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Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,
Günler şu heyûlâyı da ergeç silecektir.
Rahmetle anılmak, ebediyyet budur amma,
Sessiz yaşadım kim beni nerden bilecektir?

Mehmet Âkif
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Âkif, Türkiye’nin “kurucu ruhu”dur

er memleketin bir ruh temeli vardır. Her milletin bir ruh derinliği ve zemini vardır. 

Bizim milletimizin ve memleketimizin temelinde de Mehmet Akif Ersoy vardır. 

Mehmet Akif Ersoy, Yirminci yüzyılın başlarında varlık-yokluk mücadelesiyle karşı karşıya kal-

mış olan Türkiye’nin en büyük ruh dirençlerinden birini, neredeyse tek başına oluşturmuş, 

dişiyle tırnağıyla, kalemiyle, sesiyle, hasılı ciğerlerinden kopup yükselen çığlığıyla ortaya çıkar-

mıştır. Milletimizin damarlarındaki derin gücü kuvveden fiile geçirmiştir. 

Büyük badirelerle karşılaşıldığında, maneviyattan en uzak milletlerin bile tarihlerine döndüğü-

nü, topraklarının derinliklerinde bir kuvvet mihveri aradıklarını bugün de müşahade etmekteyiz. 

Bu aşamalarda genellikle büyük şairler, hatipler, düşünür ve yazarlar ortaya çıkar, o millete bir 

tutamak noktası gösterirler. Bir yol gösterirler. Bir çıkış gösterirler. Dar geçitlerden geçmekte 

olan milli kervana ikazlarda ve telkinlerde bulunurlar.

Ne mutlu bize ki bizim milli ikazcımız Akif’tir. Ne mutlu bize ki bizim milli ilhamımız, aynı za-

manda büyük bir şair ve büyük bir ruh adamıdır. Büyük bir ahlak önderi ve fedakar bir vatan-

perverdir.

Dünyada çalkantılar durmuyor. Milletler ve memleketler savrulmaya devam ediyor. Ülke sınırla-

rı, hatta ülkelerin içlerindeki bir takım manevi ve maddi sınırlar, o ülkeleri yormaya devam edi-

yor. Böyle badirelerde de bu büyük “Kurucu Ruh”lara ihtiyaç var. Çünkü onlar, gözleri hep yuka-

rılarda, ufuklarda yaşamış insanlardır. Onların yazdıkları, milletlerine hep yüksek ve uzak ufuk-

ları aydınlatan ilhamlar vadediyor. Onlar, kutup yıldızı gibi, milletlerinin semalarında hep yol 

gösterici ve parlak aydınlık noktaları olarak yaşıyorlar.

Akif, Türkiye göklerinin yapayalnız yaşamış, ıstıraplarıyla içi daha da aydınlanmış, yazdığı her 

mısrayla memleketini ve milletini daha da aydınlatmış yıldızıdır. Akif, bulunduğu yeri ışıtmış bir 

insandır.

Bugün de ihtiyacımız var ona. Hep olacak.

Umarım, elinizdeki çalışma, semalarımızdaki bu uzak ve yalnız yıldızı milletimize ve memleketi-

mize biraz daha tanıtmış olacaktır.

Şimdiye kadar yapılan bütün Akif çalışmalarının en kapsamlısı olan bu önemli eserin milletimi-

ze takdim edilmesinde -başta kıymetli hocamız İsmail Kara olmak üzere- emeği geçen herke-

se müteşekkirim. 

Murat AYDIN
Zeytinburnu Belediye Başkanı

H
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Bu çalışma 

Âkif’in “isyan ahlâkı”nın takipçisi  

Nurettin Topçu hocamızın  

hep önümüzde yürüyen  

aziz hatırasına  

ithaf edilmiştir.
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on iki asr›n şair, edip ve fikir adamlar› aras›nda Âkif kadar aram›zda yaşayan, 

her dâim canl› ve etkili bir başka isme tesadüf etmek herhalde mümkün değil. Şiiri ve sanat 

anlay›ş› konusunda farkl› düşüncede olanlar, fikirlerini zaman zaman tart›şma mevzuu yapan-

lar olsa da onun bir şahsiyet âbidesi, bir ahlâk ve mücadele adam›, bir dost ve arkadaş canl›s›, 

samimi ve mahviyetkâr bir vatanperver olarak kişiliği ve büyüklüğü münakaşalar›n d›ş›nda tutu-

larak hep tebcil edilmiştir. Türkçeyi ve aruz veznini birkaç kademe yukar›ya ç›kard›ğ› da. 

Kendisinin “Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder!” diye and›ğ› Safahat’› hiçbir şiir 

kitab›n›n ulaşamad›ğ› bir tiraja ve yayg›nl›ğa sahip. Kimileri için pür şiir, neşide, kimileri için fikir 

ve ahlâk kitab›. Hissiyat›na ve samimiyetine sar›lanlar›n say›s› da az değil… Bu durumun yeni 

bir şey olmad›ğ›n› hemen belirtmek laz›m; uzun on y›llard›r kitapl›klar›n Kur’an meâllerinden 

sonra en çok paylaşt›ğ› ortak eserin Safahat olduğunu söylemek san›r›m mübalağa 

olmayacakt›r; onun olmad›ğ› kütüphane yoktur dense yanl›ş olmaz. 

Bu canl›l›k sadece edebiyat ilgilileri, şiir merakl›lar›, Türkologlar, fikir tarihçileri ve ayd›nlar nez-

dindeki bir dirilikle de s›n›rl› değil; onun halkta da büyük ve ciddi bir karş›l›ğ› var. Bunun kay-

nağ› acaba S›rat-› müstakim - Sebilürreşad’›n halka da ulaşan aktif, samimi, hissiyat› yüksek 

ve dindarâne neşriyat› m›, ayn› zamanda güçlü memleket tasvirleri ve ahlâkî nasihatler ihtiva 

eden şiirleri mi, Birinci Cihan Harbi s›ras›nda başlay›p Milli Mücadele’de yoğunlaşarak devam 

eden halk aras›ndaki cansiparâne faaliyetleri mi, vaazlar› m›, ahlâk› öne ç›karmas› m› yoksa 

Çanakkale Destan›, ‹stiklâl Marş› m›? Belki hepsi, belki daha fazlas›! 

Kimsesiz bir insan›n naaş› gibi ç›plak bir tabutla musalla taş›na gelen cenazesinin nereden 

duyup geldikleri belli olmayan binlerce insan taraf›ndan teşyi edilmesi, onun sessizliğe gömül-

mesini tercih edip bekleyen, bu sebeple radyo yay›nlar›nda bile değişikliğe lüzum görmeyen 

devrin resmi makamlar› ve üst yöneticileri başta olmak üzere herkesi şaş›rtm›şt›. (Ç›plak tabut 

hem bayrağa hem de Kâbe örtüsüne sar›lacakt›r). Belli ki “Sessiz yaşad›m, kim beni nerden 

bilecektir?”, yahut “Yoktur elemimden şu sağ›r kubbede bir iz / Ağlar Safahât’›mdaki hüsran 

bile sessiz!” m›sralar›n› yanl›ş, eksik anlam›şlard›. 

S
Sunuş

İsmail Kara
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Vefat›ndan itibaren hakk›nda en çok anma toplant›s› yap›lan, kitaplar, broşürler, yaz›lar neşre-

dilen, o gün bugün kabri en çok ziyaret edilen edebiyat ve fikir adam› oluşu da bu canl›l›ğ›n 

aç›k göstergelerinden biri olmal›. 

Mithat Cemal (Kuntay), Eşref Edip (Fergan) ve Hasan Basri (Çantay) gibi sahalar›nda kendile-

rini isbat etmiş üç büyük Âkif dostu ve takipçisinin onun vefat›n›n hemen akabinde hâlâ değer-

lerini koruyan üç büyük eser kaleme almalar› da istisnai bir tecelli. Mithat Cemal’in Mehmet 

Akif’i (‹stanbul, Semih Lütfi Kitabevi, 1939, 455 s.), Eşref Edip’in Mehmed Akif - Hayat› 

Eserleri ve 70 Muharririn Yaz›lar› (2 C., ‹stanbul, Asâr-› ‹lmiye Kütüphanesi Neşriyat›, 1938, 

1939, 720+322 s.) hemen bas›lm›ş olmalar›na rağmen Hasan Basri Çantay’›n Âkifnâme’si 

(‹stanbul, Ahmet Sait Matbaas›, 1966, 404 s., büyük boy) bilemediğimiz sebeplerden ötürü 

bas›lmak için 1960’l› y›llar› hatta müellifinin vefat›n› bekleyecektir. Bunlar hem Âkif fikriyat› ve 

hissiyat›n› diri tutmuş birer sadakat ve dostluk âbidesi hem de daha sonra yaz›lacak eserlere 

ilk elden s›hhatli birer büyük kaynak olmuştur.

Gerçeğin ve olan bitenin tamam› elbette bu kadarla s›n›rl› değil. Türk bas›n› ve ayd›nlar ile üni-

versiteler dahil olmak üzere birçok kişi ve kurum, Âkif’in her zaman hissedilen bu canl›l›k ve 

etkisinden umumiyetle rahats›zl›k duymuş, ona karş› mesafeli bir tutum tak›nmakta ›srar 

etmiştir. Bu çevreler uzun y›llar, onu ya Cumhuriyet ink›laplar› taraftarl›ğ› / aleyhtarl›ğ› 

k›skac›nda kendilerince kontrol alt›nda tutmaya, mümkünse kenara itmeye çal›şm›ş veya farkl› 

araçlar kullanarak ihmal / unutma yolunu tercih etmiştir. Has›mâne denebilecek şekilde dav-

rananlar da yok değil; birçok metin, baz›lar› kaba olmak şart›yla aç›kça veya sat›raralar›nda 

Âkif karş›tl›ğ›na teşebbüs etmiştir. Laiklik, Âkif - Fikret tart›şmas›, M›s›r’a göç etmesi, Kur’an 

tercümesini teslim etmeyişi gibi zay›f tutamaklar bu türden davran›şlar›n bahanesi gibidir. 

‹stiklâl Marş› şairinin on küsur y›l›n ard›ndan 1936 Haziran›nda, M›s›r’dan ağ›r hasta olarak 

anavatana, ‹stanbul’a dönüşü üzerine “yar›resmi” Cumhuriyet gazetesinin ikinci sayfas›nda 

yer alan küçücük haber bir örnek olarak verilebilir: 

“‹stiklâl Marş› şairimiz Mehmet Âkif, senelerden beri ikamet ettiği M›s›r’dan vatana 

dönmek karar›yla iki gün evvel ‹stanbul’a gelmiştir. Biraz rahats›z olduğu için 

Nişantaş›’nda Sağl›k Yurdu’nda tedavi görmektedir. Kendisine âcil şifa temenni ede-

riz”. (Cumhuriyet, 21 Haziran 1936).

Hasan Âli Yücel’in, Âkif’in vefat› üzerine yazd›ğ› yaz›daki şu ifadeler de bu tavr›n tipik göster-

gelerinden biridir; en az›ndan 1915’e 1937’nin gözlükleriyle bakmak için gösterdiği çaba ve 

onu “dinî” bir alanla kuşatarak etkisizleştirme ›srar› mercek alt›na al›nabilir:

“Mehmed Akif şiirlerini yarat›rken başl›ca iki unsur kullanm›şt›: Dinî, millî. Aç›k olarak 

görmeliyiz ki, ruhumuzda onun şiirlerine makes olan taraf, millî olan tellerdedir. Meselâ 

Çanakkale’yi anlatan şiir parças›nda iç duygular›m›z› titreten vuruşlar, onun tasvir etti-

ği muhteşem ve âlemleri içine alan büyük ve muhayyel tabutun dinî anâs›r›ndan değil, 

bu tabutun içinde yatan Mehmetçiğin kendisinden geliyor. Bu muharebe, ne Uhud, ne 

de Bedir gazvesine benzer. O, sadece Çanakkale muharebesidir. Karş› tarafta ‘Kimi 

Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…’ dediği her dinde ve hatta bizim dinde düş-
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manlar, bu yanda ise Akif’i kahramanl›klariyle coşturan Türk yiğitleri vard›r. Dâva asla 

bir tevhid meselesi değildi” (Hasan Âli Yücel, “Mehmed Akif”, Haber Akşam Postas›, 4 

Kânunisani 1937; ayr›ca A[hmet] C[emal Emre], Mehmed Âkif Hayat› Seçme Şiirleri 

içinde, ‹stanbul, Nümune Matbaas›, 1937, s. 8.).

* * *

As›rlar içinden ak›p gelen ve farkl› telif biçimleri ortaya ç›karan mühim bir biyografi geleneğine 

sahip olmam›za rağmen bugün birçok büyük sanatkâr›n, ilim adam›n›n, siyasetçinin hayat›n› 

teferruat›yla ve sağl›kl› bir şekilde, bugünün ihtiyaçlar›n› karş›layacak tarzda bilmiyoruz. 

Kenarda köşede duran veya keşif bekleyen “mevcut” bilgiler de ya titiz bir şekilde derlenme-

miş veya vas›fl› bir tarzda işlenmemiş. Üniversitelerin iddias›z ve kifayetsizliği, araşt›rma 

kurumlar›n›n c›l›zl›ğ› ve devaml›l›k fikrinden yoksun oluşlar›, kütüphanelerin ve arşivlerin hâlâ 

itimat telkin etmeyen birer kitap ve belge deposu konumundan kurtulamay›şlar›, bas›n yay›n 

tarihimizin büyük ölçüde karanl›kta olmas›, harf devriminin getirdiği hastal›kl› psikoloji ve ceha-

let boşluğu başta olmak üzere yasaklar, göçler, ihmaller sebebiyle kişi ve aile arşivlerinin, eski 

yaz› belgelerin at›l›p sat›lmas›, fotoğraflar›n zaman›nda teşhis edilmemiş ve tarihlendirilmemiş 

olmas›, nihayet merak ve takip fikri eksikliği; tarihsizlik gibi sebeplerin bu talihsiz neticede şu 

veya bu düzeyde paylar› var.

Merhum Âkif’in hayat›, eserleri ve hat›ralar›na dair çokça kitap, makale, deneme yaz›lm›ş ve 

müteaddit neşirler yap›lm›ş olmas›na rağmen hâlâ birçok karanl›k nokta ayd›nlanmay› ve baz› 

şüpheli bilgiler netleşmeyi bekliyor. Daha geçen sene bir edebiyat dergisinde Âkif’in müstear› 

konusunda birkaç say› süren kalem münakaşas›n›n yap›ld›ğ›n›, bugün bile s›k s›k denebilecek 

şekilde onun hâlâ bilinmeyen veya yay›nlanmam›ş bir şiiri, bir mektubu, bir fotoğraf› ile 

karş›laş›ld›ğ›n› hat›rlatmak san›r›m meram› anlatmaya kâfidir. Üniversite talebelerinin toplad›ğ› 

paralarla Milli Eğitim Bakanl›ğ›’n›n yapt›rd›ğ› fakat hiçbir dinî-mânevî işaret ve ima taş›mayan 

mezar›n›n mimar›n› bile henüz bilmiyoruz. Soyad›n›n hikâyesi meçhul, Latin harfli imzas› iğreti 

mi, öğrenemedik. Dârülfünun hocal›ğ›, Teşkilat-› Mahsusa içindeki yeri ve faaliyetleri, Almanya 

seyahati, Ankara yâran› ile münasebetleri gibi birçok konudaki bilgilerimiz çok s›n›rl›. Ertuğrul 

Düzdağ’›n ›srarl› ve samimi çal›şmalar› sayesinde Âkif’in Safahat’› ve tesbit edilebilen diğer 

şiirleri sağlam bir neşre kavuşmuş olsa da nesir yaz›lar› ve tercümeleri ile mektuplar›, fotoğ-

raflar›, hakk›nda yaz›lm›ş yaz›lar ve onunla alakal› belgeler için ayn› şeyi söylemek henüz müm-

kün değil. 

Tamamlanmas› birkaç y›l süren elinizdeki kitap Âkif biyografisini ve onun etraf›ndaki hissiyat› 

ve tart›şmalar› bir miktar daha ayd›nlatmak maksad›yla ve zevkle haz›rland›. Asl›nda k›sa bir 

dönemin bas›n›n› (gazete, dergi, broşür, kitap) tarayarak çal›şt›k; M›s›r’dan döndüğü 1936 

Haziran›ndan vefat› ve akabinden gelen birkaç y›l›n süreli yay›nlar›n›, kütüphane koleksiyonlar›n›n 

elverdiği ölçüde gözden geçirerek ilgili haber, yorum, hat›ra ve yaz›lar› kronolojik olarak ald›k. 

Bunlar› tamamlay›c› notlar, kaynak bilgileri ve ek metinlerle, yazarlar›n biyografileriyle zengin-

leştirip tamamlamaya, ilişkilendirmeye gayret gösterdik. Bir araya getirilen irili ufakl› bu 

yaz›larla (toplam 311 adet) Âkif merhumun M›s›r’dan dönüşü, ‹stanbul’da karş›lan›ş›, 

hastal›ğ›n›n seyri, tedavi safahat›, ev ve hastahane olarak kald›ğ› yerler, ziyaretçileri, röportaj-

lar›, vefat›, cenazesi, defni, mezar›n›n yap›lmas› teşebbüsleri, anma toplant›lar› (ihtifaller), bro-
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şürler, şiirinin ve fikirlerinin yeniden değerlendirilmesi, taraflar›n tart›şmalar›, vefat› için düşü-

len tarihler, hakk›nda yaz›lan şiirler, hat›rat yaz›lar›, ona dair ç›kan kitaplar›n bas›ndaki 

yans›malar›, toplumdaki Âkif hissiyat›… gibi konularda bilgi verici ve aç›klay›c› çokça metin ve 

anekdot bir araya gelmiş bulunmaktad›r. 

* * *

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, 

Günler şu heyûlây› da ergeç silecektir. 

Rahmetle an›lmak, ebediyyet budur amma,

Sessiz yaşad›m kim beni nerden bilecektir?

Büyük Âkif, kitab›n serlevhas›n› içinden ç›kard›ğ›m›z bu m›sralar›, hayat›n›n s›k›nt›l› ve yeisle 

ümit aras›nda gidip geldiği bir döneminde, 1919 y›l›nda, gölgesi yere düşmüş / hâke serilmiş 

bir fotoğraf›n›n arkas›na yazm›şt›. S›k›nt› elbette sadece kendi s›k›nt›s›yla s›n›rl› değildi. “Bu 

da çiğnendi mi çiğnendi demek şer‘-i mübîn” diye telâkki ettiği vatan› Birinci Cihan Harbi’nden 

mağlup ve perişan ç›km›şt›. Millet meyûstu. Yeni k›p›rdanmalar›n da nereye doğru seyredece-

ği henüz meçhuldü. Hep severek, hüzünlenerek okuduğu;

Ne bana yarad› cismim, ne yâre yâr oldu, 

‹lâhî, ben bu bir avuç türâb› neyleyeyim?

m›sralar›n› vird-i zebân edindiği zamanlar bu zamanlar olmal›yd›.

Ömr ü hayat›n› “cemiyet-i beşeriyeye”, din ü devlete, mülk ü millete vakfettiği için şahsî ve 

ailevî s›k›nt›lar›, dertleri hep ikinci, üçüncü derecede kald›. Ne iz b›rakmadan çekilen eşine 

zaman ay›rabildi, ne de çok sevdiği çocuklar›yla arzu ettiği gibi ilgilenebildi. Maddî mânada 

varl›kl› hiç olmad›, d›ş görüntüsünden, d›şa vurduğundan daha fakir ve mütevaz› bir hayat› 

seçti. Ailesi de buna bile isteye yahut mecburen bir şekilde r›za gösterdi. M›s›r dönüşü ‹stan-

bul günleri âdeta ölüm yatağ›nda geçmiş olmas›na rağmen dostlar›n›n, arkadaşlar›n›n, 

tan›mad›ğ› binlerce, evet binlerce insan›n ihtimam›, ilgisi ve ziyareti aras›nda geçerken 

ağz›ndan dökülen şu lâtifeli sözler aile fertlerinin işi bildiğine işaret ediyor: “Ben, bizim kad›na 

‘Allah bana sonunda bir gürlük verecek’ derdim. ‹şte oldu, oldu!”

Gürlük bu eserle de devam etsin istedik.

* * *

Bu eseri talebem Fulya ‹banoğlu ile birlikte haz›rlad›k. Fikir bana aitti ve çerçeveyi ben çizmiş-

tim ama teklifimi heyecanla karş›lay›p çal›şman›n malzemesini, uzun süren bas›n taramalar› 

yaparak, kütüphanelerde toz yutarak büyük ölçüde o bulup haz›rlad›. Bilgisayar ortam›na 

aktard›ğ› bütün metinleri okuyup tashih ettim, yeni tekliflerde bulundum, teknik ve muhtevaya 

ilişkin problemleri ise birlikte çözdük, eksiklikleri, zaaflar›, boşluklar› yard›mlaşarak ve 

imkânlar elverdiği ölçüde giderdik. Kitaba iyi bir Giriş metni de yazd›. Kendisine teşekkür edi-

yor ve tek baş›na bu türden başka çal›şmalar yapmas›n› da temenni ediyorum. Kitab›n hiç 
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değilse ilk bask›s›n›n fonksiyonel ve olabildiğince geniş görsel malzemeli, altyaz›l› ve renkli 

yap›lmas›n› arzu ediyordum. Çünkü sadece estetik ve grafikal bir unsur olarak düşünmediği-

miz görsel malzeme de derlenmeye, teşhise ve bir düzene sokulmaya muhtaçt›. Bu hususta 

say›n Ömer Ar›soy’un basma teklifi imdad›m›za yetişti. Görsel malzeme için muhterem Uğur 

Derman, M. Rüyan Soydan, Beşir Ayvazoğlu ve Yusuf Çağlar beyefendilerin, Dergâh Yay›nlar› 

ve ‹SAM’›n cömertçe hizmetimize sunduklar› arşivlerinden istifade ettik. Salih Pulcu arkadaş›m 

da ricam› k›rmayarak kitab›n grafik tasar›m›n› yapmay› üstlendi. Hepsine müteşekkirim.

Umar›m Büyük Âkif’in biyografisi, sanat ve fikir dünyas› bu çal›şma ile biraz daha ayd›nlanm›ş 

ve netleşmiştir. 

Aziz ruhu şâd u handân olsun. 

Bulgurlu, 27 Aral›k 2010                  

‹smail KARA 
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873’te ‹stanbul Fatih’te Arnavut as›ll› bir baba, Buhara as›ll› bir anneden doğan 

Mehmet Âkif,  medrese dersleri okumuş ve  rüşdî, idadî tahsilinden sonra Baytar Mektebi’nden 

birincilikle mezun olmuştur. Uzun müddet baytarl›kla meşgul olmuş, Darülfünun’da müderris-

lik etmiş, Millî Mücadele senelerinde Anadolu’ya geçerek Büyük Millet Meclisi’nde Burdur 

mebusluğu yapm›şt›r. 1914’ten itibaren de farkl› vesilelerle M›s›r’da bulunmuştur. 1915’te 

resmî vazifeyle bu bölgeye gönderilen şair, 1923-1925 y›llar› aras›nda, k›şlar› geçirmek üzere 

kendi isteğiyle M›s›r’a gitmiş, 1926 k›ş›ndan sonra da memlekete dönmeyip, M›s›r’da 

Câmiatü’l-M›srîye’de Türk Edebiyat› dersleri müderrisliği yapm›şt›r. Bu görevi 1926-1936 y›llar› 

aras›nda da devam ettirmiştir.1

Âkif’in bu on küsür y›l boyunca vatandan uzak, M›s›r’da yaşamay› tercih etmesi hususunda 

farkl› söylentiler ç›kar. Bu söylentilerin merkezindeki fikir, Âkif’in “‹slâmc›” olmas›, yeni 

Cumhuriyet’in “laik- Kemalist milliyetçi” bir siyaset takip etmesi ve dolay›s›yla şairin yeni idare 

ile uyuşmas›n›n çok güç olacağ›d›r.

Son gidişi, ki bundan sonra on y›l boyunca memlekete dönmeyecektir, asl›nda Abbas Halim 

Paşa’›n şairi M›s›r’a davetiyle alâkal›d›r. Fakat şairin gidişi “şapka iktisâs›”n›n arefesine2 denk 

düştüğü için bu, daha çok Âkif’in şapka giymek istememesine bağlan›r.3 Hatta ‹stiklâl 

Mahkemeleri’nin ald›ğ› tedbirler neticesinde yak›n dostu, Sebilürreşat’›n sahibi Eşref Edip’in 

tevkif edilmesi4 üzerine, Âkif için de “şahs› ad›na korkuya düştü ve bu nedenle dönmeye cesa-

ret edemedi”, iddias› ileri sürülür.5 

Söylentilerin ötesinde bir hakikat vard›r ki o da, Âkif’in Türkiye’de 1922-1925 y›llar› aras›nda 

işsiz ve maaşs›z olarak hayat›n› idame etmek zorunda kald›ğ›d›r. Bu da yetmez gibi şair, polis 

taraf›ndan takip ettirilmektedir.6 Tüm bunlar›n, hiçbir maddî menfaat gözetmeden Millî 

Mücadele öncesi ve sonras›7 memleket için ç›rp›nan bir vatanpervere ağ›r gelmesini anlamak 

çok da zor olmasa gerekir.

Âkif hastalan›p M›s›r’dan ‹stanbul’a döndüğünde ise, bu dönüş eski bir yaran›n kabuğunun 

kald›r›lmas› gibi ac›l› olur. Dönüşüyle, senelerdir uzak kalmay› tercih etmesine rağmen kim bilir 

içinde her gün yaşatt›ğ› vatan muhabbeti hastal›ğ›n şiddetiyle birleşip, bir yandan eser verme 
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iştiyak›, bir yandan hastal›ğ›n dinmeyen s›z›s›yla şair kendi vatan›nda gurbetlenir; onun M›s›r’a 

gidişini ink›lâplara ve yeni düzene tepki olarak değerlendirenler zaviyesinde ise “neden bunca 

zaman sonra döndü ki?” sorusu ve o zamana kadar dile getirilmeyen Türk modernleşmesinin 

pek çok meselesi Âkif ve ‹stiklâl Marş› ekseninde tart›ş›lmaya başlan›r.

Ve sevenleri… Onlar, kendilerini Âkif’in ve temsil ettiği dünyan›n sözcüsü kabul ederek, 

‹stanbul’a gelişinde ve vefat›ndan sonra hep en güzel davran›şlar›n ve ifadelerin sahipleri olur-

lar. ‹stiklâl Marş› tart›şmalar› başlad›ğ›nda da marşa ve şairine yönelik öfkeyi, bu harbi dindir-

meyi bir vefa borcu bilip, kimi zaman susmay› kimi zaman da tepkilerini yüksek perdeden dile 

getirmeyi tercih ederler.

Netice itibar›yla Âkif’in vefat›ndan az sonra, o ve ‹stiklâl Marş› çevresinde yay›mlanan yaz›lar 

irtibatlar› bak›m›ndan ziyadesiyle mühimdir. Zira sadece edebiyat nokta-i nazar›ndan değil, 

biyografi, felsefe, sosyoloji, kültür, siyaset ve din bağlam›nda Âkif, sanat› ve işaret ettiği değer-

ler bu metinlerde birçok cepheden ele al›n›r, yaz›l›r çizilir. Hadd-i zat›nda herhangi bir mevzu-

nun düşünce tarihi içinde ele al›nmas› onun çok yönlü bir ilişkiler yumağ› içinde değerlendiril-

mesini gerektirmektedir. Üstelik Henry Morley’in ifade ettiği üzere edebiyat sanat›n bir 

parças›d›r ve fakat ayn› zamanda “millî biyografi”dir.8 Dolay›s›yla Türkiye’nin fikir tarihinin bir 

dönemine, hadi biraz mübalağa edelim, Cumhuriyet dönemi fikir tarihine damgas›n› vuracak 

bu tart›şmalar›n edebiyat-sanat ekseninden epeyce uzaklaşt›ğ›n› gözlemlemek mümkündür. 

Bu çal›şma, bu çetrefilli meselenin bas›na yans›yan k›sm›n› konu edinmektedir.9

Araşt›rmalar›m›z neticesinde bizim görebildiğimiz kadar›yla dahi büyük bir literatürün varl›ğ› 

ortaya ç›km›şt›r. Başlang›çta Âkif’i, şiirini ve fikriyât›n› konu alan metinlerin zaman içinde 

(hatta Âkif’in dönüşünün ilk tarihlerinde dahi), Âkif ve Âkif gibi düşünenler ve onlar›n muar›zlar› 

şeklinde bir tür cepheleşmenin ürünü birçok neşriyata kaynakl›k ettiği fark edilmektedir. Şimdi 

bu literatürün içeriğine bir göz atal›m.

1. Matbuatta Âkif Meselesi ‹çin Bir Özet Denemesi

Âkif 19 Haziran 1936’da M›s›r’dan ‹stanbul’a döndüğünde ilk birkaç gün ‹stanbul 

bas›n›nda konuyla ilgili herhangi bir haberin ç›kmad›ğ›n› biliyoruz. Hatta kamuoyunda 

onun belki de çoktan ölüp gittiğine dair bir kanaat oluşmuştur sanki.10 Bu bir anlam-

da şairin unutulduğu veya unutturulduğunun gizli bir işareti gibidir. Görebildiğimiz kadar›yla 

onun Türkiye’ye gelişini ilk haber veren 21 Haziran 1936’da Cumhuriyet gazetesinin şehir ve 

memleket haberlerinin verildiği sayfadaki çok küçük bir duyurudur. Köşe yazarlar›ndan, habe-

ri ilk konu edinen yazar da Haber Akşam Postas›’nda Murat Sertoğlu’dur11. Sertoğlu’ndan 

sonra şairi ziyarete giden Hayri Yaz›c› da Âkif’in mavi çizgili gömleği içinde on bir sene önce-

sine nispetle daha zay›flam›ş, sakallar› beyazlam›ş, saçlar› dökülmüş göründüğünü, yine de 

hâlâ ›ş›lt›l› gözlere sahip olduğunu aktar›r.12 Bu ziyaretlerde, kendisine yöneltilen “‹stanbul’u 

nas›l buldunuz Üstad?” sorusuna Âkif, kendisini en çok şaş›rtan şeyin ‹stanbul’daki apart-

man bolluğu olduğu karş›l›ğ›n› verir. Şairin, hakk›nda ne düşündüğü en çok merak edilen 
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hususlardan biri M›s›r’›n Türk ‹nk›lâplar›na yönelik tavr›, diğeri de Türk edebiyat›n›n yeni ürün-

lerini takip edip etmediği ve bunlar› nas›l değerlendirdiği yolundad›r. Şair bu sohbetler 

esnas›nda Türkiye’deki edebiyat ortam› hakk›ndaki görüşlerini beyandan kaç›n›r ve genellikle 

sükût etmeyi tercih eder.

Sonra Peyami Safa’n›n da Âkif için yazanlar aras›na kat›ld›ğ›n› görürüz. Âkif’in dönüşünün 

hemen akabinde kaleme ald›ğ› “Âkif’e Hasretimiz”13 başl›kl› yaz›s› bu noktada pek manidârd›r. 

Zira yazar, on bir sene sonra dönen şaire gerektiği ölçüde vefa gösterilmediğini tenkit etmek-

te, ona ne kadar hasret duyulduğunun ifade edilemediğinin mesuliyetini üstlenmektedir. 

Yazar›n bu tespiti, ayn› zamanda bir itiraf›n da kamuoyu önünde dile getirilmesidir asl›nda.

Bundan sonra, şairin dönüşünden vefat›na kadar geçen süre içerisinde onu ve sanat›n› met-

heden birkaç metin ve kendisiyle yap›lan bir iki röportajdan yola ç›karak dönüşünün sanat 

âleminde pek fazla aks-i sada bulmad›ğ›n› tekrar ifade etmemiz mümkündür. Üstelik 1 

Temmuz 1936’da Münir Müeyyet Bekman’›n Aç›ksöz’de yay›nlad›ğ› Âkif karş›t› bir köşe yaz›s›14 

bu dönüşün sessiz gibi görünen fakat alttan alta kaynayan bir şeyleri harekete geçirdiğini de 

düşündürebilir. Zira Bekman ondan bahsederken “‹slâml›k sevgisini millet sevgisine tercih 

etti” demektedir ki bundan sonraki birçok metinde bu türden bir söyleme s›kça rastlayacağ›m›z› 

şimdiden ifade edelim. Ercüment Talu ise 3 Temmuz’da köşesinden, “Devle Cüce”15 başl›ğ› 

alt›nda sembolik bir anlat›m kullanarak, kanaatimizce Bekman’› eleştirmiş -zira ondan önce 

bas›nda Âkif’e eleştiri oklar›n› yönelten henüz kimse yoktur-16, onu “cüce”, Âkif’i de bir “dev” 

olarak tavsif etmiştir.

27 Aral›k 1936’da şairin vefat› üzerine gazetelerde ç›kan yaz›lar›n büyük çoğunluğu ise onun 

vefat›ndan duyulan teessürün dile getirilmesi şeklindedir. Özetle, “‹stiklâl Marş›’n›n büyük 

şairi ölmüştür, heyhat!” istikametinde yaz›lard›r bunlar. Bu yaz›larla hemen hemen ayn› tarih-

te (29 Aral›k 1936) Âkif ve şiiri için düşülen ilk itirazî kay›tlara Refik Ahmet Sevengil17 ile 

Nureddin Artam’da18 rastl›yoruz. Bu iki yazar›n vurgu yapt›klar› mesele Âkif’in “milliyet”ten ne 

anlad›ğ› ile ilgilidir. ‹kisine göre de Âkif’in savunduğu milliyet, eski bir devrin telâkkisidir, bugü-

ne hitap etmemektedir. Ancak “eski” ve “yeni” milliyet telâkkisinden ne kastedildiğini bu 

yaz›lardan sarih bir biçimde anlamak pek de mümkün değildir. 

Âkif’in ilk kez aç›kça, Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet ve R›za Tevfik gibi Tanzimatç› isimlerin 

karş›s›nda konumland›r›ld›ğ› ve “kaybolan bir Şark için ağlad›ğ›”n›n zikredildiği metin Sadri 

Ertem taraf›ndan hemen vefat›ndan sonra kaleme al›nan yaz›d›r.19 1937’nin baş›nda da, 

Peyami Safa ve Nurullah Ataç’›n Âkif’in ink›lâplar› benimseyemediği, ya da “mahalle kahvesi 

hatibi” olmaktan öte şairliğinden söz edilemeyeceğine dair cümlelerini okuruz. Ataç, 

“Âkif, bir insan olarak k›ymeti ne olursa olsun, bir şair say›lmas› hayli zor işlerdendir. 

Hele onda fikir aramak, fikre hürmetsizlik olur. Din şairi, din filosofu değil, mahalle kah-

vesi hatibi. Hani: “Tesettür kalkt›, ortadan bet bereket de kalkt›” sözü yok mu, Âkif 

mütemadiyen onu tekrar edip duruyor. Medreseleri ›slah edelim, mektebleri ›slah ede-

lim, namaz›m›z› k›l›p orucumuzu tutal›m, ›slah edelim, ibadet edelim. Bütün Âkif’i oku-

yun başka bir şey bulamazs›n›z. Hay›r, buna “réaction”, hatta düpedüz “irtica” fikriyat›, 

ideologias› demek bile fazlad›r”.20



s e s s i z  y a ş a d ı m22

demektedir ve bu sat›rlar bundan sonra gelişecek literatürün ne yönde cereyan edeceğini az 

çok ihsas ettirmektedir.

Bu dönemin karakteristik metinlerinden bir diğeri de Hasan Âli Yücel’in, şairin sanat›n› ve şah-

siyetini tebcil edici sözlerinin yan› s›ra ink›lâplara ayak uyduramay›ş›n›, zira bu tür değişimlere 

inanmad›ğ›n› anlatt›ğ› yaz›s›d›r. Ona göre Âkif ilham›n› hem dinden hem milletten alm›şt›r, 

fakat Çanakkale Savaş› ve Milli Mücadele’nin davas› “tevhid değildir, millîdir”21 diyerek Âkif’in 

sanat›n› ve tabiî fikriyât›n› büyük ölçüde “millî” s›n›rlar›n d›ş›na itmektedir.

Ataç ise yine bir başka yaz›s›nda22, Âkif’in millî şair, ‹stiklâl Marş›’n›n millî marş olduğunu 

savunanlara “içinde minarenin, hilâlin, müezzinin zikredildiği bir marş nas›l millî olabilir?” şek-

linde bir soru yöneltmektedir. Ona göre bu şiir dinî motifler içerdiği için, daha doğrusu “cema-

at” vurgusu taş›d›ğ› için “milliyet”le hiçbir irtibat› yoktur ve dolay›s›yla millî değil ancak dinî bir 

ilâhidir. 

1937’nin ilk aylar›nda gazetelerde ç›kan yaz›lara paralel olarak, dergilerde de Âkif’in vefat›na 

dair metinler vard›r. Ayr›ca bu dönemde Orhan Seyfi, Esat Adil, M. Sencer-M. Salih, Ahmet 

Cevat, ‹stanbul Üniversitesi ve Ankara Veteriner Fakültesi öğrencileri Âkif hakk›nda eserler ve 

broşürler yay›nlarlar. Bu anlamda canl› bir Âkif gündeminin varl›ğ›ndan sözedebiliriz.

Bu canl› gündemi çok geçmeden hareketlendiren başka bir gelişme daha olur: Mart 1937’de 

Yeni Adam bir anket düzenler: “Şair Mehmet Âkif ‹çin Memleketin Fikir ve Edebiyat Adamlar› 

Ne Diyorlar?” Alt› say› devam ettikten sonra yar›m kalan bu ankette devrin şair ve yazarlar›na 

oldukça ilginç yedi soru tevcih edilir: 

1. Âkif milliyetçi bir şair midir, ‹slâmc› bir şair midir? 

2. Âkif bir s›n›f şairi midir, yoksa halk şairi midir? 

3. Âkif’in Türk ‹nk›lâb›na hizmeti var m›d›r? 

4. Âkif’in edebiyata teknik bak›mdan hizmeti olmuş mudur? 

5. Âkif’in memleketten uzaklaşmas›n› nas›l izah edersiniz? 

6. Eserlerinde sosyal bir tez var m›d›r? 

7. Âkif’in insanî olan taraflar› var m›d›r?

Bu ankete kimler cevap vermez ki: Kerim Sadi, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Raif Necdet, Nurullah 

Ataç, ‹lhami Bekir, Nihal Ats›z, Faruk Nafiz, Nurettin Artam, Sadri Ertem, Falif R›fk›, Sabahattin 

Ali, Suphi Nuri, Yaşar Nabi, Burhan Belge, Burhan Toprak, Ahmet Hamdi ve Sabiha Zekeriya. 

Cevaplar› genel olarak tasnif ettiğimizde ise ortaya iki grup ç›kar: Âkif’in sanat›n› ve fikriyât›n› 

tasvip etmeyenler, Âkif’in sanat›n› ve ahlâk›n› takdir edenler. Asl›nda onun şahsiyeti, daha 

doğrusu iyi ahlâk› hususunda her iki taraf da ağ›z birliği etmiş gibidir. Neredeyse müşterek 

fikir beyan edilen bir başka nokta da Âkif’in ‹slâmc› bir şair olduğudur. Bu görüşte olanlara 

göre, onu ve sanat›n› laik Türkiye’nin benimsemesi mümkün değildir. Zira Âkif sanat› ve 

hayat›yla “geri” bir döneme aittir. Art›k köprülerin alt›ndan çok sular geçmiştir. Bu nedenle, 

eğer mutlaka laik Türkiye’yi temsil edecek bir şairden bahsetmek gerekiyorsa, Âkif’ten çok 

daha millî olan Tevfik Fikret’i anmak gerektiği savunulur. K›saca ne Âkif, ne de ‹stiklâl Marş› 
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millî değildir, çünkü Türk’ün ink›lâp heyecan›n› hissetmez ve hissettiremez. Bu nedenle tez 

elden bu marş›n değiştirilmesi icap eder. Art›k “‹stiklâl Marş› değiştirilsin mi, değiştirilmesin 

mi?” sorusu çok aç›k bir biçimde telaffuz edilmeye başlanm›şt›r23. Bereket, bu konudaki ›srar 

çok fazla sürmez. 

Âkif’in vefat› üzerinden daha birkaç ay geçmeden bu tart›şmalar gündemin hararetini yüksel-

tirken, vefat›n›n sene-i devriyesi geldiğinde hiçbir gazeteden ses ç›kmaz. Buna mukabil, şair 

M›s›r’dan döndüğünde “Âkif’e Hasretimiz” başl›ğ›yla ilk yaz›lardan birini kaleme alan Peyami 

Safa, vefat› için bir kay›t düşmek yerine, sat›ş›ndan kazan›lacak gelirle Âkif’e bir mezar taş› 

yapt›rmak gayesiyle broşür24 bast›ran üniversite gençliğine veryans›n etmeyi tercih etmiş ve 

şairi “skolastik” olmakla itham etmiştir. Nurullah Ataç da bu broşür için “okunmaya değmez 

lâkin, Âkif’i de mezar taşs›z b›rakmak yak›ş›k almaz” diyerek destek vermiştir.

Âkif için bir mezar taş› yap›lmas› fikri tahminlerden fazla etki uyand›rm›şt›r. Sabiha Zekeriya 

Sertel de bu hâdise münasebetiyle Âkif tart›şmalar›na kat›lm›ş ve,

“Mehmet Âkif’in ‹slâmc› ve sofu olduğunu da iddia ederler. Eğer zaman›ndaki halk›n 

içinde bu hisler kuvvetliyse, Mehmet Âkif bunlar› da vermişse, o zaman› ifade etmiş 

demektir”.25

diyerek, daha sonraki yaz›lar›na nispetle “halkç›” ve oldukça insafl› bir tav›r sergilemiştir.

Şairin ikinci vefat y›ldönümüne gelindiğinde kamuoyunun bir nebze hareketlendiğini, üniversi-

tenin baş›n› çektiği bir merasim tertiplendiğini görürüz. Özellikle üniversite gençliğinin 

haz›rlad›ğ› Âkif geceleri gündemi epeyce meşgul eder.26 Gazete ve dergiler de bir önceki y›la 

nispetle bu hareketliliğe iştirak ederler. Bir çok köşe yazar› sütunlar›ndan Âkif’i anar ve çeşit-

li yönlerini anlat›r. 

Bunlardan en ilginci Peyami Safa’n›n bir önceki y›ldan farkl› bir dille şairi sitayişle and›ğ› ve 

anlatt›ğ› sat›rlard›r.27 Ne değişmiştir? 

1939’un baş›nda bu merasimler esnas›nda esen s›cak havan›n tekrar dağ›ld›ğ›na şahit olu-

ruz. Tan gazetesinde Şükûfe Nihal ve onun gibi düşünen ayd›nlar Âkif aleyhinde yaz›lar 

yay›mlarlar. Yeni Sabah yazarlar›n›n bir k›sm› ve gazetenin yazar› olmad›ğ› halde bu tart›şmaya 

duyars›z kalamayan baz› ayd›nlar itirazlara cevap verme ihtiyac›n› hissederler. Tart›şma konu-

su ayn›d›r: Âkif dinci bir şair midir, değil midir? Tan yazarlar›na göre o dinci bir şairdir, çünkü 

duygular›n›, fikirlerini dinî motiflerle ifade etmiştir. Bu tür bir sanat telâkkisi ise, modern 

Türkiye’nin kabul buyuracağ› bir telâkki olamaz.

Bu tart›şmalar›n bir diğer vurgusu da Âkif’in gerçek bir Türk şairi olamayacağ› iddias›d›r. Çünkü 

onun Türk’ten anlad›ğ› Müslüman olmuş Türk’tür. Vatan dediği de ‹slâm olmuş bir toprak. 

Böylesi bir vatan-milliyet fikrinin de ink›lâplar› benimsemiş bir Türkiye için düşünülmesi müm-

kün değildir. Art›k ink›lâplar›n şekillendirdiği Türkiye, devletin din gayesi güden bir yap› olmas›n› 

reddeder. Buna göre “ulus, dil, ülkü ve kültür birbirine bağl› yurttaşlar›n kurduklar› siyasal ve 

sosyal bir bütündür”.28 Anlaş›lan o ki bu ve benzeri fikirleri benimseyen ayd›nlar nazar›nda 
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Müslüman olmak Türklük’e münafidir. Cenap Şehabettin’in oğlu ‹smet Rasin’in [Tümtürk] dile 

getirdikleri bu bağlamda son derece dikkate şayand›r: 

“Âkif’i sevenler diyorlar ki, o Türk milletini sevmiştir, o Türk milleti ile hemdert olmuştur. 

Belki çok doğru, fakat o şah›s olarak sevdiği ve derdine ortak olduğu Türkleri, Türk 

olduklar› için değil, ayn› zamanda Müslüman olduklar› için, sevmiştir (…) Türk’ün ‹stiklâl 

Marş›’n› da yazan bir Türk değil, Mehmet Âkif ad›nda bir Müslüman’d›r”.29

1939 Ocak’›nda Eşref Edip [Fergan]’›n, Mehmet Âkif: Hayat›, Eserleri ve 70 Muharririn Yaz›lar› 

başl›kl› mühim eseri neşredilince gazete ve dergilerde bu kitap ekseninde yeniden hararetli bir 

biçimde Âkif değerlendirmeleri yap›lm›ş, nispeten şairin sanat›na ve fikriyât›na müspet 

yaklaş›mlar tezahür etmiştir. Eşref Edip, Mithat Cemal ve Hasan Basri Çantay Âkif etraf›ndaki 

suskunluğu bozmak, aleyhte yaz›lar› doğrudan veya dolayl› yollarla cevaplamak için kitap 

yazma konusunu aralar›nda konuşmuşlar ve harekete geçmişlerdir.30

Ancak çok geçmeden bu ›l›ml› ortam, Sabiha Zekeriya Sertel’in Tevfik Fikret - Mehmed Âkif 

Kavgas› ünvanl› bir risale neşretmesi, buna cevaben Eşref Edip’in yazd›ğ› ‹nk›lâb Karş›s›nda 

Âkif - Fikret ve Gençlik - Tanc›lar31 risalesiyle tekrar alevlenmiştir. Sertel’in iddialar› ayn›d›r: 

Âkif, onun dindârl›ğ›, şiirinde dinî motifler kullanmas›, ink›lâplar› benimsememesi ve buna 

mukabil Fikret’in laik sanat›n› beğenmeyip onu “zangoç” ilân etmesi. Fikret-Âkif tart›şmas› 

1939’un başlar›ndan 1940’a kadar gazete ve dergilerde devam etmiş, iki şairin taraftarlar› ve 

aleyhtarlar›n›n kalemleri zaman zaman sert rüzgârlar estirmiştir.

Asl›nda bu dört y›la s›ğan tart›şmalar bir “nesil kavgas›”d›r. Klasik tasnifle: ‹slâmc›lar, Osmanl›-

c›lar ve Türkçüler. Nedense Çağdaş Türk Düşüncesi içinde ismi zikredilen herkes bu bloklaş-

madan nasibini al›r, doğal olarak Âkif de.32 Onu tüm cepheleriyle ve farkl› siyasetlerin bir hamu-

lesi olarak kabul etmek yerine tek bir cephenin ölmez neferi şeklinde kabul etmek daha kolay 

gelir. Bu ise, onu ve eserlerini anlaman›n önünü t›kayan, daraltan mühim bir unsurdur. 

Bu iki kutuplu tasavvura göre, öncelikle Âkif ve ‹stiklâl Marş› birer sembol, bir dünyan›n 

‘şeâir’indendir. Bu dünyan›n karş›s›na ikame edilmeye çal›ş›lan cephenin temsilcisi ise Tevfik 

Fikret ve Tarih-i Kadîm’dir. Son tahlilde Âkif’le Fikret aras›ndaki farkl›l›ğ›n gelip dayand›ğ› yer 

Şark ile Garb’›n ezelî z›ddiyetidir. Fikret Avrupal›’d›r33, Âkif alaturka.34 Dolay›s›yla bu iki şair ve 

onlar›n şiirlerine ruhunu veren heyecanlar çerçevesinde yap›lan tart›şmalar35 Son Dönem Türk 

Düşüncesi’ne damgas›n› vuran çatallaşma veya ikilik vak›as›n›n bir başka aç›dan tezahürü 

gibidir.

Bu durumu son derece aç›k bir biçimde ortaya koymas› bak›m›ndan Kemal Karpat’tan şu ikti-

bas› yapmakta fayda görüyoruz:

“(…) Edebiyat› her yönü ve her düşünce ak›m› ile incelemediğimiz müddetçe ona gere-

ken değeri veremeyeceğiz. Bazen birbirine taban tabana karş›t gözüken iki yazar veya 

şair asl›nda belli bir sosyal olay›n iki ayr› yüzünü belirtmektedirler. Biri geçmişin değer-

lerini savunurken, diğeri geleceği görmek ister. ‹kisi de ayn› toplum içinde yaşarlar ve 
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onun bir parças› olarak o topluma hakim olan düşünceleri ifade ederler. Bizde bunun 

en güzel misâli, şüphesiz ki Mehmet Âkif’le Tevfik Fikret’tir. Bunlar›n ikisi de sosyal fikir-

lidirler. Âkif, ‹slâm›n sosyal düşüncelerini kabullenerek, yirminci yüzy›lda bu esaslar üze-

rine kurulmuş bir Türk-‹slâm devletini savunur ve kişiye bu amac› gerçekleştirmek için 

bir vas›ta olarak bakar. Âkif’te Osmanl› ‹mparatorluğunun harbçi, gaza ruhu ve kuvvetin 

halktan geldiği düşüncesi bütün ç›plakl›ğ› ile meydana ç›kar. Ona göre insan şehit 

olmak için yarat›lm›şt›r ve değeri harp alan›ndaki başar›sile ölçülür. Tarih ise bir 

kahramanl›k destan›d›r ve insan bu destan› yazmakla dünya üzerindeki sorumluluğunu 

yerine getirmiş olur (…) Tevfik Fikret bu görüşün tam tersine lâiklik esas›na dayanan 

insan eşitliğini, hür düşünceyi savunur. ‹nsanlar›, evvelden verilmiş hükümlerden kur-

tarmak ister. Fikret tarih içinde kahramanl›k değil, yaşayan, ac› gören ve arzular›ndan, 

insan oluşundan ayr› düşen gayeler uğrunda harcanan bir insan› görür, onu düşünür”.36

Kanaatimizce, 1936-40 y›llar› aras›nda Âkif’le ilgili bas›nda ç›kan yaz›lar da son tahlilde bu iki-

liğe dayanmaktad›r. Bu bağlamda yaz›lar› bir tasnife tâbi tutmam›z gerektiğinde yukar›da işa-

ret edilen iki grup -benimsediği görüşler sebebiyle Âkif ve sanat›n› övenler ve yerenler- aras›nda 

bir üçüncü grup, yani bu iki uç aras›nda nispeten tarafs›z olmay› deneyen yazarlar da vard›r, 

bunlar onun şahsiyetini, Türkçe yazma çabas›n› takdir etmişler fakat vard›klar› son nokta “Âkif 

iyi bir insand›r fakat ink›lâplar› hazmedememiştir”den öteye gidememiştir. 37

Âkif’in fikriyât›n› ve şahsiyetini takdir edenler için o Türkçe’nin en büyük şairidir ve ‹stiklâl 

Marş› memleket sanat›n›n en müthiş mahsullerinden biridir. Bu ayd›nlar›n nazar›nda Âkif’e ve 

sanat›na sahip ç›kmak handiyse vatan topraklar›na sahip ç›kmakla ayn› anlama gelmektedir. 

Zira o, memleketin en zor zamanlar›nda maddî manevî cehd gösteren, fildişi kulesine çekilme-

yi değil millî kurtuluş için cansiperâne mücadele etmeyi tercih eden bir şairdir ve kaleme ald›ğ› 

marş bu mücadelenin mücessem bir âbidesidir. Âkif sanat›yla olduğu kadar ahlâk› ve 

yaşant›s›yla da bu topraklar›n büyük değerlerindendir. Vatan sevgisinin en güzel terennüm edil-

diği yer yine onun şiirleridir.38 Sevenleri taraf›ndan kaleme al›nan bu sitayiş dolu metinler ekse-

riyetle Âkif’in ismi etraf›nda yap›lan tart›şmalardan habersiz gibi davranm›şt›r.

Âkif’e karş› tav›r alanlar›n yazd›klar›nda öne ç›kard›klar› mesele ise dindarl›ğ›d›r. Onlara göre 

Âkif hayat›nda dindarl›ğ› seçmiş olabilir ancak bunu sanat arac›l›ğ›yla dile getirmesi gereksiz-

dir. Art›k devir “din bayraktarl›ğ›” yapanlar›n devri değildir. Bundan sonra şiirinde dinî motifle-

ri kullanarak sanatkârl›k iddias›nda bulunan birinin sanat› ve fikriyât› ancak “geri” bir döneme 

ait kabul edilecektir. Ancak buradaki muhalif fikirlerin, meşhur “sanat için sanat” ya da “gaye 

için sanat” tar›şmalar›ndan kaynaklanmad›ğ› aç›kt›r.39 Bu karş› tav›r al›ş sahipleri Âkif 

“Müslüman›m” dediği için Türk şairi olamaz demeye getirmiş40, şiirinde hilâli, şehitliği veya 

Bedr’in aslanlar›n› övmesini büyük bir zaaf addetmişlerdir. 

Ancak bu topraklarda yetişen bir şairin Çanakkale’de şehit olan erleri Bedr’in aslanlar›na ben-

zetmesinden daha doğal, daha güzel ne olabilir ki? Ayr›ca edebiyat toplumun bir müessesesi 

olmas› bak›m›ndan, içinden ç›kt›ğ› toplumun, sanat›ndan, hukukundan, ahlâk›ndan ve tabii 

dininden etkilenecek, edebî bir eser ortaya koyan sanatkâr da bu etkilenmeden nasibini 

alacakt›r.41 Dolay›s›yla Âkif’in beslendiği muhit Müslüman Türk coğrafyas›d›r, bu coğrafyan›n 
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izlerini taş›yan bir sanat icra etmesi de onun zaaf› değil aksine, sanat›n›n son derece yerli, 

daha doğru bir ifadeyle millî olduğunun ifadesidir. Ancak tüm bu hakl› izahlar aleyhte taraf 

tutanlar için hiçbir mâna ifade etmez görünmektedir.

Zira… Bat›l›laşma taraftar› ayd›nlar zaviyesinden ilericilik Bat›l› değer ve kayg›lar›n benimsen-

mesiyle müradiftir. Bugüne kadar benimsenmiş değerler ve bu değerlerin sembolleri, yani geç-

miş, memleketin baş›na gelenlerin yegâne sebebidir. O halde art›k bu yükten s›yr›lmak gerek-

mektedir. ‹nk›lâplar› gerçekleştirerek yeni Türkiye tam da bunu yapm›şt›r. ‹lericiliği ancak bu 

düzeyde anlayan ayd›nlar için aksi yöndeki bir kanaate onay vermek neredeyse imkâns›zd›r.42 

Dolay›s›yla Âkif’in medeniyeti teknik, teknolojik bir hâdise olarak kabul ettiğini, üstelik Cihan 

Harbi’nde tüm Müslümanlar› tarümar edenin yine Bat›’n›n bizzat kendisi olduğunun unutulma-

mas› gereğine vurgu yapmas›n› dikkatten kaç›rm›şlard›r. Onlara göre Âkif “medeniyet dediğin 

tek dişi kalm›ş canavar”43 diyerek taraf›n› aç›kça belirlemiştir. 

Âkif’in hissen dindârl›ğ›n› kabul eden bu zümre onun Fikret’i Tarih-i Kadim dolay›s›yla tenkit 

etmesini gericilik olarak telâkki etmektedir. Cumhuriyet’in bu ilk y›llar›nda, Âkif ile Fikret 

ilericilik-gericilik tart›şmalar›n›n tam ortas›nda birer oyuncu olmaktan öte vazifeleri yokmuş gibi 

alg›lanm›şt›r. Bu öyle bir oyundur ki Fikret’e ilericilik, Âkif’e irticay› temsil etmek düşmüştür.44 

Âkif’e mürteci damgas›n›n vurulmas›n›n ard›nda Tarih-i Kadîm dolay›s›yla Fikret’i zangoç ilân 

etmesi yatmaktad›r. Halbuki Âkif’ten beklenen dinine, inand›ğ› dünyaya karş› fütursuzca 

davran›ld›ğ›nda sessiz kalmas› ve belki de, bu kadar aç›k bir dille maziye sald›rabilme cesare-

tini gösterdiği için Fikret’i takdir etmesidir. Baz› ayd›nlar›n k›zg›nl›ğ› o kadar şiddetlidir ki Âkif’in 

yazd›klar›na “irtica fikriyât›” dahi denemeyeceğini çünkü onun hakikî bir mütefekkir olamad›ğ›n› 

savunmuşlard›r.45 Bu fikriyât›n müdafii ayd›nlara göre Âkif’i savunmak ink›lâplara savaş 

açmakla eş anlaml›d›r.46 Âkif gericidir, çünkü bugünü, ink›lâplar› seven ve benimseyen bir şair 

değil, geçmişi özleyen, yobaz, müezzin olmaktan47 başka vasf› bulunmayan bir şairdir. Çok 

sade bir okuma dahi bize, burada geçmiş ve geçmişe duyulan özlem ile müezzin olman›n ayn› 

kategoride değerlendirildiğini, her ikisinin de kerih bulunduğunu gösterir. Geçmiş eski bir 

masaldan ibarettir. Ve art›k masallarla uğraşacak vakit yoktur.48

Âkif gericidir, çünkü şapka ink›lâb›na karş› ç›km›şt›r. Âkif’in şapka ink›lâb›n› benimsemediği 

için M›s›r’a gittiği ve Atatürk’ün bu durumdan hiç hoşlanmad›ğ› iddias›n›49 aleyhte yaz› 

yazanlar›n bir çoğu da dillerine pelesenk etmişlerdir:

“(…) Âkif Müslüman vatan› ve Müslüman milliyeti tan›r. Bunun içindir ki Atatürk şapka 

ink›lâb›n› yapt›ğ› zaman Türk vatan›n› b›rakm›ş, Müslüman vatan›na kaçm›şt›r. Âkif’in bu 

hareketinde bir kanaat kuvveti, karakteri bulabilirsek de Âkif’i ink›lâb›n kabul ettiği 

mânada milliyetçi kabul edemeyiz. Bu sebeple Âkif millî şair değildir. ‹stiklâl Marş›n› 

yazmas› da onun milliyet akidesini değiştirmez”.50

Âkif’le Âkif aleyhtarlar›n›n “vatan”a yükledikleri anlam oldukça farkl›d›r ve onlara göre Âkif 

M›s›r’a giderek art›k Müslüman bir ülkede yaşamay› tercih ettiğini ima etmiştir. Ancak bu iddi-

ay› ortaya atanlar düştükleri handikap›n derinliğinin fark›nda da değildirler: Türkiye nas›l olur 

da bir Müslüman ülkesi olmaktan ç›kabilir?  
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Tüm bunlar asl›nda Âkif’in vefat› ve sonras› birkaç y›l›n, Kemalist ideolojinin Türk Millî Kimliği’nin 

inşas› tarihine (1929-1938) tesadüf etmesiyle irtibatl›d›r51. Bu dönemde hakikî mânada 

Türklüğün ancak ›rkta, kanda, dilde birlikle mümkün olacağ› savunulmaktad›r. Ayr›ca Kemalist 

milliyetçilik, milliyetçilik tarifini geçmişi muhafaza ve müdafaa etmemek şeklinde yapm›şt›r: 

“(…) Kemalist tabirini, milliyetperver sözüne tercih ediyoruz. Bunun bir sebebi vard›r: 

Kemalist, garpç›, layik ve cumhuriyetçi miliyetperver demektir. Sadece milliyetperverlik, 

muhafazakâr ve ananeci mânas›na da al›nabilir ve en geri softa taassuplar›n›n müda-

faas› için maske olarak kullan›labilir. Bir tak›m ahlâk, anane ve adetler millî olmakla 

müdafaa edildikleri zaman bir milliyetperver için, onlar› milliyetperverliğin yabanc› telak-

kisine karş› münakaşa etmek güçtür.”52

Bu zaviyeden bak›ld›ğ›nda Âkif’i milliyetperver kabul etmek mümkün görünmemektedir. Çünkü 

o muhafazakârd›r, toplumda zuhur eden tüm bozulmalar›n sebebi olarak ananelerimizden 

kopuşu görür ve “din elden giderse her şeyimizi kaybederiz” der, ona göre Türklüğe yüceliğini 

veren ‹slâm’›n kendisidir:

“(…) Mehmet Âkif’in bu toprağa ve insanlar›na bağl›l›ğ›ndan, fedakârl›ğ›ndan ve bilhas-

sa samimiyetinden şüphe etmek hafifliktir. Masum halk›n ruhunu, hüznünü sezmekte 

o bir üstatt›. Fakat o men-i müskirat›, dinî terbiyesi, şeriatiyle eski devrin bir mümessi-

lidir. Onun için millî ‹stiklâl Savaş›’n› sadece müstevlileri yurttan kovmaktan ibaret 

telâkki etmişti. Neden dolay› yurda müstevlilerin üşüştüğünü ve iki yüz seneden beri 

maruz kald›ğ›m›z bu istilâ h›rs›n›n radikal bir surette önlenmesi tedbirleri neler olduğu-

nu kendi k›ymet hükümlerinden tecerrüt ederek düşünemiyordu. Onun içindir ki, zafer-

den sonra içtimaî ink›lâp hareketi başlay›nca memleketten savuştu. Onu kendi anlay›ş› 

içinde mazur görüyorum; o geç kalm›ş bir şairdi, bir ümmet şairi idi.”53 

Âkif, Türklüğü Müslümanl›kla irtibatland›rd›ğ›, vatan dediğinde ‹slâm coğrafyas›n› ve milliyet 

dediğinde ‹slâm birliğini kasdettiği için Kemalist zaviyeden millî bir şair olamaz. Onun anlad›ğ› 

milliyetperverlik, ›rk birliği olan insanlar›n birbirlerine duyduğu muhabbet değil, ‹slâm bayrağ› 

alt›nda toplanmak neticesinde bir millet olma vasf›n› kazanan Türklerin muhabbetidir. Ümmetçi 

bir şair olmas› onun millî şairliğini gölgelemektedir.54 Üstelik Cumhuriyet’le birlikte milliyetçili-

ğin, ›rkta birlik esas›n› prensip edinmesi Arnavut olan Âkif ya da Arap as›ll› Haşim’in Türklüğünü 

şüpheli konuma düşürmüştür.55

“(…) Şair Âkif’e Arnavut damgas›n› vurmak istiyenlere bakmay›n›z. Şair Âkif bir 

Müslüman milliyetperveri idi: Yani Arnavut olduğu kadar Türk, Türk olduğu kadar Arap, 

Osmanl›-aş›r› bir ümmetçi idi. Vatanperverliği Müslümanl›k âlemi genişliğindedir… (Âkif) 

‹slâm ortaçağ›n›n en derin karanl›ğ› içindedir. Bütün Müslümanlar onun istediği üzere 

adam olabilseler, halife imparatorluğunu kurabiliriz. Şark şark, garp garpt›r. ‹slâm 

âleminden garp âlemine geçemeyiz. Çünkü bu medeniyetin bütün maneviyât› 

H›r›stiyand›r. Biz soysal prensipleri ve ahlâk›, Müslümanl›ktan ayr›lm›yan bir medeniye-

te vücut vermeliyiz”.56
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2. Edebiyat Tarihlerinde Âkif’i Aramak

Tuhaft›r, Kemalist milliyetçilik millî kurtuluşun yadigâr› ‹stiklâl Marş›’n›n şairini dahi göz-

den ç›karmakta bir beis görmemiştir. Âkif ve fikriyât›na dair bas›nda sezilen bu, bir tür 

“gözden ç›karma” ya da unutma-unutturma siyasetini, edebiyat tarihleri ve edebiyat 

dersi kitaplar›nda da izini sürmek mümkündür. Bu izi sürmek mühimdir, çünkü bir edebiyat 

tarihi kitab›n›n benimsediği usûlü, münderecat›, tasnifi, hangi isimleri hangi evsafta ele ald›ğ› 

veya almad›ğ›, konu edindiği isimlerin hangi hususiyetlerini öne ç›kard›ğ› neşvünema bulduğu 

dönemin siyasî-fikrî karakterini ortaya koymas› bak›m›ndan son derece ayd›nlat›c›d›r. Üstelik 

bu edebiyat tarihi bir ders kitab› olarak düzenlenmişse döneminin eğitim politikalar›n›n keyfi-

yetini, siyaset-eğitim ilişkisinin nas›l yürütüldüğünü, en önemlisi yeni nesilde nas›l bir edebiyat-

tarih şuuru oluşturulmaya çal›ş›ld›ğ›n›n en büyük göstergelerindendir.57 

Bu bağlamda önce Türk Teceddüt Edebiyat›’na göz atabiliriz.58 Yukar›da zikrettiğimiz aç›lardan 

incelenmeye değer bu kitap ‹smail Habib Sevük’ün edebiyat tarihi alan›ndaki ilk önemli 

çal›şmas›d›r.59 ‹lk bask›s› 1340 (1921-22)’ta yap›lan Türk Teceddüt Edebiyat›’n› yazar daha 

sonra geliştirerek Edebî Yeniliğimiz ad›yla birinci cildini 1931’de, ikinci cildini 1932’de neşre-

der. 1935, 1937 ve 1938’de de tekrar bask›lar› yap›l›r.

Âkif’in eskiyle yeniyi bağlayan bir şair olarak takdim edildiği kitap60 “teceddüt”e vurgu yapan bir 

eser olmas› bak›m›ndan şairin öncelikle bu bağlamda zikredilmesi son derece anlaml›d›r. 

Sevük’e göre Âkif’in ehemmiyeti Muallim Naci ve Tevfik Fikret’ten sonra Türkçe’nin “istiklâli” 

için çabalamas› ve aruzla Türkçe’yi mezcetmesinden ileri gelmektedir. 

Kitapta, o dönem Âkif için yap›lan tariflerin neredeyse bir özetini buluruz: 

“Lisan itibariyle koyu bir Türkçülük; mektep görmesi ve Frans›zca bilmesi sayesinde de 

maşerî dertleri ve mahallî hayatlar› eyi gören içtimaî göz sahibi bir münevverlik; köklü 

ve kuvvetli medrese tahsilinin ve mensup olduğu ailevî vaziyetin ilcasile de onda 

sars›lmaz ve çeşit haline gelmiş bir müslümanl›k görüyoruz. Onun hayat›n›n ve tahsili-

nin bu üç tarafl› tesiri ondaki edebî şahsiyete de üç türlü cephe verdi”.61

Âkif’in “din şairliğinin bayraktar›” kabul edildiğini aktaran Sevük, onun ‹slâm birliği mefkûresine 

sahip biri olarak Türkçülük gibi milliyet ak›mlar›na karş› durduğunu, ancak bu karş› duruşun 

onu en Türkçü geçinenden çok daha fazla Türk nazm›na hizmet vermekten al›koymad›ğ›n› belir-

tir.62 Yazar Âkif’in Türkçülüğünü, dilde Türkçe’yi ustal›kla kullanmas›nda ve mahalliyetçiliğinde 

bulur.63 Buna göre şair, Türk kültürünün pek çok unsurunu canl› bir şekilde nazm›na aksettir-

meyi bilmiştir. Yani Âkif Türkçü olmad›ğ› halde millî bir şair olmay› becermiştir.64

Âkif’in “din şairi olup olmad›ğ›” meselesine gelince Sevük, onu bu konuda da son derece 

samimi bulur. Bu nedenle Âkif, inand›ğ› şeyin doğruluğu tart›şmaya aç›k dahi olsa, inand›ğ›n› 

söylerken hakikati söylemiş olmakla takdire lay›kt›r:

“ …O hakikati söyledi, söylediği hakikat olmasa da. ‹şte onun felsefe mihveri dindir; ve 

onun dindeki mihveri de Allah korkusudur. Eğer insanlarda Allah korkusu yoksa insanl›ğ›n 
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hiçbir meziyeti kalmaz. (…) Şairin idealindeki bütün hata buradad›r. Milletleri yükselten 

sadece Allah korkusu değil; as›l mefkûre birliğidir. Eski Yunan medeniyeti Allah korkusu 

sayesinde parlamad›. Romal›lar›n cihangirliğinde dinin hiç alakas› yok. Eski ‹slâmlar›n 

şevketi bile yaln›z dinden değil, bir gaye uğrunda birleşmelerinden doğdu.”65

Âkif, Sevük’e göre bir “din şairidir” ve fakat onunki “sadece zahit bir dindar şairlik” değildir. 

Buna göre, şair dindarl›ğ› halk› uyarmak için kullanmaktad›r. Hatta ‹slâm’da ›slahatç›l›k yap-

mak istemesi de bununla alakal›d›r: Toplumu “gerilikten kurtarmak”. 

‹smail Habib’in Maarif Vekâleti’nin isteği üzerine lise son s›n›flar için haz›rlad›ğ› Edebî 

Yeniliğimiz’in daha da genişletilmiş ve daha farkl› bir formatta yay›mlanmas› 1940’a rastlar. 

Eserin ismi şimdi Tanzimat Devri Edebiyat›’d›r. Bu ders kitab›n›n münderecat› Tanzimat 

Devri’yle s›n›rl› olduğu için Âkif’e rastlamay›z. Tanzimattan Beri Edebiyat Tarihi’nin birinci cildi 

1940’ta, ikinci bask›s› 1942’de ç›kar. ‹kinci cilt 1940’ta Tanzimattan Beri Edebiyat Antolojisi 

ad›yla neşredilir. ‹kinci bask›s› 1943’tür. 

Kitab›n “Meşrutiyet Edebiyat›” k›sm›nda, Âkif’in şiirinden örneklere yer verilmiş, Bülbül’den 

iktibaslar yap›larak, Âkif’in Nam›k Kemal ve Fikret gibi vatan için fevkalâde üzücü hâdiseleri 

bu şiirinde dile getirdiği kaydedilmiştir.66 Ancak kitab›n bir antoloji olmas› hasebiyle Âkif’in 

fikriyât›na dair çok fazla şey bulmak mümkün değildir.

Mustafa Nihat Özön’ün Metinlerle Muas›r Türk Edebiyat›’n›n ilk bask›s› 1930’dur. Daha sonra 

1932’de ve 1934’te yeni bask›lar› olmuştur. Kitapta şiirlerinden al›nt›lar d›ş›nda şairi değer-

lendirmeye matuf cümleler pek s›n›rl›d›r:

“Mehmet Âkif, Tevfik Fikret’in nâz›mda yapt›ğ›n› çok ileri götürdü. Fikret’in nesre en 

yak›n nâz›m rüyas›n› hakikate ç›karan bu şairdir. Düşünüş cihetinden birbirinin kökten 

z›tt› olan bu iki şair edebiyat tarihinde yekdiğerini tamamlayan birer şahsiyettir. Fikret’in 

nazma soktuğu konuşma tarz›n›, Türkçe kelimelere verdiği k›ymeti Âkif tamamlad›. 

Safahat’›n alt›nc› kitab›ndaki manzum arzuhal ve f›kralar Âkif’in nâz›m tekniğinde ne 

yapt›ğ›n› çok güzel gösteren bir örnektir”.67

Yazar›n ilk bask›s› 1941’de, ikinci bask›s› 1945’te yay›mlanan Son As›r Türk Edebiyat› çat› 

itibar›yla bir önceki kitapla ayn›d›r. Ancak burada isimler ve metinler nispeten daha geniş değer-

lendirmelere tabi tutulmuştur. Bu “geniş değerlendirmeler”den Âkif de pay›n› alm›ş, bu sayede 

yazar›n şaire karş› değişen tutumunu okumak mümkün olmuştur:

“… Şu var ki Mehmet Âkif’in eserleri ekseriyetle yaln›z teknik muvaffakiyetleri ihtiva 

edip yeni şiirin istediği iç k›ymetlerinden uzak bulunduklar›, ruh itibar›yla da muhafazakâr 

bir zihniyetin mahsulleri olduklar› için, yeni şiirin örnekleri diye telâkki olunam›yorlard›. 

‹stiklal Marş›m›z› yazm›ş olan Mehmet Âkif, zaman zaman kuvvetli lirik parçalar da vücu-

de getirmiş olmas›na rağmen, ilhamlar›n› umumiyetle din zihniyetinden ve dinî tahas-

süslerden alm›ş olduğu için, edebiyat›m›z›n son as›rdaki yenileşme hareketindeki hiz-

meti ancak aruzla sade yazmağa inhisar edebilmiştir”.68
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‹lk bask›s› 1933’te ikincisi 1937’de yap›lan Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Elkitab› liseler için 

haz›rlanm›şt›r. Yazar Muvaffak Hüsnü Benderli, “Türkçülük ve Millî Edebiyat Tesiri Alt›nda ‹nki-

şaf Eden Türk Edebiyat›” başl›ğ› alt›nda Âkif’e yer vermiş, onu Türkçe’nin en büyük şairi ola-

rak takdir etmiştir. Benderli de Âkif için ‹slâm birliği istemesine rağmen “vatan ve millet” aşk› 

taş›yan bir şair kayd›n› düşmüştür.69

Murat Uraz’›n 1939’da yay›mlanan Türk Edip ve Şairleri’nin70 birinci cildinde Mehmet Âkif, 

Benderli’nin yaklaş›m›na paralel, fikrî bak›mdan Tevfik Fikret’in muar›z› ve fakat şiirde usûl 

itibar›yla onun takipçisi ve tamamlay›c›s› olarak tavsif edilmiştir. Buna göre o aruzu Türkçe’ye 

uygun bir biçimde kullanm›ş ve Türk halk dilini şiirinde en üst düzeyde seslendirmiştir. 

Uraz Âkif’in şiirinde ortaya koyduğu fikriyâttan bahsederken değerlendirme yapmaktan da geri 

duramam›ş ve onun sadece kendi içinden ç›kt›ğ› toplumun şairi olabildiğini söylemiştir. Ona 

göre Âkif, şiirini dinî mefkûresiyle birleştiren bir şairdir.71

‹lk bask›s› 1944’te yap›lan Tanzimattan Zaman›m›za Kadar Türk Edebiyat› Tarihi72 isimli kitab›n 

yazar› H›fz› Tevfik Gönensay, “1908’den Sonra Naz›m” bölümünde Mehmet Âkif’e yer vermiş 

ve Âkif’i, “devrinin geç kalm›ş bir şairi” olarak değerlendirmiştir. Nazm›nda dinî motifleri kul-

lanmay› tercih eden bir şair olarak o, “devrine” bir türlü yetişemeyen sanatç›d›r. Ve eğer 

nazm›na rengini veren dinî duygular değil de millî duygular olsayd› -ki bu millî duygular›n ne 

olduğuna dair daha önce değinmiştik- belki de “önde” gidenler aras›nda yer alacakt›, yaz›k! 

Yine de yazar hakk› teslim etmeyi kendine görev bilmiş olmal› ki, Âkif’in şiirinde dinî duygular›n 

yan› s›ra içtimaî hayattan da pek çok tablonun varl›ğ›na işaret etmektedir.73

Ancak yukar›dan beri naklettiğimiz metinlerin yazarlar›n›n gözden kaç›rd›ğ› bir hakikat vard›r. 

Bu da, edebiyat›n hayat› temsil ettiği, bizzat hayat›n içinden beslendiği gerçeğidir. Bu hayat 

sosyal ve moral değerlerin bir bileşeni gibidir. Din, ahlâk ve edebiyat› birbirinden tamemen 

farkl› olarak değerlendirmek mümkün değildir.74 Edebiyat içinden neşet ettiği toplumun gele-

neklerinden, değerlerinden ve şearinden güç devşirecektir. Şair de yaşad›ğ› bu toplumun 

hayat›n› edebiyat yoluyla taklit yani ifade ettiğine göre, toplumla sanatç› aras›nda bir etkileşim 

ve çift tarafl› bir fayda has›l olacakt›r: Hem sanatkâra ve sanata, hem de topluma. Bu anlam-

da edebiyat›n sadece şahsî olmas› mümkün değildir.75 O halde esasen, Âkif gibi sanatkâr-

mütefekkir bir şahsiyetin varl›k bulduğu zaman ve mekâna yabanc› durmas›, anlaş›lmas› çok 

daha güç bir meseledir. 

Halbuki örneklerle işaret etmeye çal›şt›ğ›m›z üzere matbuatta ç›kan metinler ve baz› edebiyat 

tarihleri özellikle Âkif’e millî bir şair olup olmay›ş› hususunda yaklaşm›şlard›r. Onun aruzu 

Türkçe’ye yaklaşt›rmas›n›, şiirinde mahallî ögeleri kullanmas›n› millî taraf›yla aç›klam›şlard›r. 

Yine de bu kitaplar›n yazarlar›na göre, Âkif’in sanat›nda millî ögelerden çok dinî temalar› öne 

ç›karmas› tam anlam›yla millî şair vasf›n› kazanmas›nda büyük bir engeldir. 

Bu yaklaş›m edebiyat›n ve tabii ki edebiyatç›n›n-müfekkirin bir toplumun tüm müesseselerin-

den feyiz ald›ğ› gerçeğiyle ters düşmektedir. Zira din “hayat tarz›d›r” önermesi itibar›yla tabii-

dir ki tüm müeesseleriyle kültürü etkileyecek ve edebiyat›n da en büyük menba› olacakt›r. 

Ancak Âkif ve fikriyât›-sanat› örneğinde olduğu üzere incelediğimiz tarih aral›ğ›nda “edebiyat” 
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kavram›n›n siyasî tav›rlara indirgenmesi, edebiyat›n kuşat›c›l›ğ›n›n ve içerdiği mânalar›n göz 

ard› edilmesiyle neticelenmiştir.

Konu edindiğimiz tarih aral›ğ›ndaki neşriyat da özetle, göstermiştir ki, mesele d›şardan 

anlaş›ld›ğ› kadar basit olmay›p, Âkif’in ‹stanbul’dan ayr›l›ş› ya da vefat› muvacehesinde duyu-

lan heyecanlar›, k›zg›nl›klar› dile getirmek, onu ve sanat›n› yâd etmekten öte mânalar› haizdir. 

Mevzu edebiyat tarihinin bir parças› gibi anlaş›labilirse de, nihayetinde iş gelmiş ideolojik oku-

malara dayanm›şt›r. Soru şudur: “Âkif dinci mi, laik şair midir?” Daha geniş bir perspektiften 

sorulduğunda “dinî motifleri bar›nd›ran bir sanat ve bu sanat› icra eden sanatç› Kemalist 

Türkiye’yi temsil edebilir mi?” şeklinde tezahür etmektedir. 

* * *

Nihayet, bu çal›şma için başlang›çta bir aray›ş›n haritas› demek mümkündü. “Âkif nas›l 

göçtü?” sorusunun cevab›n›n yol haritas›… Ancak bu girizgâhta göstermeye çal›şt›ğ›m›z 

üzere, esas sorunun “nas›l” değil de “Âkif niçin sessiz öldü?” olduğu ortaya ç›km›şt›r.

Âkif sessiz ölmüştü. 

Hastalan›p M›s›r’dan ‹stanbul’a döndüğünde geç farkedilmişti. Fark edildiğinde de pek bir şey 

değişmemişti. 

Bu garip adam hasta yatağ›nda dalg›n gözlerle mübtelâs› olduğu ‹stanbul’u seyrederken kim 

bilir neler geçirmişti içinden… Pek merak edeni olmam›şt›… Sevenleri hep olmuş ama, 

suçlayanlar›n suçlay›c› nazarlar›, kelâmlar› bu muhabbeti gölgelemişti sanki…

Vefat›nda -muhtemelen böyle bir şey istemezdi zaten- devlet töreni yap›lmam›şt›. S›radan, 

fakir, gariban bir adam gibi derme çatma bir tabutla hamallar›n omzunda hastaneden Beyaz›t 

Camii’ne getirilmiş, o esnada çevreden bulunan bir Türk bayrağ›yla tabutu örtülmüş, sonra bir 

yerlerden Kâbe örtüsü gelmiş, o da tabutun baş k›sm›na itina ile yerleştirilmiş, birden nerden 

ç›kageldikleri belli olmayan her s›n›ftan halk ve kalabal›k bir üniversite kitlesinin elleri üzerin-

de naş› Edirnekap› mezarl›ğ›na taş›nm›şt›. 

Töreni müteakip bir iki gün boyunca cenazesinden baz› fotoğraflar ve birkaç yaz›n›n 

yay›mlanmas›n›n d›ş›nda sanki böyle bir adam hiç yaşamam›ş gibi gazeteler susmuştu. Ta ki 

‹stiklâl Marş› değişsin mi değişmesin mi tart›şmalar› başlay›ncaya kadar…

Buna mukabil Âkif’ten bir y›l sonra vefat eden Abdülhak Hâmit’in cenazesi son derece mutan-

tan manzaralara sahne olmuş, törene Mustafa Kemal Paşa kat›lmam›ş, fakat yaverleri iştirak 

etmiş, kendisi de telgraf çekmiş, çelenk göndermişti. Bir sürü insan, askerler… Birkaç hafta 

sürüyordu hakk›nda yaz›lanlar. Herkes sitayişle an›yordu şairi: Şâir-i âzam.

Âkif… ise, sessiz göçmüştü koca şair. Özlediği o uzak beldeye, taa ezelden aşinas› O dosta 

sessizce gitmişti: Her şey eninde sonunda sessizdir zaten, değil mi?...

Cûylar kim erdiler deryâya hamûş oldular.
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3. Eserin Haz›rlan›ş›nda Takip Edilen Usul

Eserin haz›rlanmas› s›ras›nda hangi k›staslara göre, neler yapt›ğ›m›z› özetlemek gerekirse;

1. Âkif’in Haziran 1936’da M›s›r’dan ‹stanbul’a dönüşü, 1936 Aral›k’›nda vefat› ve vefat›ndan 

sonraki dört y›l boyunca ‹stanbul bas›n›nda ve o dönemde neşredilen dergilerde Âkif’le ilgili 

haberleri, hat›ra yaz›lar›n›, onun fikirleri ve sanat› hakk›nda yap›lan tart›şmalar›, değerlendirme-

leri, röportajlar› güç yettiği ölçüde tespit ettik ve toplad›k. Dolay›s›yla bu çal›şma hususen mat-

buattan yap›lm›ş bir derlemedir. Ekler k›sm›nda görüleceği üzere hat›rat türü kitaplardan yap›lan 

baz› iktibaslar ve girişte değindiğimiz edebiyat tarihlerine yap›lan at›flar bu s›n›rlaman›n istisnaî 

örnekleridir.

2. Bu tür bir çal›şman›n mübeşşirleri olan Eşref Edip’in Mehmed Âkif - Hayat›, Eserleri ve 70 

Muharririn Yaz›lar›, Mehmed Âkif’in Hayat›, Eserleri ve 70 Muharririn Yaz›lar› Eserine Zeyl76 ve 

Hasan Basri Çantay’›n Âkifnâme’si77 bize bu konuda yol gösterdi hiç şüphesiz. Bu iki Âkif 

dostu, şairin vefat› üzerine yaz›lm›ş metinleri imkânlar› nispetinde toplam›şlar ve iki kapak 

aras›na dercetmişlerdir. Bunu yaparken tarafs›z olmay› esas alm›şlar ve fakat gerekli gördük-

leri yerde k›saltmalara, ç›karmalara başvurmuşlar, kimileyin de göz ard› etmeyi uygun görmüş-

lerdir. Ancak bu tür tasarruflar›n bizi yan›ltabileceğini hesaba katarak onlar›n gözünden değil 

de bir de bugünün imkânlar›yla ve daha kapsaml› bir alan taramas› yapmay› tercih ettik. Ayr›ca 

bu tür bir taraman›n dönemi yak›ndan tan›mam›z› ve dolay›s›yla konuyu daha iyi kavray›p değer-

lendirmemizi sağlayacağ›n› düşündük. 

Netice itibar›yla, Eşref Edip ve Çantay’da k›smen bulunan baz› yaz›lar›, iktibas edildikleri yer-

lerde görüp as›llar›n› ald›k, Eşref Edip ve Çantay’da yer alan ve fakat bizim taramalar›m›z neti-

cesinde çeşitli sebeplerle ulaşamad›ğ›m›z, matbuatta ç›kan yaz›lar› da bu kitaplardan aynen 

naklettik, nihayet bizim taramalar›m›z s›ras›nda ortaya ç›kan, adet olarak hayli kabar›k yeni 

metinleri de dahil etttik. Eşref Edip ve Çantay’›n kitaplar› için hususen yaz›lm›ş metinleri, özel-

likle mektuplar›, hat›ralar› da derlememizin Ekler k›sm›nda verdik. Böylelikle “Âkif’in vefat› üze-

rine söylenmiş ne varsa toplama” işinin bir ucundan tutmuş olduk.

3. Şimdi, matbuatta bugüne kadar görebildiğimiz malzemenin bir dökümünü vermemiz icap 

edecektir: Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, çal›şmam›z için tespit ettiğimiz tarih aral›ğ›nda 

(1936-1940) ‹stanbul’da neşredilen gazeteler alfabetik olarak, Aç›ksöz, Akşam, Birlik, Bugün, 

Cumhuriyet, En Son Dakika, Haber Akşam Postas›, Hakikat, ‹kdam, ‹stiklâl, Politika, Son 

Posta, Son Telgraf, Tan, Tasvir-i Efkâr, Ulus, Vakit, Yeni Sabah ve Zaman’d›r. 

Biz bunlardan Aç›ksöz (1936-1937), Akşam (1935-1940), Bugün (1938), Cumhuriyet (1936-

1940), Haber Akşam Postas› (1936-1940), Hakikat (1940-1941), ‹kdam (1939-1940), Kurun 

(1936-1940), Son Posta (1936-1940; 1936 Biricikânun’dan baz› say›lar, 1939’un Mart ve 

Nisan aylar› hariç), Son Telgraf (1937-1940), Tan (1936, 1938-1940; 1936’n›n Nisan, May›s, 

Haziran, Ekim, Kas›m, Aral›k aylar›, 1938’in Aral›k ay› ve 1939’un Ocak, Şubat, Mart’› hariç), 

Tasvir-i Efkâr (1940), Ulus (1936-1940; 1937’nin Aral›k say›s›, 1939’un Ocak, Şubat ve Mart’› 

eksik) Vakit (1936-1940), Yeni Sabah (1938-1940), ve Zaman (1936’n›n Ocak, Şubat ve 

Mart)’› ‹stanbul Belediyesi Atatürk Kitapl›ğ› (kütüphanenin tadilata girmesi çal›şmam›z›n 
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tamamlanma sürecini olumsuz etkilemiştir), Beyaz›t Devlet Kütüphanesi, ‹SAM ve Ankara Millî 

Kütüphane’deki mevcut say›lar›n›n tadilat veya başka sebepten okuyucuya ç›kar›lamayan nüs-

halar› hariç, tarayabildik.

Tarama yapt›ğ›m›z dergilere gelince (alfabetik olarak): Abant, Ahali, Akp›nar, Aksu, Altan, Alt›n, 

Alt› Ok, Anafarta, Ateş, Ayda Bir, Ay›n Tarihi, Başp›nar, Belediye Mecmuas›, Belleten, Bilgi 

Yurdu, Boğaziçi, Bozok, Burdur, Cumhuriyet Almanağ›, Çağlayan, Ç›ğ›r, Çoruh, Doğuş, Dört 

Eylül, Dönüm Mecmuas›, Edebiyat Fakültesi Talebe Mecmuas›, Ekekon, Erciyes, Fikirler, Fikir 

Hareketleri, Gediz, Görüşler, Gündüz, Hafta, Haftada Bir, Halkbilgisi, Halkevi, Hamle, Hareket, 

Her Ay, Hür Türkiye, Ilgaz, ‹lköğretim, ‹nan, ‹nanç, ‹nsan, ‹stanbul’un Sesi, ‹ş, Kadro, Kalem, 

Karacadağ, Karaelmas, Kaynak, Konya, Kopuz, Köroğlu, Köy Dergisi, Kültür, Kültür Haftas›, 

Marmara, Oku, Okul ve Öğretmen, On Dokuz May›s, Orhun, Resimli Ay, Selâmet, Selen, Talebe 

Mecmuas›, Taşan, Taşp›nar, Türkiyât Mecmuas›, Türk Bilig, Türk’ün, Uludağ, Uyan›ş, Ülkü, Ün, 

Varl›k, Yar›m Ay, Yeni Adam, Yeni Birlik, Yeni Hayat, Yeni Kültür, Yeni Mecmua (Sâhib-i imtiyaz: 

A. Cemal), Yeni Milas, Yeni Ses, Yeni Türk Mecmuas›, Y›ld›z Dağ›, Yurt ve Dünya, Yücel, 

Yükseliş. 

‹simlerini verdiğimiz bu dergilerin taramalar›n› başta Atatürk Kitapl›ğ› olmak üzere Beyaz›t 

Devlet Kütüphanesi ve ‹SAM’da mevcut say›lar› üzerinden gerçekleştirdik. Dolay›s›yla 

çal›şmam›z›n kapsam› dahilindeki 1936-40 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ş dergilerin ancak bu 

kütüphanelerde mevcut say›lar›n› -tadilat v.s. hariç- görebildik. Taraman›n daha geniş ölçekte 

olmas› çal›şman›n ulaşacağ› metinler ve varacağ› neticeler aç›s›ndan muhtemelen çok daha 

geniş ve faydal› olacakt› şüphesiz. Ancak, elde edilen verilerin de bundan sonras› için epeyce 

›ş›k tutacağ›n› düşünüyoruz.

4. Tespit ettiğimiz metinleri numaraland›rarak, kronolojik olarak vermeyi tercih ettik. Zira tah-

min edileceği üzere tarih s›ras›yla okuduğumuzda bu yaz›lar bize birçok ipucu verecek, belki 

de mevzunun siyasî ve kültürel olarak nas›l bir seyir takip ettiğini gösterecektir. 

Eşref Edip ve Hasan Basri’de tarihsiz olarak yer alm›ş ve taramalar›m›z neticesinde de 

as›llar›na ulaşamad›ğ›m›z yaz›lar için ise sözkonusu kitaplardan aynen nakletmek yolunu takip 

ettik ve bunlar› münasip bulduğumuz tarih aral›ğ›na yerleştirdik. Ayr›ca bu kitaplarda yanl›ş 

tarihlerle nakledilen ve bizim araşt›rmam›z esnas›nda doğrusunu gördüğümüz tarihleri de 

belirtmeyi ihmal etmedik.

5. Görebildiğimiz kadar›yla harf devriminin ard›ndan ç›kan gazetelerde yeni imlâya intibak prob-

lemi yaşanm›şt›r. Hatta kimi zaman ayn› gazetenin farkl› tarihli yaz›lar›nda dahi müşterek bir 

imlâ kullan›lamam›şt›r. Ayr›ca bugün redaksiyon dediğimiz, metinlerin yay›m öncesi nispeten 

titizce gözden geçirilmesi işi o günler için pek yayg›n olmad›ğ› aç›kt›r. Sonuç olarak büyük küçük 

harf tercihi, noktalama işaretleri, inceltmenin belirtilip belirtilmemesi, yabanc› isimlerin, 

yabanc› kelimelerin Türkçe’ye aktar›lmas› gibi pek çok aç›dan sorunlu metinlerle karş›laşt›k. 

Ancak her bir haber metni yay›mland›ğ› dönemi dil ve imlâ bak›m›ndan da temsil etme kabili-

yetine sahiptir. Dönemin dil politikalar›n›n hangi istikamette yürüdüğünü görmek için de bu 

metinler bu halleriyle birer vesika niteliğindedir. Bu nedenlerle metinlerde orijinal dili korumay›, 

art›k kullan›lmayan baz› terkipleri tireli yazmak gibi baz› teknik müdahaleler hariç düzeltme yap-
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mamay› tercih ettik, bariz hatalar hariç aynen aktarmay› önemsedik. Kitap içindeki metinlerin 

büyük çoğunluğunun ilk bak›şta “tashih yap›lmam›ş yaz›lar” hissini uyand›rmas› bu sebepler-

den ötürüdür.

6. Bu derleme içinde yer alan metinlerin bir k›sm› gazete veya dergide yay›mland›klar› tarihten 

sonra bizzat yazarlar› taraf›ndan bir kitap içine dercedilmiş, bir k›sm› da Eşref Edip ve Çantay’›n 

derlemelerine girmiştir. Ancak bu derlemeler içine giren metinler ekseriyetle daha önce de zik-

rettiğimiz üzere tasarruflara tâbi tutulmuş, bazen k›smen bazen tek paragraf halinde nakledil-

mişlerdir. Biz de bu hususlar› dikkate alarak, metinlerin daha önce başka bir kitapta yer al›p 

almad›klar›n›, yer ald›ysalar da ne ölçüde iktibas edildiklerini tespit etmeye çal›şt›k. Tespit 

edebildiklerimizin, önce ilk yay›mland›klar› yeri daha sonra da, parantez içinde ikinci kez gir-

dikleri kitap isimlerini künyeleriyle birlikte vermeye çal›şt›k.

7. Tarama yapt›ğ›m›z 1936-1940 tarihleri aras›nda gazete dergi yaz›lar› d›ş›nda Âkif’e dair 

kitaplar ve broşürler de neşredilmiştir. Bu broşürlerin bir k›sm›n› -baz› makalelerde bu broşür-

lere at›flar olduğundan, okuyucuya faydal› olacağ› kayg›s›yla- kronolojik olarak uygun düştüğü-

nü gördüğümüz yerde metine dahil ettik. 

Eşref Edip ve Mithat Cemal’in Âkif’in ‹stanbul’a dönüşü, hastal›ğ› ve vefat›yla ilgili kendi 

kitaplar›nda yazd›klar› k›s›mlar›, gazete ve dergilerde yay›mlanmay›p sadece Eşref Edip’in 

kitab›na girmiş baz› metinleri derlemenin bütünlüğünü pekiştireceği kanaatiyle, neşir tarihleri-

ni göz önüne alarak, metine almay› uygun gördük. Ayr›ca Âkifname’nin bas›m tarihi 1966 olsa 

da, içindeki mektup, hat›ra ve değerlendirmelerin Âkif’in vefat›ndan sonra hususen bu kitap 

için kaleme al›nd›ğ›n› dikkate alarak önemli bir k›sm›n› kitaba dercettik.

Burada, çal›şmada çeşitli vesilelerle at›fta bulunduğumuz 1936-1940 tarihleri aras›nda Âkif 

için yaz›lan kitaplar› -sadece- isimlerini belirterek geçmek durumunday›z:

1937 y›l›nda, Orhan Seyfi Orhon’un Mehmet Âkif’in, Hayat› ve Eserleri (Cumhuriyet 

Kütüphanesi, ‹stanbul), Esat Adil Müstecapl›oğlu’nun Mehmet Âkif’in Ferdî ve ‹çtimaî 

Karakteri, Vatanperverliği, Milliyetçiliği, Şairliği (Ülkü Bas›mevi, ‹stanbul), M. Sencer - N. 

Salih’in Mehmet Âkif (Bozkurt Bas›mevi, ‹stanbul), A. C.78, Mehmet Âkif’in Hayat› Seçme 

Şiirleri (Yay›nevi belli değil, ‹stanbul), ‹stanbul Üniversitesi talebelerinin, kazanc›yla Âkif’e 

mezar yapt›rmak üzere haz›rlad›klar› Mehmet Âkif’in Kabri ‹çin, başl›kl› kitaplar› neşredilir.

1938’de, Veteriner Fakültesi Talebe Cemiyeti şairin vefat›n›n ikinci y›ldönümü münasebetiyle 

haz›rlad›klar› ‹kinci Ölüm Y›l› Münasebetiyle Mehmet Âkif, Eşref Edip (Fergan)’›n Mehmet Âkif 

(Asar› ‹lmiye Kütüphanesi, ‹stanbul), Ali Nihat Tarlan’›n şairin ölümünün ikinci y›ldönümü 

münasebetiyle verdiği konferans metninin neşri olan Mehmet Âkif ve yine üniversite gençliği-

nin haz›rlad›ğ› M. Âkif’in Kabri ‹çin neşredilmiştir.

1939’da Eşref Edip 1938 tarihinde bas›lan kitab›n devam› niteliğinde ikinci cildi Mehmet 

Âkif’in Hayat›, Eserleri ve 70 Muharririn Yaz›lar› Eserine Zeyl (Asar› ‹lmiye Kütüphanesi, 

‹stanbul)’ini neşreder. Yine Mithat Cemal (Kuntay) Mehmet Âkif Hayat›, Seciyesi, Sanat›’n› bu 

tarihte yay›mlar. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Mehmet Âkif kitab› da 1939 tarihlidir.

1940’a gelindiğinde Sabiha Zekeriya (Sertel) Tevfik Fikret - Mehmet Âkif’in Kavgas› (Tan 

Matbaas›, ‹stanbul)’n›, Eşref Edip ‹nk›lâp Karş›s›nda Âkif - Fikret’i ve yine Sabiha Zekeriya 
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Tevfik Fikret - Mehmet Âkif Meselesi Hakk›nda (Tan Matbaas›, ‹stanbul) isimli eserlerini neş-

rederler.

8. Ekler k›sm›nda, taramalar›m›z esnas›nda tesadüfen karş›m›za ç›kan, Âkif’le ve konumuzla 

doğrudan irtibatl› ve fakat yay›mland›ğ› tarih itibar›yla çal›şmam›z d›ş›nda kalan baz› metinleri, 

Çantay’daki vefat› üzerine yaz›lan mektuplar› ve hat›ralar› vermeyi münasip gördük. Bu metin-

lerden baz›lar›n›n gazete ve dergilerde değil de çeşitli kitaplarda, özellikle hat›rat türü kitaplar-

da yer ald›ğ›n› özellikle belirtmek isteriz. Bu anlamda hat›rat kitaplar›n›n bu türünden derleme-

ler için vazgeçilmez birer menba olduğunu da gördük. Ne yaz›k ki çal›şmam›z›n esas ald›ğ› tarih 

aral›ğ›n› da ihtiva eden hat›ratlar›n tamam›n› incelediğimizi söylememiz mümkün değildir.

9. Bir dönemin önemli birçok ismini bir araya getiren bu derleme vesilesiyle, isimleri bugün unu-

tulmuş ya da ehemmiyetini nispeten kaybetmiş yazarlar›m›z›, şairlerimizi, gazetecilerimizi 

anmak istedik. Ayr›ca bu isimlerin hepsi bir arada düşünüldüğünde ortaya ç›kan tablonun pek 

manidâr olduğunu da göstermeyi hedefledik. Zira Âkif vesilesiyle müspet veya menfi bir şeyler 

yazm›ş tüm bu isimlerin bir araya gelişi bugün kaybettiğimiz bir geleneği ve mütefekkir olman›n 

icap ettiği ahlâk› bize hat›rlatmaktad›r: Türk fikir tarihinin bir döneminde (bizim aç›m›zdan önce-

likle çal›şt›ğ›m›z tarih aral›ğ›) farkl› görüşlere, mevkilere sahip müfekkirlerin ayn› mesele 

etraf›nda bas›n arac›l›ğ›yla edebî-felsefî-fikrî tart›şmalara girebildiğini; üstelik muhalif çevrelerin 

yazarlar›ym›ş gibi görünen isimlerin müşterek hassasiyetlere sahip olabildiğini, en önemlisi tüm 

sivriliklerine rağmen müşterek bir “dil” üzerinden konuşabildiklerini müşahade ettik.

Bu nedenle “Sessiz Yaşad›m Yaz›lar›n›n Muharrirleri” başl›ğ› alt›nda yazarlarla ilgili hat›rlatma 

kabilinden muhtasar biyografik bilgiler vermeyi uygun gördük. Bu kitab›n öncelikli amac› biyog-

rafik bilgiler vermek olmad›ğ› için -zaruri durumlar ahriç- derinlikli bir araşt›rma içine girmedik. 

Kimi zaman, meselâ “öğrenci” deyip gazetede verilen bilgiyle iktifa etmek durumunda kald›k. 

Kapsam› dar araşt›rmalar›m›z neticesinde hakk›nda hiçbir bilgiye ulaşamad›ğ›m›z isimler de 

oldu. Onlar›n da sadece isimlerini zikrettik. 

Biyografi bilgilerinin sonuna, ad› geçen yazar›n derlemede kaç tane yaz›s› olduğunu ve -kolay-

ca ulaş›lmas› için- bunlar›n s›ra numaras›n› belirttik.

10. Özellikle kitaplardan iktibasta bulunduğumuz baz› yaz›lar başl›ks›zd›. Bunlar› başl›ks›z ver-

mek zorunda kald›k. Ancak gazetelerde karş›m›za ç›kan bu türden yaz›lara bazen köşeli paran-

tez içinde uygun bir başl›k koyduk.

11. ‹ktibas ettiğimiz yerde ismi tam olarak zikredilmeyen, isminin ilk harfleri ya da sadece ilk 

isminin verildiği baz› yazarlar›m›z›n tam isimlerini tespit edip köşeli parantez içinde belirttik.

12. Metinlerin kendi içlerindeki dipnotland›rmalara müdahale etmedik. Fakat baz› tashih, at›f, 

ek bilgi veya başka bir sebeple biz de dipnotlar eklemek zorunda kald›k. Bunlar› (haz.) kayd›yla 

belirttik.

13. “Haberler, Yaz›lar, Makaleler Listesi” başl›ğ› alt›nda kitaba giren Âkif’e dair yaz› ve haber-

leri kronolojik olarak künyeleriyle birlikte listeledik. Ayr›ca çal›şma esnas›nda yararland›ğ›m›z 

diğer kaynaklar› da “Kaynaklar”da gösterdik.
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14. Derlemede ne tür metinler yer ald› ve bunlar›n adedi nedir sorular›n› cevaplamam›z da icap 

edecektir. Ekler k›sm›nda yer verdiklerimiz de dahil olmak üzere derleme içinde toplam 311 

metin vard›r. Bunlar› yaz›-makale türünde 250 (gazete köşe yaz›lar›, dergilerde ve kitapalrda 

çeşitli vesilelerle Âkif’e dair yaz›lm›ş yaz›lar, tenkitler, tahliller v.s.), soruşturma-tart›şma-anket 

ve röportaj alan›nda 21 (bu türe dahil ettiğimiz metinler anketler, gazeteler aras› münakaşa-

lar, mülakatlar ve bunlara verilen cevaplar› kapsamaktad›r), 17 mektup, şiir türünde 16 (bun-

lardan ayr› olarak iki tane dörtlük de metinler içinde yer almaktad›r), mustakil 3 broşür ve 4 

hat›rat kitab›ndan al›nt› şeklinde tasnif edebiliriz.

Bu metinlerden 126 tanesi yay›mland›klar› gazete ve dergilerden sonra ilk kez bu derlemede, 

185 tanesini ise tam veya yar›m bir şekilde daha önce bir kitab›n içinde yer alm›şt›r.

15. Son olarak, tarama, taranan metinlerin bir araya getirilmesi ve bunlar›n bir tür değerlen-

dirilmeye tabi tutulmas› kendi içinde bir çok problem taş›maktad›r. Bu nedenlerle tarama 

esnas›nda gözden kaçm›ş metinlerin ya da bunlar›n değerlendirilmesi s›ras›nda muhtemel 

hatalar›n bizden kaynakland›ğ›n› belirtmek gerekecektir. Ancak hata ve eksiklerin giderilmesi 

noktas›nda çabam›z›n devam edeceğini de ifade etmeliyiz..

4. Hatime Yerine

22 Ocak 2007… 

Âkif’in vefat›ndan yetmiş y›l sonra…

Hocam ‹smail Kara Bey’le “aramakla bulunmaz” ekseninde hoş sohbet ettiğimiz bir gündü.

‹smail Bey ans›z›n konuyu Âkif’e getirdi ve şairle ilgili bir vefat kitab› haz›rlamak istediğinden 

bahsetti. Âkif’in ‹stanbul’a gelişi ve vefat›ndan sonra onun ismi etraf›nda yap›lan tart›şmalar 

olduğunu, bunlar›n bir k›sm›n›n Eşref Edip’in Mehmed Âkif kitab›nda yer ald›ğ›n› anlatt›. 

Tasarlad›ğ› bu kitap için 1936-38 y›llar› aras›nda öncelikle gazetelerde, dergilerde ve kitaplar-

da konuya dair neler var neler yok araşt›r›lacak, sonra bulunan metinler dizilecek, belgeler, 

resimler ve kupürlerle zenginleştirilip genel okuyucuya yönelik bir kitap haline getirilecek. Ad› 

dahi belliydi: Sessiz Yaşad›m…

Böylece bu tarih benim için Âkif’le bir bağ kurabilmenin imkân› oluverdi. Âkif’in niçin sessiz 

öldüğünün izlerini aramaya karar verdiğim tarih… 

Hayat›m›n bir gün onunla kesişeceği pek akl›ma gelmemişti doğrusu. Pek değil belki hiç 

demem laz›m. Çocukluğumda, ‹stiklâl Marş›, şairinden çok daha fazla bildiğim bir şeydi, 

-tan›d›ğ›m demeyeceğim, zira tan›mad›ğ›m› şimdi çok daha iyi biliyorum-. En çok okunan ve sevi-

len şiirlerinden başka, benim için o, Hicrân şairiydi. “Hicrân” ne güzel bir kelimeydi! “Hüsran” 

ve “pişman” da. Tüm bunlara mukabil lise çağlar›mda benim için şairiazam Mehmet Âkif değil-

di. Başka başka isimler vard› pekâla, ama Âkif’in yeri bu isimler aras›nda gayet zay›ft›. 
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Bu zafiyeti gidermek için, hem kendi ad›ma hem de belki bir nesil ad›na böyle bir çal›şman›n 

faydal› olacağ›na inand›m. Ve Âkif’in niçin sessiz göçtüğünün, daha doğrusu sessizce gitme-

sine göz yumulduğunun izlerini aramaya koyuldum. Bu çal›şma, daha önceden vurgulad›ğ›m 

üzere, bu aray›ş›n, hâlâ eksik parçalara sahip, bir haritas› niteliğindedir.

Yola ç›kma karar› almamda en büyük destekçim ve mürşidim şüphesiz Hocam ‹smail Kara 

Bey’dir. Sebebini hâlâ anlayamasam da beni böyle bir ortak çal›şmaya lay›k görüp teşvik 

eden, bana benden çok güvenen muhterem Hocam› hep yan›mda hissettim. Görmediğim, 

duymad›ğ›m bir çok isme, yay›na, yaz›ya, kitaba onun delâletiyle ulaşt›m. Tüm eksikliklerime, 

“muvakkit” bir talebe olamay›ş›ma -bu türden bir çal›şma için gerekli teknik bilgi hususunda-

ki tecrübesizliğim çal›şman›n öngördüğümüz tarihe yetişememesine sebep olmuştur- rağmen 

her seferinde müsamahakâr davranarak beni ye’se düşmekten al›koymuştur. Haz›rlad›ğ›m 

metinlerin ve yazd›ğ›m k›s›mlar›n tamam›n› okuyup tashih etmesi, eksiklerine ve problemleri-

ne işaret etmesi, tamamlay›c› notlar eklemesi çal›şman›n şekil ve muhtevas›n› sürekli 

tekâmül ettirmiştir. Ayr›ca görsel malzeme derlemenin ne demek olduğu ve bu tür malzeme-

nin ehemiyeti, teşhisi, görseller için altyaz› yazma teknikleri konular›nda da hayli dersler 

alm›ş oldum. Dolay›s›yla böyle bir kitab›n ortaya ç›kmas›nda, çal›şman›n bu hale gelmesinde 

en müessir sebep onun yol göstermesi, takibi ve gayretidir. Ne kadar teşekkür etsem azd›r. 

Kendisine medyûn-› şükran›m.

Çal›şman›n daha da zenginleştirilmesi için gerekli olan görsel malzemenin temininde alâkas›n› 

bizden esirgemeyen ve malzemeler vesilesiyle tüm meşguliyetlerine rağmen k›ymetli vakitleri-

ni bize ay›rmakta hiç tereddüt göstermeyen, mütevaziliğiyle bizi her seferinde mahçup eden 

k›ymetli büyüğüm, Âkif koleksiyoneri Mehmet Rüyan Soydan Bey’e gösterdiği yak›n ilgiden 

ötürü çok teşekkür ederim. Gerekli malzemeyi arşivlerinden tedarik etmemin yan› s›ra insanî 

pek çok şeyi de kendilerinden öğrendim. Uzun soluklu ve nispeten dikkati zorlay›c› bir çal›şma 

olmas› hasebiyle çeşitli vesilelerle yard›mlar›na başvurduğum arkadaşlar›m Fatma Yüksel, Filiz 

Dığıroğlu, Güllü Yıldız, Hanife Öztürk, Serhat Aslaner, Şeyma Arslan ve Tuba Torun’a teşekkü-

rü bir borç bilirim.

Gayret bizden muvaffakiyet Allah’tand›r.
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de kalmış, çünkü hepimiz kurtulmak için ona asıldık.!’ Aynı meseleyle ilgili 

farklı bir yaklaşım için bkz: Burhan Oğuz, Yaşadıklarım, Dinlediklerim; 
Tarihi ve Toplumsal Anılar, Simurg, İstanbul, 2000, s. 28. Yazar Âkif’i 

yakından tanıyan eniştesinden -Asaf Muammer Bey- naklen “Oğlum, Âkif 

daima halkın yanında fukara-yı sabirinîn şairi oldu. Ağniya-yı şakirîn karşı-

sındaydı ve tam bir anti-emperyalistti. Böyle olduktan sonra şapkayı kabul-

lenmiş veya reddetmiş, hiç mühim değil” demektedir.

43 Bu ifade pek çok defa tartışılmıştır. Msl. bkz. Niyazi Berkes, Türkiye’de 
Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, 1978, s 474-475.

44 Mesela bkz: A. Müntekim, “Yeni Edebiyat ve Ulunay”, Hakikat, 22 İkincikânun 

1941.

45 Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat, c. I, Adam Yayınları,  İstanbul, 

1982, s. 445-456.

46 Nurullah Ataç, “Hayata Dair, Lüzumlu Cevaplar”, Haber Akşam Postası, 23 

Birincikânun 1939.

47 S[ait] F[aik] [Abasıyanık], “Bitaraf Bir Röportaj, Tasfiye Edilenler Yeni 

Memuriyetler”, Haber Akşam Postası, 27 İkincikânun 1940. (S. F. müstea-

rının Sait Faik’e ait olduğuna dair bkz. Tahsin Yıldırım, Edebiyatımızda 
Müstear İsimler, Selis Kitaplar, İstanbul 2006, s. 25.)

48 Modernleşmeyle değişen tarih algısı ve “geçmiş”in “kitab-ı köhne”ye nasıl 

dönüştüğüne dair daha geniş bir okuma için bkz. Kara, Din İle Modernleşme 
Arasında, s. 75-109.

49 Bkz. Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk’ün İstanbul’daki Hayatı (1933-1937), 
c. II, Büyük İstanbul Derneği Yayınları: 2, İstanbul, 1974, s. 266-267; Sadi 

Borak, Atatürk ve Edebiyat, Kırmızı Beyaz, İstanbul, 2004, s. 81-82. Bu 

kitapta Asaf İlbay’ın Tan gazetesinin 31 Temmuz 1949 tarihli nüshasında 

aktardığına göre, Perapalas’taki bir edebî sohbet gecesinde Âkif-Fikret zıtlaş-

ması gündeme gelmiş, Mustafa Kemal, Tevfik Fikret’in millî şiirde üstün bir 

konumda olduğunu zikretmiştir. Ancak ne Asaf  İlbay, ne de yorumlarına 

atıfta bulunulan Sadi Borak Âkif’in Türkiye’den gidişi hakkında Mustafa 

Kemal’in ne dediğini tam olarak zikretmemişlerdir. Bizim görebildiğimiz 

kadarıyla da bu konuyu gündeme getiren isimler Mustafa Kemal Paşa’nın 

ağzından yorum yapmaktan öte net bir cümle aktaramamışlardır. 

Bu türden değerlendirmelere konu olan hatıralara bir örnek olması bakımın-

dan aşağıdaki satırlar mühim: 

“(…) Robert College’de Fikret’in öğrencisi olmuş Profesör Nurettin Sevin anla-

tıyor: “1937 yazında birgün eski talebemden biri heyecan içinde geldi ve 

hemen anlatmaya başladı:

‘Hocam, dün gece Atatürk bize geldi’. Hüseyin adındaki bu genç, Yüksek 

Ticaret Mektebi talebesi idi. Atatürk bu mektebin tertiplediği bir gece toplan-

tısına gelmişti. Şimdi ticaretle uğraşan Hüseyin o geceye ait anılarını bana 

şöylece anlatmıştı:  ‘O sırada Mehmet Âkif yeni ölmüş, kendisine resmî mera-

sim yapılmamış, bu yüzden gençlik bazı hareketlerde bulunmuştu. Aatatürk, 

toplantıya gelir gelmez etrafı gençlerle çevrildi. Büyük önderin sinirli bir hali 

vardı, kendisini dinleyenlere hitaben söze şöyle başladı: ‘Ben gençliğe kırgı-

nım. Biz güya İstiklâl Marşı şairine lâzım olduğu kadar hürmet göstermemi-

şiz. Sorarım size. Mehmet Âkif bu memlekete ne kazandırmıştır? Mehmet Âkif, 

bizim inkılâplarımızın düşmanı idi. Evet, İstiklâl Marşı’nı yazdı. Ama onu bir 

ümmet düşüncesi ile yazdı. Türk milleti düşüncesiyle yazmadı. Eğer hakika-

ten Türk milletinin istiklâlini düşünseydi, Rum malı olan fesi, başından çıkar-

mamak için Mısır’a gidip esareti tercih etmezdi. Halbuki biz bu memleketi 

muasır medeniyet seviyesine çıkarmak gayesiyle onu bütün geriliklerden kur-

tarmakiçin çırpınıyoruz. Gençler! Sorarım size, bu milletin ve memleketin şan 

ve şerefle medenî dünya milletleri arasında yaşayabilmesi için lâzım gelen 

her şeyi yazan, düşünen ve hayatını bu uğurda feda eden kimdir?’

Gençler cevap verdiler bu soruya:

‘Hâmit’. ‘Hayır’. ‘Namık Kemal’. ‘Hayır’. ‘Ziya Gökalp’. ‘Hayır, bilemediniz’. 

Ve Atatürk kendisine has Rumeli şivesiyle cevap verdi: ‘Fikret be çocuklar, 

Fikret be çocuklar, Fikret be çocuklar…” bkz. Cemil Sönmez, Atatürk’te 

Edebiyat Sevgisi, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1998, s. 129-130; 

Baydar, Mustafa, “Anılarla Fikret ve Atatürk”, Varlık, 15 Aralık 1967.

Mustafa Ekmekçi’nin 23 Ekim 1985 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki köşe 

yazısında aktardığına göre ise, Âkif’in cenaze töreninin düzenlenmesinde başı 

çeken Abdülkadir Karahan, bu esnada irat ettiği konuşması sebebiyle Atatürk 

tarafından çağırtılır. (Karahan’ın bu konuşması için bkz. bu kitapta 102 no’lu 

metin). Haberi alan Karahan, kaçar ve savcı yardımcılarından Karaşıhlı Ahmet 

Bey’in evinden saklanır, hatta bu olay sebebiyle karakolda sorguya dahi çeki-

lir. Ekmekçi’nin yayımlanan bu yazısı üzerine, Burhan Bozgeyik hocası 

Abdülkadir Karahan’ı arar ve hadisenin doğruluğunu sorar. Karahan, Mustafa 

Ekmekçi’nin yazdıklarını tasdik  eder, hatta günlerce Paşa’nın öfkesinin geç-

mesini beklediğini anlatır. Bkz. Burhan Bozgeyik, M. Kemal’le Kavgalılar, 

Çile Yayınları, İstanbul 1994, s. 326-327. 

Mustafa Ekmekçi Cumhuriyet’te 28 Aralık 1985’te “Yine Âkif ile Fikret” baş-

lıklı yazısında da, 1936’da Tıp Fakültesi talebesi Esat Uluhan’dan naklen 

ilginç birkaç anekdot aktarır: 

“(…) Âkif’in cenazesini kaldırmaya karar verdiğimiz gündü. Üniversite rektörü 

Cemil Bilsel’in gençleri toplantıya çağırdığını söylediler. Gittik. Toplantı Zeynep 

Kâmil konferans salonundaydı. Cemil Bilsel, “Evlatlarım” diye konuşmasına 

başladı: “Evlatlarım”, dedi. “Mehmet Âkif için bir cenaze töreni yapacakmış-

sınız. Size, Atatürk’ten aldığım telefon emrini iletiyorum. Atatürk diyor ki: 

Gençlerin böyle bir merasim yapmalarında sakınca yok. Yalnız üniversite 

binasının içine sokulmasın…”

Atatürk’ün neden böyle bir emir verdiğini o zaman anlayamadık. Toplantı 

dağıldı. Ancak, gençlik kararlıydı. Cenaze üniversitenin sahanlığına getirildi. 

Saygı duruşu yapıldı. Tekrar omuzlara alınıp Edirnekapı’ya götürüldü. 

Atatürk’e büyük saygımız var. O zaman devrimlerin heyecanı içindeyiz, fakat 

Âkif’e de büyük saygımız var. İstiklâl Marşı’nın şairi diye… Ertesi günü yine 

Rektör Cemil Bilsel bizi çağırdı. Yüzünde üzgün bir ifade vardı. Zeynep Kâmil 

salonunda toplanmıştık. 

“Evlatlarım”, dedi. “Dün size Atatürk’ün telefon emrini bildirmiştim, şimdi 

Atatürk’ün telgrafını okuyacağım: _Gençler telefonla verdiğim emrime rağ-

men, Mehmed Âkif’in cenazesini üniversite binasının içine kadar sokmuşlar-

dır. Bundan dolayı bütün gençlere teessüflerimi bildiriniz. Ve, İstiklâl Marşı 

şairine gösterdikleri kadirşinaslıklarından dolayı da gözlerinden öptüğümü 

söyleyiniz’. Cemil Bilsel’in telgrafı okumasından sonra dağıldık”. 

Ekmekçi’nin kendisinin de dediğine göre daha sonra Uluhan’dan dinledikle-

rini başka hiçbir kaynaktan tekit edememiştir.  

50 Sabiha Zekeriya Sertel, “Fikret Âkif’in Davası Nedir? Müdafiler Ne Söylüyorlar?”, 

Yeni Mecmua, c. III, S. 56, 24 Mayıs 1940.

51 Ahmet Yıldız, “Kemalist Milliyetçilik”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce-

Kemalizm, edt. Mehmet O. Alkan, İletişim Yayınları, İstanbul 2002, c. II, s. 

224-225. Yazar, Türk millî kimliğinin Kemalist inşa süreci için üçlü bir tarih 

tasnifi yapmıştır. Buna göre, birinci tarih aralığı 1919-1923 arası Millî 

Mücadele Dönemi’nde Türk millî kimliğinde baskın unsur “din”dir. İkinci 

dönem 1924-1929 Cumhuriyetçi Dönem’dir. Bu aşamada “halk” vurgusu 

yapılmış, ancak bu halkı tanımlayan daha doğrusu şekillendiren “din”in 

sosyal ve siyasal alandan dışlanmasına gidilmiştir. Üçüncü aşamada (1929-

1938) artık Türk millî kimliğinin teşekkülünde ortak köken arayışını temel 

alan, “dilde birlik, kanda birlik” fikri güdülmüştür.

52 Falih Rıfkı Atay’dan aktaran, Yıldız, a.g.m., s. 226.

53 Yunus Nâzım Köni, “Fikret’in Dünya Görüşü”, Yeni Adam, S. 260, 21 



s e s s i z  y a ş a d ı m 41

Birincikânun 1939, s. 14; Âkif’in Kemalist milliyetçilik anlamında milliyetçi 

olmadığını iddia eden bir başka yazı için, bkz: Hüsamettin Bozok, “Fikret’in 

Aziz Hatırası”, Yeni Adam, 21 Birincikânun 1939, s. 16-17.

54 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Millî bir edebiyat yaratabilir miyiz?”, röportajı 

yapan: Nusret Safa Coşkun, Açıksöz, 16 Eylül 1936.

55 Yıldız, a g m., s. 210.

56 Falih Rıfkı Atay, “Şair Mehmet Âkif”, Yedigün, c. VIII, S. 201, 20 İkincikânun 

1937, s. 4.

57 Çalışmamızın esas konusu elbette edebiyat tarihçiliğinin ne olup olmadığının 

sorgulanması değildir. Fakat Âkif’le ilgili bir çalışmaya niyetlenildiğinde 

öncelikle araştırılacak kaynakların edebiyat tarihleri olması işin mahiyeti 

gereğidir. Âkif’in vefatından 1940’ların başına kadar geçen süre içerisinde 

edebiyat tarihlerinde ve ders kitaplarında Âkif’in izini sürmek, Âkif ismi etra-

fında yapılan tartışmaların bir de bu zaviyeden değerlendirilmesine yardım-

cı olacaktır. Bu nedenle sözü geçen tarih aralığında yahut daha önce neşre-

dilmiş ve bu dönemde de yeni baskıları yapılmış edebiyat tarihleri ve ders 

kitaplarından bir kısmını örnek kabul edip incelemeyi, çalışmanın amacı 

bakımından önemli bulduk. Araştırmalarımız sırasında başlı başına bir 

“metin” ölçeğinde alınabilecek parçalara rastlayamadığımız için iktibaslarla 

kısa bir değerlendirme yapmayı uygun gördük.

58 İsmail Habib Sevük, Türk Teceddüt Edebiyatı, 1. bsk., Matbaa-i Âmire, 

İstanbul 1340.

59 İsmail Habib Sevük’ün aktardığına göre, 1923’te Mustafa Kemal’le Adana 

seyahatine çıkarlar. Bir ara Sevük Nâzım Hikmet’ten “Kırk Haramiler” şiirini 

okur. Bunun üzerine Mustafa Kemal “söyle bakayım İsmail Habib, bizim en 

büyük şairimiz kimdir?” diye sorar, İsmail Habib de vereceği cevap Paşa’nın 

istediği cevap olmaz korkusuyla, “hanımlar bu işten anlar, Latife Hanım’a 

soralım”, der. Latife Hanım da tereddütsüz “Tevfik Fikret”tir der, Paşa da 

cevabı kabul etmiş görünür. Ancak Sevük’e göre bu cevap tatmin edici değil-

dir ve burada duyduğu “hınçla” Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi’ni yazma-

ya başlar. Bkz. İsmail Habib Sevük, Dil Da’vâsı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 

1949, s. 22-25

60 Sevük, Türk Teceddüt Edebiyatı, s. 653-654.

61 İsmail Habib Sevük, Edebî Yeniliğimiz, Devlet Matbaası, İstanbul 1932, c. II, 

s. 277.

62 Sevük, a. g. e., s. 277.

63 A .g.e., s. 279.

64 A.g.e., s. 281.

65 A.g.e., s. 283-284.

66 İsmail Habib Sevük, Tanzimattan Beri Edebiyat Antolojisi, c. II, Remzi 

Kitabevi, İstanbul, 1943, s. 299.

67 Mustafa Nihat Özön, Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi, Lise 
Kitapları: III. Sınıf, İstanbul Devlet Matbaası, 1934, 2. bsk., s. 140

68 Mustafa Nihat Özön, Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Millî Eğitim Basımevi, 

İstanbul 1945, s. 95.

69 Muvaffak Hüsnü Benderli, Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Elkitabı, Toygar: 

Cumhuriyet Kitaphanesi, İstanbul 1937, s. 181.

70 Murat Uraz, Türk Edip ve Şairleri, 2 cilt, Tefeyyüz Kitabevi, İstanbul 1939.

71 A.g e., s. 103.

72 Hıfzı Tevfik Gönensay, Tanzimattan Günümüze Kadar Türk Edebiyatı, Remzi 

Kitabevi, İstanbul 1944, 248 s.

73 Gönensay, a. g. e., s. 229.

74 T. S. Elliot, Edebiyat Üzerine Düşünceler, trc. Sevim katırcıoğlu, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Ankara 1983, s. 110.

75 Bu tartışmayla ilgili bir okuma için bkz: Wellek, a.g.e., s. 123.

76 Eşref Edip Fergan, Mehmed Âkif’in Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn 
Yazıları Eserine Zeyl, c. II, Asarı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı, İstanbul 

1939.

77 Hasan Basri Çantay, Âkifname, Ahmed Said Matbaası, İstanbul 1966. Bu 

kitap, esas aldığımız tarih aralığından sonra neşredilmesine rağmen -Âkif’in 

ölümünü müteakip günlerde basılmak üzere hazırlanmış ve fakat bazı 

sebeplerden ötürü neşredilememiştir- bir vefat kitabı olması bakımından 

bize örneklik teşkil ettiği ve 1936-1940 yıllarında gazete ve dergilerde 

yayımlanan bazı yazıları ihtiva ettiği için çalışmamıza kaynaklık etmiştir. 

Ayrıca matbuattaki sınırlı bazı yazıların, bizimle aynı tarihlerde  Nuran Özlük 

tarafından hazırlandığını ve fakat bizim çalışmamızdan önce 19 Haziran 
1936 - 13 Mayıs 1937 Türk Basınında Mehmet Akif Ersoy Üzerine 
Polemikler adıyla Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Yayınları’nca 

Ankara’da 2007’de basıldığını da belirtmemiz gerekmektedir.

78 Sayın Ali Birinci’nin belirttiğine göre bu broşürü hazırlayan A.C., Ahmet Cevat 

Emre’dir. Ahmet Cevat Emre Türk Dili Tetkik Cemiyeti içinde aktif rol almış, 

Çanakkale milletvekilliği yapmıştır. İki Neslin Tarihi isimli hatıratında da 

dönemle ilgili değerlendirmeleri bulunmaktadır. Buna mukabil, A. C. kısalt-

masının Nâzım Hikmet’in müstearı olduğuna dair bilgi için bkz. Gündüz 

Arlan, “A. Cevat’ın N. Hikmet’in takma adı olduğuna dair”, Gösteri Dergisi, 
Mart 1983, s. 28.
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Haberler 
Yazılar 

Yorumlar
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Âkif’in güzel fotoğrafları arasında ölüm anını beklerken çekilmiş olanlarda var. Bu fotoğraf 
onlardan biri. Izdırap, hüzün, ümit, kararlılık, tevekkül... Ve o bakışlar!
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1.

Mehmet Âkif İstanbul’a geldi

 

‹stiklâl Mar› airimiz Mehmet Âkif, senelerden beri ikamet etti¤i M›s›r’dan 

vatana dönmek karar›yla iki gün evvel ‹stanbul’a gelmitir. Biraz rahats›z 

oldu¤u için Nianta›’nda Sa¤l›k Yurdu’nda tedavi görmektedir. Kendisine 

âcil ifa temenni ederiz.

Kaynak: Cumhuriyet, 21 Haziran 1936.

İstiklâl Marşı şairi Âkif on bir yıl sonra 
Mısır’dan İstanbul’a döndüğünde basında 
çıkan ilk haber, Cumhuriyet gazetesinin 
ikinci sayfasında “Şehir ve Memleket 
Haberleri” köşesinde küçük puntolarla 
birkaç satırdan ibaretti. 

Âkif, hasta yatağında dalgın gözlerle İstanbul’u seyrederken… 

“Şehirde dolaşmaktan, kalabalıktan, insanlardan çok sıkılırdı. Ben 932’de ilk Mısır’a 
gittiğim zaman Kahire’nin görülecek yerlerini bana göstermek için birkaç saat şehirde 
kalışı onu adeta bunaltıyordu. Büyük bir izâz olmak üzere, birlikte Ezher’i, müzeyi, 
Darülfünûn’u, Hayvanat bahçesini, büyük camileri gezdik, ehramları gördük. Bir Cuma 
günü de Mısır’ın, belki de, İslâm âleminin en mümtaz, en güzel okuyan hafızı, Şeyh 
Muhammed Rıfat’ı dinledik. 

— Bir de buranın en meşhur muganniyesi Ümmü Gülsüm var, onu da bir gece sen 
gider, dinlersin, dedi.

Görüyordum üstad şehirde bunalıyordu. Kahire’de biraz fazla kaldık mı, çok sıkılıyordu. 
Geçirdiği münzevî hayat onu büsbütün şehirden uzaklaştırmıştı. O muazzam şehrin 
hiçbir şeyi onu eğlendirmez, cezp etmezdi”. (Eşref Edib, Mehmet Âkif)
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2.

Senelerden beri Mısır’da yaşayan tanınmış Türk şairi 
Mehmet Âkif İstanbul’da

Murad Sertoğlu

(Bu sabah kendisile görüen muharririmize anlatt›klar›n› dercediyoruz.)

On bir senelik bir ayr›l›ktan sonra büyük air Mehmet Âkif iki gün evvel 

M›s›r’dan ehrimize gelmitir.

‹stiklâl Mar›’n›n güftesini yazan, Çanakkale harbini en kuvvetli olarak 

canland›ran ve Safahat ad› alt›nda toplad›¤› iirleriyle son asr›n en kuvvetli, 

en velûd, en kolay söyleyen ve Türk dilini aruza en güzel uyduran air 

oldu¤unu isbat eden büyük air, bundan sonra art›k daima aram›zda kala-

cak ve bir daha M›s›r’a dönmiyecektir.

Mehmet Âkif M›s›r’da uzun müddet müteveffa Kral Fuad’›n haf›z-› 

kütüplü¤ünü ve M›s›r Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türkçe ve Fars 

profösörlü¤ü yapm›t›r.

Bu sabah arkada›m›z Murad Serto¤lu’nu kendisini ziyarete gönderdik. 

‹ntibalar›n› nerediyoruz

Üstad, Nianta›, Sa¤l›k Yurdu’nda yat›yor. Midesinden ve karn›ndan muz-

tariptir. Dün doktor Akil Muhtar’la Necmettin R›fat kendisine konsoltasyon 

yapm›lard›r. Tahlil etmek için kan›n› da alm›lar. Netice bugün belli olacak. 

Fakat doktorlar rahats›zl›¤›n›n katiyen ehemmiyetsiz oldu¤unu, birkaç 

hafta içinde muhakkak surette iyileece¤inin temin ettiler.

Yatt›¤› oda ikinci katta Bo¤az’a naz›r ve 25 numaral›d›r. ‹çeri girdi¤im zaman 

üstad› seven birkaç kii etraf›nda yer alm›, kendisiyle konuuyorlard›. Biri, 

Mithat Cemal…

Mehmet Âkif eskisine nisbetle bir hayli zay›flam›, saçlar› tamam›yla 

dökülmü ve hafif sakal› biraz daha k›rlam›.

‹te on bir senenin kendisi üzerinde yapt›¤› yegâne tesir bu. Üzerinde mavi 

bir gömlek var. Yata¤›nda arkas›na yast›klar konmu yar› oturur yar› yatar 

bir vaziyette fevkalâde canl› gözleriyle kâh denize kâh bize bakarak 

konuuyor.

Ona, ‹stanbul’u nas›l buldu¤unu, bu kadar sene ayr›l›ktan sonra gözüne, ne 

gibi yenilikler çarpt›¤›n› soruyorum:

— Vallahi henüz bir yere gidemedim, diye cevap veriyor, otomobille 

bir Laleli’ye gittim, bir de buraya geldim. Bütün gördüklerim bun-

dan ibaret. Bu müddet zarf›nda gözüme çarpan en büyük yenilik 

yeni yap›lan apartmanlar oldu. Ne kadar çok apartman var?

— ‹stanbul’a nisbetle Kahire nas›ld›r?

Âkif’in gelişi nihayet gazetelerin  
ilk sayfasında.
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— Orada da inaat çok geni! Mütemadiyen yeni binalar yeni apart-

manlar yap›l›yor.

Üstad bundan sonra ‹stanbul’daki gazeteleri, tirajlar›n› soruyor, söylüyo-

rum, eskisiyle mukayese ediyor ve harf ink›lâb›na ra¤men bu dereceye gel-

mesini hayret ve takdirle kar›l›yor. Sordum:

— Nas›l, edebiyatla hâlâ alâkadar oluyor musunuz? Yeni airlerimizi, 

edebî eserlerimizi okuyor musunuz?

— Maalesef, diye ba›n› sallad›, edebiyatla hiç alâkadar olam›yorum. 

Yenileri hiç tan›m›yorum. Esasen bir ey okumad›m. M›s›r’dayken 

sadece gazetelerin büyük harflerle yaz›lm› serlevhalar›n› okuyor-

dum, o kadar.

— M›s›rl›lar›n bize kar› hisleri nas›ld›r?

—Bütün gençlik bütün halk ink›lâplar›m›z› ad›m ad›m takip ediyor-

lar. Bizi çok be¤eniyor ve takdir ediyorlar. Hem yaln›z M›s›rl›lar 

de¤il, bütün ark ve bütün ‹slâm âlemi böyle. Mademki Türkler 

memleketlerini yabanc›lardan kurtard›lar, kapitülasyonlar› 

y›kt›lar, her türlü takdire lay›kt›rlar, diyorlar. Kendileri de kapitü-

lasyon gibi azaplardan kurtulmak için muntazaman çal››yorlar.

Mehmet Âkif bundan sonra uzun uzad›ya oradaki hayat›ndan, M›s›r 

gençli¤inden, M›s›r hayat›ndan bahsetti. Ve sözlerini:

— On bir sene orada yaamak nasipmi. Fakat geldim, art›k gitmiyece-

¤im, cümlesiyle bitirdi.

Üstad› daha fazla rahats›z etmek istemedim. Ve kendisini Mithat Cemal’le 

ba baa b›rak›p ç›kt›m.

Kaynak: Haber Akam Postas›, 21 Haziran 1936.

Şair İstanbul’a geldiğinde kendisiyle 
mülakat yapan ilk gazetecilerden  
Murat Sertoğlu. 

(Dergâh Yayınları arşivi)
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3.

Üstat Mehmet Âkif cennet gibi yurdunda

Hayri Yazıcı

Türk edebiyat›nda bal› ba›na bir san’at âlemi olan ve uzun senelerden beri 
memleketinden uzak yerlerde yaayan air Mehmet Âkif birkaç günden beri 
ehrimizde bulunmaktad›r. Kendisi imdi Tevikiye Sa¤l›k Yurdu’nda79 yat-
makta ve tedavi görmektedir. 

Dün bir muharririmiz, M›s›r’dan henüz gelmi olan üstad› görmeye gitti ve 
kendisiyle uzun boylu görütü. Arkada›m›z›n intibâ’lar›n› aynen aa¤›ya 
naklediyoruz:

Büyük airi dün yatt›¤› Nianta› Sa¤l›k Evi’nde görmeye giderken, anla›lmaz 

hislerin tesiri alt›ndayd›m. Küçüklü¤ümden beri yaz›lar›n› severek adeta 

içer gibi okudu¤um bu büyük varl›¤› acaba ne halde bulaca¤›m? Mehmet 

Âkif hasta. ‹çimde onu çok hasta olarak görmekten mütevellit bir üzüntü-

nün ac›lar›n› duyuyor gibiyim.

Her Türk’ün a¤z›ndan eksik olmayan ve Mehmet Âkif’in yaratt›¤› ‹stiklâl 

Mar›’ndaki m›sralar› tekrarlarken kendimi daha kuvvetli hissediyorum.

Sa¤l›k Evi’nin beyaz merdivenlerinden üstad›n bulundu¤u kata ç›karken, 

kafam›n içindeki düünceler birden silindi ve bunlar›n yerine acaip bir 

merak kaim oldu. Bana oday› gösteren hastabak›c›ya sabredemiyerek sor-

dum:

—Mehmet Âkif çok mu a¤›r hasta?

Hastabak›c› gülerek:

—Hay›r, dedi, hiçbir eyi yok. imdi yan›nda bulunan dört be kii ile 

konuuyor.

Hemireden ald›¤›m bu cevap beni üzüntüden kurtard›.

Odaya girdi¤im zaman Türk airini karyolada oturmu gördüm. Üzerinde 

mavi çizgili bir gecelik entarisi vard›. On bir senelik ayr›l›k, üstad› tamamen 

de¤itirmi gibiydi, ba› aç›lm›, kendisine bir mehabet veren siyah sakal› 

beyazlam›, vücutça da zay›flam›t›. Yaln›z de¤imiyen taraf› sesinin âhengi 

ile canl› gözleriydi.

Üstad›n elini öpmek isterken elimi kuvvetle s›kt›. Ve anlad›m ki üstad eski 

tevazuu b›rakmam› ve kollar›ndaki kuvvet de hiç eksilmemi.

Biz odaya girdi¤imiz zaman oturan dört kii, üstada veda ederek ç›kt›lar ve 

biz ikimiz ba baa kald›k.

Mehmet Âkif pencereden görünen Bo¤aziçi’ni canl› gözlerile biraz seyrettik-

ten sonra:

79 Özel Teşvikiye Sağlık Yurdu, 1990’da kapanmış, 

binası da 1994’te yıkılmıştır. Bkz. Nuri Akbayar, 

“Teşvikiye”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklope-
disi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayını, İstan-

bul 1994, c. VII, s. 257
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—Haydi dedi sor bakal›m evlât!..

Üstad›n gözlerinin içi, küçük bir çocuk gözleri kadar munis ve tatl›yd›. 
Mütevazi edas›ndan cesaretlenerek sordum:

—Üstad dedim, ne zaman geldiniz? Hastal›¤›n›z nedir?

Mehmet Âkif Bo¤az ve Mecidiyeköyü’nün s›rtlar›na okar gibi bakarak 
cevap verdi:

—Perembe günü geldim. Cuma gününden beri de burada yat›yorum. 
Karaci¤erimle dala¤›m iti. Burada bir çok tahliller yaparak sebe-
bini ar›yorlar. Doktorlar rahats›zl›¤›m›n ehemmiyetli bir ey 
olmad›¤›n› söylüyorlar amma ihtiyarl›k m› nedir, ben bu hastal›¤›m› 
pek ehemmiyetsiz telakki etmiyorum.

Bir lahza sustu sonra yatakta biraz daha do¤rularak devam etti:

—Hiçbir a¤r›m ve s›z›m yok. Yaln›z itahs›z›m. Üç seneden beri de 
hastay›m. M›s›r’da belli bal› bir tedavi görmedim. Memleket has-
retinden ve M›s›r Darülfünunu’nda ald›¤›m hizmetlerin a¤›rl›¤› 
hastal›¤›mla megul olmama pek vakit b›rakmad›. Bu biraz da 
benim ihmalimden ileri geldi. Öz vatanda s›k› bir tedavi görürüm 
fikriyle orada pek az tedavi gördüm.

Üstada, aradan geçen on bir senelik uzun bir zamandan sonra ‹stanbul’da en 
çok nazar› dikkati celbeden yenili¤in ne oldu¤unu sordum. Büyük air hiç 
düünmeden cevap verdi:

—‹stanbul’da apartman bollu¤u insan› hemen hemen a›rt›yor. 
Vak›â ben daha ‹stanbul’u dolamad›m amma, yap›lan bu inaat 
‹stanbul’un eklini de¤itirmi ve her tarafa yeni bir güzellik vermi.

Üstadla konumam›z bir aral›k edebiyat vadisine sapm›t›. Kendisine Türk 
edebiyat› hakk›ndaki düüncelerini, kimleri be¤endi¤ini sordum. Ellerini 
birdenbire havaya kald›rd›:

—Aman aman!.. dedi. Sak›n ha, bana edebiyat hakk›nda bir ey 
sormay›n… Birçoklar›n›n isimlerini saymak, birçoklar›n›n da say-

mamak herhalde iyi olmaz. Ben dedikodudan korkar›m.

Âkif Mısır’dan dönüşünü  
müteakip günlerini özlemini çektiği 
İstanbul’un ne yazık ki bir  
hastahanesinde, Teşvikiye Sağlık 
Yurdu’nda geçirmek zorunda 
kalmıştı.
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Üstad›n say›lacak ve say›lmayacak kadar bol olan isimlerden bahsetmesi 

üzerine memleketten uzak yaad›¤› halde edebiyat›m›zla alâkadar oldu¤unu 
ispat ediyordu Kendisinden isim zikretmeden edebiyat›m›z hakk›ndaki 
düüncelerini söylemesini rica ettim. 

Gözleriyle hastane bahçesinde gezen genç bir hasta k›z› takip eden üstad:

—Bir çok müstaid gençler var, dedi. Yaz›lar›n› okudum, kendileri 
biraz orjinalli¤e kaçmakla beraber lisana hâkimiyetleri fena de¤il. 
Bunlar›n içinde kudretini takdir etti¤im air de Faruk Nafiz’dir. 

Ben:

—Faruk Nafiz mi? diye sorunca üstad dalg›nl›kla bir isim sayd›¤›n› 
kavrad› ve adeta rica eder gibi:

—Yazmay›n sak›n ha yazmay›n. Ben kimseyi k›rmak istemem, dedi.

Ben ricas›n› yerine getirece¤imi söyledim. Fakat s›rf kendi merak›m icab› 
Faruk Nafiz’in en kuvvetli taraf›n›n ne oldu¤unu sordum. Sözlerim üstad› 
inand›rm› olacak ki, “yazmamak art›yle” diye söze balad›:

—Faruk Nafiz kudretli bir gençtir. Lisan› titiz ve tebihleri kuvvetlidir.

Türk airinin biraz da kendi eserleri hakk›nda malûmat almak istedim. 

—Ha… Bak onu söylerim, dedi. Hasta olmadan evvel çok yazd›m, 
Gölgeler diye bir kitap nerettim. Fakat hastal›k yakama yap›t›, üç 
senedir bir ey yazmad›m. E¤er hasta olmasayd›m bir iki mevzuum 
vard›, onlar› yazacakt›m. ‹nallah iyi olursam burada kalarak ilk i 
olarak bu mevzular› yazaca¤›m. 

M›s›r’da Türkiye hakk›nda ne düünüldü¤ünü de söylemesini rica ettim. 

Üstad, hiç düünmeden cevap verdi:

—M›s›r’daki münevver tabaka bu ink›lâb›m›z› takdir ile yâd ediyorlar, 
kendileri boyunduruk alt›nda yaad›klar› için Türkiye’nin bugün-
kü ink›lâb›n› ve muvaffakiyetini alk›l›yorlar, bilhassa ecnebi 
imtiyazlar›n›n Türkiye’den kald›r›lmas› her münevver M›s›rl›n›n 
bir Türk kadar sevinmesini mucip olmaktad›r. 

airi pek fazla rahats›z etmemek için kendisinden ayr›lmak üzere iken Son 
Posta okuyucular› için ufak bir ey lütfetmesini istedim. 

Üstad bunu hemen kabul etti ve ark hakk›nda yazd›¤› u k›t’ay› söyliyerek 
bana not ettirdi:

Viranelerin yasc›s› baykulara döndüm 
Gördüm de hazan›nda, bu cennet gibi yurdu. 
Gül devrini bilseydim onun; Bülbül olurdum 
Yarab beni evvel getireydin, ne olurdu?

Kaynak: Son Posta, 22 Haziran 1936, s. 1 ve 5. (Hasan Basri Çantay, Âkifnâme, s. 303-

306’da aynen yer alm›t›r).
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4.

Şair Mehmet Âkif Mısır’dan döndü

On senelik bir ayr›l›ktan sonra ‹stanbul’a dönen air Mehmet Âkif, bir müd-

det için Nianta›’ndaki ifa yurdunda tedavi alt›na al›nacakt›r. Mehmet 

Âkif, bundan sonra Türkiye’de kalacak ve bir daha M›s›r’a dönmeyecektir. 

M›s›r’da uzun müddet merhum Kral Fuad’›n hâf›z› kütüplü¤ünü ve M›s›r 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türkçe ve Farisî profesörlü¤ünü yapan 

air, yeni edebiyatla megul olmad›¤›n› ve M›s›r gençli¤inin büyük Türk 

ink›lâb›n› ad›m ad›m takip etti¤ini ve yaln›z M›s›r’›n de¤il, bütün ark ve 

‹slâm âleminin durmadan ilerileyen Türkiye’ye bakarak meftun olduklar›n› 

söylemitir.

Kaynak: Tan, 22 Haziran 1936.

“Niyetim artık çekilmek, yazılarımı yazmaktır. Umumî 
Harbe ait hatıralarımı yazdım. Bundan sonra Millî 
Mücadele hatıralarını yazmak istiyorum. Sonra daha 
başka birkaç mevzuum var. Çocuk şiirleri yazacağım. 
Manzum bir piyes de yazmayı tasarladım. Tarihî bir 
vak’adan istifade edeceğim. Sonra ‘Haccetü’l-Veda’ 
var. Maksadım şöyle bir kenara çekilmek, bu işlerle 
meşgul olmaktır. Abbas Halim Paşa’dan mektup aldım, 
ne yapacağımı soruyor. İstersem Mısır’da bana bir yer 
temin edeceğini, kâfi tahsisat bağlayacağını, kışları 
Mısır’da, yazları İstanbul’da geçireceğimizi söylüyor. 
Ben de muvafık görüyorum. Ömrümün gerisini bu işlere 
hasretmek istiyorum”. (Eşref Edib, Mehmet Âkif)

Âkif’in muhtemelen İstanbul’a döndüğü  
günlerde çekilmiş bir fotoğrafı

(Cumhuriyet, 26 Aralık 1952, s. 5)
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5. 

Âkif’e Hasretimiz

Peyami Safa

Âkif’in iiri, içinde bir güne hulasas› ta›yan p›rlanta k›r›nt›s› gibi ancak 

üstünde bir kuyumcu parma¤›n›n oyn›yabilece¤i ince bir san’at ii de¤il, 

hayadan yontulmu, dimdik ve koskoca bir abide hacmile zamâna ve mesa-

feye meydan okuyan sapa sa¤lam bir heykelt›ra eseridir. Yar›nki nesillerin 

Çanakkale’de ve Sakarya’da bir abide ar›yan gözleri, bu topra¤›n alt›nda 

kefensiz yatanlar›n bir tek tesellisi olarak onun iirini görecektir. Mehmet 

Âkif’siz Bo¤azlar müdafaas›n›n ve ‹stiklâl Harbi’nin destan› bir vak’anüvisin 

kaleminden ç›kan alelâde ve kupkuru bir zab›t varakas› halinde kalacakt›. O 

tarihlerde bütün Türk airlerinin ne ile u¤rat›klar›n› soracak olan yar›na, 

Türk edebiyat› nam›na Mehmet Âkif’ten baka hangisi cevab› verebilecektir?

Biz, vatandan bir lahzâ cüda dümemek için can›n› ve canan›n› feda etme¤e 

haz›r oldu¤unu bildi¤imiz bu insan›n on bir senelik ayr›l›¤›ndan do¤an has-

retimizi kendisine lây›k bir derecede ifade edememi olmakla da ayr›ca 

mes’ulüz. Bu hasret, ‹stanbul’a geldi¤inin ilk günlerinde, Mithat Cemal gibi 

onu yaln›z b›rakm›yan birkaç vefal› adam›n gözlerinde, büyük airine kar› 

vatan›n bütün sevgisini teksif etmek gibi a¤›r ve ulvî bir vazife yüklenerek, 

darac›k bir hastane odas›n›n duvarlar› aras›nda kalm›, mahpus bak›larile 

kendisine arzedilebilirdi.

Zarar› yok, bazen bütün bir memleketi birkaç adam›n vefas› temsil eder.

Kaynak: Cumhuriyet, 23 Haziran 1936. (Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 305’te aynen yer 

alm›t›r).
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6.

Edebiyata Hörmet

Yusuf Ziya [Ortaç]

Gorki’nin son nefesinden hava zerreleri bile ürperdi. Telgraf telleri, bu 

ac›yla, teennücler geçiren bir sinir ebekesine dönmütür. Radyolar›n tahta 

gö¤üsleri dünyan›n h›çk›r›¤ile sarsl›yor. Yer yüzünü, ba¤r›ndan bir parça 

kopmu gibi k›vrand›ran bu asil ac› kar›s›nda, siyah, uzun apkalar ç›kt› ve 

resmî balar e¤ildi: Edebiyata hürmet!

O edebiyata ki, Bab›âli caddesinde her gün yüzüne tükürüyoruz!..

Ak saç›n bekledi¤i eref örgüsü, hoyrat bir yular gibi boyunlara geçip ihtiyar 

al›nlar› kald›rımlara çarpa çarpa çamurlara sürüklüyor…

M›sralar›n›, hâf›zas›n›n sayfalar›na yazacak kadar fakir Türk airine, hizme-

tinin mânevî gururu bile çok görülmektedir…

Bab›âli caddesine, sefaletin pay edilemedi¤i yer diyebiliriz. Orada, biribiri-

nin açl›¤›n› bile k›skananlar var!

Bizde edebiyat bir inkâr dünyas›d›r: Do¤an› inkâr, ya›yan› inkâr, öleni 

inkâr… Beiklerin ve tabutlar›n g›c›rt›s› bir di g›c›rt›s›ndan farks›z!

Edebiyat›n Fikret’i, Fenerbahçe’nin Fikret’i kadar bile malûm de¤il!

Sezai’yi, Anadoluhisar›’na ta›yan vefakâr omuzlar, yorulunca, kendilerin-

den baka kimseyi bulamad›lar!

Çanakkale ve Sakarya airi Mehmet Âkif’i, on y›ll›k hasretten sonra vatana 

döndü¤ü zaman, kemiklerinden topraklar› silkerek gelmi bir meçhul asker 

gibi tan›mad›k!

Edebiyata hürmet mi?..

Kendi kendisine bu kadar hakaret eden insanlar, bakas›ndan nas›l hürmet 

bekliyebilirler!

Kaynak: Tan, 24. 6. 1936.

Âkif’in sanatına karşı basındaki  
saldırılar üzerine Yusuf Ziya Ortaç  
şunları söylemekten kendini alamamıştı: 
“Edebiyata hürmet mi?... Kendi kendisine 
bu kadar hakaret eden insanlar,  
başkasından nasıl hürmet bekliyebilirler!”
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7. 

Mehmet Âkif

Orhan Seyfi [Orhon]80

Geçenlerde bir Hint racas›n›n ‹stanbul’a geliine sütunlar ay›ran meslekdalar, 

Çanakkale ehidlerini ve ‹stiklâl Mar›’n› yazan büyük Türk airinin gurbet-

ten dönüünü biraz geç haber ald›lar. Zümrüd ve yakut merakl›s› racan›n ser-

veti galiba, dilimize o zümrüdden daha iyi yontulmu ve daha k›ymetli eser-

ler veren airin san’atinden daha cazibeli göründü.

Mehmed Âkif, ili’de bir hastanenin sessiz bir köesinde yar› unutulmu 

yat›yor. 

Düüncesi, itikad› ne ekilde olursa olsun Türk iirini onun kadar ileri götü-

ren bir adam bizim için daima yepyeni olmak lâz›m gelir.

Aram›zda bir nesil fark›n› düünebilir miyiz? Büyük airler için ya yoktur. 

Dünün veya bugünün airi diye ayr›lamazlar. Zaman onlar için bir kül halin-

de “ebediyet” olarak düünülür. Hattâ vatan hududlar› bile yoktur. Sesleri 

bir memleketin s›n›rlar›ndan kavs-i kuzahlar büyüklü¤ünde dairelerle dal-

galanarak bütün insaniyyetin ufuklar›n› sarar. Onlar, kendi Milletinin 

oldu¤u kadar herkesin ve herkes onlar›nd›r.

Vâk›â, Mehmed Âkif’in tam bu k›ratta bir air oldu¤unu iddiâ etmiyorum. 

Fakat Türk edebiyyat›na hakikî erkek sesini o getirdi. Dar bir kafes içinde 

hülyalar›n› ak›yan Türk iiri, hayat›n sesini onun feryadlariyle bize duyur-

du. Alev gibi ç›rp›nan bir kalbin içinden geçerek fikrin nas›l iir olabilece¤ini 

ilk defa o gösterdi.

Burada, bu fikrin münakaas›n› lüzumsuz buluyorum.

Mehmed Âkif’te insan›n [inanan] bir adam›n safveti ve kuvveti var. Y›llard›r 

ellerini bütün genili¤iyle ufuklara açarak göklere hayk›ran bir sesle yurdu-

nun kurtuluunu istedi. Büyük air, köesinde rahat uyusun.

Bu dua müstecap olmutur.

Kaynak: Tan, 25 Haziran 1936. (Çantay, Âkifnâme, s. 306’da aynen yer alm›t›r).

80 Çantay,  bu yazıyı başlıksız olarak iktibas etmiş-

tir. (haz.)
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8. 

Mehmet Âkif’le Mülakat:

Hasta bir adam dedikodu mevzuu olmak istemez

“Herhangi bir münakaaya yol açmamak için edebiyattan bahsetmek  

istemiyorum!”

De¤erli airimiz Mehmed Âkif, on bir senelik bir ayr›l›ktan sonra nihayet 

aram›za döndü. airin yurttan uzak bulundu¤u seneler, ona memleket has-

retinin ac›lar›n› tatt›rmakla kalmam›, üstâd› ihtiyarlatm› ve s›hhatini 

kaybettirmitir. 

‹stiklâl Mar› airi Tevikiyye’de Sa¤l›k Yurdu’nda ziyaret ettik. Yurdun 

k›ymetli müessisi Doktor Osman, tam bir “sa¤l›k yurdu” olarak yap›lm› has-

tanesinin temiz koridorlar›ndan geçirerek bizi büyük airin yatt›¤› odaya 

götürdü. Ziyaretcilerle dolup taan bir oda. Üstâd›n dostlar› ve takdirkârlar› 

onu yoracak kadar megul ediyorlar. Mehmed Âkif, ili tepelerinden Bebek 

s›rtlar›na kadar geni bir manzaray› kucaklayan bir pencerenin önünde. 

Beyaz bir yata¤a uzanm›t›.

On bir sene evvelki Mehmet Âkif ihtiyarlam› ve sararm›, yaln›z çehresin-

den de¤il, kelimelerinden de hayat f›k›ran bu büyük dehây›, beyaz örtüler 

aras›nda daha balmumlaan bir yüzle görmek insana hüzün veriyor. Fakat 

odaya girmezden bir dakika evvel doktorun verdi¤i te’minat› hat›rl›yorum:

— air hastad›r. Fakat bu tedavisi imkâns›z olan bir maraz de¤ildir ve 

hastal›¤›n seyri müddetince mukavemet için lâz›m gelen kuvvet 

Mehmet Âkif’te fazlasiyle mevcuddur.

Üstâd›n misafirleri birer ikier çekildiler. air, sual sorm›ya meydan b›rak-
madan söylüyor:

Âkif, eşi İsmet Hanım için şu mısraları yazmıştı: 

Seni bir nûra çıkarsam, diye, koştum, durdum, 
Ey, bütün dalgalı ömrümde, hayat arkadaşım! 
Dağ mıdır, karşı gelen, taş mı hep aştım, lâkin, 
Buruşuk alnıma çarpan bu sefer kendi taşım!

Hasta yatağında bile  
şair duruşu…

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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— On bir senelik gurbet bende daüss›la yaratm›t›. Hastayd›m, yurdumu 
görmek ihtiyac›n›, tedavi edilmek f›rsatiyle birletirdim ve döndüm.

 Tedaviden sonra M›s›r’a dönüp dönmemek hususunda kat’î bir karar 
vermi de¤ilim. Kahire Üniversitesi’nin Edebiyyat Fakültesi’nde 
derslerim var, imtihanlar bitmekle beraber orasiyle alâkam› kesmi 
de¤ilim. Me’zuniyyetim bittikten ve tedavim tamamland›ktan sonra 
vaz’iyyete göre bir karar verece¤im.

— M›s›r’daki Vefdîler, Milliyetperver gençli¤in yard›miyle iktidar 
mevkiini ele ald›lar. Vefdîlerin lideri ve Bugünkü Bavekil Nahas 
Paa bütün M›s›rl›lar›n sevdi¤i bir Türk dostudur.

— Türk ink›lâb›, diyebilirim ki; dünyan›n her taraf›ndan ziyâde 
M›s›r’da dikkat ve alâka ile takib edilmitir. Ecnebî bir milletin 
boyunduru¤u alt›nda bulunan M›s›rl›lar, yabanc› emelleri çürüten 
muvaffak›yyetlerimizi istiklâl mücadelesinden kültür ve ekonomi 
ink›lâb›na kadar her sâhada dikkatle ve alâka ile takib etmektedir-
ler. ‹nk›lâb›n her zaferi orada takdirle ve mahabbetle kar›lanm›t›r. 
M›s›r’›n münevver tabakas›n›n Türkiye’ye ve Atatürk’e kar› 
duydu¤u hayranl›k sonsuzdur.

Büyük air; ‹talyan-Habe harbi ve ‹ngiltere-‹talya gerginli¤i etraf›nda 
M›s›r’›n telâkkilerini öyle anlatmaktad›r:

— ‹talyan-Habe harbi, M›s›r’da ‹talya’n›n haks›z bir tecavüzü ve 
müdafaas›z bir milletin bo¤azlanmas› eklinde telâkki edilmi, nef-
ret uyand›rm›t›r.

 ‹ngiltere-‹talya gerginli¤inde ‹ngiliz tahakkümü istemiyen milli-
yetpever M›s›r’da, ‹talya lehinde sempati uyanmas›na vesile 
olaca¤›n› zannetmek hata olur. Habeista’na taarruz etti¤i için 
‹talya’y› haks›z bulan M›s›rl›, bu tecavüze kar› –her ne sebeble 
olursa olsun- cebhe alan ‹ngiltere’yi, tahakkümüne kar› mücadele 
etti¤i bir devlet olmas›na ra¤men, ‹talya’ya tercih ediyor. Maksad›m› 
öyle izah edebilirim:

 ‹ngiltere de, ‹talya da, M›s›rl› için ecnebîdir. Kendi milliyeti ve millî 
istiklâlinin gururu mevzu-› bahs oldu¤u zaman ikisine de dümand›r, 
bunun haricinde, kendisine tealluk etmiyen bir mes’elede, hakl›y› ve 
haks›z› ay›racak uuru M›s›rl›’da bulabiliriz.

Sözü edebiyyata getirdik, üstâd dedi ki:

— Edebiyyattan bahsetmemek için, görüyorsunuz ki siyaset mevzuu-
nu tercih ettim. Bu sözüm, edebî âlemle alâkam› kesti¤im mânas›na 
anla›lmas›n, Mehmet Âkif her zamanki Mehmet Âkif’tir. 
Edebiyyattan bahsetmeyiim, cevab vermek istemiyece¤im 
münakaalara yol açmamak içindir. Hasta bir adam, dedikoduya 
mevzu olmak ister mi?

aire hak vermemek kabil de¤il. Her gün gazetelerde dedikodu mevzuu bul-

mak için pusu kuran “Edip”ler o kadar çok ki..

Kaynak: Tan, 25 Haziran 1936. (Nuran 
Özlük, 19 Haziran 1936 - 13 May›s 1937 
Türk Bas›n›nda Mehmet Akif Ersoy Üzerine 
Polemikler, Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve 
Sanat Vakf› Yay›nlar›, Ankara 2007, s. 
15-17; Çantay, Âkifnâme, s. 307-308’den 
aynen nakledilmitir).
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9. 

Onbir sene sonra memlekete dönen bir şair hakkında

Münir Müeyyet Bekman

O memleketi terketti¤i gün do¤anlar bugün on bir ya›ndad›rlar ve ilk mek-

tebi bitirdiler. 

O memleketten uzaklat›¤› gün ilk mektebe yeni bal›yanlar, bugün liseyi 

bitirdiler.

O, ‹slâml›k sevgisini ink›lâp ve millet sevgisine tercih ederek ad›mlar›n› bu 

topraklardan ay›rd›¤› gün on bir ya›nda olanlar, bugün üniversiteyi bitirdi-

ler, hayata at›ld›lar. imdi önümüzde, onun memleketi terk etti¤i gündenbe-

ri geçen ve bir y›l› bir as›r kadar de¤erli olan on bir y›ll›k gibi bir zaman ve bu 

zaman›n uurlat›rd›¤›, iradeletirdi¤i bir gençlik var. Bu gençli¤e dünün 

k›ymetleri hakk›nda söz söylerken, hüküm verirken mücerret mant›k ve 

mücerret mefhumlardan uzaklamak mecburiyetindeyiz.

Herhangi birinin bütünlük nam›na alk›lanmas›n›, sevilmesini, hürmet edil-

mesini isterken onun hakikaten o bütünlük nam›na bir hizmet yapm› 

olmas›, ink›lâpc› vicdanlarda yer tutmu bulunmas› lâz›md›r.

Yoksa bir Çanakkale destan› ve de¤eri ink›lâpc›l›k de¤erinden uzak olan ve 

maalesef hâlâ dudaklar›m›z aras›nda ç›rp›nan millî mar gibi baz› iirlerle 

hiçbir kimseyi edebiyat›n millî bir kahraman› gibi göstermek salâhiyetini 

haiz de¤iliz. E¤er gazete sütunlar› demagojilerin in‘ikâs›na bir saha olacaksa, 

ink›lâp yapan bir memleket hesab›na bu da ac›d›r. Çünkü bizim vazifemiz 

realiteyi yeni yetienlere oldu¤u gibi göstermektir. 

Âkif’in çocukları ve torunlarını 
gösterir bir şecere denemesi.

Mithat Cemal’in yazdığına göre 
Âkif vefatından 76 gün önce 
resmi bir evrak için Latin  
harfleriyle imzasını atmış.

Âkif’in orta yaşlarda çekilmiş  
güzel bir fotoğrafı.
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Bu meselede gösterilecek realite ise onun sanat kudreti hakk›ndaki hüküm-

leri tamamen edebiyat tarihlerine b›rakmak ve surat›na kar› de¤il yaln›z 

gazetelerin, mecmualar›n bile sahifelerini çarpmak ve kapamak olacakt›. 

‹nk›lâb› benimsemiyen ve benimsemek istemedi¤i için de onun içinden 

uzaklaan bir airi, ink›lâp gençli¤ine bir millî air timsâli olarak tan›tmak, 

hatta onun için merhamet dilenmek bile yine ink›lâp nam›na affedilemiye-

cek hatalardand›r.

O, her eyden evvel ‹slâmî bir airdir. Vaktile gösterdi¤i yurt tahassüs ve 

heyecanlar› ise ayn› ‹slâmî kanaatlerin kanallar›nda terbiye edilmi hisler-

dir. O her eyi, yurdun kurtuluunu bile dindarl›¤›n›n zaviyesinden görmü, 

kurtulu yoluna ancak o köeden girilebilece¤ini sanm›t›. Hep bu hisle 

ba¤›rm›, inkâr olunamaz ki teknikte çok kuvvetli iirler vermitir. Fakat bu, 

bu kadard›r. Bunun böyle oluu hiçbir ey ifade etmez. Bilhassa onun gibi 

bir air için.

Onun on bir senelik kayboluu zaman›ndaki memleket sevgisi o kadar 

büyük ki, bunu yine kendi a¤z›ndan dinliyoruz. Bunu ö¤rendikten sonra ise 

kanaatimizde yan›lmad›¤›m›z› görüyoruz. O, gazetecinin sordu¤u suale 

öyle bir cevap veriyor!

—“Maalesef edebiyatla hiç alâkadar olam›yorum. Yenileri hiç tan›m›yorum. 
Esasen bir ey okumad›m. M›s›r’da iken sadece gazetelerin büyük harflerle 
yaz›lm› serlevhalar›n› okuyordum o kadar…”

Yaln›z bu sözler, bu büyük airin memlekete olan alâkas›n› gösterme¤e 

kâfidir. Fakat buna da ne hacet. O, memleketi terk etti¤i s›ralarda Atatürk  

büyük ink›lâplar›ndan birini daha yap›yordu. apka ink›lâb›.

‹te memleket gençli¤inin gözü önüne sürülen ve kendisine lây›k oldu¤u 

sevgi gösterilmedi diye ikâyet edilen air.

“… Düüncesi, itikad› ne ekilde olursa olsun, Türk iirini onun kadar ileri 

götüren bir adam bizim için daima yepyenidir…” gibi düünceler bile geri 

ruhun gerice tezahürlerinden baka bir ey de¤ildir. 

‹nk›lâp içinde yenilik, yeni ses getirendir. O ise, ink›lâp senelerinde bile 

daima eskili¤i terennüm etti. Sanat ve ifade ekillerinde yenilik ise bütün 

bunlarda yine onun gibisine bir meziyet kazand›rm›yacak ve yeniler onu bir 

iki sat›r içinde bile olsun okurken titreyeceklerdir. Çünkü o daima geri 

s›rtlarda pusu kurmu, ink›lâba di bilemitir. Ö¤renmek isterdim ona 

tapanlardan, onun ink›lâp nam›na yapt›¤› hizmet nedir?

Onun memleketten uzak yaad›¤› on bir sene içinde büyük ink›lâplar 

olmutur. Meselâ apka ink›lâb›, tekkelerin kapat›lmas›, Türk Medenî 

Kânunu, Tekilât-› Esasiye Kânunu’ndan dine ait maddelerin ç›kar›lmas›, 

harf ink›lâb› ve saire gibi.. Bütün bu ink›lâplar, eski bir devri kapayan ve bizi 

muas›r seviyeye ç›karan hâdiseler de¤il midir?

Memleket batan aa¤› de¤iti. Yer yer öten fabrika düdükleri millî 

kalk›nman›n canl› iaretleridir. Bir s›n›rdan, öbür s›n›ra kadar uzanan. 

Karadeniz’i Akdeniz’e ba¤l›yan imendifer hatlar› biter ve tükenir mevzular-

İstanbul’un ilk özel hastanesi Teşvikiye 
Sağlık Yurdu’nun kurucusu Doktor İbrahim 
Osman Güçer.



s e s s i z  y a ş a d ı m 59

dan m›d›r bir air için! Niçin onun sesini, memleketinden uzak yaad›¤› yer-

lerde duymad›k. Duyamad›k. Bütün istenilenler ‹slâmî edebiyat› kuvvetli bir 

teknik ile ifade etmesi için midir?..

Genç isyan›nda ink›lâp için can›n› verenlerin kan› henüz kurumad›. A¤r› 

da¤› hakikaten içimizin bir a¤r›s› oldu.

Menemen hâdisesi hâlâ s›zl›yan bir yara halindedi kalbimizde. Soruyorum, 

bu millî air niçin sustu, niçin san’atinin kudretini bütün bu hâdiselerde gös-

teremedi?

*

Bir de¤erin, ink›lâp içinde de¤erlendirilmesi mücerret hükümlerle de¤il, 

ink›lâb›n hükümlerile mümkündür. K›ymetler mücerret hükümlere 

dayand›kça k›ymetsiz kalma¤a mahkûmdur. Bu itibarla ink›lâpç› bir ruhun 

ona verece¤i hüküm, bir s›f›r.

‹nk›lâp edebiyat› tarihinin ise k›saca kanaatlerinin kuvvetli bir airiydi 

demekten ibaret olacakt›r. Onun için daha fazlas›n› istemek, ink›lâba kar› 

hürmetsizlik olur.

Kaynak: Aç›ksöz, 1 Temmuz 1936, s. 4. (Çantay, Âkifname, s. 312-314’te aynen yer alm›t›r).

Âkif’in el yazısıyla birkaç mısra… 

Hayalinledir şimdi hep iştigalim 
Habîbim, halîlim, enîsü’l-hayalim.

10.

Büyük vatan şairi 
Mehmet Âkif

On y›ld›r ayr› kald›¤› vatan›na 

dönüp rahats›z bulunan üstad›m›za 

sa¤l›k dileriz.

Rubai
Arkamda serilmi yere bir mazi var,

Kar›mdaki müstakbelim ondan da 

harap!

Hâl ortada bir çöl ki sudan  

vazgeçtim,

Yok ye’simi aldatmaya bir damla 

serap!

Kaynak: Ayda Bir, S. 11, 1 Temmuz 

1936, s. 16. 
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11. 

Millî edebiyatın en kuvvetli yazıcısı 
M[ehmet] Âkif

[Feridun] Kandemir

Türk edebiyat›na son devrin çok güzel iirlerini hediye eden büyük airMehmet 
Âkif vatandan on bir senelik bir ayr›l›ktan sonra tekrar aram›za kavutu. 
Fakat ‹stiklâl Mar›’n›n millî his, millî heyecan ve millî iir yaratan bu büyük 
airi Âkif yurda hasta döndü. imdi hastanede tedavi alt›ndad›r. “Yedigün” 
muharriri Âkif’le konutu. Onun yurttan ayr› yaad›¤› günlerdeki 
hat›ralar›n›, intibalar›n› toplad›.

Günün birinde sessiz sedas›z yola revan olarak, vatan ufuklar›n› aan air 

Mehmet Âkif, tam on bir y›l süren bu uzun seferin sonunda, ite, bembeyaz 

bir hastane odas›n›n, bembeyaz bir yata¤›nda solgun, mecalsiz ve 

bitap yat›yor.

Baucundaki sandalyeye oturdum. Ak k›llar›n çerçeveledi¤i bu sap-

sar› yüze, bu gevemi, sarkm› çizgilere, bu yorgun ve dalg›n gözlere 

bak›yorum: Zaman denen eyin kudretini, hayat denen efsanenin 

s›rr›n› bilmek istiyorum, sonra, yavaça soruyorum:

— Özledin mi bizi üstat? 

Dudaklar›n› hiç k›p›rdatmasayd›, hiç ses ç›karmasayd› bile, bu zehir 

gibi gülümsemesile her eyi söylemi olurdu:

— Özlemek mi o¤lum… Özlemek mi?..

Bu ac›n›n büyüklü¤ünü bir daha kendi içinde görmek ister gibi gözlerini 

yumdu, sonra, kesik kesik konutu;

— M›s›r’dan üç gecede geldim… Bu üç gece, otuz as›r kadar uzun 

sürdü… Orada on bir y›l kald›m… Fakat bir an oldu ki, on bir gün 

daha kalsayd›m, ç›ld›r›rd›m…

— Hasret…

Kupkuru dudaklar›ndan kendi gibi solgun bir ses s›z›yor:

— … Çok ac›…

— Ya kavuman›n sevinci?

— Onu sorma o¤lum… Onu ben kendi kendime bile soram›yorum… 

Ancak yaz›k ki vapurdan ç›kar ç›kmaz yata¤a dütüm, hiçbir ey 

göremedim.

Ve kendi kendine söylüyor:

— Cennet gibi yurdumday›m ya… Çok ükür.
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Hastal›¤› akla geliyor:

— Karaci¤erim, dala¤›m imi, geldik, yatt›k burada. Müahede 

alt›na ald›lar, bakal›m ne olacak?

Eski hat›ralar›n› deiyorum. Millî Mücadele’nin ilk günlerinde Ankara istas-

yonunda kar›la›m›z› hat›rlat›yorum.

— Evet… diyor. ‹stanbul’dan, mücahede aleyhine fetva ç›kt›¤› gün 

ayr›lm›t›m. Üsküdar’dan araba ile imdi ismini hat›rlamad›¤›m bir 

köye gittik, oradan “Cuma”y› tuttuk. O zaman Adapazar›’nda 

kar››kl›klar vard›, kenar›ndan geçtik, kâh öküz arabalarile, kâh 

beygirlerle Lefke’ye geldik, ve trenle Ankara’ya ulat›k… Ankara… 

Yarabbi ne heyecanl›, helecanl› günler geçirmitik… Hele Bursa’n›n 

dütü¤ü gün… Ya Sakarya günleri… Fakat bir gün bile ümidimizi 

kaybetmedik, asla yese dümedik. Zaten baka türlü çal››labilir 

miydi? Ne topumuz vard›, ne tüfe¤imiz… Fakat iman›m›z büyüktü.

Yorgun, susuyor…

— ‹stiklâl Mar›’n› nas›l yazd›n›z?

Yavaça yata¤›nda do¤ruluyor, yast›klara yaslan›yor, sesi birden canlan›yor:

— Do¤acakt›r, sana vaat etti¤i günler Hakk’›n!..

Bu, ümitle, imanla yaz›l›r. O zaman› düünün… ‹man›m olmasayd› 

yazabilir miydim? Zaten ben, baka türlü yazanlardan de¤ilim. Bu, 

elimden gelmez. ‹çimde ne varsa, bütün duygular›m yaz›lar›m-

dad›r… u var ki, ‹stiklâl Mar›’n›n iir olmak üzere bir k›ymeti yok-

tur. Ancak tarihî bir de¤eri vard›r.

Ve, gözleri, yemyeil ili s›rtlar›nda, dilinde bir dua gibi ayn› na¤me titriyor:

Kim bilir belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n..

— Ya büyük zafer üstad›m… O anda ne duydunuz? 

Kalbi durmu gibi sars›l›yor, sonra bir anda yeniden canlanm› gibi, nereden 

geldi¤i bilinmez bir ››kla gözlerinin içi gülerek;

— Ah… diyor:

Ve bir lâhza b›rak›yor kendini bu esiz sevincin koynuna… Dal›yor.

Ve, sesinin ta içten dudaklar›na dökülüünü seziyorum:

— Allah›m ne muazzam zaferdi o!.. Ortal›k hercümerç oldu… Be alt› 

saat içinde bir baka dünya do¤du..

Tekrar gözlerini yumuyor:

— Ve biz mest olduk!..

— O zaman bir ey yazmad›n›z m›?
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— Art›k benim ne düünecek, ne duyacak, ne yazacak, hattâ ne 

ya›yacak takatim kalm›t›… Bizim dilimiz tutulmutu. Ordu, biz-

zat yaz›yordu.

Üstad› ziyarete gelenler, görümemize ikide birde fas›la veriyorlar. 

Hastabak›c› hemirenin getirdi¤i yemek tepsisi oday› bir parça boalt›yor, 

imdi, o, a¤›r a¤›r çorbas›n› içerken bir yandan da benimle konumak neza-

ketini gösteriyor:

— M›s›r’da nas›l vakit geçirdiniz?

— Kahire’nin yirmi be kilometre cenubunda Helvan vard›r. Sakin, 

âsude bir köedir. Orada oturdum. 

Zaten, tab’an münzevi bir adam›m. Gürültüyü sevmem, ‹stanbul’da 

iken de böyle idim. M›s›r’da da Darülfünun ii ç›k›nc›ya kadar 

Helvan’da yaad›m. Son zamanlarda Kahire’ye indim. 

— Sevdiniz mi M›s›r’›?

—Var, güzel taraflar› var… Bilhassa k››n.. ho yaz›n da, s›cak iklimler-

de bulundu¤um için muztarip olmazd›m. Orda s›cak da sürekli 

de¤ildir, evler de ona göre yap›lm›t›r. En s›cak günlerde odalar›n 

harareti yirmi sekiz, otuzdan fazlaya ç›kmaz… Fakat bir yaz günü 

‹stanbul… Bu do¤up büyüdü¤üm, bütün dostlar›m›n yaad›klar› 

‹stanbul, hele Bo¤az gözlerimin önüne gelince…

— M›s›r’da neler yazd›n›z?

— Geçmiten adam hisse kaparm›…

Ne masal ey! 

Be bin senelik k›ssa yar›m hisse mi verdi? 

“Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar; 

Hiç ibret al›nsayd›, tekerrür mü ederdi?

Ve üstad›n Helvan’da yazd›¤› “Firaunla yüz yüze”sinden u son parçay› 

al›yorum:

Bileydin, ey koca M›s›r’›n ilâhî uryan›! 

Mezara, heykele ait bütün bu velveleler 

Bekan için mi hakikat? Meram›n oysa, heder: 

Evet, bütün beerin hakk›d›r beka emeli 

Fakat bu hakk› ne tatan, ne leten istemeli!

— Kolay m› yazars›n›z?

Dudaklar›na götürdü¤ü barda¤› yana çekerek:

—Hay›r!... diyor.

Ve suyunu içtikten sonra, devam ediyor:

— Çok u¤rat›m… Epi çal››r›m…
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Mevzuu uzun boylu kafamda ilerim.. nihayet kâ¤›t üzerine nakle-

derken de hayli yorulurum.

— Zevklerinizi sorabilir miyim üstad›m?

Hafifçe gülümsüyor. Ve “zevk” diye dünyada bir ey var m› der gibi yüzüme 

bak›yor:

— Zevk mi?.. Benim zevklerim mi?.. E¤er sevdi¤i eserleri okumak, 

holand›¤› mevzular› yazmak için u¤ramak, nihayet düünmek, 

yapyaln›z, bir köeye çekilerek, sessiz sedas›z düünmek bir zevk-

se… Eh benim de zevklerim var demektir.

Çorbas›ndan baka bir eye el sürmiyen aire, hastabak›c› hemire, yalvaran 

bir sesle öteki yemekleri gösteriyor:

— Siz yorulmay›n.. ben vereyim…

— Yiyemiyece¤im…

— Bir parça sütlâç…

— Mümkün de¤il… Rica ederim ›srar etmeyin…

Ve bana dönüyor:

— Eskidenberi yemekle ba›m ho de¤ildir… Sigara da içmem… imdi 

doktorlar zorla ye, deyip duruyorlar… Zorla ne olur ki, yemek yene-

bilsin?

Tekrar yata¤›na geçince, ben de vedaa haz›rlan›yorum:

— Neler yazacaks›n›z?

— Biraz kendime gelirsem, yazacak eylerim haz›r…

Elile birkaç defa ba›na vuruyor:

— Var kafamda haz›rlanm› mevzular›m…

— Ya en son yaz›n›z?

— M›s›r’da geçen sene bir resmimi çekmilerdi. Güneli bir hava idi. 

Gölgem de upuzun, kumlarda duruyordu. Bu resmin alt›na öyle 

yazm›t›m:

Hepsi göçmü, hani yoldalar›n›n hiç biri yok 
Sen mi kald›n yaln›z, kafileden böyle uzak 
Postu sermekse meram›n yola, serdirmezler 
Hadi, gölgenle beraber silinip gitmene bak.

Ve kupkuru kal›n dudaklar biribirine yap››yor…

Kaynak: Yedigün, c. VII, S. 173, 1 Temmuz 1936, s. 6-8. (Çantay, a.g.e., s. 308-312’de aynen; 
Muhsin Karabay, “Ufûlünün 66. Y›l›nda Mehmet Âkif Ersoy”, Tarih ve Toplum, Ocak 2003, c. 
39, S. 229, s. 38-47’de yer alm›t›r).

Şairin Kahire Hilvan’dayken ikamet ettiği 
evi gösteren bir kart ve kartın arka yüzü. 

(M. Rüyan Soydan arşivi)



s e s s i z  y a ş a d ı m64

12. 

[Hakikatten Gelen Sayha]

İbrahim Alâeddin [Gövsa]81

Kuvvetli bir bandonun ahengini uzaktan duyar gibi oldum. Hayalimdeki bu 

sesler yava yava yak›nlat›. Hastanenin bütün camlar›n› sarsan büyük bir 

u¤ultu ile soka¤› kaplad›. Bir an sonra binlerce ve on binlerce çocuk ve genç 

sesi borular›n, trampetlerin, davullar›n velvelesi önünde heybetli bir dalga 

gibi yükseldi:

Hakk›d›r Hakk’a tapan milletimin ‹stiklâl!

imdi Mehmet Âkif, hakikatten gelen bir sayha ile bütün o eski sa¤laml›¤› 

birden kazanm› gibi karyolas›nda dimdik do¤ruldu. Alevli gözlerinde her 

zamankinden kuvvetli bir imek, süzgün simas›nda, geçme¤e balayan 

bayraklar›n k›z›ll›¤›ndan aksetmi bir renk belirdi. Zay›f vücudunden ümid 

edilmiyen çâlâk bir davran›la pencereye yaklat›. Ben de hayalimde onunla 

birlikte, hayretten ve heyecandan donmu gibi bak›yordum.

Mektebliler, çocuklar, zabitler, askerler, hele Çanakkale ve ‹stiklâl sava›nda 

ehid düenlerin arkadalar› dudaklar›nda ve hançerelerinde onun güftesi, 

hastanenin penceresi önünden bölük bölük, tabur tabur, alay alay geçiyor-

lar. Çanakkale Destan›’n›n ve ‹stiklâl Mar›’n›n özlü ve cokun airini 

muhabbetle, samimiyetle selâml›yorlar.

Ah, ne yaz›k ki o sesler, o gürültüler ancak bir hayalden ibaretdir. On bir 

y›ldan beri toplanm› tahassürlerle üstad›n ellerini öpme¤e gitdi¤im gün bir 

söz fas›las›ndaki sükûn esnas›nda bu hayal bir serab gibi dima¤›mdan 

geçmiti. Hasta aire candan sevdi¤i yurdunun ve milletinin evlâd› taraf›ndan 

yap›lan bu sevgi tezahürlerinden daha kuvvetli bir deva tasavvur edilebilir mi?

(…) Bizim memlekette sevgiler sayha ile ifade edilmiyor, kalbden kalbe 

görünmez yollarla geçiyor. Mehmet Âkif on bir sene uzak kald›¤› bu güzel 

yurdun ifa veren havasile ve o havaya sinmi olan binlerce ve binlerce 

yurdda sevgisi ve temennisi ile az zamanda mutlaka iyileecek ve kudretli 

ruhunun o engin cokunluklar› Safahat’› yeni ciltler halinde vermek için 

gecikmiyecektir.

Kaynak: Perembe, 2 Temmuz 1936. (Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 302-303’ten aynen 

nakledilmitir)

“Muayyen gayeleri, samimî coşkunluğu ve nazımdaki 
büyük kudretile eşi olmayan şair Mehmet Âkif… Türk 
halkının diline çok derinden vakıfdır. En açık ve en 
tabiî Türkçeyi aruz veznile onun kadar kolay ve 
pürüzsüz yazan şairimiz yoktur denebilir”.  
(İbrahim Alaeddin Gövsa)

81 Eşref Edip, Mehmet Âkif, s.302’de yazı başlıksız 

yer almıştır. (haz.)
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13. 

Devle Cüce

[Ercüment] Ekrem Talu

Geceleri, bitap uzanmakta oldu¤um döe¤imin içinde, bermûtad kendim-

den geçivermitim.

Rüya iklimini s›k s›k ziyaretten hâz duyan dima¤›m yine o âleme dalm›, kim 

billir nerelere gitmiti.

Birden, dalg›n gözlerimin önünde bir insan ekli belirdi, Ak sakall›, hasta 

yüzlü, omuzlar› biraz çökük, fakat bütün bunlara ra¤men bak›lar› canl› ve 

imanl› idi. 

Bu ekil, gittikçe büyüdü.. Bir dev heybeti ald›. Ve, s›rt›ndaki tunçtan z›rh› 

ile, oradaki yüksek bir da¤ doru¤unun üzerine gidip oturdu.

Derken, yerdeki bir delikten zuhur eden küçücük bir mahlûk, koltu¤unda, 

ta›makta zorluk çekti¤i, kalem biçiminde bir karg› ile meydana geldi.

Yürüdü.

Dev gibi adam›n yan›na sokuldu.

Kar›s›na dikildi.

— Sen bir s›f›rs›n! diye hayk›rd›.

Onun bu c›l›z sesine, âhikan›n üzerinde oturan devin a¤z›ndan u kar›l›k 

ç›kt›: 

Tam, demitim: az›c›k yaslanay›m, dinleneyim.. 
Biri t›ks›rd› tâ kar›mda.. acaib, bu da kim?

Cüce hiddetlendi; ve koltu¤unda k›s›l›, kalem biçimindeki karg›y›, tunç 

z›rh›n üzerine iddetle havale etti.

“T›nn!” diye bir ses ç›kt›.

Bu ses yükseldi..

Ve bir beyit halinde etrafa yay›ld›: 

Gömelim gel, seni tarihe! desem, s›¤mazs›n! 
Hercümerc etti¤in edvara da yetmez, o kitap!

Cüce, bir daha sald›rd›.. 

Bu sefer m›sralar, zengin bir kaynaktan f›k›r›r gibi birbiri ard›nca tevali etti:

Seni ancak ebediyetler eder istiâb. 
‘Bu, ta›nd›r’ diyerek Kâbe’yi diksem ba›na; 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem ta›na; 
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Sonra gök kubbeyi alsam da, rida namile, 
Kanayan lâhdine çeksem bütün icramile; 
Mor bulutlarla aç›k türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandilli süreyyay› uzatsam oradan 
Sen bu âvizenin alt›nda, bürünmü kan›na, 
Uzan›rken, gece mehtab› getirsem yan›na, 
Türbedar›n gibi tâ fecre kadar bekletsem; 
Gündüzün fecrile âvizeni lebriz etsem; 
Tüllenen ma¤ribi, akamlar› sarsam yarana… 
Yine bir ey yapabildim, diyemem hât›rana!

Ve bu m›sralar, etraftaki cidarlara çarparak, da¤lar› sarsarak, denizleri 

coturarak, f›rt›nalar› kudurtarak yay›l›p duru duruyorken, öteden bir ses 

yükseldi.

Cüceye hitap ediyordu:

— Bizler, Çanakkale, Filistin, Kafkas, ‹nönü, Dumlup›nar, Sakarya 

ehitleriyiz!

K›z›l ve tertemiz kanlar›m›z› yurdumuz u¤runa ak›tarak ebediyete 

kavutu¤umuz günden beri, bu m›sralardan baka, bizim hakk›m›zda hangi 

Türk airi bir destan yazm›t›r?

Bizim hamasetimiz, feragatimiz, ahadetimiz senin neslinden hangi dâhiyi 

coturdu ey cüce?!

Bugün ahlâk›, seciyesi, yurd sevgisi, dehâs› üphe götürmiyen, hasta bir 

adama kar› denedi¤in kalem biçimindeki karg›n›, bizim lehimizde niçin 

denemedin? Mevzu çok mu azametli idi? O azamet senin kudretinden çok 

mu üstündü?

Yurdundan, on bir y›l uzakta kal›p, hisli kalbine gurbet ac›s›n›n zehiri 

ilemi, bugün can atarak döndü¤ü vatana hasta vücudile, temiz 

duygular›ndan baka bir ey getirmemi olan bir zavall›ya, durup dururken 

dil uzatmay› kimden ö¤rendin, hangi ahlâk kitab›nda okudun?

Sus! O hastay› rahat b›rak! Ona kalem biçimindeki karg›nla indirece¤in her 

darbe, bizi, Harbiumumînin ve ‹stiklâl harbinin “tertemiz al›nl›.”. ehidlerini 

rahats›z eder! 

Kaynak: Son Posta, 3 Temmuz 1936. (Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 359-361’de ve Çantay, 
Âkifname, s. 315-316’da aynen yer alm›t›r).

“Yurdundan, on bir yıl uzakta kalıp, hisli kalbine gurbet acısının zehiri 
işlemiş, bugün can atarak döndüğü vatana hasta vücudile, temiz 
duygularından başka bir şey getirmemiş olan bir zavallıya, durup dururken 
dil uzatmayı kimden öğrendin, hangi ahlâk kitabında okudun?

Sus! O hastayı rahat bırak! Ona kalem biçimindeki kargınla indireceğin 
her darbe, bizi, Harb-i Umumî’nin ve İstiklâl harbinin ‘tertemiz alınlı’ 
şehitlerini rahatsız eder!” (Ercüment Ekrem Talu)

(Dergâh Yayınları arşivi)
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14.

Varan bir!

[İsmet Hulusi] İmset

Yine bu sütünda yazd›m. Yazal› da üç gün olmad›. Dedim ki:

— Biz edebiyyattan de¤il, edebiyyat›n dedikodusundan zevk duyar›z. 

Bugün okudum: Zevk duyaca¤›m›z bir mevzu üzerinde bir genç bir yaz› 

yazm›:

— Edebiyyat dedikodusu mu? 

diyeceksiniz. Evet, hemen hemen öyle: Mehmet Âkif dedikodusu.

Hasta bir adam, dedikodu mevzuu olamaz! denilmiti. Erbab›n›n eline 

geçince mükemmel oluyormu.

Mehmet Âkif genç edibleri tan›m›yormu. Olabilir. Herkes ceb takvimi kul-

lanacak de¤il ya!

‹lk dedikodu gazetesi ç›kt›:

— Varan bir!

Bakal›m arkas› çorap sökü¤ü gibi gelecek mi?

Akl› ba›nda bir adama sordum:

— Bu ie ne dersin?

— Ne diyece¤im, dedi, kedi yetiemedi¤i ci¤ere pis dermi.

— Mehmet Âkif hakk›nda yaz› yazan bu adam kim mi?.. Müsade edin 

de ad›n› söylemiyeyim. Mehur olmak için Zemzem kuyusuna 

iemi olan adam›n ad› söylenmez.

Kaynak: Son Posta, 3 Temmuz 1936. (Çantay, Âkifname, s. 314’te aynen yer alm›t›r).

Ruhumun senden ilâhî şudur ancak emeli
Değmesin mâbedimin göğsüne nâmahrem eli. 
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15. 

Mehmet Akif

Faruk Nafiz Çamlıbel

Mehmet Âkif, vazifelerile ba¤land›¤› M›s›r’dan, hastal›¤›n› geçirmek için 

‹stanbul’a geldi. Son iirimizin hakikî üstatlar›ndan biri, belki de birincisi 

olan Mehmet Âkif’in gelii, ancak onun hakk›nda beslenen derin duygulara 

ifade f›rsat› vermesi itibarile büyük bir hâdisedir. Yoksa, Mehmet Âkif, 

yaln›z ad› ile, yaln›z iiri ile de¤il, insanl›¤a göz yaartacak kadar yüksek olan 

emsâlsiz ahsiyeti ile her zaman gönlümüzün ba sedirinde ba¤da 

kurmutu.

On bir sene var ki, onun güzel bir sakalla çevrilmi, efkatin en s›cak p›r›lt›s› 

ile ruhu ayd›nlatan bir çift göze malik, baba yüzüne hasrettik. Ötedenberi 

babalar evlât hasreti çeker. Mehmet Âkif, uzun süren ayr›l›¤› ile, bize büsbü-

tün yeni bir ac› tatt›rm› oldu, ve bunda hakl› idi: Birçok de¤erleri, biz, ya 

onlardan uzakla›nca, ya tamamile kaybedince, yerini ancak ebediyetin 

doldurabilece¤i bir eref olarak kabul ederiz… ‹te, Mehmet Âkif, on bir 

senelik yoklu¤u ile bu hazin dersi verdi, ve bu dersi, ders vermek için de¤il, 

mecbur oldu¤u için vermesi faziletin baka bir tezahürüdür…

Mehmet Âkif’in yedi ciltlik Safahat’›n› okuyanlar, feragatin, gayr-i endîli¤in 

ve hususî bir görüle ahlâk›n ne demek oldu¤unu bir bak›ta anlarlar: Bu 

yedi cildi dolduran iirlerden hemen hiç biri ahsî teessürünün ifadesi 

de¤ildir! Otuz seneden fazla sanatla u¤raan, heyecandan heyecana geçen ve 

nihayet bütün tenkitlerin üstünde bir air olan Mehmet Âkif’in iirlerinde, 

ahsî teessürü yadetmemesi, sesini yaln›z cemiyetin ahengine uydurmas› ve 

herkesi do¤ru bildi¤i yola sevketmek istemesi, airlikten de üstün, bir 

kahramanl›kt›r. Alt› Safahat’›n tekil etti¤i baha biçilmez kaidenin üstünde, 

As›m, yüksekli¤i Bülhevl [Ebu’l- Hûl] ile boy ölçüen bir sanat âbidesidir. 

Diyebiliriz ki As›m’›n her sayfas› bir air-i lâyemut etmiye kâfidir.

Hayat› ile eseri aras›nda yak›n münasebet bulunan her sanatkâr, kar›s›n-

dakileri, bakalar›ndan daha fazla hayran eder. Tarihin nadir yetitirdi¤i bu 

nevi k›ymetler, içinde, Mehmet Âkif’e gelinciye kadar, yaln›z Nam›k Kemal’i 

görüyoruz. Arada bir fark varsa, o da, Nam›k Kemal’in iirine Nam›k Kemal’in 

hayat›ndan s›rayet eden kudrettir, ve Nam›k Kemal’in hayat› eserinden kuv-

vetlidir. Mehmet Âkif de ise, eser ve hayat, ayn› metin ad›mlarla yanyana 

gider.

Mehmet Âkif hakk›nda hulâsa edilecek kanaat udur: Büyük üstad›n eserle-

ri, kemiyet ve keyfiyet itibarile, edebiyat›m›za tepeden bakar. ahs›na ve 

hayat›na gelince… Bunun için kaydedilecek hayranl›k, ne kadar yerinde olsa, 

üstad›n eriilmez tevazuunu incitmekten baka bir fayda temin edemez!

Türk edebiyat›na; y›llarca fazilet ve sanat ta›yan üstad›n eseri kadar de¤erli 

vücudüne candan, gönülden sihatler dileriz.

Kaynak: Yedigün, c. VII, S. 174, 8 Tem-
muz 1936, s. 17. (Muhsin Karabay, 
“Ufûlünün 66. Y›l›nda Mehmet Âkif 
Ersoy”, Tarih ve Toplum, c. 39, S. 229, Ocak 
2003, s. 38-47’de yer alm›t›r)

Faruk Nafiz Çamlıbel henüz gençken.
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16. 

Haftanın edebî akisleri

On senelik bir ayr›l›ktan sonra, iki 

haftad›r, air Mehmet Âkif ‹stan-

bul’da bulunuyor. Bu münasebet-

le As›m mübdiinin eserlerini k›sa 

bir tahlilden geçiren Faruk Nafiz 

Yedi Gün’de u sat›rlar› yazm›t›r:

“Mehmet Âkif’in yedi ciltlik Safa-
hat’›n› okuyanlar, feragatin, gayr-i 

endîli¤in ve hususî bir görüle 

ahlâk›n ne demek oldu¤unu bir 

bak›ta anlarlar: Bu yedi cildi dol-

duran iirlerden hemen hiç biri 

ahsî teessürünün ifadesi de¤ildir! 

Otuz seneden fazla sanatla u¤ra-

an, heyecandan heyecan geçen ve 

nihayet bütün tenkitlerin üstünde 

bir air olan Mehmet Âkif’in iirle-

rinde, ahsî teessürü yadetmemesi, 

sesini yaln›z cemiyetin ahengine 

uydurmas› ve herkesi do¤ru bildi¤i 

yola sevketmek istemesi, airlikten 

de üstün, bir kahramanl›kt›r. Alt› 

Safahat’›n tekil etti¤i baha biçil-

mez kaidenin üstünde, As›m, 

yüksekli¤i Bühvel [Ebu’l- Hûl] ile 

boy ölçüen bir sanat âbidesidir. 

Diyebiliriz ki As›m’›n her sayfas› 

bir airi lâyemut etmiye kâfidir”.    

Kaynak: Kurun (‹lâve), 11 Temmuz 1936.

17. 

Mehmet Âkif’in yanında

Niyazi Acun

Nianta›’nda Doktor ‹brahim Güçer’in82 “Tevikiye Sa¤l›kevi”ne83 girerken, 

yüre¤imde derin bir üzüntü vard›.

Y›llardanberi vatandan uzakta kalm› olan, büyük millî airimiz Mehmet 

Âkif, hasta olarak gelmi ve bu sa¤l›kevinde yat›yormu!..

Acaba hastal›¤› ne idi? Tedaviden müsbet neticeler elde edilmi miydi?.. 

Büyük üstad› eski s›hhatli vücudu.. güler yüzile görebilecek miydim?.. Çok 

sevdi¤i vatan›na dönmek, onda ne gibi heyecanlar uyand›rm›t›?..

‹te bu sual ve düünceler dima¤›mda kayna›rken.. kalbim bunlarla, 

mutad›ndan daha h›zl› atarken, Sa¤l›kevi’nin direktörlük odas›na giriyordum.

Ruhumda ahlanan, bu üzüntü tufan ve kas›rgalar› benli¤imi öyle sars›yor ki…

Fakat bu kas›rgalardan, tufanlardan korkmuyorum. Kafamda büyük haki-

katlerin en tatl› varl›klar› uyan›yor; ve bir an önce onu görmek, bu 

heyecanlar›ma mahal olmad›¤›na kanat getirmek arzusu, içimdeki heyecan› 

büyük bir sevince kalbediyor.

Ufuksuz, berrak semalar›n yüksekli¤inde Türklü¤ün asil ruhunu.. insanl›k için 

istibdada, mütegallibeye isyan ve nefreti, güzel iirlerile terennüm eden airin, 

dünün bugün ve hatta yar›n›n da millî mar›m›z olan “‹stiklâl” manzumesi, 

Türklü¤ümün ulviyetini ve azametini büyük bir gururla ruhumda yaat›yor.

*

Gerek edebiyat hayat›m›zda.. gerek millî sava›m›zda büyük bir yeri olan 

“Mehmet Âkif”i görmek için Tevikiye Sa¤l›kevi’nin sahibi Doktor ‹brahim 

Güçer’i odas›nda buluyor ve kendimi tan›t›yorum. Doktor, ciddi fakat tatl› 

bir tebessümle, ve büyük bir nezaketle:

— imdi Mehmet Âkif’in yan›nda misafirleri vard›r. Ve esasen, bilmem 
ki ziyaret kabul ederler mi?.. diyor ve benim söz söylememe imkân 
b›rakmadan soruyor:

— Hangi gazete nam›na görüeceksiniz?

— Yar›m Ay.

82 1920’lerin başında Selanik’ten İstanbul’a gelen kadın hastalıkları mütehassısı Doktor İbrahim Osman Bey, soya-

dı kanunuyla “Güçer” soyadını almış, 1955’te vefat etmiştir. Selaniğin önemli okullarından Terakki  Mektebi’nin 

İstanbul’a taşınmasında önemli rol oynamıştır. İbrahim Güçer aynı zamanda, Halit Refiğ’in halası Refia hanı-

mın eşidir. İstanbul’un ilk özel hastanesi olan Teşvikiye Sağlık Evi’nin kurucularındandır. Sağlık evinin inşası, 

Erkan-ı Harbiye Reisi Müşir Kör Ethem Paşa’nın konağının bulunduğu bahçenin köşesine 1930’ların sonunda 

başlamış 1932’de bitmiştir. Bkz. Sinemada Ulusal Tavır, Halit Refiğ Kitabı, söyleşi: Şengün Kılıç Hristidis, Türkiye 

İş Bankası Kültür Yayınları, 2007 İstanbul, s. 3; M. Burak Çetintaş, Dolmabahçe’den Nişantaşı’na Sultanların ve 
Paşaların Semtinin Tarihi, Antik A. Ş. Kültür Yayınları, İstanbul 2005, s. 276-277.

83 İstanbul’un ilk özel hastanesi.
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Yar›m Ay ismini iidince Doktor, bu sefer, bize daha samimî bir hal al›yor:

— Memleketin bu güzel mecmuas›n›n, biz de daimî okuyucular›ndan›z, 

diyor ve yaz›hanesinde duran Yar›m Ay’›n son say›s›n› elile göstere-

rek; sözüne devam ediyor:

— Yar›m Ay mecmuas›n›n okuyucular›ndan olunca, size bu müsadeyi 

almak vazifesi imdi bana düüyor…

Onu, ahsen hiç tan›m›yorum; fakat Türk ruhunun büyüklü¤ünü kalemile 

ruhlar›m›za a›layan büyük airin ahsiyetini belki kendileri kadar yak›ndan 

tan›yorum.

Merdivenleri, Doktor ‹brahim Güçer’i takip ederek ç›k›yorum.

Temizli¤i ve sessizli¤i ile hakikaten bir sa¤l›k yeri olan bu modern hastane-

nin, ikinci kat koridorunda birkaç ad›m yürüdükten sonra, solda bir kap›n›n 

önünde durduk.

Doktor:

— ‹te bu odada yat›yorlar.

Doktor, kap› önüne gelince, içerideki hafif hafif konumalar› sanki ben 

duymuyormuum gibi:

— Konuuyorlar!.. diyor sonra kap›y› vuruyor. ‹çeriden hafif bir ses:

— Geliniz, buyurunuz!..

‹çeriye giriyoruz.

Doktor en bir yüzle, yatakta yatan hastaya:

— Bu gençler memleketin en güzel bir mecmuas› için sizinle görümek 

istiyorlar, diyor.

Kap›n›n yan›ndan hasta Mehmet Âkif’i görüyorum; doktorun bu ricas›na 

verece¤i cevab› heyecanla bekliyorum.

Oooh.. Hele ükür.. o, beni memnun edecek cevab›, bu hasta halinde dahi 

ince bir nükte ile veriyor:

— Mademki gençlerdir.. onlar, ihtiyarlar› her zaman rahats›z edebilir-

ler…

Doktor gitmiti. Odada, bizden önce üstad› ziyarete gelmi ahbaplar› var.

Üstat, pencerenin önünde beyaz bir karyolada yat›yor. Bizimle konumak 

için yataktan kalkmak istiyor. Tam bu s›rada odaya, hastan›n hararetini anla-

maya gelen hemireye:

— Basiret!.. diyor. Kalkmam için bana biraz yard›m eder misiniz?

Hemire derhal yard›m ediyor… ve airin yorgan alt›ndaki hasta ve ihtiyar 

vücudu görünüyor.

Üzerindeki, beyaz üstüne ufkî mavi çizgili geceli¤in dü¤melerini ilikliyor; 

hemirenin üst üste koydu¤u yast›klara yaslan›yor.
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Bir yandan ihtiyarl›¤›n, bir yandan da hastal›¤›n y›prat›c› pençesinde çok 
zay›flam› olan bu vücudun, kemikleri, elbisenin alt›nda birer birer belli olu-
yor. Fakat, o, bu hasta ve zay›f haline ra¤men, o kadar en ki… Yorgan 
alt›ndan s›yr›lan kadid ve zay›f vücudunu görmeseydim, hasta olduklar›na, 
beni asla inand›ramayacakt›. Adeta, onda, sa¤lam insanlar›n hali var.

Karyolas›n›n yan›ndaki sandalyaya oturup, airi fazla rahats›z etmemek için, 
ben konumak istiyorum.

Benim sual sormama meydan b›rakmadan, masan›n üzerine b›rakm› 
oldu¤um Yar›m Ay mecmuas›n› eliyle iaret ederek:

— Masan›n üzerine koymu oldu¤unuz mecmuay› müsaade eder 
misiniz?..

Derhal Yar›m Ay’› veriyorum.

Mecmuay› büyük bir dikkatle tetkik ediyor, ve sahifelerini çevirdikçe, biz-
den önce gelmi olan ziyaretçilerine:

— Mecmuan›n gerek tertibi, gerek güzel bask›s› Avrupa matbuat›ndan 
hiç te geri de¤il…

M›s›r matbuat›nda bu ekil güzel ve temiz mecmualar yoktur; hal-
buki, oradaki neriyat›n bir k›sm›, ticaret maksadile M›s›r’a gelmi 
‹ngilizlerin elindedir.

Üstat art›k konumaya balam›t›. Onun açt›¤› ç›¤›rdan yürümek üzere sor-
maya balad›m:

— M›s›rl›lar, bizim edebiyat›m›z› takip ediyorlar m›?

— Hay›r.. Maalesef.. asla takip etmiyorlar. Bunun da biricik sebebi, 
malûmunuzdur ki, M›s›r yar› ‹ngilizlerin say›l›r. Bu tesir ile, 
M›s›rl›lar›n bütün arkl›larla rab›talar› gayet gevektir.

M›s›rl›lar Türkleri taklit etmek için, ancak ve ancak muazzam 
ink›lâb›m›z›n her safhas›n› büyük bir merakla takip etmektedirler..

‹stiklâl mefhumunu anlayan her münevver M›s›rl›, Türk ink›lâb›n›n 
a›¤›d›r.

Türk ink›lâb›n›n genili¤ine, esizli¤ine inanan M›s›r matbuat› ve 
münevverleri, bizim millî hareketlere ait olan bütün yeniliklerimizi 
büyük bir dikkatle incelemektedirler.

üphesiz ki, gazetelerede okumusunuzdur. Geçenlerde M›s›r’da 
münevverlerin, istiklâl için büyük kavgalar› oldu. Bu kavgalara 
itirak eden bütün istiklâlci münevver zümrenin hemen hepsi Türk 
ink›lâb›n›n her safhas›n› bizim kadar bilirler. Bu hadiseler aras›nda 

yaln›z istiklâlci talebeden on be kadar› ehit oldu ve en nihayet 

Vefitler vaziyete hakim oldular.

— Bizde, mahut saltanat ve istibdat devrinde, istiklâl için çal›an bir çok 
münevverlerimizin; millî bir edebiyat ile halk› istiklâle tevik eden 
neriyatlar› vard›; acaba M›s›rl›larda da bu hareket balam› m›d›r?
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— Evet… orada da imdi böyle millî bir edebiyat hareketi balam›t›r.

Bu neriyat halka o kadar müessir olam›yor. Yukar›da söyledi¤im 

gibi M›s›r ‹ngilizlerin hakimiyeti alt›ndad›r. 

M›s›r münevverleri, istiklâlin ancak radikalizmle baar›l›ca¤›na 

inanm›-lard›r… Bizden çok geri olduklar›n› bildiklerinden, üni-

versitelerinde program harici, mümkün oldu¤u kadar, Türk edebi-

yat ve lisan› derslerinde, münasebetini getirerek ink›lâp ve kurtulu 

fikirleri a›l›yorlar. 

Bu a› ile a›lanan ve üniversiteyi bitiren bir çok gençler, bata Türk 

ink›lâb› olmak üzere her eyimizi takip ediyorlar.

— Bizim edebiyat›m›z ve matbuat›m›z ile M›s›r edebiyat ve matbuat› 

aras›ndaki ilmî ve millî farklar ne dereceye kadard›r?

Üstat k›sa bir sükûta dalm›t›. Elile, beyaza siyah kar›m› kalan sakallar›n› 

okuyordu. Bu s›rada midesindeki gazlar, gökgürültüsü gibi bu sükûneti 

ihlâl ediyordu.

Hastal›¤›n› belli etmemek için, ufuklara dalm› olan gözlerini bize çevirerek:

— M›s›rl›lar matbuatlar›nda en ziyade lisana itibar ederler. Lisan› 

bozuk matbuat orada hiç tiraj yapmaz.. Bu sebeple büyük muhar-

rirler vard›r. M›s›r’›n en iyi, en yal›, en çok sat›lan ve 70-80 sene-

denberi ç›kmakta olan El-Ehram gazetesi vard›r. Bu gazeteyi de, 

hariçten gelmi fakat M›s›rl›lam› Suriyeliler ç›kar›yorlar.

M›s›r matbuat›nda, son 20, 30 senede kayde de¤er bir terakki eseri 

vard›r. Bu y›llar zarf›nda birçok neriyat merakl›lar›, gazete ve mec-

mualar ç›karm›lard›r.

uras›n› esefle söyliyeyim ki, M›s›r’da halk, maalesef bizim gibi, 

cinaî neriyata, mizaha lüzümundan pek fazla merakl›d›rlar.

Sanat ve edebiyata gelince:

Biz, roman, tiyatro ve hikâye tiraj›nda onlardan fersah fersah ilerde 

ve çok müterakkiyiz; yaln›z onlarda, içtimaî ve politik yaz› yazan 

muharrirler çok vard›r.

M›s›rl›lar›n airi hemen hemen bir tanedir. Ve bu air, onlar›n, en 

büyük airleridir.

Ad› evki’dir. evki bizim Abdülhak Hâmit derecesindedir. 

evki’nin, M›s›r’da ve Arabca konuulan memleketlerdeki mevkii, 

Hâmid’in bizdeki mevkii gibidir.

iirleri pek kuvvetlidir. Kendisi, Fransa’da uzun müddet kald›¤› ve 

Frans›z edebiyatile pek çok megul oldu¤u halde, garp edebiyat›ndan 

zerre kadar müteessir olmam›t›r. Hep eski tarzda yazar.

Bu son on be sene içinde birkaç manzum tiyatro yazm›t›r… Fakat, 

bu eserleri tertip itibarile o kadar büyüklük arzetmez. 



s e s s i z  y a ş a d ı m 73

air tiyatro tekni¤ine vak›f olmad›¤›ndan, eserleri sahneye musait 
de¤ildir.. Eserler ancak okunmak içindir.

Buna ra¤men çok kuvvetli mevzulard›r.. E¤er air, tiyatro yazma¤a 40 sene 
önce balasayd›, M›s›rl›lara büyük bir tiyatro ç›¤›r› açard›.

— M›s›rl›lar›n bu airden baka kuvvetli airleri hiç yok mudur?

— Var… fakat bu airler, tarz-› kadimden ayr›lmazlar, ve bir kafiye 
üzerinde dururlar.

iirlerinde mevzular, bizde oldu¤u gibi, hayata, hakikate inmemitir. 
Bu airlerin yaz›lar› kasideler, gazeliyat ve yeni bal›yan millî ve vatanî 
mevzulard›r.

Ahlâkî, terbiyevî.. ve hayat-› hakikiye ait mevzular daha henüz yok-
tur.

— M›s›rl›lar›n sevip en çok okuduklar› eserler nelerdir?

— M›s›r’da en ziyade siyasî ve mizahî, polisiye eser ve gazeteler oku-
nur. Ciddî eserler hemen hiç okunmaz. 

— Ya maarifleri?

— Onu hiç sormay›n.. maarif pek geridir.

— M›s›r’da tercüme eserler okunuyor mu?.. ve bizim eserlerimizden 
M›s›r lisan›na tercüme edilmiler var m›d›r?

— Tercüme eserler o kadar revaçta de¤ildir. Bizim eserlerimizden 
ancak millî olanlar parça parça tercüme edilmitir. 

— Sizin eserleriniz?

— Benim be on parçam› tercüme ettiler.

Üstada, hars ve edebiyat›m›za millî bir ekil verecek bulunan, ve en büyük 
ink›lâblar›m›zdan olan harf ve lisan ink›lâb›m›z›n, M›s›rl›larca nas›l 
kar›land›¤›n› sordu¤um vakit, yast›ktan ba›n› kald›r›p:

— Yukar›da ne demitim; M›s›rl›lar, dünkü Türkiye’yi de¤il, bugünkü 
ink›lâp Türkiye’sini takdir etmekten asla kendilerini alam›yorlar…

Bu s›ra kap› vuruldu. ‹çeriye Doktor gelmiti.

Doktorun bu geliini be¤enmemitim. Hastan›n benimle fazla konumamas› 
için geldi¤ini zannettim.. ne diyece¤ini bekliyordum.

Hasta gözlerile sordu.

Doktor:

— Telefon.. Erenköy’den Bay (….) yar›n ziyaretinize gelecekler.. ne 
buyuruyorsunuz?

Bu söze büyük bir sevinçle cevap verdi:

— Söyleyin gelsinler.. 

Sonra bize dönerek:

— Bu gelecek kimse, benim en samimî çocukluk arkada›md›r; dedi.

air Mehmet Âkif’e en büyük ve heyecanl› sualimi sormaktan kendimi 
alamad›m:

Âkif’in dostu [Mehmed] Fuad’a imzaladığı 
bir  nüshası.

“Fuad beyefendi oğlumuza hatıra-i  
hürmetimdir”.



s e s s i z  y a ş a d ı m74

— Vatandan uzak geçen y›llar›n›z, yad ellerdeki vatan tahassürünüz.. 

ve bu uzun y›llar içinde yazm› oldu¤unuz eserleriniz Üstad?

Hasta vücut, yast›klardan kalkt›. Gözleri daha effaflam›t›.

Aral›k duran pencereyi tamamen açt›, ve elini bir daire eklinde dolat›rarak:

— Vatan hasreti mi? dediniz. Bu, ne büyük.. ne tahammül edilmez.. ne 

ac› bir dert ki.. vatandan uzak yaanan her dakika, ›st›raplarla biten 

heyecans›z ânlard›r.

‹te, o tahassür ve ac›lar, bu hastal›¤›m›n mikroplar›d›r. Vatan›ma 

döndükten sonra art›k M›s›r’a gitmeme¤e karar verdim. Vatandan 

uzak olunca ilham kayboluyor.

Ben bir ‹stanbul çocu¤uyum, bu irin memleketimin da¤lar›nda, 

k›rlar›nda, bahçelerinde belki daha ayak izlerim bile silinmemitir. 

‹nallah iyi olur olmaz ‹stanbul’u batan aa¤› gezece¤im; ve ondan 

sonra Millî Mücadele senelerinde harap bir yer iken, bugün Türk 

ink›lâb›n›n en canl› timsâli olan Ankara’y› ziyaret edece¤im. M›s›r’da 

iken foto¤raflar›n› gördü¤üm bu modern ehri, bu Cumhuriyet 

yüre¤ini gözlerimle görme¤e gidece¤im. 

On, on bir senelik bir vatan hasretile ç›rp›nan ruhumun, en büyük 

millî eserini o zaman yazaca¤›m. Bu zamâna kadar yazm› oldu¤um 

eserler hep istiklâle kavumak içindi; fakat bugün baar›lan 

ink›lâblar› gördükten sonra, yazaca¤›m eser de –kanaatimce- bir 

ink›lâp eseri olacakt›r.

Bugün o kadar mes’udum ki… Vatan havas›n› teneffüs ettikçe 

ci¤erlerimdeki mikroplar ölüyor ve âdeta gençli¤e kavuuyorum.

Bu sözleri söyledikten sonra gözleri, aç›k pencereden görülen Y›ld›z tepele-

rine ve Bo¤az’›n yeilliklerine dald›. E¤ilip yüzüne bakt›¤›m vakit, yüzünün 

hatlar›nda mânas›n› anlayamad›¤›m bir tekallüs vard›, ve gözlerine iri parlak 

damlalar›n birikti¤ini gördüm.

Üstad› daha fazla yormamak, müteessir etmemek için müsaadelerini 

istedi¤im vakit:

— Görüyorsunuz ya pek cokunum. Size istedi¤im eyleri söyliyeme-

dim. Söz veriyorum, hastaneden sa¤ ç›karsam, o zaman her 

soraca¤›n›z suale cevap veririm. ‹stedi¤iniz gibi yazars›n›z. Çünkü; 

vatan bizim.. fikir bizim. Art›k ba›m›zda, fikirlerimize balta vura-

cak, aya¤›m›za demir ba¤lay›p bizi denize atacak korkunç saltanat 

kuvvetleri yok.

Bize bu görümeyi temin eden Doktor ‹brahim Güçer’e teekkür ederken, o:

— Üstat inallah yak›nda pek zinde olarak ç›kacakt›r. Daha çabuk 

ç›kacakt›r ama… dedi ve kalar›n› kald›rarak:

— Üstad›n ne kadar çok sevenleri varm›; onu istirahat için bir dakika 

olsun yaln›z b›rakm›yorlar ki!...
Kaynak: Yar›m Ay, S.35, 15 Temmuz 1936, 
s. 2-3 ve 28.
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18. 

Hoşgeldin Üstat

V[ehbi] Cem Aşkun

Edebiyat›m›z›n ad›n› sayg› ile anabilece¤imiz bir de¤eri de üphesizki 

Mehmet Âkif’tir. Ve onun din severli¤i yurt severli¤inden hiç bir vakit üstün 

de¤ildir. Bu itibarla din, üstat için bir “ideal” de¤il, nihayet bir telâkki mese-

lesidir. Esasen hangi adam yoktur ki, kafas›nda bir telâkki ta›mas›n. Bilhassa 

bugün için din telâkkisinin insanlar› birletiren bir kuvvet olmad›¤› pek âlâ 

anla›lm›t›r. Ve bundan ötürüdür ki günden güne önemini yitiriyor. Ve 

onun yerine daha büyük bir varl›k olan “Ulusçuluk ideolojisi” girmi bulu-

nuyor. Nitekim üstad›n ulusçulu¤unu u son m›sralar› ne güzel anlat›yor:

Viranelerin yasç›s› Baykulara döndüm, 
Gördüm de hazan›mda bu Cennet gibi yurdu 
Gül devrini bilseydim onun, Bülbül olurdum 
Ya Rab beni evvel getireydin, ne olurdu... 

Bu ne musiki, ne ritim. Evet üstat Bugün için hastad›r. Ve oldukça da yalan-

m›t›r. Fakat kafas› hâlâ diri, duyular› hâlâ taze, diyemi yine cokun ve heye-

canl›. O, Türk aruzuna, Türk düünü ve duyuuna göre en güzel ekili verdi. 

Türk edebiyat›na yepyeni, tatl› bir hava getirdi... Memleketin karanl›k günle-

rinde en içli ve en lirik bir dille dertlerimizi hayk›rd›. Çanakkale siperlerinde 

dünyan›n görülmedik kahramanl›¤›n› gösteren “MEHMET”e en lay›k teren-

nümleri onun m›sralar›nda gördük. O enginli¤i ba döndüren iirlerini oku-

yup ta o, siperlerde gömülen aslanlara özenç etmiyen kaç Türk vard›r? Sonra 

onunla da kalmad›. Erkinlik sava›n› kazanarak dünya tarihine kan›ndaki 

asaleti tan›tan, ulusuna yine en yaraan mar› yazd›. Bugün için ‹stiklâl Mar› 

kadar bilmem ki hangi ulusun “Ulusal Mar›” kuvvetlidir? Ve onu okurken 

hangi Türk comuyor? Ve benli¤ini bu esiz eserin ak››na kapt›rm›yor. 

Büyük ve ünlü üstat, gençli¤in sana sonsuz bir sayg› ve sevgisi var. Çabuk eyi-

lenip, yine o bitmez bir kaynak olan bengilemi iirlerinden bize içirmeni 

bekliyoruz. Art›k 11 y›ll›k ayr›l›¤a son ver; Kendi tabirinle “bu Cennet gibi 

yurdun”dan uzaklama, Ho geldin üstat!..

Kaynak: Taan, S. 3-27, 1 A¤ustos 1936, s. 1.
Daha sonraki yıllarda folklor çalışmalarıyla tanınan 
Vehbi Cem Aşkun, Âkif vefat ettiğinde şu 
değerlendirmeyi yapacaktır: “Bilhassa bugün için 
din telâkkisinin insanları birleştiren bir kuvvet 
olmadığı pekâlâ anlaşılmıştır. Ve bundan ötürüdür 
ki günden güne önemini yitiriyor. Ve onun yerine 
daha büyük bir varlık olan ‘ulusçuluk ideolojisi’ 
girmiş bulunuyor. Nitekim üstadın ulusçuluğunu şu 
son mısraları ne güzel anlatıyor:

Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm, 
Gördüm de hazânımda bu Cennet gibi yurdu 
Gül devrini bilseydim onun, Bülbül olurdum 
Ya Rab beni evvel getireydin, ne olurdu...”
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19. 

Üstad Mehmet Âkif’in yanında

Mümtaz Turhan Tan

Alemda¤’›na, yak›n ve pek yak›n bir köede otomobil sola k›vr›ld›, sars›nt› 

büsbütün sezilmez oldu. oseden ham yola sapm›t›k, kanads›z bir uçula 

Baltac› Çiftli¤i’ne do¤ru yükseliyorduk.

Bize, insanî, medenî ve bediî bir hac yolunda k›lavuzluk eden büyük filozof 

Ferid [Kam], üç be dakika sonra, yeil bir Buk’a gösterdi.

— ‹te, dedi, Âkif burada yat›yor.

Eski edebiyattaki Kubbe-i hazra tabiri hat›r›ma geldi. Eslâf, yeil çinilerle 

örtülü kubbeler alt›nda uyuyan birkaç ünlü ölünün ebedî aiyanlar›n› tarif 

için bu tabiri kullan›rlard›. imdi bizim de gözümüzün önünde kubbemsi 

bir yeillik beliriyordu. Fakat bunun ötekilerden fark› pek büyüktü. Bir kere 

sun’î de¤ildi, tabiî idi. Alt›nda uyuyan da üstadlar üstad› air Âkif’ti.

Terbiyeli bir ua¤›n delâleti bizi hastabak›c› bayana ulat›rd›. Onun 

k›lavuzlu¤u da heyecanl› bir itiyakla ç›rp›nan gönüllerimizi üstad›n elleri-

ne kavuturdu, sevgi, sayg› ve tahassür, yüreklerimizde hemen birleip 

riyas›z bir buse ekli alm› ve dudaklar›m›zdan o temiz ellere dökülmütü.

imdi zekân›n, irfan›n, hassasiyetin, belâgatin ve hakikî iirin yere dümü 

bir mihrab gibi döe¤e uzand›¤›n› görüyorduk. Cemaatsiz mabedlerin harab 

olmu mimberlerini and›ran bu hasta mihrab ruhumuza elem veriyordu. 

Fakat gene ruhumuzla ona meczub idik, önünde diz çöküp oturuyorduk. 

Ömrümde hiç feveran, hiçbir tu¤yan, hiçbir f›rt›na, hiçbir cokun deniz, bu 

ahid oldu¤um mahzun sükût içinde ya›yan belâgat kadar beni meshur 

etmedi, heyecanland›rmad›. Üstad, doktorlar›n tavsiyesine uyarak susuyor-

du. Lâkin yüre¤imiz, kalbimiz, vicdan›m›z onun susuunda cild cild 

Safahat’›n gür ve beli¤ sayhalar›n› duyuyordu, vecde düüyordu.

Âkif’i ziyaretimiz, eski tabirle, bir iyadetti, iyadetlerin ise ibadetler gibi 

zamanlar› mahduddur, mukayyeddir. Bu sebeble çok oturmad›k, bediî 

hacc›n hazz›n› benli¤imize sindire sindire oradan ayr›ld›k.

Âkif’i yaln›z b›rakt›¤›m›z için hay›flan›yorduk. Lâkin onu kendi içimizde 

bulup seviniyorduk.

oseye ç›kt›¤›m›z zaman Alemda¤›’ndan dönü balam›t›. S›ra s›ra öküz 

arabas›, s›ra s›ra otobüs, s›ra s›ra otomobil Tadelen ve Tefne sular› ba›nda 

geçen uzun bir nee gününün sekri ile evlerine dönen yüzlerce yurdda›n 

kahkahalar›n› ta›yordu. Gözüm bu en alay önünde ihtiyars›z Baltac› 

Çiftli¤i’ne döndü ve kafamda tabiatin yaratt›¤› bir yeil kuca¤a gömülen o 

beli¤ sükût titredi.

‹te o vakit, gene ihtiyars›z: “Utand›m a¤l›yarak, a¤lad›m utanm›yarak!”

Kaynak: Cumhuriyet, 18 A¤ustos 1936. 
(Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 307-308’de son 
paragraf hariç; Çantay, Âkifname, s. 316-
317’de aynen yer alm›t›r).
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20. 

1 şair, 1 musikişinas

Burhan Cahit Morkaya

‹stiklâl Mar› güftesinin sahibi air Mehmet Âkif a¤›r hastad›r. 

Ve Türk edebiyat›na ölmez eserler veren bu yüksek air bugün bir M›s›rl› 

Prens’in merhamet ve efkati sayesinde onun Alemda¤’›ndaki kökünde 

ömrünün son demlerini ya›yor.

E¤er Prens Halim bu fazileti göstermemi olsa ‹stiklâl Mar› mübdii kimbilir 

ne elim bir sefalet içinde kalacak.

Türk musikisinin yüksek üstadlar›ndan Nevres, hain bir hastal›¤›n pençe-

sinde Cerrahpaa Hastanesi’nin bir kovuunda aylardanberi yat›yor. Arayan 

yok, soran yok. Megul olan yok.

Bizde edebiyat, san’at üstadlar›n›n sefalet ve mahrumiyet içinde sönüp git-

meleri bir anane haline girmitir. Bu o kadar tabiî görülür ki âdeta hizmetle-

rinin manevî bir mükâfat› gibi telâkki edilir ve sefalet içinde öldükleri 

zaman,

— O hayat›n maddî ba¤lar›ndan tecerrüt etmi yüksek faziletli bir 

san’atkârd›!

diye takdirkârane yaz›lar yaz›l›r. 

Rahmetli Tanburi Cemil için de böyle olmam› m›yd›?

Onlar›n hayat›n maddî ba¤lar›na kar› gösterdikleri alâkas›zl›k yüksek bir 

fazilet eseri olabilir. Fakat münevver bir cemiyetin böyle san’at ve edebiyat 

üstadlar›na kar› nankörlük etmesi do¤ru mudur?

Kaynak: Aç›ksöz, 1 Birincikânun 1936.

Açıksöz yazarı Burhan Cahit Morkaya. 

Türk musikisinin büyük 
üstadlarından Nevres Bey.
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21.

Şair Âkif’in ölümü

Dün akam telefonla ‹stanbul’dan haber ald›¤›m›za göre bir müddettenberi 

‹stanbul’da hasta yatmakta olan air Mehmet Âkif, dün saat on dokuz 

buçukta vefat etmitir. Kendisi altm› üç ya›nda idi. Birinci Büyük Millet 

Meclisi’nde Burdur mebusu olarak bulunmu ve ‹stiklâl Mar›’n›n güftesini 

yazm›t›.

air Âkif son Osmanl› edebiyat devirlerinde, mustakil bir edebî çeni sahibi 

olarak temayüz etmitir. Nâz›mdaki tahkiyesi bilhassa kuvvetli idi. Ölümü 

edebiyat âleminde derin bir teessür uyand›racakt›r.

Kaynak: Ulus, 28 ‹lkkânun 1936.

Zeki Üngör Bey’in  
İstiklâl Marşı bestesi.
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“Üstad, Prens Aziz Hasan’ın çocuklarına Melik Fuad’ın hemşiresi Prenses Nimet Muhtar’ın sarayında ders veriyordu. 
Hastalığı ilerleyip te devam edemiyecek hale gelince itizar etmiş, Prenses de, çocuklar da müteessir olmuşlar:

- Bir hatıra olmak üzere hep beraber bir fotoğraf çektirelim, demişler.

Sarayın bahçesinde fotoğraflarını çektirmişler. Üstad fotoğrafını gördüğü zaman çok müteessir olmuş. Bize bunu 
anlattıktan sonra dedi ki:

- Gölgemi canlı cenaze gibi serilmiş görünce çok müteessir oldum. Bu manzara bana şu kıt’ayı ilham etti:

Şu serilmiş görünen gölgeme imrenmedeyim; 
Ne saadet? Hani ondan bile mahrumum ben. 
Daha yıllarca eminim ki hayatın yükünü  
Dizlerim titreyerek çekmeye mahkûmum ben. 
Çöz de artık yükümün kör düğüm olmuş bağını,  
Bana çok görme, ilahî, bir avuç toprağını!. 

Fotoğrafın arkasına bu beyitleri yazarak İstanbul’da kızı Cemile’ye göndermiş O da müteessir olmuş”  
(Eşref Edib, Mehmet Âkif) 

(Yusuf Çağlar arşivi)
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22.

İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif’i bugün toprağa verdik

‹stiklâl Mar›’n› yazan büyük air Mehmet Âkif dün gece sekize çeyrek kala 

vefat etmitir. 

Mehmet Âkif birkaç sene oturdu¤u M›s›r’da hastalanm›, yedi ay evvel 

‹stanbul’a gelerek ili S›hhat Yurdu’nda yatm›t›r. Üstat bir müddet evvel 

hastaneden ç›km›t›. Fakat hastal›¤› devam etti¤i için evinde tedavi edilmek-

te idi.

Hastal›¤› karaci¤erinde idi. Bütün dikkat ve ihtimamlara ra¤men günden 

güne kuvvetten düüyor, zay›fl›yordu. Merhum dün akam hayat›n›n son 

dakikas›na kadar çocuklar›yla konumu, sekize çeyrek kala ans›z›n bir 

nefes darl›¤›n› müteakip gözlerini kapam›t›r.

Merhum Mehmet Âkif 63 ya›nda idi.

‹stiklâl Mar›’n› yazan merhum Çanakkale için en büyük destan› da yazm›, 

Safahat isimli yedi ciltlik ölmez bir eser b›rakm›t›r.

Cenazesi bugün ö¤le üzeri M›s›r apartman›ndan kald›r›lm›, Bayaz›t 

Camii’nde namaz› k›l›nd›ktan sonra Edirnekap›’daki ehitli¤e gömülmütür.

Merhumun ailesine, damad› muharrir arkada›m›z Ömer R›za’ya en derin 

taziyetlerimizi bildiririz. 

Son Şiiri

Merhum Mehmet Âkif kendi resminin alt›na yazd›¤› en son iirlerinden biri:

u serilmi görünen gölgeme imrenmedeyim; 
Ne saadet? Hani ondan bile mahrumum ben 
Daha y›llarca eminim ki hayat›n yükünü 
Dizlerim titreyerek çekmeye mahkûmum ben 
Çöz de art›k yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n›, 
Bana çok görme, ilahî, bir avuç topra¤›n›.

Kaynak: Haber Akam Postas›, 28 Birincikânun 1936.
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23. 

Mehmet Âkif’in ölümü

Hasan Rasih Tanay

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs›n 
Gömelim gel seni tarihe desem, s›¤mazs›n.

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, 
O benimdir o benim milletimindir ancak.

‹te bu m›sralar› yazan, yazan de¤il yaratan millî airimizi de kaybettik. 

Aram›zdan o da ayr›ld›. O air ki Türklük mehabetlerini, anl› tarihinden 

yapraklar› hayk›rarak ömrünü tüketti. Bize Safahat’›n›, As›m’› verdi. ‹stiklâl 

Mar›m›z› verdi ve bunda benli¤imizi gösterdi.

Arab’›n aruz veznini, konuma diline büyük bir ustal›kla tatbik eden üstad›n 

bütün eserleri, nesirden farks›zd›r.

Mehmet Âkif’i kaybettikten sonra onun yerini tutacak daha bir millî airimiz 

yok… Kimbilir onun gibisine ne zaman kavuaca¤›z. 

Âkif’in ad›, Türk do¤up Türk öleceklerin hayatlar›nda anacaklar› bir isim 

olarak kalacakt›r. Âkif’in ölümü, bugünün Türklerini samimi bir teessüre 

bo¤mutur. 

Vatan›na olan muhabbeti, onu M›s›r’daki k›sa ikametinden sonra tekrar 

buraya çekmiti. Âkif’i buraya topra¤› çekmiti diyebiliriz… Kalbimizin 

müterek hissiyat› onun en sad›k silinmez âbidesi olacakt›r.

Kaynak: Haber Akam Postas›, 28 Birincikânun 1936. (Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 377-
378’de ba taraf›ndaki dörtlük olmadan yer alm›t›r).

“[Kahire’deki evinde] eşya namına 
odasında birkaç kanape, iki demir 
ayak üzerine konulmuş birkaç 
tahtadan ibaret karyola vazifesini 
görür bir şey, bir hasır seccade, bir 
çift nalın, bir divit, bir de divarda 
Hikmet Bey’in Afganistan’dan 
gönderdiği bir seccade. Bu seccade 
lüks sayılırdı. Fakat o, en kıymettar bir 
hediye idi. Üstad evden eve taşındığı 
zaman geceleri taşındığını söylerdi. 
Konu komşu eşyasını görmesin diye”. 
(Eşref Edib, Mehmet Âkif)

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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24. 

Mehmet Âkif’i kaybettik

Büyük air dün akam vefat etti.

Büyük air Mehmet Âkif dün akam saat sekize çeyrek kala vefat etmitir. 

Bir müddet evvel M›s›r’a giderek Camiyülezher Medresesi’nde edebiyat ve 

Türkçe müderrisli¤i yapan Âkif ifas›z bir hastal›¤a tutulmu ve tedavi 

edilememitir. Bu yaz, sanki hayat›n›n son devrelerini yaad›¤›n› hisseden 

air, vatan›na dönmek arzusunu göstermi ve ‹stanbul’a avdet etmiti.

Birkaç ay, Alemda¤›’nda bir kökte istirahat eden Âkif yak›n zamanlarda 

Beyo¤lu’nda M›s›r apartman›na nakleylemiti. Son günlerde art›k koca Âkif 

çok zay›f ve bitkin hale gelmiti, etraf›ndakiler onun anbean sönmesine 

muntaz›r bulunuyorlard›.

Büyük air nihayet dün akam: Türk milletine ‹stiklâl Mar›, Çanakkale 

müdafaas› gibi yüksek eserler miras b›rakarak Allah’›n rahmetine 

kavumutur.

Âkif Fatih müderrislerinden ‹pekli Mehmed Tahir Efendi’nin o¤ludur. 

1873’te ‹stanbul’da do¤du. Anas› Buharal›d›r, halis Türk kad›n›d›r. ‹lkin 

babas›ndan okudu, gene babas›n›n sevkile medrese tahsili gördü. Mükemmel 

surette Arabca ve Acemce ö¤rendi. Fakat asrî tahsili de ihmal etmedi. ‹stan-

bul ‹dadisi’ne devam etti. Oradan ç›kt›ktan sonra Baytar Mektebi’ne girdi, 

birincilikle diploma ald›. Kimyada, hikmette, nebatatta, hayvanatta, terihte, 

fizyolojide bütün arkadalar›na tefevvuk etmiti.

Tahsilini bitirdikten sonra Suriye’de, Rumeli’de ve Anadolu’da dolat›, bir 

yandan da iirlerini nere balad›.

Balkan Harbi s›ras›nda teekkül eden Müdafaa-i Milliye heyetinin Neriyat 

ubesinde çal›t›. Mütareke s›ras›nda Anadoluya geçti. Bütün Milli Cidâl 

devam›nca orada kald› ve Birinci Millet Meclisi’ne Burdur meb’usu olarak 

aza seçildi. Bu esnada ‹stiklâl Mar› için aç›lan müsabakada onun haz›rlad›¤› 

manzume birincili¤i kazanarak bestelendi.

Âkif Arab airlerinden ‹bnülfarabi’[‹bnülfar›z?]yi, Türklerden Fuzuli’yi, 

Acemlerden Sadi’yi, Frans›zlardan Lâmartin’i severdi. Bunlardan gizli veya 

aç›k müteessir olmutur, denilebilir. Fakat uras› muhakkakt›r ki Âkif Türk 

nazm›n› aruz veznile herkesten ve her büyük airden daha selis bir dereceye 

yükseltmitir. 

Türkçe onun kaleminde en sade ve bununla beraber en beli¤ bir iir dili 

olmutur. 

‹stiklâl Mar›, Âkif’in kulland›¤› temiz ve duygulu lisan›n en heyecanl› bir 

mahsulüdür. Hakk›n Sesleri ve yedi ciltlik Safahat Âkif’ten bize kalan nefis 

arma¤anlard›r. 
Ressam Nuran Baran’ın fırçasından  
Âkif portresi.
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Âkif’in Türk edebiyat tarihinde üphesiz hususî bir mevkii vard›r ve onun 

ölümile muhakkak büyük bir k›ymeti kaybetmi oluyoruz.

*

Mehmet Âkif’in cenazesi bugün Beyo¤lu’ndaki M›s›r apartman›ndan 

kald›r›lacak, namaz› ö¤leyin Beyaz›d camisinde k›l›nd›ktan sonra 

Edirnekap›’daki makberesine defnedilecektir. 

Büyük aire rahmet dilerken kederli ailesine, damad› arkada›m›z Ömer 

R›za’ya derin teessür ve taziyetlerimizi sunar›z.

Kaynak: Cumhuriyet, 28 Birincikânun 1936. (Çantay, Âkifname, s. 319-320’de de aynen yer 
alm›t›r. Özlük, Polemikler’de yaz› baz› de¤iikliklerle Ç›¤›r, ‹kincikan›n 1937, S. 46, s. 81’de 
görülmektedir).
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25.

Acıklı bir kayıp büyük şair Mehmet Âkif dün vefat etti

Safahat’› yaratan ve ‹stiklâl Mar›’n› yazan üstad›n cenazesi bugün Beyaz›t 
Camii’nden kald›r›lacakt›r.

Bir müddettenberi rahats›z bulunan üstâd air Mehmet Âkif’in hayata göz-

lerini yumdu¤unu dün gece geç vakit ac›lar içinde haber ald›k. Büyük air 

ölümiyle irfan hayat›m›zda derin bir boluk b›rakm›, kendisini seven, hür-

met eden binlerce okuyucusunu sonsuz teessürler içersinde b›rakm›t›r. 

Aram›zdan ebediyyete ayr›lan büyük üstâd yedi ay evvel M›s›r’dan anavata-

na dönmü, muztarib bulundu¤u ci¤erlerini tedavi için hastaneye yatm›t›. 

Aylarca hastanede kalan air, bir aral›k iyileir gibi olmu, Beyo¤lu’nda M›s›r 

apart›man›n›n bir dairesine çekilmiti. Fakat son günlerde hastal›k tekrar 

iddetini artt›rm›ya balam›, sarfedilen bütün gayretlere ra¤men büyük 

adam› kurtarmak kabil olamam››r.

63 ya›nda bulunan üstâd Baytar Mekteb-i âlîsinden ç›km›, muhtelif 

ehirlerde baytarl›k ettikten sonra ‹stanbul’a gelmi ve Merutiyet’te memle-

ketin her köesinde okunan yedi Safahat’›n birincisini yazm›t›r. Safahat 

Türkiye’de en çok okunan bir eserdir. Bu k›ymetli eserleriyle tan›nan büyük 

air ilk Büyük Millet Meclisi’nde Burdur meb’usu olarak bulunmu ve 

‹stiklâl Mar›’n› yazm›t›r.

Üstâd son senelerini M›s›r Üniversitesi’nde Türkçe müderrisli¤i yapmakla 

geçirmi, hastal›¤› a¤›rla›nca ana vatana dönmütü.

Ölümiyle memleket k›ymetli bir evlâd›n› kaybetmitir. Cenazesi bugün 

Beyaz›d camiinden kald›r›lacak, namaz› k›l›nd›ktan sonra Edirnekap›’ya 

defnedilecektir.

Keder-dide âilesine taziyetlerimizi sunar›z.

Kaynak: Son Posta, 28 Birincikânun 1936. (Çantay, Âkifname, s. 317-318’de de yer alm› 
ancak, sehven Cumhuriyet gazetesine nispetle nakledilmitir; Ayr›ca Özlük, Polemikler, s. 46).

Ne kadar yorgun ve mahzun bakıyor üstadın gözleri. 
Alnında da çaresizliğin izleri…
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26. 

Mehmet Âkif öldü

‹stiklâl Mar› airi yar›n ehitli¤e defnedilecek

Bugün okuyucular›m›za büyük bir kay›b› haber vermekle elem duyuyoruz. 

Her gün, her yerde, merasimde veya hususî toplant›lar›m›zda millî heyecan›-

m›z› ifade vaziyetlerinde hürmetle söyledi¤imiz ‹stiklâl Mar›’n› yazm› 

olan büyük ve de¤erli air Mehmet Âkif dün gece gözlerini hayata kapam›t›r.

Bütün okuyucular›m›za derin bir matem verece¤inde üphemiz olm›yan bu 

ac› hadise dün gece saat 20’yi çeyrek geçe vuku bulmutur. 

Üstad, evvelce de yazd›¤›m›z gibi, birkaç y›ldanberi misafir olarak bulundu¤u 

M›s›r’da hastalanm›, son günlerini vatan›nda yaamak iste¤i ile ‹stanbul’a 

gelmi, burada bir müddet ilide S›hhat Yurdu’nda bak›lm›, sonra hasta-

neden ç›karak hususî surette tedavi edilmiti. Mehmet Âkif’in hastal›¤› önce 

kanser zannedilmi, sonralar›, sirus -teemmüm-ü kebet: karaci¤erin 

mumlamas›- tehisi konulmutu.

Mehmet Âkif, bu hastal›¤›n tesiri alt›nda aylarca erimi, zay›flam›, kuvvet-

ten kesilmi ve nihayet dün gece bu büyük heyecan sönmütür. 

air hastaneden ç›kt›ktan sonra yaz› Alemda¤’›nda merhum M›s›rl› Abbas 

Hilmi [Halim] Paa’n›n çiftli¤inde misafir olarak geçirmi, bak›lm› ve son 

zamanlarda Beyo¤lu’ndaki M›s›r apartman›na nakledilmiti. Burada da 

tedavisine hususi bir ihtimam gösterilmi, fakat maalesef ifakat bulamaya-

rak dün gece ölmütür.

Mehmet Âkif 63 ya›nda idi. ‹pekli Hoca Tahir Efendi’nin o¤lu idi. Yüksek 

tahsilini ‹stanbul Baytar Mektebi’nde bitirip ç›km›, fakat edebiyata hususî 

bir alâka göstermi ve bu sahada öhret kazanm›t›r. 

Edebiyat›m›zda aruz veznini hâkimiyetle kullanmak ve iirde halk hayat›n›, 

halk dilile kuvvetle ifade etmek hususunda büyük bir muvaffakiyet 

kazanm›t›r. Bu arda dini heyecanlar› samimiyet ve kuvvetle söylemekte 

gösterdi¤i muvaffakiyet kendisine bilhassa hususî bir öhret kazand›rm›t›r.

Mehmet Âkif 1908 Merutiyeti’nden önce de iirler neretmekle beraber as›l 

büyük öhretini Merutiyet’ten sonraki senelerde kazanm›, bilhassa Millî 

Mücadele senelerinde ‹stiklâl Mar›’n› ve emperyalizmi temsil eden 

Avrupa’n›n o zaman memleketimize kar› gösterdi¤i kin ve gayze mukabele 

olmak üzere millî heyecanlar› söyliyen di¤er iirlerini yazmak suretile bu 

öhretini bütün memlekete yaym›t›r. iirleri Safahat isimli yedi ciltlik kitap-

ta toplanm›t›r. Bu ciltlerden As›m ismini ta›yan ve manzum muhavere 

eklinde yaz›lm› olan eser büyük harpteki Çanakkale muzafferiyetimize 

aittir ki airin bu eserde millî hamaseti ifade yolunda yükseldi¤i sanat ve 

kudret derecesine henüz hiçbir airimiz yükselememi bulunuyor.
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Mehmet Âkif, edebiyat›m›zda ölmez isimlerden biridir. Büyük Millet 

Meclisi’nin ilk devrelerinde mebus olarak bulunmutu.

Cenazesi yar›n (Sal› günü) ö¤le namaz›ndan sonra Beyaz›t camiinden 

kald›r›lacak ve Edirnekap›’daki ehidli¤e gömülecektir.

Çanakkale manzumesini ve ‹stiklâl Mar›’n› eref ve gurur duyarak söyliyen 

aire kar›, herkesin son hürmet vazifesini yapaca¤› muhakkakt›r.

Damatlar› Bal›kesir saylav› Hayrettin Karan’a, muharrir arkada›m›z Ömer 

R›za Do¤rul’a di¤er akrabas›na ve bütün millete taziyetlerimizi bildiririz. 

Mehmet Âkif’in Son Şiirlerinden Biri

Mehmet Âkif’in kendi resminin alt›na yaz›l› bir parça ki son iirlerinden biri-

dir:

u serilmi görünen gölgeme imrenmedeyim; 
Ne saadet? Hani ondan bile mahrumum ben. 
Daha y›llarca eminim ki hayat›n yükünü  
Dizlerim titreyerek çekmeye mahkûmum ben. 
Çöz de art›k yükümün kör dü¤üm olmu ba¤›n›,  
Bana çok görme, ilahî, bir avuç topra¤›n›!

Kaynak: Kurun, 28 ‹lkkânun 1936 (Çantay, Âkifname, s. 318-319’da k›smen yer alm›t›r).

27. 

Şair Mehmet Âkif’i dün 
kaybettik

Üstad air Mehmet Âkif dün 

akam gözlerini hayata ebediyen 

kapad›. Türk okuyucular› aras›nda 

Âkif’in ölümü kar›s›nda teessür 

duymayacak bir tek kii tasavvur 

etmiyoruz. Mehmet Âkif’in z›ya-

siyle dilhun ve müteessir olan 

yaln›z münevverler de¤il, ‹stiklâl 

Mar›m›z› terennüm eden ve ebe-

diyen terennüm edecek olan 

bütün Türklük âlemidir. Çünkü 

hep biliyoruz ki, millî heyecan›m›-

z›n, istiklâl ak›m›z›n kuvvetini 

terennüm eden ‹stiklâl Mar› 

Âkif’indir.

Merhum üstat M›s›r’dan hasta ola-

rak dönmütü. Hastal›¤› gün geç-

tikçe artt› ve nihayet ecel onu içi-

mizden çekip ald›. Bu ac› ziya 

kar›s›nda merhumun ailesine, 

Türk Edebiyat mensuplar›na ve 
bilhassa damad› muharrir arkada-

›m›z Ömer R›za’ya büyük bir tees-

sür içinde taziyetlerimizi sunar›z.

Âkif merhumun cenaze namaz› 

bugün ö¤le vakti Bayez›t camiinde 

k›l›nacak ve Edirnekap›’daki mak-

bereye defnolunacakt›r. Tanr› rah-

met eyleye.

Kaynak: Aç›ksöz, 28 Birincikânun 1936.

Mısır’da Âkif’in en büyük dostu 
Abbas Halim Paşa’ydı. O vefat 
ettiğinde “Canan niçin gittin?” 
demekten kendini alamayan üstad, 
ondan sonra Mısır’da duramayacağını 
anlamış ve dönmek üzere 
hazırlanmaya başlamıştı.

(Beşir Ayvazoğlu arşivi)
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28.

İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif dün öldü

Safahat ve ‹stiklâl Mar› airi üstâd Mehmed Âkif dün akam yedi buçukta 
hayata gözlerini yummutur. 

Merhum son günlerde kara ci¤er hastal›¤› yüzünden iddetli buhranlara 

u¤ram› ise de buhranlar› atlatt›ktan sonra tekrar aç›lm› ve yine dostlar›n› 

ve zairlerini kabul ederek konumaya balam›t›. Dün akam da hayat›n›n 

son dakikalar›na kadar çocuklar› ile konumu ve birdenbire u¤rad›¤› nefes 

darl›¤›n› müteâkib vefat etmitir.

Kendisi alt› yedi aydan beri tedavi ediliyor, fakat günden güne kuvvetten 

düüyor ve zay›fl›yordu. Son günlerde iskelet haline gelmiti. Buna ra¤men 

üstâd kuvvei âkilesini muhafaza ediyor, günün bütün hâdiseleriyle alâkadar 

oluyor ve her hâdise hakk›nda tafsilât istiyordu. Nihayet dün gece al›nan 

bütün tedbirlere ra¤men üstâd son nefesini vermitir. 

Safahat airinin cenazesi bugün ö¤le namaz›n› müteakib Bayazid camiinden 

kald›r›lacak ve Edirnekap›’s›nda gömülecektir.

Mehmed Âkif 63 ya›nda vefat etmi bulunuyor. ‹stanbul’da do¤mu ve 

Baytar Mekteb-i âlisinden neet etmitir. 

Uzun müddet baytarl›kla megul olmu, daha sonra eski Darülfünun’da 

müderrislik etmi, millî cidal senelerinde Burdur meb’usu s›fatiyle Büyük 

Millet Meclisi’nde çal›m›, nihayet M›s›r’a giderek M›s›r Üniversitesi’nde 

Türkçe profesörlü¤ü yapm›t›r. Yedi ay evvel ‹stanbul’a dönen air derhal 

tedavi alt›na al›nm›, hastal›ktan kurtularak Safahat’›n sekizincisini yazmay› 

ummutu ve son dakikaya kadar bu ümidi sars›lmam›t›.

airin memlekete b›rakt›¤› eser Safahat’›n yedi cildididir. 

‹stiklâl Mar› üstâd›, millî sava›n airi yapm›, Çanakkale harbinin en 

büyük edebî âbidesi olarak yaam›t›r.

Merhuma ma¤firet diler, kederli âilesine taziyetlerimizi bildiririz.

Kaynak: Tan, 28 Birincikânun 1936. (Çantay, Âkifname, s. 358; Özlük, Polemikler, s. 47- 48’den 
aynen nakledilmitir).

İstiklâl Marşı’nın yazıldığı 
Taceddin Dergâhı’nın restore 

edilmeden önceki hali.

(Dergâh Yayınları arşivi)
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29. 

İstiklâl Marşı şairinin ölümü karşısında

Âbidin Dâver84

 

‹stiklâl Mar› airi Mehmet Âkif öldü. Onun ölüm haberini duyar duymaz, 

‹stiklâl Mar›’n›n ‹stiklâl harbinde, yüreklerimizdeki iman› nas›l 

kuvvetlendirdi¤ini hat›rlad›m. ‹stiklâl Mar›, ‹stiklâl harbinin manevî cep-

hesinde yap›lm› büyük ve muzaffer bir taarruzdu. O zaman, Millî 

Mücadele’nin mutlaka zaferle neticelenece¤ine inanm› olanlar, yani sa¤lam 

iman sahibleri bile ‹stiklâl Mar›’ndan yeni bir manevî kuvvet alm›lard›.

Sakarya meydan muharebesine tekaddüm eden Kütahya-Alt›nta-Eskiehir 

muharebelerinin ümidsiz gibi görünen günlerinde, ‹stiklâl Mar›’n›n 

m›sralar›n›, k›t’alar›n› erhederek yazarken Âkif’in çelik sözleri, iman›m› bir 

kat daha art›rd›.

Arkada! Yurduma alçaklar› u¤ratma, sak›n. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayas›zca ak›n. 

Do¤acakt›r sana vaat etti¤i günler Hakk’›n… 

Kimbilir, belki yar›n.. Belki yar›ndan da yak›n.

k›t’as› bilhassa, o zaman ne canl›, ne kuvvetliydi. air Mehmet Âkif, yürekle-

ri çelikletiren ‹stiklâl Mar›’n› yaratmak suretile ‹stiklâl Harbi’nin manevî 

cephesinde dövüen kahramanlardan biri olmutur.

iir ve edebiyatla daha fazla megul oldu¤um zamanlarda, onun Safahat’› 

hakk›nda baz› tenkidler okumutum. Bu münekkidler, Mehmet Âkif air 

Gençlerin omuzunda çok sevdiği vatan 
toprağına götürülürken… Fotoğrafta her 
meslekten, her meşrepten, her yaştan  
insan var.

Ey benim her taşı bir mâbed-i iman yurdum, 
Seni ergeç bana bir gün verecek mâbûdum!

84 Gazetede imzasız yayımlanan bu yazı, Hasan Basri 

Çantay’da Âbidin Dâver adıyla yer alırken bir başka 

eserde Cevat Fehmi Başkut’a nispet edilmektdrir. 

Bkz. Sarıhan, Zeki, Mehmet Âkif, İstanbul, Kaynak 

Yay., 1996, s. 218.
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Önde çelenkleriyle birlikte üniversite gençliği, arkada omuzlarda yükselen Âkif’in tabutu…  
Karlı ve soğuk bir gün Edirnekapı’ya kadar birlikte gittiler..



s e s s i z  y a ş a d ı m90

a. Kemal Zeren’in kaleminden, Âkif’in oğlu Emin Ersoy.

b. Eşi İsmet Hanım, kızları Feride ve Suat mesut bir günlerinde objektifin karşısına geçmişler.

c. Âkif’in oğlu Tahir Ersoy orta yaşlarında.

(M. Rüyan Soydan arşivi)

bc

a
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de¤il; nâz›md›r; derlerdi. Onun hakk›ndaki bu iddian›n ikinci k›sm› do¤ru, 

birinci k›sm› yanl›t›. Aruz vezni, Âkif’in elinde, her ekle giren sihirli bir 

oyuncak olmutur. Hani, lâstik top, tabak gibi baz› aletleri havaya f›rlatarak 

hiç düürmeden bin marifet yapan hünerbazlar vard›r. ‹te merhum Âkif te 

aruz veznile ve kelimelerle böyle harikal› oyunlar yapan bir san’atkârd›. 

Fakat, onun yaln›z nâz›m taraf› de¤il; air taraf› da çok kuvvetliydi. Kartal 

köyünü anlatan parças› nâz›ml›¤›n›n büyük kuvvetini gösterirse,

Vurulup tertemiz aln›ndan uzanm› yat›yor 
Bir hilâl u¤runa yarab ne güneler bat›yor

beytile bal›yan Çanakkale ehidlerini tebcil eden parças› da airli¤inin yük-

sek kudretini isbat eder.

Mehmet Âkif’in en büyük meziyeti, her m›sra›n› inanarak yazm› olmas›n-

dad›r. Onun içindir ki, meselâ ‹stiklâl Mar›, hiçbir babayi¤it taraf›ndan 

benzeri yaz›lam›yan, alev gibi bir iirdir.

Mehmet Âkif, air de¤ildir, diyenlerin kar›s›nda Çanakkale ehidlerile 

‹stiklâl Mar›, ölmez bir abide gibi yükselmektedir.

Can›, canan›, bütün var›m› als›n da Hüda, 
Etmesin, tek vatan›mdan beni dünyada cüda.

diyen air, bir müddet vatancüda yaad›ktan sonra, nihayet en büyük emeline 

kavumu, son nefesini vatan›nda vermi, vatan›n›n topra¤›na gömülmütür.

Mehmet Âkif öldü; fakat ‹stiklâl Mar› airi, yaratt›¤› ölmez ‹stiklâl Mar› 

gibi ebedî bir hayata mazhar olarak ya›yacakt›r.

Kaynak: Cumhuriyet, 29 Birincikânun 1936. (Çantay, Âkifname, s. 323-324’te aynen; Eref 
Edip, Mehmet Âkif, s. 365’te k›smen yer alm›t›r).
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30. 

Âkif dün gömüldü

Üstâd›n ‹stiklâl caddesinde M›s›r apartman›ndan kald›r›lan ve otomobille 

Beyazid camiine götürülüp musallâ ta›na konulan tabutu ba›nda Orhan 

Seyfi’nin iki m›sra›n› hat›rl›yorum:

Yaamak… en sonunda dikilen bir ta için 

Bir avuç toprak olmak düünen bir ba için.

Koca Mehmet Âkif, muhakkak ki, “en sonunda dikilen bir ta için” yaamad›. 

Fakat nihayet onun çok düünmü ba› da çok yak›nda bir avuç toprak ola-

cak. Gözleri yal› ve matemli kalabal›¤›n içinde kimler yok? Hemen bütün 

Üniversite profesörleri... Genç Üniversite doçentleri... Aksakall› hocalar... 

airler... Muharrirler... Yüksek rütbeli memurlar... Ve koca bir gençlik ordu-

su...

Onun son yazd›¤› iirinin son m›sralar›n› hat›rl›yorum: 

Daha y›llarca eminim ki hayat›n yükünü,

Dizlerim titreyerek çekmeye mahkûmum ben! 

Çöz de art›k yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n›,

Bana çok görme, ilâhi, bir avuç topra¤›n›!

Bütün hayat›nda, dümanlar›n› bile incitmekten ürkerek yaayan temiz 

airin, güneli bir yaz günü kadar parlak yüzünü görür gibi oluyorum. 

U¤urunda dökülen gözyalar›, onu üzüyor sanki. Ve sanki o hepimize:

— Neden? diyor... Tasalanacak ne var?...

Hayat›n yorgunlu¤undan ikâyet ederek, Allah’tan ölüm dilenen ben de¤il 

miyim? Ve istedi¤ine, be¤endi¤ine kavumu bir insan›n arkas›ndan gözya› 

dökmek için sebep var m›?

Ona cevap vermek istiyorum:

— Senin arkandan gözya› dökülmek için bir de¤il, bir çok sebepler 

var. Senin, bugün son yolculu¤una ç›kaca¤›n› duyanlar, yar›n, bura-

da kana kana gözya› dökemediklerine a¤layacaklar...

Namaz›n k›l›nmas›ndan sonra tabut otomobile konulacak. Gençlerden biri-

si ba¤›r›yor:

— Onu gene ba›m›zda ta›mak istiyoruz!

Ve koca airin tabutu, gençli¤in elleri üzerinde yükseliyor.

Sulu bir kar alt›nda, onun tabutunu Beyaz›t camiinden ta Edirnekap›’ya 

kadar el üstünde ta›yanlar yorgunluk ve so¤uk mefhumlar›n›n adlar›n› bile 

unutmular.
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Yan›mda yürüyen bir genç k›z, ufak mendilile, kapaklar› imi gözlerinin 

yalar›n› kurutuyor. Âkif’in m›sralar›n› söylüyor:

O kadar gözya› döksem ki topra¤a, 
Nihayet sen de f›k›rsan!85

*

Mezar ba›... Sesleri de yürekleri gibi yan›k hocalar, Kur’an okuyorlar. 

Yan›mda bulunan iki kii konuuyorlar. Birisi:

— Hocalar, diyor, kendilerine mezar ba›nda okumak için para teklif 

edilmesine dehetli k›zm›lar!..

Di¤eri cevap veriyor:

— Haklar› var... Onlar›n bu mezar›n ba›na, menfaat kayg›s›yla gelme-

diklerini, dinmeyen gözyalar›ndan da m› anlayamam›lar?

Dualardan sonra nutuklar bal›yor. Üniversite gençleri, Âkif’in hayat›n› 

olanca temizli¤iyle tasvir edebilmek, Âkif’in kudretini, olanca vüs’atiyle tarif 

edebilmek, iki kelimeyle Mehmet Âkif’i “anlatabilmek” için, ilenmi 

dima¤lar›n›n olanca gayretini sars›yorlar.

Fakat, biribirlerile yar››rcas›na gösterdikleri belâgate ra¤men, koskoca 

Âkif’in ahsiyetine, kelimeler dar geliyor. Âkif, kelimelerin, ahsiyetinin 

vüs‘atine nisbeten çok dar kalan mahfazas›na bir türlü s›¤m›yor: Nihayet 

onu, gene kendi dilinden anlatmay› tercih ediyorlar. Ve genç Üniversite tale-

beleri, üstad›n en kuvvetli iirlerini okuyorlar.

Genç heykeltra, Ratip Air, üstad›n yüzünün bir kal›b›n› ç›kar›yor. Sonra 

bütün mezar ba›nda bulunanlar, her sene, Birincikânun ay›n›n 28inci 

gününde, Büyük airin mezar› ba›nda birlemeye andediyorlar.

Ve en sonra ‹stiklâl Mar› söyleniyor:

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

Sanki bütün gençlik; Mehmet Âkif’in ruhunu, kendi içinden kopan bu ebedî 

m›sralarla, bu afaklarda yüzen alsanca¤›n hiç sönmiyece¤ine yüzde bin 

temin etmek istiyor! 

Kaynak: Son Posta, 29 Birincikânun 1936. (Çantay, Âkifname, s. 324-325’te metin tarihsiz ve 
kayna¤› belirtilmeden yer alm›t›r).

Safahat’ın kapağında Münif Fehim’in 
çizimiyle bir Âkif portresi. En çok Âkif çizen 
kişi Münif Fehim…

Ertuğrul Düzdağ’ın tenkitli Safahat neşrinin 
kapağı

85 Bu beytin aslı şöyledir:

 Rebiî bir bulut şeklinde ağlarken mezarında, 
Nihâyet öyle yaş döksem ki, artık sen de fışkırsan!

 Bkz. Çantay, a.g.e., s. 325.
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31.

Mehmet Âkif’in cenazesi merasimle kaldırıldı

Gençlik büyük airin tabutunu eller üstünde ta›d› 
Her sene Âkif için ihtifal yap›lacak, mezar› gençlik taraf›ndan yapt›r›lacak

Evvelki gün vefat etti¤ini teessürle yazd›¤›m›z büyük air Mehmet Âkif’in 

cenazesi dün Beyo¤lu’nda M›s›r apartman›ndan kald›r›larak Beyazid camii-

ne getirilmi ve cenaze namaz› burada k›l›nd›ktan sonra Edirnekap›’da 

ehidlik kar›s›ndaki kabristanda haz›rlanan hususî makberesine defne-

dilmitir.

Cenazeye merhumun bir çok dostlar›ndan baka Üniversite talebesinin 

büyük bir k›sm› da itirak etmitir. Beyazid camiinde cenaze namaz› 

k›l›nd›ktan sonra tabut cenaze otomobiline konacak iken talebe bunu 

istememi ve yüzlerce genç Beyaz›t’tan Edirnekap›’ya kadar büyük airin 

tabutunu elleri üzerinde ta›m›lard›r.

Mezar ba›nda tabut aç›lm›; Heykelt›ra Ratib Âir86 taraf›ndan büyük 

airin yüzünün alç› ile kal›b› al›nm›t›r. Bu kal›ba göre Mehmet Âkif’in büstü 

yap›lacakt›r. 

Dinî merasimi, müteâkib Üniversite talebesi hep bir a¤›zdan merhumun 

eseri olan ‹stiklâl Mar›m›z› söylemilerdir.

Bundan sonra talebeden Edebiyyat Fakültesi ad›na Abdülkadir mezar›n›n 

Üniversite gençli¤i taraf›ndan yapt›r›lmas›n› ve bunun için Edebiyyat 

Fakültesi kurumunun megul olmas›n› teklif etmi ve bu teklif ittifakla 

kabul edilmitir. Bunan sonra her sene merhumun öldü¤ü günün Âkif günü 

olarak kabul edilmesi ve o gün ihtifal yap›lmas› kararlat›r›lm›t›r. 

Büyük airi ebedî medfenine tevdi edenler, göz yalar› aras›nda oradan 

ayr›lm›lard›r.

Mehmet Âkif’e Allah’tan rahmet diler ve kederli âilesine bir daha taziyetleri-

mizi sunar›z. 

Kaynak: Cumhuriyet, 29 Kanûnuevvel 1936. (Eref Edip, Âkifname, s. 333’te aynen yer 
alm›t›r).

86 Ratib Aşir [Acudoğlu]: 1898-1957. 1918’de Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. Heykeltıraş İhsan Özsoy ve hukuk-

çu olan babası Hüseyin Aşir Molla’nın desteğiyle 1921’de Münih’te Millî Yüksek Güzel Sanatlar Akademisi’ne 

girdi. İlk büyük anıtı, Memenen Kubilay Tepesi’ne dikilen, Şehit Teğmen Mustafa Fehmi Kubilay adına Kubilay 

Anıtı’dır. Ayrıca Bolu Atatürk Heykeli ve Ankara Üniversitesi’ndeki Atatük Heykeli öneli yapıtlarındandır. Bkz. 

Gültekin Elibal, Atatürk ve Resim Heykel, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 1973, s. 230-231.
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32.

Mehmet Âkif’in bana görünen portresi

Refik Ahmet Sevengil

Evvelki akam zarif ve edip dostum, hekim ve hakîm ükrü Kâmil’le sohbet 

ediyorduk: bir aral›k durup dururken bahsi de¤itiren muhatab›m:

— Mehmet Âkif’ten ne haber?  dedi.

— Birkaç gün önce Hüseyin Siret bahsetti. Hasta ümitsizmi: Ziyaretine 

gidenleri tan›m›yormu! dedim. Kar›l›kl› hay›fland›k: ne zaman-

danberi beklenen kara haberi iitmekte biraz daha gecikmi olmay› 

hüzünle isteyerek sustuk. Masan›n üstünde duran saat yirmiyi gös-

teriyordu.

Gece eve döndüm, biraz sonra telefonda Ömer R›za Do¤rul’un bo¤uk ve 

muztarip sesi beni ar›yordu:

— Üstad› kaybettik, dedi.

Heyhat, o, yedi ayd›r ili S›hhat Yurdu’nda, sonra Alemda¤’›ndaki kökte ve 

nihayet Beyo¤lu’nda M›s›r apartman›nda her gün ölümle pençeleirken 

zaman bizi onun ac› ölümü haberine haz›rl›yor muydu, nedir? Sakin bir 

›zt›rap içinde sordum:

— Nerede, saat kaçta?

— M›s›r apartman›nda, saat yirmiyi çeyrek geçe…

Tesadüfün bu garip cilvesine hiçbir hususî mâna vermiyorum: biz doktor 

ükrü Kâmil’le Âkif için yan›p y›k›l›rken o ayn› dakikalarda gözlerini art›k 

bir daha açmamak üzere yummakta imi!

Ve nihayet ite Üniversite talebesinin kadir bilen de¤erli elleri üstünde 

erefli bir tabut, Edirnekap›’ya do¤ru süzülüp gitti. ‹stiklâl Mar› airi, 

bugün ehitlikte iman ve iftiharla dolu bir gö¤üs gibi kabarm› taze bir top-

rak y›¤›n›ndan ibarettir ve gençli¤in ‹stiklâl Mar›’n› söyliyen sesi bu mezar›n 

üstünde bir sayg› musikisile yükselip yank›lan›yor.

Günler geçecek ve biz yedinci Safahat’›n mukaddimesindeki son m›sralar› 

hat›rlayaca¤›z:

Yoktur elemimden u sa¤›r kubbede bir iz; 

‹nler Safahat’›mdaki hüsran bile sessiz!

*

Benim yetime senelerim, Mehmet Âkif’in Tevfik Fikret’e Amerikan 

Mektebi’nde vazife ald› diye çatt›¤› ve o yüzden birçok kimselerin Âkif’e 

iddetli hücumlarda bulundu¤u y›llara rastgelir. Onun ad›n› ilk defa bu 

münasebetle duydum. Tevfik Fikret’i o s›ralarda hiçbir fikrî esaretin gölgesi-

“Zaman geçiyor, telâkkiler değişiyor, 
insan cemiyetlerini idare eden hâkim 
düşünceler yerlerini yenilerine 
bırakıyordu; fakat Mehmet Âkif’in bir 
eski zaman dervişi gibi ilâhî bir  
cezbeye tutulup içine kapanmış olan 
gözleri, etrafta olup biteni göremiyordu. 
O, bir eski zaman filozofu gibi sonsuz 
bir araştırmanın heyecanına dalmıştı…

Bu sahada muztarip bir muhafazakâr 
olarak kaldı; çünkü mazi dekoru içinde 
harikulâde olan Âkif, istikbali görmek 
ve cemiyetin yürüyüş istikametlerini 
çizmek vaziyetinde değildi”.  
(Refik Ahmet Sevengil)
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ni ta›mayan, yeni, hür ve ileri bir hayat›n özlentisini terennüm etmi bir 

adam olarak ideal say›yordum: kendisini yak›ndan tan›mad›¤›m, hatta 

görmedi¤im halde eserlerinin ve bilhassa bu eserlerdeki kahraman teced-

dütperver ahsiyetinin tesirile sar›larak ona tap›n›yordum. Mehmet Âkif 

hakk›ndaki ilk intiba›m, tamamile aleyhtedir. 

Seneler geçti: Mehmet Âkif’in eserlerini batan sonuna kadar okudum: airin 

aruz veznine olan hakimiyeti, Türkçeyi aruz çerçevesi içinde kullan›taki 

ustal›¤› ilk bak›ta göze çarp›yordu: d› mükemmelli¤i bir edebiyat eseri için 

elbette iyi bir takdimdir: fakat bu ekil güzelli¤inin arkas›nda as›l insan› 

saran heyecanlar› ölçüye s›¤mayan engin bir ruhun çarp›nt›l› musikisiydi. 

Mehmet Âkif’i okuyan adam, her eyden önce “Büyük bir air”le kar› kar›ya 

oldu¤unu kabul etmek ve san’atin insan› çekip götüren kudretine teslim 

olmak vaziyetindedir.

Safahat’›n yedi cildini batan aa¤›ya kadar saran hava içinde aire airlik 

vasf›n› kazand›rm› bir tapu senedi gibi dalgalanan heyecan, hangi menba-

lardan kuvvet almaktad›r?

Âkif’in iirlerinde bal›ca üç vasf›n hakimiyeti göze çarpar:

1. ‹çtimaî.

2. Millî.

3. Dinî.

air, içinde yaad›¤› cemiyetin manzaralar›n› fevkalâde kuvvetli bir mahallî 

renkle tasvir etmitir. ‹stanbul’un fakir ve orta halli s›n›f›, bu iirlerde maddî 

ve manevî hayat›n›n bütün ak›ile canl›, kuvvetli, elle tutulur, gözle görülür 

bir ekilde yaar, dola›r, düünür, konuur, a¤lar.

Mehmet Âkif, san’atin içtimaî bir k›ymet oldu¤unu bilen bir adamd›r. Ona 

nazaran san’at, kökü cemiyetin içinde olan bir varl›kt›r ve san’atkâr›n duygu 

ve düüncelerini cemiyete a›lamak için kudretli bir vas›tad›r.

Mehmet Âkif’in halka a›lama¤a çal›t›¤› esas fikir nedir?

Bugün ferdi mesainin nedir mahsulü, hep hüsran. 

Yaanmaz böyle tek tek; devr-i hâz›r: devr-i cem’iyyet!

ark›n as›rlarca süren tevekkül, infirat, i’tizal, tenbellik, meçhul ve manevî 

bir kuvvetten yard›m ummak ve oturmak eklindeki tehlikeli al›kanl›¤›n› 

sarsmak için u¤raan air, tek bir manzumesinde gönül fantezisine, ahsî 

derdine, ferdî tahassüse yer vermiyor; iirlerinde kütleyle megul oldu¤unu, 

içtimaî yaralar› deme¤e u¤rat›¤›n›, cemiyete kendi düüncesine göre yol 

çizdi¤ini görüyoruz. Mehmet Âkif bu sahada esiz bir san’atkârd›r.

airin eserlerinde buldu¤umu “Millî” olmak vasf›n› evvelâ öylece izah ede-

yim: ‹çinde yaad›¤› cemiyetin hayat›n› tipik hususiyetlerile canland›ran 

yerli malzeme, yerli renk, yerli koku, yerli heyecan ve ifadeyi ta›yan bir 

san’at elbette millîdir; Mehmet Âkif’te bu unsurlar tamamen vard›r. 
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Çanakkale ve Anadolu ‹stiklâl harplerinin gö¤sümüzü kanatland›ran muaz-

zam heyecan›, ancak onun m›sralar›nda tunçlaarak ebediyete do¤ru 

muhteem bir âbide halinde uzay›p gitmek imkân›n› buldu; bunu da hesaba 

katmaktan elbette geri kalmayaca¤›z.

Ancak burada bir noktay› göz önünde bulundurmak lâz›md›r:

Mehmet Âkif’in milliyet telâkkisi ile bizim bugünkü düüncelerimiz 

aras›nda aç›k bir fark yok mudur? Biz milliyeti onun ve daha evvel Nam›k 

Kemal’in anlad›¤› gibi mi anl›yoruz? Elbette de¤il.

Bizim milliyet telâkkimizle onun düünceleri aras›nda ehemmiyetli fark 

vard›r; fakat vatanperver Mehmet Âkif bir devrin hâleti ruhiyesinin en iyi ve 

san’atkârane bir ekilde temsil eden adam olmak itibarile zaman›na, muhi-

tine göre münakaa edilmeli… ve büyük Âkif, sa¤l›¤›nda zaman›n› kapam› 

bir adamd›; onun nesli bütün telâkkilerile beraber göçüp gitmiti; imdi o 

mazinin son san’atkâr sesi de tarihî rolünü yap›p bitirmi olarak sönmü 

bulunuyor.

Bu iirlerin üçüncü vasf› “Dinî” olmakt›r; birçok kimseler bunu Âkif’te birin-

ci vas›f olarak sayarlar.

Fatih camii müderrislerinden ‹pekli hoca Tahir efendinin o¤lu, aile içinde 

sa¤lam bir ‹slâm terbiyesi alarak yetitikten sonra yüksek tahsilini Baytar 

Mektebi’nde yapt›; böylece müsbet ilimlerle olan temas› Âkif’in ‹slâml›¤›n› 

hurafelerden temizlemi, iyi ahlâk, içtimaî fazilet, sa¤lam ve geni bir 

dindal›k sevgisi halinde bir iman k›l›¤›na bürümütü.

Zaman geçiyor, telâkkiler de¤iiyor, insan cemiyetlerini idare eden hâkim 

düünceler yerlerini yenilerine b›rak›yordu; fakat Mehmet Âkif’in bir eski 

zaman dervii gibi ilahî bir cezbeye tutulup içine kapanm› olan gözleri, 

etrafta olup biteni göremiyordu. O, bir eski zaman filozofu gibi sonsuz bir 

arat›rman›n heyecan›na dalm›t›:

Lâmekânlarda m›s›n, nerdesin ey gaip ilâh? 
Dönerim enfüs ü âfâk› ezeldenberidir. 
Serpilip kubbene donmu o ››k damlalar›, 
Seni yer yer arayan yalar›m›n izleridir!

Bu sahada muztarip bir muhafazakâr olarak kald›; çünkü mazi dekoru için-

de harikulâde olan Âkif, istikbali görmek ve cemiyetin yürüyü istikametle-

rini çizmek vaziyetinde de¤ildi. Halbuki Tevfik Fikret’in as›l büyük oldu¤u 

saha budur.

Seneler benim Tevfik Fikret’e olan ba¤l›l›¤›m› azaltmam›, fakat balang›çta 

Mehmet Âkif’e kar› duydu¤um fena hissimi tamamen gidermitir.

Birini sevmek, ötekisini yeme¤i icap ettirmez. Esasen san’at› içtimaî k›ymet 

olarak anlay›ta ikisi birleiyorlar; ancak cemiyete san’at vas›tasile telkin 

etmek istedikleri fikirlerde ayr›l›yorlar.

Her k›ymeti kendi sahas›nda aramak lüzumunu bir kere daha iaret edelim. 

Kaynak: Kurun, 29 ‹lkkânun 1936. (Refik 
Ahmet Sevengil, “Mehmet Âkif Ersoy”, 
Eski iirimizin Ustalar› içinde, ‹stanbul, 
Atlas Kitabevi, 1964, s. 338-344’te tam 
olarak; Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 373-
375’te k›smen yer alm›t›r).
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33.

Kaybettiğimiz büyük adam

M[ümtaz] Turhan Tan

Son günlerini ya›yan 1936 y›l›, yerini yeni seneye terk edip giderken 
aram›zdan pek aziz vücudü de al›p götürdü. Bu a¤›r masiyeti kendinden 
önce sönüp birer silik gölgeye dönen y›llar aras›nda temeyyüz etmek için mi 
yapt› ve imdi o, ebediyete götürdü¤ü aziz ahsiyetle bütün o eski y›llara 
kar› tefahür mü ediyor?... Hakikat ne olursa olsun biz melâl içindeyiz, 
çünkü air Âkif’i kaybettik. Keki bir de¤il, bir çok y›llar, ömrümüzü h›rpal›ya 
h›rpal›ya geçip gitseydi. Fakat Âkif yaasayd›!

Bu, belki gülünç ve hatta yersiz bir temennidir. Zira Âkif, aylardanberi nefes 
al›p veren bir ölüden baka bir ey de¤ildi. ‹çinde k›vrand›¤› yatak hakikatte 
bir mezar ve onun yaad›¤› her dakika ac›kl› bir ihtizard›. Bunu kendisi de 
biliyordu. O derecede ki bir ay evvel ziyaretine gitti¤im zaman ahretten 
süzülüp geldi¤ini hissettiren harab ve muzmahil bir sesle sormutu:

—Turhan, Gilbert’in bir beyti vard›, inasi Türkçeye çevirmiti. 
Tercüme, hat›r›nda m› senin?

Ve haf›zam› harekete getirmek için beytin asl›n› -katre katre gözya› 
san›lacak kadar hazin bir eda ile ve kelime kelime- okumutu:

Je meurs et sur la tombe oû lentement j’arrive 
Nul ne viendra des pleurs

Ben inasi’nin:

Can verip te refte refte vard›¤›m kabr üstüne 
Kimsecik bir katre gözya› döküp etmez feda

eklinde yapt›¤› tercümeyi kekeleme¤e çal››rken o, ölümü a¤latacak bir 
tebessümle unlar› söylemiti:

— Fuzuli Gilbert’den daha güzel ve daha ince söylüyor:

Bana a¤lamaz, bana kim, kabrime gelmez ölicek 
Bir avuç toprak atar bad-i sabadan gayri

Demek ki o, yaln›z ölece¤ini de¤il, öldükten sonra unutulaca¤›n› da biliyor-
du. Zaten bu bilgisini daha önce bir kanaat düsturu halinde ve u suretle 
ifade etmemi miydi:

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince 
Günler u heyulây› da, ergeç silecekdir 
Rahmetle an›lmaktad›r amma ebediyet, 
Sessiz yaad›m, kim beni, nerden bilecektir?
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Bir canl› izin varsa yer üstünde silinmez  
Ölsen seni s›rt›nda ta›r topra¤›n alt›. 
Ey gölgeden ümid-i vefa eyliyen insan 
Kaç gün seni hat›rl›yacakt›r u karalt›?

Hay›r aziz ölü, hay›r. Seni herkes ve her zaman anacak, ad›n tarihte oldu¤u 

gibi yüreklerde de yaayacakt›r. Çünkü yazd›¤›n marla ad›n, Türk istiklâline 

ba¤l›, yani ebedî kald›. Ruhun emin ve müsterih olsun.

*

Nam›k Kemal, Tabsire sahibi Âkif Paa’dan bahsederken: “‹lmen ve edeben 

an›na takarrübden aczimizle beraber kitab›n› öpüp te ba›m›za koymak 

vazifemizdir” diyor. Vatansever edip, air Mehmet Âkif’i tan›yayd›, hiç 

üphe etmem, “her iirini yüre¤imize naketmek gerektir” diyecek ve haki-

katseverlikte onu kendinden çok üstün bulacakt›.

Bu, söz götürmez bir hakikattir. Çünkü Âkif, ak airi, ihtiras airi, süs ve saz 

airi de¤ildi. Küllî kudret mefhumunu teahhus ettiren Allah’›n kemal ü 

celâlini, ilahî büyüklüklere ve temizliklere tercüman olan Peygamber’in rik-

kat ve nezahatini, geçmi devirlerin yüksek ahsiyetlerini, mensub oldu¤u 

cemiyeti ve insaniyeti terennüm ederdi.

Dindard›. Fakat dinin hüsnühal, hüsnü ahlâk ve hemdinler aras›nda tesanüd 

demek oldu¤unu herkesten iyi bilirdi, o hays›yetle dine sevgi ve sayg› ta›rd›. 

‹slâm âleminin hedef olageldi¤i musibetlere kar› a¤lay›c› birer m›sra halin-

de ruhundan dökülen tekellümler, telehhüfler, insanî ›st›rablar›n en nezihi 

ve en beli¤i say›labilir.

ark›n ve garbin bütün büyük airlerini kâmil bir üstad gözile tetkik ve tah-

lil etmiti. Fuzuli’ye adeta â›kt›. Lâkin, o ak airini yaln›z takdirle iktifa ve 

kendisini taklidden ibâ ederdi. Yüz güzelli¤ine kayidsiz miydi?.. Bu, o ayar-

da bir aire yak›t›r›lam›yacak nakiselerdendir. 

Fakat Âkif, beerî ve tabiî güzelliklerden ald›¤› hazz›, heyecan› iirle ifadeye 

tenezzül etmezdi. Bunlar› cemiyetin elemlerini veya emellerini terih eder-

ken -süte eker kar›t›r›r gibi- kullan›rd›. Ayn› zamanda o, hayal airi de 

de¤ildi. Ancak duydu¤unu ve gördü¤ünü yazard›. 

‹htimal ki bütün duyduklar›n› ve gördüklerini yazmam› yahut yazamam›t›r. 

Lâkin kaleminden ç›kan her yaz›da maddî ve manevî benli¤inin heyecan› 

görünür.

Rahmetli Süleyman Nazif, art›k onun gibi rahmetli diye an›lmak mevkiine 

geçen Âkif için: “‹lhamlar›n› ar-› âlâdan al›rd›. Dehas›, etekleri güne olan 

ahikalara vakit vakit iner ve sonra san’at ahikas›ndan da yüksek ufuklara 

ç›kard›. Namütenahilikte hübut ile uruc, müteradiftir. Âkif’in miraclar› da, 

hübutlar› da mübarektir” diyor.

Mübala¤al› gibi görünen bu sözlerde tam bir hakikat vard›r. Çünkü Âkif’in 

bizim diyar›m›zda mevcudiyeti tahayyül olunabilen san’at ahikas›n›n çok 

fevkine yükseldi¤ine üphe yoktur. Sadelik, tabiilik içinde san’at› onun kadar 
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canland›ran baka bir air gösterilemez. Gene Süleyman Nazif’in dedi¤i gibi 

Peygamber Davud elinde balmumu haline geldi¤i söylenen demir neyse 

Âkif’in elinde de kelime odur. u farkla ki Davud’a atfolunan kudret muhay-

yeldir, Âkif’in kelimelere istedi¤i ekilde ahenk verdi¤i muhakkakt›r.

Âkif’in u veya bu gazetede ç›kan ilmî edebî ve dinî yaz›lar›ndan, Arabca’dan 
tercüme etti¤i Müslüman Kad›n› ve Frans›zca’dan Türkçe’ye çevirdi¤i 
‹slâmlamak adl› eserlerden, Kur’an Tercümesi’nden burada bahsetmek iste-
mem. Çünkü bunlar, büyük ve aziz üstad›n bilgi kudretini gösterirlerse de 
airli¤ini isbat etmezler. Onun Türk iirine nas›l bir inkiaf ve itilâ getirdi¤ini 
ancak Safahat’› okumakla anl›yabiliriz. Safahat, ayni ad› ta›yan birinci 
kitabdan sonra u isimler alt›nda ve yedi risale olarak bas›ld›: Süleymaniye 
Kürsüsünde, Hakk›n Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hat›ralar, As›m, Gölgeler.

Bunlardan birini di¤erine tercih etmek, yahut içlerinden seçim yapmak, gün 
››¤›ndan bir tutam ay›rmak kadar gücdür. O sebeble merhumun iirlerinden 
örnek seçme¤e kalk›m›yorum, sadece bir parça al›p rahmete vesile olmak 
üzere buraya geçiriyorum:

Bana dünyada ne yer kald›, emin ol, ne de yâr 
Arar›m göçmek için baka zemin, baka diyar. 
Bunalan ruhuma ister bir uzun boylu sefer 
Yaamaktan ne ç›kar günlerim oldukça heder? 
Bir güler çehre sezip güldü¤ü yoktur yüzümün: 
Geceden bir fark›n› görmü de¤ilim gündüzümün. 
Seneler var ki harab olmad›¤›m gün bilmem, 
Gezerim aptala ç›km› gibi sersem sersem. 
Dikilir kar›ma hep görmedi¤im, bilmedi¤im,  
Sorar›m kendime: gurbette mi, hayrette miyim: 
Yoklar›m talar›, topraklar›: ‹zler kan izi; 
Yurdumun kan kusuyor, mosmor uzanm› denizi!87

Tüter üç be baca kalm›, o da seyrek seyrek. 
Âina bir yuva olsun seçebilsem diyerek  
Bak›n›rken duyar›m gözlerimin yand›¤›n›: 
Sarar âfak›m› binlerce s›cak kül y›¤›n›. 
Ne o gömgök dereler var, ne o zümrüd da¤lar 
Ne o ç›ld›rm› ekinler, ne o cokun ba¤lar. 
Bu diyar›n “hani sahibleri?” dersin, cinler 
“Hani sahibleri?” der kar›ki da¤dan bu sefer! 
Hani cündileri ahin gibi ceylân kovalar, 
Köpürür, dalgalan›r, yemyeil engin ovalar? 
Hani tarihi soruldukça mefahir söyler, 
Kahramanlar yetien topra¤› zengin köyler? 
Hani orman gibi âfak› deen m›zraklar? 
Hani atlar gibi sahray› een k›sraklar? 
Hani ay parças› k›zlar ki koup oynard›? 
Hani da¤ parças› milyonla bahad›r vard›? 
Bugün art›k biri yok, hepsi masal, hepsi yalan! 
Bir onulmaz yarad›r varsa gönüllerde kalan. 

Kaynak: Cumhuriyet, 29 Birincikânun 1936. 
(Çantay, Âkifname, s. 320-322’de aynen yer 
alm›; Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 363-364’te 
metnin bir parças› nakle-dilmitir).

87 İlk Mütareke ayları sırasında.
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34.

Âkif’in son günleri

Naci Sadullah [Daniş]

Mehmet Âkif’in en yak›n bir akrabas›:

— 5000’den fazla ziyaretçi!.. diyor. Ve ilâve ediyor:

— Düunün ki, üstad, bir kaç kelime söz söyleme¤i bile, çok güç 
katlan›l›r bir zahmet sayacak vaziyette idi. Tâkatten o derece 
kesilmi bir hastan›n, bir kaç ay içinde 5000 ziyaret kabul etmeye 
mecbur kalmas› ne demektir?

Diyebilirim ki, üstad› ziyarete gelen dostlar›, hiç bilmeden, hiç fark›na var-
madan onun ölüm günlerini yaklat›rd›lar.

Bence dünyada, bunun kadar hüsnü niyetle yap›lm› bir fenal›k daha tasav-
vur olunamaz!

— Son söyledi¤i sözleri hat›rl›yabiliyor musunuz?

Muhatab›m, bu sorgumun cevab›n›, üstad›n ölümünü anlatmakla veriyor:

—Evvelki gece, saat 19.30’a kadar beraberdik. Yan›nda k›z› ve refikas› 
vard›. Daima oldu¤u gibi, memleket ve dünya siyaseti hakk›nda iza-
hat istedi. Hatay’›n vaziyeti, ‹spanya’n›n hali, Almanya’n›n silâh-
lanmas› etraf›nda bir çok sualler sordu. Kendisine, dilimin döndü¤ü 
kadar izahat verdim.

Gayet ne’eliydi. Ve her zamankinden daha s›hhatli görünüyordu. Benim 
ayr›l››mdan sonra, bir müddet de k›z› ve refikas› ile görümü. Ve saat yirmi-
yi tam on geçe, müthi bir buhran gelmi. Vâk›a eskiden de buhranlar 
geçirmemi de¤ildi. Hattâ kendisini k›vrand›ran müthi ›st›raba dayanam›-
yarak ba¤›rd›¤› bile oluyordu. Fakat bu sonuncu buhran hepsinden 
müthimi, ve be dakikadan fazla sürmü. Ac›dan k›vranan, ba¤›ran biçare 
Âkif’e, berbad bir nefes darl›¤› gelmi. Ve üstad›n hayat›na mal olan bu nefes 
darl›¤›, onun son sözlerini söyleyebilmesine bile meydan b›rakmam›!

— Hastal›¤› neydi?

— Siros... Bildi¤iniz gibi, ‹stanbul’a alt› ay önce gelmiti. Evvelâ 
Alemda¤’›nda bir çiftli¤e misafir oldu. Oradan on, on be günde bir 
sedye ile ve araba vapurile ‹stanbul’a getiriliyor, doktoruna gösteri-
liyordu. Fakat ‹stanbul’a son iniinde, çok fena bir halde idi. Olanca 
itihas› kesilmiti. Fevkalâde halsizdi. Bir bardak suyu kald›rabi-
lecek derman› kalmam›t›. Hiç bir ey yiyemiyordu. Bu vaziyette 
çiftli¤e dönmek istemedi. Ve M›s›r apart›man›na misafir edildi. 
Fakat o halinde bile, hayattan ümidini kesmi de¤ildi. Arada s›rada, 
ziyaretçilerine, iyileince yapmak istedi¤i ilerden yazmak istedi¤i 
eserlerden bahsediyordu.

— Neler yazmak istiyordu?
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— ‹stiklâl Harbi’nin bir destan›n›, yazmak istedi¤ini söylüyordu. 
Sonra mevzuu ‹slâm tarihinden alm› bir iki manzum piyes yazmak 
niyetinde idi.

Haccetü’l-Veda ad›ndaki balanm› eserini de tamamlamak istiyor, 
ikide birde, onu yar›da b›rakm›ya mecbur kalman›n azab›ndan 
ikâyet ediyordu.

— Haccetü’l-Veda m›?

— Evet... Yani, Peygamber’in son Veda Hacc›...

Mehmet Âkif, sadece bu eseri lay›k oldu¤u mükemmeliyette yaza-
bilmek maksadile ta Hicaz’a, Medine’ye, ve Mekke’ye kadar gitti. 
Oralarda toplad›¤› notlar bir kaç kal›n defteri doldurmaktad›r.

Gölgeler’i de burada bast›rmak için haz›rlam›t›. Bu eserine, gayri 
münteir be alt› iirini de ilâve etmiti.

‹kide birde bize:

— Hani Gölgeler? Daha bas›lmaya balanmad› m›? diyordu.

Ona azap veren hâdiselerden birisi de, Tevfik Fikret’le giriti¤i bir münakaa 
idi. “Vicdan›m tebdil-i tâbut etti!” diyerek, Türk mekteplerini b›rakan, ve 
Robert Kolej’e muallim olan Tevfik Fikret’e manzum bir cevap yazm›, ve 
son derece a¤›r bir lisan kullanm›.

Fikret’in ölümünden sonra, bu hicviyesini, bütün eserlerinden ç›kartm›t›. 
Fakat o a¤›r lisan› kullanmaktan duydu¤u pimanl›¤›n azab›n›, mezar›na 
kadar içinde götürdü!

— Memleketten uzak kalmaktan da çok azap duydu¤unu söylermi?

— Öyle... Onu biraz da memleket hasreti ve memlekete kavumak 
heyecan› öldürdü diyebilirim!

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda, 
üheda f›k›racak topra¤› s›ksan üheda

m›sralar›n› yaratan Mehmet Âkif geçenlerde bir gün ac› ac› gülerek:

— u, demiti, cennet gibi yurdda yaayan insan›n can›n› alm›ya 
Azrail bile k›yamaz!

Ben ayr›lmaya haz›rlan›rken o:

— Hâlâ, diyordu, daha hâlâ hayret ediyorum. Da¤ gibi Mehmet Âkif 
nas›l y›k›ld›? Onu tan›yanlar bilirler ki, Mehmet Âkif, bir pehli-
vand›. Hem de, ampiyonluk kazanabilecek kadar mükemmel 
güreen zorlu bir pehlivan... Ne içki içerdi, ne sigara, ne de kahve. 
Bir zamanlar yaln›z enfiyeye müptelâ idi. Sonralar›, bu yegâne 
iptilâs›ndan da vazgeçmiti.

Harap edici bütün iptilâlardan uzak yaam› demir gibi bir insan›n 
63 ya›nda ölmesine a›lmaz m›?

Kaynak: Son Posta, 29 Birincikânun 1936. 
(Eref Edip, Mehmet Âkif. 368’de sadece 
“u, demiti, cennet gibi yurdda yaa-
yan…” k›sm›; Çantay, Âkifname, s. 333-
335’de aynen yer almaktad›r).



s e s s i z  y a ş a d ı m 103

Âkif’in kızları Feride ve Suat’ın resmi ve resmin arka yüzü.

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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35.

Âkif’in hayatı ve eserleri

Mehmet Âkif, 1873’te ‹stanbul’da do¤du. Babas› Arnavutlu¤un ‹pek 

kasabas›ndan ve ülemadan Mehmet Tahir, anas› da Buharal› bir kad›nd›r. 

Babas› Fatih Medresesi müderrislerindendi. Arapçay› ve dinî dersleri bizzat 

babas›ndan okudu. Babas›n›n vefat›ndan sonra camilerde ve medreselerde 

tahsiline devam etti. ark ilimlerini, bilhassa Farisiyi gayet iyi ö¤rendi. 

Binaenaleyh bu ilimler bak›m›ndan son Türk âlimi say›labilir.

Fakat Mehmet Âkif sade medrese ile iktifa etmedi. Mehmet Âkif’in münevver 

bir adam olan babas› o¤luna bir taraftan medrese ilimleri ö¤retirken, di¤er 

taraftan onu idadî Mektebi’nde de tahsil ettirmiti. ‹dadîyi bitiren Mehmet 

Âkif yüksek tahsilini Baytar Mektebi’nde yapt› ve bu müesseseden birinci-

likle ahadetname ald›.

Fakat Mehmet Âkif tahsilini sade bizim mekteplere de münhas›r b›rakmad›. 

Frans›zcay› da ö¤rendi. En çok sevdi¤i Frans›z airinin Lamartin oldu¤unu 

söylerler.

Mehmet Âkif üslûbile lisanda Türkçü, hayatî görüü ve mâerî dertleri ve 

kahramanl›klar› ifade kudretile cemiyetçi, ve ayn› zamanda ald›¤› gedikli 

medrese tahsili ve ailevî vaziyetiyle ‹slâmc› idi. Bu üç ayr› taraf Mehmet 

Âkif’in ahsiyetinde üç mühim köe olarak yükseldi. Onu büyük bir Türk 

airi, kuvvetli ve millî bir yaz›c› ve müslümanl›¤›n müdafii halinde memleke-

te tan›tt›.

Mehmet Âkif Baytar Mektebi müdürlü¤ünde bulunmu, sonra istifa ederek 

kendini büsbütün edebiyata vermitir. 7 ciltlik Safahat ad›ndaki eserinde 

Mehmet Âkif, bütün iir kudreti, bütün felsefesi, bütün Türkçesile dim dik 

ayakta durmaktad›r. Mamafih onun en karakteristik ii, çok mümtaz, bir 

zümreye mahsus olan ve zaman›na kadar çok güç anla›lan mevzular› orta 

s›n›fa, orta s›n›f›n konutu¤u lisanla anlatm›, anlatabilmi olmas›d›r.

Mehmet Âkif, bundan on be sene evvel en çok ve en geni okuyucu kitlesi 

taraf›ndan okunulan bir airdi. O zamanlar memlekette yaayan muhtelif 

ideolojiler aras›nda en münteir bir ideolojiyi kitle için en cazip ekilde ifade 

etmi olmas›ndan gelen bu okuyucu bollu¤u azald›. Hayat yürüyor ve insan-

lar de¤iiyordu. Bu itibarla eserlerinin büyük bir k›sm› sade edebiyat tarihle-

rinde yaayacakt›r.

Kaynak: Son Posta, 29 Birincikânun 1936. (Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 372’de iki paragraf›; 
Çantay, Âkifname, 335-336’da aynen yer alm›t›r).

Âkif’in “benim bir tanecik Ferideme”  
yazarak Mısır’dan kızı Feride’ye gönderdiği 
meşhur ve güzel bir fotoğrafı.  
21 Teşrinievvel 1335.

Üstad Âkif hayran olduğu Lamartine 
için şunları söylüyor: “Sadî-i Şirazî  
hakkında ne perestişkârâne bir hörmet 
beslersem; İbni Fâriz’a karşı ruhumda 
ne büyük bir incizap duyarsam; cihanı 
şiirin berterin tabakasına yükselten 
Feyzî-i Hindî’ye nasıl hayran olursam; 
Fuzulî’yi ne kadar seversem; Lamartin’i 
de o kadar sever, o kadar hörmetle,  
o kadar iştiyak ile yadederim”. 
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36.

Mehmet Âkif dün heyecanlı bir tezahürle toprağa verildi

Büyük airimiz Mehmet Âkif’in uzun ›st›rap aylar›ndan sonra nihayet evvel-

ki gece gözlerini yumdu¤unu okuyucular›m›za büyük bir teessür içinde 

haber vermitik. airin M›s›r apartman›nda bulunan cenazesi dün otomobil-

le Beyaz›t camiine getirilmi ve orada büyük bir kalabal›k taraf›ndan namaz› 

k›l›nm›t›r.

Beyaz›t meydan› büyük ölüye son vazifeyi yapacak olanlara tahsis edilmi 

otomobillerle dolu idi. Cenaze camiin kap›s›ndan görünür görünmez, bütün 

üniversite talebesi ak›n halinde koarak kar›lad›lar ve biran içinde tabut 

eller üstünde havaland›.

Gençlik airin ruhunu sevindirecek bir heyecanla onu ta Edirnekap› 

d››ndaki mezarl›¤a kadar hep el üstünde ta›d›.

Yolda geç haber alanlar›n, yetiemiyenlerin otomobillerle geldikleri ve alaya 

kat›ld›klar› görülüyordu. Mezar, profesör bay Naim merhumla rahmetli M. 

Cevdet’in mezarlar› aras›nda kaz›lm›t›. 

Bu aral›k gençler bir teklifte bulundular: Mehmet Âkif’in “mask”›n› almak 

istediler ve hemen ie koyularak bunu baard›lar.

Memleketin en seçme haf›zlar› da davetsiz gelmilerdi. Bir yanda onlar›n 

güzel sesleri bu son vazifeye ulvî bir mahiyet vermiti. Duadan sonra, genç-

ler ‹stiklâl Mar›’n› kabir ba›nda söylediler. Büyük üstada genç neslin bu 

son sayg› hareketi oldu. Bu arada vatan topraklar› büyük bir evlâd›n› 

gö¤süne al›rken, duyulan ac›; ancak geride kadir bilen, de¤er tan›yan bir nes-

lin yetimekte oldu¤unu görmekle biraz diniyordu.

Mehmet Âkif Günü

Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti y›l›n bir gününde “Mehmet Âkif” günü 

yapma¤a karar vermitir. Bugün için fakülte talebe cemiyeti talimatnamesi-

ne ilave yap›lacakt›r.

Kaynak: Kurun, 29 ‹lkkânun 1936.

Üniversiteli Fikret Hanım Âkif’in mezarının 
temel atma töreninde harç atarken
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37.

Mehmet Âkif için ihtifal 
yapılacak

‹stiklâl Mar› airi Mehmet Âkif’in 
vefat etti¤i ve cenazesinin dün 
kald›r›ld›¤›n› yazm›t›k. Mezar 
ba›nda tabut aç›lm›, heykelt›ra 
Ratip Âir taraf›ndan büyük airin 
yüzünün alç› ile kal›b› al›nm›t›r. 
Dinî merasimi müteakip üniversite 
talebesi hep bir a¤›zdan merhu-
mun eseri olan ‹stiklâl Mar›’n› 
söylemilerdir. 

Edebiyat Fakültesi’nden Abdülka-
dir, gençli¤in duydu¤u teessürü 
anlatm›, Fikret Çanakkale manzu-
mesini okumutur. 

T›bbiye’den bir genç Mehmet 
Âkif’in mezar›n›n üniversite genç-
li¤i taraf›ndan yapt›r›lmas›n› teklif 
etmi ve bu teklif ittifakla kabul 
edilmitir.

Âkif için her sene ihtifal yap›lacak-
t›r.

Kaynak: Haber Akam Postas›, 29 Birin-
cikânun 1936.

38.

Mehmet Âkif

N. A.88

Alt› aydanberi, ‹stanbul’da, hergün biraz daha yaklaan ölümünü bekliyerek 
yatan air Mehmet Âkif, evvelki akam öldü. Osmanl› edebiyat›n›n son mek-
teblerinden birisi, Âkif’in gözleriyle birlikte kapanm›t›r.

Mehmet Âkif’i kendisiyle ya›t, kendisinden yal› ve genç Osmanl› 
airlerinden ay›ran iki karakteristik vas›f vard›:

Onca sanat, birçok ça¤dalar›n›n verdikleri mânalardan büsbütün baka bir 
mâna ta›rd›. O, “sanat sanat içindir” vecizesini, bu telâkki daha itibardan 
dümedi¤i zamanlarda da, tan›mam›t›. Onun için yedi cild tutan 
Safahat’lar›nda görece¤iniz k›sa ve uzun bütün iirleri, kendi görü çevresi-
nin genili¤i nisbetinde, muhiti ve cemiyeti terennüm etmitir. Büyük harb-
de onu Berlin’e ve Necd’in s›cak çöllerine kavuturan bu sanat telâkkisi 
olmutur, diyebiliriz. 

Bir muharrir dostumuzun da dedi¤i gibi “herkesin gecelerden, gölgelerden 
bahsettikleri zaman o, bir idealin heyecanl› kahraman› olmutur”.

Bir tak›m airlerimizin eserlerinde ancak garnitür halinde bulunan vatan ve 
millet mevzuu Âkif’in iirinde tek ve biricik kaynak ve p›nar gibi ça¤lad›, 
durdu.

Sonra Âkif, iirinin ve sanat›n›n ifade vas›tas› olarak –Arabça ile Farsçay› bir-
çok ça¤dalar›ndan daha iyi bilmesine ra¤men– Osmanl›cay› de¤il; güzel, 
sade ve tabiî Türkçeyi seçmitir. Evvelki gün beyaz sakall› airin tabutu 
arkas›na daha b›y›klar› yeni terlemi bir genç kalabal›¤›n› toplayan, bu 
vas›tay› seçmekteki ve yüksek bir tahkiye kabiliyeti ile kullanmaktaki isabet 
ve muvaffakiyeti olmutur.

Âkif, “vatan”a ne mâna veriyordu? Âkif “milliyet”i nas›l anl›yordu? Bizde, 
hemen hemen, ilk önce “vatan” kelimesini kullanan Nam›k Kemal’le oldu¤u 
gibi, evvelki gün Edirnekap› mezarl›¤›na gömülen airle de aram›zda bu 
mefhumlara mâna vermek bak›m›ndan büyük farklar ve mesafeler 
bulundu¤unu kaydetmeden geçemeyiz. O, kütlenin ruhuna harikulâdelikler 
a›layan, millet mucizelerine hayat veren “sebeb” ve “müessir”leri, gere¤i 
gibi sezememiti. Fakat bu ahlan›lar›n, bu yabanc› ak›nlar önünde et ve 
kemikten birer kale gibi durular›n heyecan› onun kalemine ölmez hamaset 
eserleri ilham edebilmitir.

Âkif’in son y›llar›n› M›s›r’da ›st›rap verici bir nostalji içinde geçirdi¤ini söy-
lüyorlar. air, gözlerini 27 ‹lkkânununda yabanc› Afrika ufuklar›na kar› 
yumsayd›, hiç üphesiz, altm› üç y›ll›k hayat›n›n da ifadeye muktedir ola-

mayaca¤› en çetin ›st›rab› bu olacakt›. 

Kaynak: Ulus, 29 ‹lkkânun 1936.

Âkif’in simasını ölümsüzleştirmek üzere 
yapılmış büstü. 88 Kanaatimizce, bu metin, Ulus gazetesi yazarı olması ve 30 İlkkânun 1938 tarihli yazısıyla muhteva itibarıyla 

tenakuz ifade etmemesi bakımlarından muhtemelen Nureddin Artam’a aittir. (haz.)



s e s s i z  y a ş a d ı m 107

39.

Büyük şair Mehmet Âkif’in temiz hatırası önünde

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu

Fransa “Marseyyez: Marseillaise”i yapan Roje dö Lil’in bilmem kaç›nc› 

y›ldönümü tes’ide haz›rlan›rken Türkiye ‹stiklâl Sava› y›llar›n›n ve “‹stiklâl” 

güftesinin ve Türk iirinin büyük airi Mehmet Âkif’i kaybetmek 

bedbahtl›¤›na u¤ram› bulunuyor.

Kemalist Türkiye’ye, Türk ›rk›na, Türklerle meskûn olan diyarlara, Hatay’a 

ve betahsis iir, edeb ve sanat Türkiye’sinin vatandalar› olan münevverlere, 

san’atkârlara, edip ve airlere bu onulmaz ac›n›n matem ve azab› kar›s›nda 

taziyetlerimi sunar›m.

Kemalist Türkiye taziyete muhtaçt›r. Zira Türk Mehmet Âkif Türk Mustafa 

Kemal’in isyan nâras›n› ilk iitmi olan ve Kemalist ihtilâl saflar›na ilk 

kar›m› olan erlerden bir ero¤lu erdi.

Türk ›rk› taziyete muhtaçt›r. Zira Türk ›rk›n›n dili, ite en ufak bir tereddüde 

hak vermeyen kat’î bir ifade ile söyleriz ki hançerelerde ona en gür ahengi 

verebilen sanatkârdan dündenberi mahrum bulunmaktad›r. 

Türklerle meskûn olan diyarlar›n ve o Hatay’›n taziyetlerimize muhtaç 

olduklar›na inan›yoruz zira onlar yar›n, öbür gün ve daha öbür gün nesiller 

nesilleri ve devirler devirleri takip ettikçe, daima dirili¤e, daima uura, 

daima “en önde olma¤a” ve daima istiklâle do¤ru yürüyecek ve ulaacaklard›r. 

Fakat bu cidallerinde zafere ulasalar dahi daima bir Mehmet Âkif’ten mah-

rum bulunman›n azap ve zaaf›n› duyacaklard›r.

iir, edep ve sanat Türkiye’sinin, yani münevverler, sanatkârlar, edipler ve 

airler Türkiye’sinin muhtaç bulundu¤u taziyeyi ise “mâsiva ve “fenâ”n›n 

ledünnüne, k›smen olsun, nüfuz imkân›n› elde etmi oldu¤u iddias›nda 

bulunan bu yüksek s›n›flar›n, ancak, kendi idrak ve uurlar›nda bulabilecek-

lerine kaniiz. Bununla beraber böyle bir netice bu s›n›flara mensup olanlar›n 

ferden büyük cehtler göstermeleri ile kabil olabilecektir. Zira bu anî darbe 

kar›s›nda bir hayli sars›lm› olan münevver bünyemiz böyle bir idraki 

mümkün k›lacak havsala statukosuna ancak zaman ile ulaabilecektir.

*

air Mehmet Âkif çocuklu¤umu geçirdi¤im bir mahallenin bütün çocuklar› 

taraf›ndan sevilen babalardan biri idi. Mektep dönüünde sokaklarda 

akala›r, yaramazl›k ederken onun bir köe ba›nda belirii bizim birden 

bire sayg› gösteren bir vaziyet almam›za sebep olur ve o iri gövde ile 

yan›m›zdan her geçiinde, mutlaka bize, kendisini bir kat daha sevdirecek 

iki üç cümle söylerdi.

Sonra neslimin her güzel sanat merakl›s› gibi ben de devrin airlerini 

tan›d›m. O bir hayli müslümand›, ben bir hayli athé idim. Buna ra¤men keli-

“Şair Mehmet Âkif çocukluğumu 
geçirdiğim bir mahallenin bütün 
çocukları tarafından sevilen 
babalardan biri idi. Mektep dönüşünde 
sokaklarda şakalaşır, yaramazlık  
ederken onun bir köşebaşında belirişi 
bizim birden bire saygı gösteren bir 
vaziyet almamıza sebep olur ve o iri 
gövde ile yanımızdan her geçişinde, 
mutlaka bize, kendisini bir kat daha 
sevdirecek iki üç cümle söylerdi”. 
(Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu)
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melere verdi¤i ahenk, söze verdi¤i güzellik, ifadeyi ulat›rd›¤› yükseklik 
Âkif’i idrak etmemi zarurî k›lm›t›. 

Sonra bir gün air Mehmet Âkif’i, Ankara’da Türk nesillerine bir “devr-i 
tarihî”yi unutturm›yacak olan güzel eserini yazarken görmütüm.

Güzel eserini… yani bir müddet sonra musikinin Türk istiklâlini terennüm 
edebilmesine imkân vermi olan iirini. 

Ben o devirlerde Hakimiyet-i Milliye’nin müdürü idim. Gazeteye idarehane 
olarak Maarif Vekâleti’nin alt kat odalar›ndan birini göstermilerdi.

Mehmet Âkif, gazetenin tercüme k›sm›n› idare eden Kâmil Paazade 
Hikmet’i s›k s›k ziyaret eder ve mahallesinde büyümü bir çocuk nazarile 
bakt›¤› bana da, mutlaka çocuklu¤umu hat›rlatan bir iki güzel cümle söyle-
meyi ihmal etmezdi. ‹te o günlerden birinde, bir ö¤le yeme¤inden sonra 
büromda çal››rken airin yine bizi ziyarete geldi¤ini görmütüm. Âkif bir 
parça dalg›nd›. Masalardan birinin ba›na geçerek elinde tuttu¤u bir kâ¤›t 
tomar›na bir eyler karalam›ya balad›. Onun çal›t›¤›n› görünce kendisini 
lafa tutmad›m. ‹ime devam ettim. 

Aradan ne kadar geçti bilmem. Belki yirmi dakika, belki yar›m saat. Birden 
neeli bir sesle bana hitap etti¤ini duydum:

— Dinle bakal›m, delikanl›!

— Buyur üstad…

— Sana bir ey okuyaca¤›m. Bakal›m nas›l bulacaks›n? 

Ve “esta¤firullah üstad” dememe vakit b›rakmadan gayet hafif bir sesle oku-
maya balad›:

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üsütünde tüten en son ocak 
O benim milletimin y›ld›z›d›r parl›yacak 
O benimdir o benim milletimindir ancak!

—………..

— Nas›l buldun?

— Sehl-i mümteni…

— O kadar ileriye gitme… Be¤enirler mi dersin?

— Hakimiyet-i Milliye’nin bunu neredecek nüshas› kap››l›r kanaatin-
deyim. Tamamlad›n›z m›?

— Henüz de¤il… Fakat yar›n ö¤le üzerine kadar bitirmeye mecburum.

— Neden bu acele üstad›m?

— Acemi çapk›n bunu ‹stiklâl Mar› komisyonuna verece¤im; 
Hakimiyet’e de¤il. En son müddet yar›n.

— Öyle ise üstad… be yüz liray› kazanaca¤›n›za yemin edebilirim.

Said Halim Paşa gençken...

Âkif, yakın dostu Abbas Halim Paşa’nın  
oğlu Said Halim Paşa’nın Fransızca 
yazdığı İslâmlaşmak isimli eserini 
Türkçeye tercüme etmiş ve bu eser 
hakkında şöyle demişti: “Yüzlerce 
sahifeyi bihakkın işgal edecek kadar 
vâsi bir mevzuun kemal-i maharetle  
otuz sahifeye sığdırılmış olduğu bu telif-i 
muazzamda mevki tutan mebâhis-i  
azimeyi telhis kâbil olamıyacağı teslim 
olunur. Son senelerde bir nazîrini 
göremediğimiz bu eserlerile Said Halim 
Paşa İslâm mütefekkirlerinin enzar-ı  
tetkik ve tetebbuuna mühim birçok 
hakâik arzetmiş oluyorlar”. 



s e s s i z  y a ş a d ı m 109

Gözlerini odam›n bir köesine dald›rarak heyecandan bo¤ulan bir sesle:

— Be yüz lira m›? -dedi- onu alm›yaca¤›ma seni temin ederim. Fakat 
bugünkü isyan› en iyi ben ifadelendirmek istiyorum. Bunun için 
bilemezsin içimde ne büyük bir istek var.

Ve;

— Ben fazla kalam›yaca¤›m. Hikmet gelirse selâm söyledi, dersin…

deyip odadan ç›kt›.

Bir iki gün sonra Hamdullah Suphi Mehmet Âkif’in eserini Millet Meclisi 
kürsüsünde okurken bütün mebuslar pürheyecan aya¤a kalk›yorlar ve her 
beyti bir alk› tufan› ile kar›l›yorlard›. Bu iiri ilk dinleyen ben, bu sahnenin 
ahitlerindenim de.

Ve… Mehmet Âkif’in dile¤i oldu.

Hâkimiyet-i Milliye’nin boyas›z, tahta bir masas› üzerinde son tashihi yap›lan 
iir bugün Türk milletinin ‹stiklâl Mar›’d›r.

Âkif bir hatip miydi?

Bu suale cevap verebilecek bir f›rsat› elde etmi de¤ilim. Fakat onda tam ve 
mütekâmil bir “insan adam” ya›yordu. Bunun içindir ki sözleri en muhteem 
hatibin en beli¤ hitabesinden yüce bir derunî tesir yapard›. 

Bir gün belki çok sevmedi¤i bir Türk muharririnden, ehabettin Süleyman’dan 
bahsediyordu. On dakika süren sözleri dinliyenlerin hayallerinde öyle sarih 
hatlarla bir ehabettin Süleyman, tan›mad›¤›m›z bize meçhul ve maveraî bir 
ehap çizmiti ki, bir an realitelerin ehab’›ndan bambaka birini, bir roman-
tik kahraman› hat›rlar gibi olmutuk. ehab’›n bugün sa¤ olan yegâne kardei 
edip dostum R›za Çavdarl› o gün Mehmet Âkif’i dinliyenlerin aras›nda idi ve 
ondan sonra Mehmet Âkif’ten bahsedildikçe hep öyle söylemeyi itiyat 
edinmiti:

—Ben kardeimi evvelce kendi hat›ralar›m aras›nda bulur ve matemi-
mi o yollardan duyard›m. imdi hat›rama ne zaman ehap gelse 
Mehmet Âkif’i iitiyor ve onun gösterdi¤i ehab’a ac›yorum.

Mehmet Âkif ite böyle bir sanatkârd›. Kardein kafas›ndan kardei silip bir 
baka karda yaratabilen bir sanatkâr.

Büyük Şairin Ölümüne Tarih

Murassad›r, gelen tarih-i cevherdârine bir bak:

Elinde anl› asân yok 
Livay› hamdimi elhak 
Bugün penbe ufuklardan 
Koca Âkif yaar ancak.

                                                                               1936

                                  Nurettin Rüdü Bingül

Kaynak: Aç›ksöz, 29 Birincikânun 1936. 
(Çantay, Âkifname’de bu dörtlük olmadan, 
tam metin s. 327-329’da; Eref Edip, 
Mehmet Âkif, s. 375’te iki paragraf› yer 
almaktad›r).
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40.

İstiklal Marşı şairi Âkif’in son günleri89

Ömer Rıza Doğrul

Üstad›n en büyük emellerinden biri istiklâl sava›n›n destan›n› yazmakt›

Alt› ay evvel ‹stanbul r›ht›m›na yanaan vaporun merdivenlerinden süzülen 

bir gölgeyi birdenbire tan›mam›, dikkatle yüzüne bakt›ktan sonra büyük 

bir fâciaya kavutu¤umu anlam›t›m. Midhat Cemal’in o gün içinden derin 

ve dikenli bir:

— Eyvah!

s›zm› ve bu s›z›lt› benim içime ilemiti.

Üstâd, Âkif hakikaten erimiti. Fakat çok nikbindi. Memleket havas›n›n ken-

disini yeniden diriltece¤ine inan›yordu ve bu inanc›n› son dakikas›na kadar 

kaybetmedi. Ölümünden iki üç gün evvel konuuyorduk:

Pek yak›n bir akrabay› kendisini ziyarete getirmeyi söylemitim:

— Hay›r, dedi, getirme. ‹nallah ben kendimi toplar toplamaz kendisi-

ni görmiye giderim.

Sonuna kadar muhafaza etti¤i bu ümid, sonuna kadar sars›lm›yan bu manevî 

kuvvet kar›s›nda, bazan a›r›yor ve ne yapaca¤›m› kestiremiyordum. 

Doktorlar, vaz’iyyeti aç›kça anlatm›lard›: ümid yok, kendisi de s›hhat›n›n 

günden güne y›k›ld›¤›n› görüyordu. Fakat nikbinli¤i ve itimad› ak›llara dur-

gunluk verecek derecede sa¤lamd›. Aras›ra kendi kendime:

— Acaba bize teselli vermek için mi böyle söyliyor?

diyordum ve derhal kendi kendimi tashih ediyordum. Çünkü ona bu 

nikbinli¤i, bu sönmez ve solmaz ümidi veren kaynak, beerin hayata müfrit 

ba¤lan›› de¤ildi. Bu kaynak, daha derin, daha engin ve daha ulvî idi. 

Hastanede tedavî edildi¤i müddetce; odas›, müsafirlerle mütemadiyen 

dolup boal›yor ve kendisi müsafirlerini kar›lamaktan ve onlarla 

konumaktan yoruluyordu. Bu yüzden doktarlar› ikâyet ediyor, fakat, ken-

disi, kendisini sevenleri görmekten ve her birile ayr› ayr› görümekten mem-

nun oluyor ve yorgunlu¤undan ikâyet etmiyordu.

Nihayet bu vaz’iyyetin önünü almak icab etti ve üstâd eski ve asîl bir dostu-

nun o¤luna aîd bir köke müsafir olm›ya davet olundu. Kök Alemda¤›’nda 

oldu¤u için üstâd buran›n havas›ndan, suyundan, huzurundan istifade ede-

cek, burada g›das›na daha fazla ehemmiyyet verecek, Avrupa’dan getirilen 

ilâçlar›n› tatbik edecek ve günden güne iyileecekti.

Alemda¤›’na kavumak onu cidden sevindirmiti. Haftada veya on günde bir 

ehre inerek dostlar›n› görecek, doktoru ile görüecek ve tekrar Alemda¤›’na 

dönecekti, hatta k›› da orada geçirecekti.

89 Çantay’da metin başlıksız olarak yer almıştır. 

Dücane Cündioğlu’nun Bir Kur’an Şairi, kitabın-

da ise “İstiklâl Marşı Şairi Âkif’in Son Günleri” 

başlığıyla verilmiştir. Bkz: 1.bsk., s. 372’de
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— Orada, diyordu, bir a¤ac›n dibine hal› sererek uzan›r, dinlenir, 

aras›ra gezer dola›r, temiz hava, bol güne içinde yaar ve kendimi 

toplam›ya gayret ederim. Biraz kendimi toplad›ktan sonra hepinizi 

de davet edece¤im. Çünkü aç›m, esiz bir san’atkâr.

Üstâd, gerçi Alemda¤’›nda hal›s›n› yeil a¤açlar›n alt›na serdi ve uzand›, yeil 

a¤açlar aras›nda gezip dolat›. Fakat kendisine öyle bir ilâç verilmiti ki 

Alemda¤› seyahat›n›n bütün zevkini zehir ediyordu: bu ilâc› and›kça:

— ‹ngiliz tuzu yok mu, bunun yan›nda erbet gibi bir ey, diyor ve 

ilâve diyordu:

— Günde bir def’a içilse neyse. Fakat bir def’a içib, oh, bitti, dedikten 

sonra s›ra ikinci def’aya geliyor, bu yüzden Alemda¤› seferinden bir 

ey anl›yam›yorum. 

Fakat üstâd, Alemda¤› seferinden de bir türlü vazgeçmiyordu. ehre gelip iki 

ei dostu kabul ettikten ve doktorunu gördükten sonra derhal yola ç›k›yordu. 

Hiç unutmam bir gün bana öyle yan›p yak›ld›:

— O¤lum, dedi, ben evvelce Üsküdar’dan kalkar, bir hamlede Alem-

da¤›’n› yaya olarak boylard›m. Bugün gerçi aya¤›m yere de¤meden 

Alemda¤›’na gidiyorum, fakat kaç para eder, otomobilin içinde 

inim inim inliyorum. ‹yi olsam da yine yaya gitsem.

Üstâd, hakikaten, en uzak mesâfeleri yaya gitmeyi, mutad nakil vas›talariyle 

seyahata tercih ederdi. Bir aral›k Beylerbeyi’nde oturuyorduk. Aras›ra 

Göztepe’deki bir dostunu görmiye giderdi. Beylerbeyi s›rtlar›n› aar, menzil-i 

maksuda var›r, akamlay›n da ayni tarik ile eve dönerdi. 

Bu gürbüz ve canl› adam›n otomobil içinde inliyecek dercede elden, ayaktan 

dümesi, bir fâcia de¤ildir de nedir?

Alemda¤› seferleri tevalî ettikce üstâd›n s›hhatten dütü¤ü göze çarp›yor, 

fakat Alemda¤›’na gitmekten de vazgeçemiyordu. Çünkü orada, senelerce 

mahrum kald›¤› memleket havas›n› daha bol, daha saf buluyor, orada en 

Ömer Rıza Doğrul çalışma  
masasının başında.

Fotoğraf Âkif’in kızı, Ömer Rıza’nın eşi  
Cemile Hanım’a imzalı.

(Yusuf Çağlar arşivi)
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derin huzur içinde memleketle ba baa kal›yor ve gündelik ihtiyaçlar›n›n 

haricindeki bütün vakt›n› düünerek geçiriyordu.

Aylarca devam eden bu derin, bu ›zt›rabl› ve buhranl› düünme devri ona 

kim bilir neler ilham etti ve kendisi bu ilhamlar›, kim bilir, hangi çerçeve 

içinde bize sunmay› tasarlad›.

Ötedenberi en büyük emellerinden biri ‹stiklâl Harbi’nin destan›n› yaz-

makt›. M›s›r’a çekilmekten maksad›, hayat gailelerinden âzâde bir köede 

çal›mak ve bu destan› yaratmakt›. Tam bu s›rada Diyanet ‹leri Riyaseti ona 

Kur’an tercemesini vermek istedi. Kendisi bu ii kat’î surette kabul etmemek 

istemi ve bu karar›nda ›srar etmiti.

Bu ›srara, ›srar ile mukabele edenlere:

— Birkaç parça iir yazaca¤›m, ona mâni olursunuz…

diyordu.

Fakat, yine muannidâne ›srar ile kar›lanm› ve onun bu yerden gö¤e kadar 

hakl› olan îtiraz› kabul olunmam›t›.

Âkif buna ra¤men bu ii üzerine almam›ya u¤ram›, bir aral›k muvaffak 

olur gibi olmu, bu sefer ii mutlaka ona yüklemek istiyenler, merhumun en 

aziz arkada›, merhum Ahmed Naim’i öne sürerek üstâd› iknaa çal›m›lar, 

nihayet Âkif, ömründe k›rmak istemedi¤i Naim’in ›srar›na dayanamam› ve 

bu ii kendi tabiriyle “istemiye, istemiye” kabul etmiti. 

Âkif’in Kur’an tercemesi iini kabul etmek istememesinin hikmeti, Kur’an’a 

olan sonsuz hürmeti idi. Bu yüksek hürmet, onu Kur’an’›n her kelimesi üze-

rinde uzun uzun durm›ya sevkediyor ve sonunda onu yine muvaffak 

olmad›¤›na inand›r›yordu.

Kur’an-› Kerîm’e kar› bu duyguyu ve bu iman› ta›yan adam›n Kur’an’› terce-

me etmesine yahut yapt›¤› tercemenin kendini tatmin etmesine imkân yoktu:

Nitekim kendisine, bu tercemeyi ne yapt›¤›n› sordukça:

— Yapamad›m, diyor ve ilâve ediyordu:

— Beni tatmin etmiyen bir eser, bakalar›n› nas›l tatmin edebilir?

Ve ben, üstâd›n bu sözüne kar› bir diyecek bulam›yordum.

Üstâd›n M›s›r’da geçirdi¤i be alt› seneyi igal eden bu çal›malar›, kendisine 

göre, hiçbir netice vermedi¤i için boa gitmi ve bu yüzden Türk edebiyyat› 

büyük bir âbideden mahrum kalm›t›r. On senenin geride kalan dördünün 

ikisini, daha evvelki senelerin yorgunlu¤unu dinlendirmek ihtiyac›, ikisini 

de son hastal›¤›n›n ›zt›rablar› imha etmitir.

Kendisi bu boubouna giden senelerini teessürle an›yor ve:

— Bu yüzden ne tasarlad›klar›m› yapabildim, ne de bu ii bitirebil-

dim. Çok yaz›k oldu.

diyordu.
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Alemda¤›’na çekildikce ve aras›ra da kendisinde iyilik hissettikce yazaca¤› 

eserlerden bahseder ve bunlar› ilk müsaid f›rsatta yazmay› düünürdü. 

Onun yazmak istedi¤i bir eser de Haccetü’l-veda’d›. ‹slâm tarihinin en 

müheyyic vak’alar›ndan biri olan bu hâdise Peygamber’in son hacc›n› ve yüz 

binden fazla müslümâna hitaben söyledi¤i bir nutku tasvir edecekti. 

Nihayet ‹slâm-Türk tarihinden al›nma bir vak’an›n ilhamiyle bir piyes yaz-

mak istedi¤ini söylüyordu. Vak’a ehl-i salîb harbleri devrinden al›nacak, 

Eyyubo¤lu Selâhaddin’in kahramanl›klar›n› anlatacakt›.

Fakat üstâd, Alemda¤›’na son avdeti s›ras›nda pek harab bir halde idi. Bu âne 

kadar bu derece iddetli buhranlar geçirdi¤i görülmemiti. Me’um 

hastal›¤›n son ve kat’î hücumlar›n› yapt›¤› besbelli idi. Fakat ölümünden iki 

gün evvel tekrar uzun uzad›ya konutuk. Gerçi dili biraz a¤›rlam›t›. Ve söz-

leri biraz zorla anla›l›yordu. Fakat kafas›, ciyadetinden ve kudretinden bir 

ey kaybetmemi; gözlerinin feri kat’iyyen sönmemi, zekâ ve kavray›› zerre 

kadar eksilmemiti. Bana memleket ilerini ve dünya vaz’iyyetini sormu ve 

cevablar›n› derin bir alâka ile dinlemiti.

Nihayet dün, üstâd›n halinde gündüzden bir tahavvül göze çarpt›. Kendisi 

her zamankinden daha hallice idi. Konuuyordu, fakat yaln›z b›rak›lmak 

istemiyordu. 

Akamlay›n yedi buçuktan biraz sonra k›sa bir nefes darl›¤› üzerine her ey 

bitti ve üstâd kendi tabiriyle “nazenin bezmine” kavutu.

Kaynak: Tan, 29 Kânunuevvel 1936. (Çantay, Âkifname, s. 330-333; Dücane Cündio¤lu,  Bir 
Kur’an airi, s. 372).
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41.

Hatır ve gönül

Burhan Cahit [Morkaya]

‹stiklâl Mar› sahibi air Mehmet Âkif öldü.

Medrese edebiyat› üstad›n›n son aylar› pek hazindi. Onu ilk ve son defa 

geçen yaz Alemda¤›’nda, Prens Halim’in çiftli¤inde görmütüm.

Kendini iyi hissetmedi¤i için ömrünün son günlerini memleketinin yeil 

köelerinde geçirmek için M›s›r’dan gelen büyük air Alemda¤›’n›n as›rlar 

seyreden engin ç›narlar› alt›nda, aç›k havada orman›n musikisini dinliyordu.

Onu tabiatin yeil koynunda b›rak›p dönerken içimde derin bir teessür 

vard›. Bu teessür Safahat airinin ›st›rab›na ahit olmaktan ziyade ‹stiklâl 

Mar› güftegâr›n›n elîm âk›betini görmekten do¤mutu.

Çünkü air de olsa, âlim de olsa o da bir fanî insand›. Mukadder âk›betlere 

gözya› dökmenin ne k›ymeti olur. Fakat eseri ile bir cemiyetin varl›¤›na 

kar›m› fanilere kar› o cemiyetin bigâneli¤i ya›yanlar› daha çok muztarip 

eder.

Mehmet Âkif’in edebî mesle¤ine inanm› de¤ilim. Hattâ daha mektep 

s›ralar›nda onun Fikret’le olan fikir düellosunu heyecanla takip ederken 

Âkif’i ba›nda burma burma sar›¤› ile hain ve inatç› bir medrese softas› gibi 

görürdüm. Fikret’in o ince, fakat hançer gibi bat›c›, ate gibi yak›c› cevaplar›n› 

har›l har›l ezberlerken ahs›n› tan›mad›¤›m Fatih Kürsüsü’nde airine kar› 

derin bir husumet duydu¤umu da unutmuyorum.

Fakat 1914’den bugüne kadar Türk edebiyat›nda c›v›k ve c›rlak san’at iddia-

larile ç›rp›nap duran airlerimizin millî mara mevzu olacak iki sat›rl›k bir 

nâz›m ç›karamad›klar›n› gördükten sonra Safahat airine kar› duydu¤um o 

masum dümanl›ktan utand›m.

Bu samimi hicap ile onu son günlerinde olsun ziyaret etmek, elini öpmek için 

Alemda¤’›na kadar gitti¤im zaman gördü¤üm manzara beni bir kat daha 

mahçup etti. Çünkü millî mar›m›z›n ad› tarihe geçecek airi orada millî ve 

resmî alâka ve efakatlerden uzak, tesellisiz, sevgisiz, hasretini çekti¤i yur-

dunun havas›n› kokl›ya kokl›ya hayata gözlerini kapamaya çal››yordu.

Kaynak: Son Posta, 29 Birincikânûn 1936.

Âkif’in çok az karikatürü var. 1 Şubat 1923 
tarihli Akbaba’da yayınlanan ve Mazhar 
Nâzım tarafından çizilen bu karikatür “iki 
Âkif” olduğu fikrini resmetmek istemiş 
sanki: Bir tarafta medreseli (Molla Sırat!) 
Âkif, diğer tarafta mektepli Âkif.

“Softa, ahlâk taassubu yaşatan, 
herkeste kendi ahlâk ve telakkilerini 
görmek isteyen, ancak kendisi gibi 
duyup düşünmeyeni ittiham edene 
denir. Şu halde dinin olduğu gibi, ilmin, 
ahlâkın, milliyetin, hattâ insaniyetin 
bile softaları vardır. Âkif’i, sırf  
kendilerinin ve devirlerinin ahlâkına 
tabi olmadı diye softalıkla ittiham 
edenler, bu hareketlerile herbiri kendi 
sahasında softa olduğunu anlatmış 
oluyorlar”. (Nurettin Topçu, Hareket, 
Şubat 1943).



s e s s i z  y a ş a d ı m 115

42.

Mehmet Âkif

Peyami Safa

En büyük vatan airlerimizi aruz yetitirdi. Nam›k Kemal’le bal›yan, Tevfik 
Fikret’le devam eden vatan iiri, dün, Mehmed Âkif’le beraber topra¤a girmi 
say›labilir. Milli veznimiz hece oldu¤u halde, hece airlerimiz için Nam›k 
Kemal’in “Vaveylâ”s›, “Kaside”si gibi, Tevfik Fikret’in “Sis”i, “Rübab›n 
Cevab›”, “Millet ark›s›” gibi, Mehmet Âkif’in “Çanakkale”si ve “‹stiklâl 
Mar›” gibi, bir milletin haf›zas›na her m›sra› atalar sözü haysiyetile malolan, 
vatan›n büyük günlerinde bir a¤›zdan hayk›r›lan, en perakende ve ak›n 
ruhlar› bile tek bir müdafaa ak› ve iradesi içinde bir araya devirerek aya¤a 
kald›ran, “millî” vasf›na tam lây›k bir airimiz ç›kmad›. Nam›k Kemal’den ve 
Tevfik Fikret’ten sonra, iki gündenberi, Mehmet Âkif te yoktur, Vatan iirinin 
bu üç büyük zirveli s›ra da¤lar› üstüne ölümün kara bulutu indi. Bütün ölçü-
leri ve haysiyetile düünürsek, bugün, Türk vatan› airsizdir.

Gözlerimiz, bo kalan bu üç kürsünün ayaklar› dibinde baz› namzedlerin 
karalt›lar›n› seçmiyor de¤il. Kendilerine, vatan›n büyük emellerini, ac›lar›n› 
ve hasretlerini nida eden güzel manzumeler borçlu oldu¤umuz birkaç aruz 
ve hece airimizi unutmak haf›zas›zl›¤›na, yahut unutur görünmek 
politikas›na dümek istemem; fakat bu üç büyük vatan airinin ve onlarla 
beraber yoklu¤a kar›an di¤er bir ikisinin yaay›larile söyleyileri aras›ndaki 
ah›s ve eser ahengi, daha aç›kças›, onlar› yaln›z eserlerile de¤il hayatlarile de 
birer fazilet abidesi halinde sivrilten büyük feragat, yerine koyamad›¤›m›z 
birer eceresiz tarih k›ymeti olmu, varis b›rakmam›t›r.

Tesadüfle izah olunam›yacak kadar muayyen, tek bir sebepden ileri 
geliyormu gibi sabit bir kader, vatan airlerimizin hepsini ya sürgünlerde, 
yahut zaruret, husran ve muhitin tüyler ürpertici tasas›zl›¤› içinde öldürdü. 
Mehmet Âkif te bu korkunç an’aneden kurtulmu de¤ildir. Son defa 
M›s›r’dan ‹stanbul’a geldi¤i zaman, Frans›zlar›n Marseyyez’ini yazan Rouget 
de Lile’in yüzüncü y›ldönümüydü. Sosyalist, komünist, nasyonalist, ruvaya-
list bütün Fransa onun mezar›na diz çöküyordu: bütün Fransa yüz sene 
sonra Marseyyez airini ve bestekâr›n› anarken, Türkiye, on sene içinde, 
‹stiklâl airini unutmutu. Ak›beti göz önünde olan hastal›¤›nda bir 
M›s›rl›’dan baka ona tek bir Türk’ün yard›m eli uzanmad›, bilâkis baz› gaze-
telerde, aleyhine yaz›lar ç›kt›.

üheda f›k›racak topra¤› s›ksan üheda

Bugün Âkif te o topra¤›n içindedir ve o üheda aras›ndad›r. Bütün ömrünü 
Türk bayra¤›ndaki hilâlin erefini müdafaaya tahsis eden airin arkas›ndan 
kendi m›sra› tekrar edilebilir:

Bir hilâl u¤runa yarab ne güneler bat›yor!

Kaynak: Cumhuriyet, 30 Birincikânun 
1936. (Çantay, Âkifname, s. 340-341’de ve 
Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 365-367’de 
aynen yer alm›t›r. Özlük, Polemikler’de bu 
yaz›n›n bulundu¤u yer olarak Ç›¤›r, s. 46, 
‹kincikanun 1937, s. 81-82 verilmitir).

Üstadın vefatı üzerine yazı kaleme alan-
lardan Peyami Safa, “Bir hilâl uğruna ya Rab 
ne güneşler batıyor!” diyerek Âkif’i de batan 
o güneşlerden saymıştır.
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43.

Mehmet Âkif için

Hakkı Süha Gezgin

Son nefesini vermeden iki gün evvel, çok a¤›rlat›¤›n› duymutum. Hastal›¤›, 

insan gücünün hudutlar›ndan s›yr›lm›t›. Kurtarmak için ona uzanan eller 

birer birer sark›yor, yenilmez illet, bütün canavarl›¤› ile o büyüklü¤ü kemiri-

yordu.

Evvelki gün, Beyaz›t camiinin arkas›ndaki “musalla” ta›nda tabutuna el 

ba¤land›. “Nazl› hilâl” omzunda idi. Üniversite kap›s›ndan genç bir kalabal›k 

ak›yor ve meydanda birikiyordu. Arada memleketin tan›nm› adamlar› da 

var. Her yüzde, canevinden vurulmu insanlar›n ac›s› seziliyor.

Bir aral›k bu insan denizi çalkand› ve tabut, balar üstünde al bir dalga gibi 

yükseldi. Cenaze otomobili, a¤z›n› açm›, bekliyordu. Gençler vermediler. 

Omuz üstünü de az görerek el üstüne ald›lar. Tabutun alt›nda üç dört nesil 

birlemiti. So¤uktan morarm› yüzlerce parmak üstünde Mehmet Âkif 

ta›n›yordu.

Ayaklarda sevginin kanad›, ellerde sayg›n›n gücü ile meydan yürüdü; sokak-

lar yürüdü; ehzadeba›, Saraçhane, Fatih, Edirnekap› önümüzden gelip 

geçti ve ans›z›n kendimizi surun d››nda servilerin alt›nda bulduk.

*

Mehmet Âkif’e gösterilen bu cokun ba¤l›l›k, pek yerindedir. Memleket, 

kendi u¤runda y›pranan evlâtlar›n› unutmaz. Büyük air ise, varl›¤›n›n 

bütün de¤erli taraflar›n› yaln›z vatan için harcam› bir adamd›. Yedi ciltlik 

Safahat’›nda kendi derdinden bir sat›r yoktur. Kendi gönlünü, kendi ac›lar›n› 

bir yana atarak, bütün eserlerine yurdun gururunu, yurdun ac›s›n› sindiren 

büyük feragat kar›s›nda hürmet ve biraz da hayretle i¤ilmemek haks›zl›k ve 

insafs›zl›k olur.

Edebiyat-› Cedide’nin en kuvvetli oldu¤u günlerde, o da yaz›yordu. Memlekette 

yepyeni bir ak› varken, ve bu cereyan etraftan alk›lar toplarken, tek ba›na 

kalmak, kolay bir i de¤ildi. Ancak yollar›n›n sonundaki ayd›nl›¤› görebilen-

lerdir, ki bakalar›n›n izlerinde yürümezler.

Safahat airi, sanat bak›m›ndan yepyeni bir ahsiyetti. Üslûbunda kimsenin 

hakk› yoktu. Fikirleri unun bunun aks-i sadas› de¤il, kendi beyninin terkip-

leriydi. Heyecan›nda ise esizdi. ‹çi boalm› kabuk gö¤üslerin tak tak 

öttü¤ü demlerde onun imanla dolu varl›¤› göklerin sesini verdi.

Balkan sava›n›n ac›s›n›, torunlar›m›z, onun eserlerinde tadacaklar. Y›k›lan 

ocaklarda, parçalanan kardelerimizin yas›n› ilk tutan o olmutu. 

Urumellerinin yang›nlar› onun m›sralar›nda parlad›, kanl› göç alaylar› onun 

hayalinden süzülerek yürekler yaralay›c› ac›lara büründü.
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Süleymaniye ve Fatih Kürsüleri’nde yaln›z bu topra¤›n derdini konumu, 

sade bu vatan›n kurtulu yollar›n› aram›t›. Anadolu da¤lar›nda Türk’ün 

u¤uldayan sesine ilk koan air odur. Bülbül, ‹stiklâl Mar› bu kara günlerin 

alevden dokunmu iirleri say›lm›yor mu? Hele son yazd›klar› aras›nda 

gördü¤ümüz Bo¤aziçi’ndeki “Mevlûd” manzumesi kadar içli, cokun ve her 

taraf› parpar yanan kaç tane iirimiz var? Çanakkale’ye giden atafatl› heyet 

aras›nda o yoktu; fakat bu anl› sava s›rtlar›n›n “Homer”i o oldu.

Kayna¤› ne olursa olsun, eseri büyük, adam› yarat›c› yapan “heyecan”d›r. Bu 

gönül radyumu ise, o müstesna insanda yarad›l››n bütün cömertli¤ile 

y›¤›lm›t›. Harcad›kça art›yor, zenginli¤i göz kamat›r›yordu.

Ondaki sanat kudretine hiç imrenmedim. Çünkü bu, bence meselâ kanats›z 

uçmak kadar büyük bir “olmaz”d›. Fakat insanl›¤›na yaklamak iste¤i ömrü-

mün her ça¤›nda bir ideal olarak ya›yacakt›r.

Baka söz olmad›¤› için bugün “Âkif öldü!” diyoruz. Sonsuzlu¤u eserlerinin 

büyüklü¤ünden alan hiç ölür mü? Âkif’in Türkçe yaad›kça an›laca¤›na, dün 

tabutu alt›nda yan yana dizilen dört neslin büyük kalabal›¤› ahittir.

Kaynak: Kurun (ilâve), 30 Birincikânun 1936. (Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 367-368’de son dört 
paragraf baz› k›saltmalarla yer alm›t›r).

Ezanlar sustu… Çanlar inletip durmakta âfâkı 
Yazık, Şark’ın semasından hilâlin geçti işrâkı. 
Zaman artık salibin devr-i istilası, ilhâkı. 
Fakat yerlerde kalmış hakların ferdayı ihkâkı, 
Ne doğmaz günmüş ey acizlerin kudretli hallâkı!

                                      (Fatih Kürsüsünden)
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44.

Mehmet Âkif

Sadri Ertem

‹stiklâl Mar›’n› dinlerken onun ölümünü haber ald›m.

Mehmet Âkif’in et, deri, kan içinde k›m›ldanan bedeninin sükûna kavumas› 

bizi her eyden önce itiyatlar›m›za kar› ç›kar›lm› bir isyan ile kar›lat›rd›. 

‹nsiyakî bir hareketle ölümüne ac›d›m. Bu belki de ölüm korkusunun bende 

b›rakt›¤› bir aksülameldi.

Âkif’i, canl›lar âleminden, cans›zlar dünyas›na intikal eden bir varl›k diye 

de¤il, mücerret iirin, mücerret edebiyat›n, sosyal davalar›n çerçevesi içinde 

tahlil etmek, san›yorum daha do¤ru olur.

*

Âkif, on dokuzuncu as›r ark dünyas›n›n halketti¤i, göklere ç›kard›¤› ve yere 

vurdu¤u ahsiyetlerin aras›nda yer tutacak bir insand›r. 

On dokuzuncu as›r ark dünyas›nda sivrilen ahsiyetleri üç gruba ay›rmak 

mümkündür:

A. Din çerçevesi içinde kurtulu yolunu ar›yanlar.

B. Nasyonalist bir hamle ile kutulu yolunu ar›yanlar.

C. Kozmopolit bir cereyana tabi olarak Avrupa hayranl›¤›na sapanlar, 

hulâsa Tanzimatç›lar.

Âkif, ark dünyas›nda Cemalettin Afganî, Mehmet Ali cinsinden bir 

ahsiyettir. 

Âkif’i, büyük siyasî hareketlerde, aktif rol alm› bir ihtilâlci, ve din çerçevesi 

içinde bir reformatör halinde görmüyoruz. Fakat onun iiri davas›na hiz-

metçi yapan ruhunun iddetli ihtilâçlar›n› duymamak, onun içinde çalkanan 

hamleyi sezmemek mümkün de¤ildir.

Âkif, ruhunu din çerçevesi içinde tasfiye etmi ve geç kalm› bir Süleyman 

Dede’dir. Devri gecikmi zekâlar gibi o da emeklerinin, ›zt›raplar›n›n gerile-

re kald›¤›n› ve istikbalin kendisine bir ey vâdetmedi¤ini görmütür.

Âkif gibi heyecan dolu bir kalbin 63 ya gibi henüz ölüm ça¤› olm›yan bir 

zamanda ölmesi, diyebilirim ki yüzde seksen ideallerinini arkada kalm› 

oldu¤unu görmü olmas›ndand›r. 

Filhakika Âkif, Osmanl› imparatorlu¤unun son devrinde kendi misyonunu 

ifa için mücadele edecek cepheler bulmutu. Onun kar›s›nda air Fikret’i, 

mütefekkir R›za Tevfik’i ve Abdullah Cevdet’i ile bir kozmopolit Tanzimatç› 

Osmanl› hayat› vard›.

Onun dö¤ütü¤ü ikinci cephe, mütefekkiri Ziya Gökalp olan Türkçülerdi.

“Âkif gibi heyecan dolu bir kalbin 63 
yaş gibi henüz ölüm çağı olmıyan bir 
zamanda ölmesi, diyebilirim ki yüzde 
seksen ideallerinin arkada kalmış  
olduğunu görmüş olmasındandır”. 
(Sadri Ertem) 

(Dergâh Yayınları arşivi)
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Âkif, ‹stiklâl Harbi’nde bizim saflar›m›zda müstevlilere kar› bir nefer gibi 

çal›t›. Çanakkale Harbi’ni oldu¤u gibi, ‹stiklâl davas›n› da din çerçevesi 

içinde görüyordu. Müstevlinin ona göre bir s›fat› da “din düman›” idi. 

“Dii dümü canavar” diye and›¤› medeniyet, onun gözü önünde kilisesi ile, 

misyoneri ile, ordusu ile birlikte yürüyen emperyalizm idi. O, bunu bir “ehl-i 

salip” davas› eklinde tasavvur ediyordu. 

Nitekim Türkiye’de sosyal hareketler, Sebilürreat airini memnun etmi 

de¤ildi. 

Bundan dolay› kimseye tân etme¤e hakk›m›z yoktur. Çünkü kaybolan 

k›ymet, bir devrin sembolüdür. Bir ah›s de¤ildir. Bu sembol tân de¤il, 

tehise, tahlile lây›kt›r.

air Mehmet Âkif, bugün bizim için kendi janr› dahilinde yeri doldurulmaz 

bir kay›pt›r.

Bilhassa bence bu kay›b› edebiyat tarihi iki safhada tebarüz ettirecektir:

Âkif, aruzu güzel Türkçe ile konuulur bir hale koymutur.

Herkesin gecelerden gölgeden bahsetti¤i zaman, bir idealin heyecanl› kah-

raman› olmutur.

Kaynak: Kurun (ilâve), 30 Birincikânun 1936. (Bu yaz› ‹kincikânun 1937 tarihli Ay›n Tarihi 
Dergisi’nde de yay›mlanm›t›r. Ayr›ca yazar›n 1938’de Fikir ve San’at90 isimli kitab›na 
dercedilmitir. Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 372’de de iki paragraf halinde k›smen yer alm›t›r).

90 Sadri Ertem, Fikir ve San’at, Semih Lütfi Kitabevi, 

İstanbul 1939, s. 149-150.
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45.

Mehmet Âkif öldü

Mehmet Âkif te öldü.

Büyük air 27 Birincikânun Pazar günü akam› saat sekize çeyrek kala haya-

ta gözlerini yumdu. 

Bir müddet evvel M›s›r’a giderek, orada Camiyü’l- Ezher medresesinde ede-

biyat ve Türkçe müderrisli¤i yapan Âkif, ifas›z bir hastal›¤a tutulmutu.

Nihayet bu yaz ‹stanbul’a dönmü ve burada tedaviye devam olunmutu.

Birkaç ay önce Alemda¤›’nda bir kökte istirahate çekilmi, bilâhare 

Beyo¤lu’nda bir apartmana nakletmiti. Son günlerde çok zay›f düen air, 

nihayet Pazar günü akam› vefat etti. 

Âkif, Mehmed Tahir Efendi’nin o¤ludur. 1873’te ‹stanbul’da do¤mutur. 

Anas› Buharal›d›r, halis Türk’tür. Evvelâ babas›ndan okudu, gene babas›n›n 

sevkile medrese tahsili gördü. Mükemmel surette Arabca ve Acemce ö¤rendi. 

Fakat modern tahsili de ihmal etmedi. ‹stanbul ‹dadisi’ne devam etti. Oradan 

ç›kt›ktan sonra Baytar Mektebi’ne girdi, birincilikle diploma ald›. Kimyada, 

fizikte, nebatatta, hayvanatta, terihte, fizyolojide bütün arakadalar›na 

tefevvuk etmiti. 

Tahsilini bitirdikten sonra Suriye’de, Rumeli’de ve Anadolu’da dolat›, bir 

yandan da iirlerini neretmiye balad›.

Balkan Harbi esnas›nda teekkül eden Müdafaa-i Milliye heyetinin Neriyat 

ubesinde çal›t›. Mütareke s›ras›nda Anadolu’ya geçti. Bütün Millî Cidal 

devam›nca orada kald› ve Birinci Millet Meclisi’ne Burdur meb’usu olarak 

azâ seçildi. Bu esnada ‹stiklâl Mar› için aç›lan müsabakada, onun haz›rlad›¤› 

manzume birincili¤i kazanarak bestelendi.

Mehmet Âkif Arab airlerinden ‹bnülfarabi’yi [‹bnü’l-Far›z?], Türklerden 

Füzuli’yi, Acemlerden Sâdi’yi, Frans›zlardan da Lâmartin’i severdi. 

Bunlardan gizli veya aç›k müteessir olmutur, denilebilir. Fakat uras› 

muhakkat›r ki Âkif Türk nazm›n› aruz veznile herkesten ve her büyük 

airden daha selis bir dereceye yükseltmitir. 

Türkçe onun kaleminde en sade ve bununla beraber en beli¤i bir iir dili 

olmutur. Bilhassa aruzu fevkalâde bir ekilde kullananlardand›r.

‹stiklâl Mar›, Âkif’in kulland›¤› temiz ve duygulu lisan›n en heyecanl› bir 

mahsulüdür. Hakk›n Sesleri ve yedi ciltlik Safahat Âkif’ten bize kalan nefis 

arma¤anlard›r.

Safahat Türk edebiyat› için cidden büyük bir k›ymettir. Bu eserde çok kud-

retli görüler ve reel parçalar edebiyat›m›zda bu vadide eine pek az 

rastl›yaca¤›m›z örneklerdir.
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air Mehmet Âkif 29 Birincikânun Sal› günü gençlerin ve dostlar›n›n kollar› 

üstünde ta›narak Beyaz›d camiine getirilmi; cenaze namaz› k›l›nd›ktan 

sonra Edirnekap›’da ehidlik kar›s›ndaki kabristanda haz›rlanan hususî 

makberesine defnedilmitir. 

Uyan› büyük aire rahmet diler ve kederli ailesine samimi taziyetlerini bildi-

rir.

Son Şiiri

KEND‹M ‹Ç‹N

u serilmi görünen gölgeme imrenmedeyim: 
Ne saadet! Hani? Ondan bile mahrumum ben!

Daha y›llarca, eminim ki, hayat›n yükünü 
Dizlerim titreyerek çekme¤e mahkûmum ben!

Çöz de art›k yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n› 
Bana çok görme ilâhî, bir avuç topra¤›n›!

Kaynak: Servetifünun-Uyan›, y›l 46, c. 81/17, S. 2106-421, 31 ‹lkkânun 1936.

İstiklâl Marşı Zeki Üngör tarafından 
bestelenmişti. Marşın bestesi ve 
güftesinin birlikte basıldığı bir  
broşürün kapağı
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46.

Mehmet Âkif 

Halid Fahri Ozansoy

Ne ac› tesadüfler!.. Bir y›l içinde pek k›ymetli fikir ve san’at adamlar› topra¤a 

düüyorlar. Bu ölüm t›rpan›n›n biçti¤i son olgun baak da ne yaz›k ki ak saçl› 

büyük air Mehmet Âkif oldu.

Âkif’in iirimizde büyüklü¤ü nerede balar, nerede dü¤ümlenir?.. Bu k›sa 

yaz›mda bilhassa o noktaya temas etmek istiyorum.

Mehmet Âkif hiç üphesiz dünkü edebiyat›m›z›n pek mehur bir çehresidir. 

Bugünkü ve yar›nki diyemiyorum. Çünkü Âkif’in gelecek nesillere bizim 

neslimize verdi¤i heyecan› verece¤inde tereddüdüm var. Fakat bu, onun için 

bir noksan m›d›r? Asla, sadece bir zaman ve devir meselesi…

Âkif heyecanl› bir airdir.  Aruzu parmaklar›nda bir hamur gibi yu¤urmutur. 

Eserlerini tetkik eden en de¤erli edebiyat hocalar›n›n mütearife eklinde 

yazd›klar› ve haber verdikleri gibi hakikaten lirik vasf›na kuvvetle lây›kt›r. 

Aruzun, yukarda söyledi¤im gibi, büyük ahenkçisi ve ileyicisidir. Hem de 

ne kolayl›kla kullanm›t›r bu vezni, ne “sehl-i mümteni” dedikleri ekilde… 

As›m’da aruzla arzuhal yazm›t›r, Safahat’›n di¤er bir cildinde de aruzla 

mahalle kahveleri hayat›n› bütün mükâlemelerinin koyu çi¤ realizmi ile tas-

vir edebilmitir. Lamartin’e ta ç›kartan romantik manzaralar, Niller teren-

nüm etmitir, has›l› bu vezinle bütün üstadl›¤›n› göstermi ve kendisinden 

sonra gelenlere de, kendi zaman›nda o vezni kullananlara da pes dedirtmitir. 

Ancak en büyük cokunlu¤u ve bence en canl› eserleri dinî ilhâm ile dolu 

m›sralar›nda ç›nlamaktad›r.

Nam›k Kemal, sadece memleket ve vatan duygusu kar›s›nda coabilir, isyan 

edebilir, Âkif ise en millî iirlerinde, felâket y›llar›n› hayk›ran en sars›nt›l› 

m›sralar›nda bile mutlaka ikinci bir heyecan menba›nda ruhunu çalkalama-

dan rübab›n›n tellerini istedi¤i gibi inletemez. Ve ite bunun için daima dinî 

vecdin ve ilham›n ak›› içinde en heyecanl› iirlerini yaratabilmitir. Bilhassa 

bu noktadan, yaln›z Türkler için de¤il, bütün ‹slâm âlemi için bir san’at 

âbidesidir. Tabir caizse ‹slâm âleminde beyne’l-ümmet bir hususiyeti vard›r.

Âkif’in bütün Türk diyar›nda yediden yetmie kadar herkesin tan›d›¤› eseri 

muhakkak ki ‹stiklâl Mar›’d›r. Fakat dikkat edin. Bu manzumenin en kuv-

vetli beytini sorsalar her halde unu göstermez misiniz:

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda 

ühedâ f›k›racak topra¤› s›ksan, ühedâ!

Demek ki Mehmet Âkif’in iirde en kuvvetli taraf› ite bu ümmet airi 

oluunda, aruzun son deminde hametli bir sesle gürliyebilmesindedir. 

Onun sadece realizme kaçan taraflar›n› ise be¤enenler olabilir. Fakat Hüseyin 
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Rahmi’nin nesirle romanlar›nda yapt›¤›n› iirle yapmas›n›n, iiri büsbütün 

baka bir dil, bir gönül ve ahenk dili olarak tan›yanlar ve öyle sevenlerce 

be¤enilmesine imkân yoktur. O cephede Mehmet Âkif’in yaln›z “zanaat”› 

vard›r, halis san’at› ve airli¤i de¤il…

Din airi, en büyük ilham›n› yine dinden alabilirdi. Onu milliyet sevgisile 

kar›t›rabilmesi de ayr›ca meziyetidir. Netekim “Çanakkale” kahramanl›¤›n› 

yaatan m›sralar› bunun en yüce nümunesidir. Ruhuna Tanr›’dan gufran 

dilerim.

Kaynak: Servetifünun-Uyan›, y›l 46, c. 81/17, S. 2106-421, 31 ‹lkkânun 1936.

“Mehmet Âkif hiç şüphesiz dünkü 
edebiyatımızın pek meşhur bir 
çehresidir. Bugünkü ve yarınki 
diyemiyorum. Çünkü Âkif’in gelecek 
nesillere bizim neslimize verdiği 
heyecanı vereceğinde tereddüdüm var. 
Fakat bu, onun için bir noksan mıdır? 
Asla, sadece bir zaman ve devir 
meselesi…” (Halit Fahri Ozansoy)
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47.

Safahat şairi öldü

Ziya İlhan

Son y›llarda ölüm korkunç kanatlarile kara bir bulut gibi edebiyat alemimi-

zin üzerine, çökmü de¤erli üsdatlar› birer birer aram›zdan ay›rmaktad›r .

Bugünlerde yine içimizde bir damar›n koptu¤unu hissediyoruz: Safahat airi 

Mehmet Âkif ebediyete göçtü.

Mehmet Âkif… Bu öyle bir isimdir ki edebiyatla alâkas› olmayanlar bile ona 

kalpten ba¤l›d›r. Her yerde kalbimizin ta derinliklerinden gelen bir ürperile 

ve sonsuz bir heyecanla dinledi¤imiz ‹stiklâl Mar›’n›n airini tan›m›yan, 

sevmiyen bir Türk var m›d›r?

Mehmet Âkif Arap ve Acem iirinin ölçüsü olan “aruz”u konuma dilimize 

kadar sokmu, içtimaî dertlerimizi güzel bir Türkçe ile iirletirmi büyük 

bir Türk airidir. O yüz y›llarca Türk edebiyat›n› yabanc› ellerle örülmü bir 

kale gibi içine alan aruzun Yahya Kemal ile son kalan iki burcundan biri idi. 

Demek o da y›k›ld›, demek o da her fani gibi bir avuç toprak olacak. Fakat 

as›rlar as›rlara Çanakkale sava›n› ancak onun dilile anlatacak. Ne mutlu 

ona....

*

Mehmet Âkif dürüst ve temiz bir insand›. ‹lk medrese tahsili, aile terbiye ve 

telkini, yetidi¤i muhit ve ald›¤› ark kültürü itibarile koyu bir müslümand›. 

O cemiyetçi ve ‹slâmc› bir airdi.

Türk cemiyetinin ak››na ve olgunlamas›na daima ‹slâm felsefesinin ahlak 

zaviyesinden bakm› ve bu sebeple baz› ileri hamlelerimizi benimseye-

memiti.

‹nk›lâb›m›z›n sonsuz h›z› büyük airin ba›n› döndürmü olacak ki kanaat-

larile ba baa kalabilmek için M›s›r’a gitmi Camiulezher Medresesi’nde bir 

kürsü igal etmiti. Yedi sekiz sene yad ellerde yabanc› kafalara edebiyat sev-

gisini a›lamak ve Türk dilini ö¤retmekle u¤raan üsdat ömrünün son dem-

lerine erdi¤ini hissetmi 6 ay evvel hasret kald›¤› vatan›na dönmütü.

Türk iirinde aruz veznini en iyi kullanan yedi ciltlik Safahat, ve As›m’›ndaki 

“Çanakkale” ve “‹stiklâl Mar›” ile Türk edebiyat tarihinde mühim bir mevki 

igal eden Mehmet Âkif geni öhreti, yüksek tahsili ve engin kültürüne 

ra¤men yurduna döndü¤ü zaman kendini bar›nd›racak bir kulübesi bile 

yoktu.

Çöz de art›k yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n› 

Bana çok görme ilâhi bir avuç topra¤›n›
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diye hayat yükünün alt›nda içten inliyen büyük air -kalbimiz burkularak 

söylüyoruz- her Türk airinin mukadder akibetine u¤rad›: Bakalar›n›n 

yard›m› ile son günlerini geçirirken bakalar›n›n yata¤›nda sadece iman ve 

itikat› ile çok sevdi¤i Allah’›na kavutu.

*

Aziz üstat!

Âlemda¤›’ndaki çiftli¤ini ve Beyo¤lu’ndaki apartman›n› sana bir kucak gibi 

açan M›s›rl› prensten baka bir Türk zengini elini uzatmad›sa bizi af et. Ve 

ebedî istirahatgâh›nda rahat uyu! Okuyan ve hisseden Türk gençli¤i seni el 

üstünde ta›yarak kara topra¤a de¤il kalbine gömdü. Orada ebediyete kadar 

yaayacaks›n...

Kaynak: Ça¤layan, c. I, S. 12, Birincikânun 1936, s. 3.

Fuad Şemsi, aruzun son  
kalesi Yahya Kemal’le…

(Beşir Ayvazoğlu arşivi)
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48.

Mehmet Âkif

Munis Faik Ozansoy

Uzun bir ayr›l›ktan sonra, hasta ve muztarib, adetâ ölmek için vatan›na avdet 
etmi olan Mehmet Âkif, 27 Kânunuevvel gecesi, gözlerini son defa ve ilele-
bed kapay›nca, Müslüman kalbinin daima inand›¤› beka âlemine kavutu. Bir 
uykuya pek benzeyen bu ölüm, onu kimlerden ve nelerden ay›rd› bilmem, 
fakat bizi, memleketimizi, muhakkak ki büyük bir adamdan mahrum b›rakt›. 
Hayat› mütevazi bir sessizlik içinde geçen bu büyük adam, Türk ve müslü-
mand›. Türklükle Müslümanl›k, Mehmet Âkif’den ayr›lam›yan iki vas›ft›r. 
Fakat o, evvela Türk, sonra Müslümand›. Ve son senelerde, ink›lâb›n ileri 
hareketlerine ayak uyduram›yan içtimaî kanaatleri, onu hiç bir zaman geri 
bir cereyana hizmet etme¤e de saik olmam›d›r. Çünki hiç bir hasis emel 
onun kalbinde yer bulamazd›. Ve nitekim, yar›m as›r ba¤land›¤› eylerin, 
ink›lâb›n h›z›na dayanam›yarak y›k›l››n› da yine öyle sessiz ve hareketsiz 
seyretmidi.. Geni asfalt yollar ve beton binalar kar›s›nda ‹stanbul’un dar 
ve i¤vicacl› sokaklarile geni saçakl› ve kafesli ahap evlerini, içli bir tahassüs-
le hat›rlayan bir eski ‹stanbul â›k› gibi, o da, kalbinin gizli bir köesinde, 
böyle bir hasret ta›m›d›; o kadar. Ve yegâne kusuru, belki, bu hasreti büsbü-
tün gizleyemeyen samimiyeti idi. Bir yaran›n iltiyam bulmas› veya bir mate-
min unutulmas› için ihtiyar edilen yolculuklara pek benzeyen son eyahati 
de, her ac›dan ac› olan vatan hasreti ve gurbet zehri ile bu manevî yaraya 
kabuk ba¤latan bir tedavi oldu. Fakat, heyhat! Bu sefer de vücudunda aç›lan 
yara, iyileemiyordu. Son ve sonsuz bir yolculu¤a ç›kmak için ölümün daveti-
ni beklerken bir müddet misafir oldu¤u yurdunda, ne ruhunu s›cakl›¤› ile 
saran s›la havas› ve ne de onu efkatle kucaklayan kollar, o yaray› tedaviye kâfi 
gelmiyordu. Fakat, o, manen, müsterih ve memnundu. Daha gurbetde iken:

Bana çok görme, ilâhi! bir avuç topra¤›n›

diye Allah’›na yalvard›¤› zaman, vatan topra¤›n› düünmütü. Uhrevî koku-
su, öksüzlerin her yerde koklad›klar› anne kokusu gibi, bu vatan öksüzünün 
de daima burnunda tüten ard›ç ve selvi kokulu vatan topra¤›... Evet, Mehmet 
Âkif vatan›na döndü¤ü zaman, dünya emeli olarak, yaln›z, bu bir avuç vatan 
topra¤›n› düündüren bir feragat mertebesine yükselmidi. Zaten o, içinden 
“üheda f›k›racak” bu topraklar›n sevgisini, daima, her duygudan üstün 
tutmam› m›yd›?

Basd›¤›n yerleri toprak diyerek geçme, tan›; 
Düün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›, 
Sen ehid o¤lusun, incitme, yaz›kd›r, atan›; 
Verme dünyalar› alsan da bu cennet vatan›. 
Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda? 
üheda f›k›racak topra¤› s›ksan üheda!

“… Bu büyük adam, Türk ve  
müslümandı. Türklükle müslümanlık, 
Mehmed Âkif’den ayrılamıyan iki  
vasıftır. Fakat o, evvelâ Türk, sonra 
müslümandı. Ve son senelerde, 
inkılâbın ileri hareketlerine ayak  
uyduramıyan içtimaî kanaatleri, onu 
hiçbir zaman geri bir cereyana hizmet 
etmeğe de sâik olmamıştır. Çünki  
hiçbir hasis emel onun kalbinde yer 
bulamazdı. Ve nitekim, yarım asır  
bağlandığı şeylerin, inkılâbın hızına 
dayanamıyarak yıkılışını da yine öyle 
sessiz ve hareketsiz seyretmişdi”.  
(Munis Faik Ozansoy)
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Evet, ehidler... “Bu topraklar için topra¤a dümü asker”ler, airin gömecek 
yer bulamad›¤› ehidler, hepsi ve binlercesi orada yat›yordu.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs›n, 
Gömelim gel seni tarihe desem s›¤mazs›n; 
Hercü merc etti¤in edvara da yetmez o kitab, 
Seni ancak ebedîyetler eder istiab.

airin, Çanakkale’de, bir ilham mucizesi olan m›sralarla, ehidlerimize 
yapd›¤› türbenin azametine hangi milletin -mermerden veya tunçdan yükse-
len- zafer âbidesi yaklaabilmidir?

Mehmet Âkif, her eyden evvel hatta belki airlikden önce, büyük bir Türk 
vatanperveri idi. Millî Mücadele’ye onun kadar inanan ve huusile bu iman› 
onun kadar gür sesle hayk›ran bir air bulamazs›n›z. Memleketin en kara 
günlerinde “Feryad-› ruh”unun Allah’a tevcih etti¤i:

A¤z›m kurusun.. yokmusun ey adl-i ilâhî!

sualine, çok geçmeden, yine kendi kalemi cevab vermidi: 

Do¤acakd›r sana vadetti¤i günler hakk›n, 
Kim bilir belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n.

Mehmnet Âkif airdi de; fakat, iiri, sevgilinin ka› ile gözü aras›ndan, 
ay›ram›yanlar›n anl›yamayacaklar› bir air.. Hatta, dumanl› veya gölgeli bir 
kaç hayali on dört heceye s›¤d›rmak maharetini gösterenlere bile air 
denildi¤i bir devirde, Mehmet Âkif gibi, as›rlar›n gö¤sünü kabartacak bir 
nefesle, Çanakkale’den Marmara ile Akdeniz’e ve Ankara’dan bütün 
Anadolu’ya istiklâli hayk›rm› olan bir aire büyük air demekde de tereddüt 
etmiyelim. Zaten, koca Safahat’› bir tarafa b›rak›n›z, hatta yaln›z Feryad-› 
ruh’u, Çanakkale Şehidlerine’yi, ‹stiklâl Mar›’n› yazan bir air, her yerde ve her 
devirde, büyük say›l›r.

Vatanî ve dinî heyecan› cezbe derecesine yükselmi bir ruhu bütün samimi-
yetile terennüm eden bu harikul’âde iirleri derin bir vecd içinde ba›n›n 
döndü¤ünü ve gözlerinin yaard›¤›n› hissetmeden dinleyecek bir Türk tasav-
vur etmiyorum. Nam›k Kemal’in, vatan edebiyat› kürsüsünün ba›nda yer 
ald›¤›n› unutm›yarak, diyebilirim ki, bu vadide Mehmet Âkif ile ayn› safda 
gelen yaln›z bir nâsir vard›r: ehidlik’de yan›nda yatan Süleyman Nazif.

Elinin karas›n›, ölüm döe¤inde bile airin tertemiz aln›na sürmek istiyen 
veya ona basit bir “Mahalle kahvesi hatibi” demek için ölümünü vesile bilen 
bir kaç ak›na mukabil, bugünden ziyade yar›n› hat›rlatan yüksek tahsil 
gençli¤i Âkif’in aziz naa›n› el üstünde ta›d›.. Bütün bir gençli¤i arkas›nda 
a¤lar b›rakmak, bir air için büyük mazhariyettir; ve Âkif, bundan fazlas›n› 
beklemezdi.

Arkas›nda ‹stiklâl Mar› gibi Türk ‹stiklâli kadar edebî bir eser b›rakan bir 

air ne bekleyebilir? Zaten ona ne yap›labilir ki eserile mütenasib olsun!

Kaynak: Marmara, c. I, S. 6, Kânunisani 1937, s. 173-175.



s e s s i z  y a ş a d ı m128

49.

Mehmet Âkif

Dilâver Can

Geçirdi¤imiz devrim bizde ulusal heyecanlar›n do¤mas›na sebep oldu. 

Frans›zlar›n “Marseillaise”ini yazan Frans›z airi; duyular›n› ulusunun 

ruhundan alm›t›. Mehmet Âkif te “‹stiklâl Mar›”m›z› sava y›llar›n›n heye-

caniyle yazd›. Çanakkale destan›, ‹stiklâl Mar› gibi ölmez eserler b›rakan 

Mehmet Âkif, samimî hicranlar içinde yanan bir airimizdi.

Balkan Harbi’nin ac› hat›ralar›yle yanan, y›k›lan yuvalar› feryatlar›n› tarihe 

ta›yan, vezne ve dile çok hakim olan Mehmet Âkif; ulusunun elem ve zevki-

ni duyar, etraf›n› iyi görür, incelemelerini hayata uydurur, iirlerini tabiî bir 

diyalo¤ ile yazard›. Safahat adl› büyük eseriyle ac›lar›m›za tercüman 

olmutur. Âkif’i anarken onun yan›nda erkinlik sembolümüz hilâli anmak ta 

icap eder. O, bayra¤› seven bir airdi. Bu sevgisini büyük eserinin bas›nda:

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak...

m›sra› ile anlatm›;

Hakk›d›r hakka tapan milletimin ‹stiklâl

sözü ile de özgenli¤e ne kadar aç›k oldu¤unu ifade etmitir. Geçen ay›n yirmi 

yedisinde hayata gözlerini kapayarak memleket gençli¤inin elleri üstünde 

mezar›na giden ‹stiklâl Mar› airi :

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, 
Günler u heyulây› da er geç silecektir. 
Rahmetle an›lmaktad›r amma, ebedîyet; 
Sessiz yaad›m kim beni nerden bilecektir.

k›t’asiyle mezarta›na yaz›lacak mütevazi kitabesini haz›rlam›t›r. Ölmeyen 

eserleriyle yüre¤imizde yaayan büyük airin kutsal ruhuna bin sayg› ve 

sevgi gönderiyoruz.

Kaynak: D›ranaz, Y›l 2, S. 13, Kanunisâni 1937, s. 5.

Âkif’in kitaplığındaki Ahkâm-ı Emraz-ı 
Umumî kitabı üzerinde “Mehmet Âkif” 
mührü.
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50.

Büyük vatan şairi Mehmet Âkif

Mükib Kutadgu

1936 kalblerimizde Mehmed Âkif’in ebedî ayr›l›k ac›s›n› b›rakarak gitti. O, 

sadece büyük bir air olsayd›, bu ac›y› belki daha çok edebiyat›m›z için 

duyacakd›k… Halbuki millî his ve heyecanlarla yaratd›¤› iirlerile, biz 

Mehmed Âkif’i en önce büyük bir vatansever olarak tan›yoruz.

Ak ve ihtiras onun için bir mevzu olmad›. Zevk ve mey âlemleri nazm›na gir-

medi.. Zaten nâz›mla mey aras›nda bir münasebet, bir ba¤lant› bulunmuyor.

arap kokar eslâf›n temiz gazeli 
Be alt› yüz sene “Saki” havay› mübtezeli.

diye bir iirinde de bunu imadan kendini alamam›d›r.

Bir çok manzumelerinde içtimaî yara ve insanî ›zt›rablar›n canl› ifadelerle 

terih edildi¤ini görmekdeyiz. Fakat tamamen hayatdan ald›¤› bu hakikî 

tablolar›, san’atkâr bir ressam gibi kudretli kalemile yaln›z çizmekle kal-

mad›. Safahat’›nda ayn› zamanda insanl›¤› ve onun için bir ideal olan cemiye-

tinin saadetini daima terennüm etti¤ini duyuyoruz…

iirlerini yazarken hiç zorluk çekmedi. Aruz elinde her ekli al›yor, kelime-

lerle tam bir ahenk tesis ediyordu. Zaten o, edebiyat›m›zda aruza olan haki-

miyetile de büyük bir yer almaktad›r.

Çanakkale ve ‹stiklâl savalar›nda kan ve ate içinde dö¤üen Mehmetci¤e ve 

bütün millete onun iirleri en büyük manevî cephe, Türk’ün ecaat dolu tari-

hine y›k›lmaz birer abide oldu.

Art›k Hakk’›n rahmetine kavuarak, tarihimizde erefli bir yer alan Mehmet 

Âkif Türk milletinin asil kalbinde daima derin bir sayg› ile yaayacakt›r.

Kaynak: Yeilay, y›l: 5, S. 49, Kânunusani 1937. (Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 384’ten 
aynen nakledilmitir).
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Şerif Muhiddin’e gönderilmiş bir fotoğraf.  
Fotoğrafın arkasındaki mısralar: 

Beni rahmetle anarsın işitirsen bir gün 
Şu sağır kubbede hâib sesimin dindiğini. 
Bu heyûlâya da bir kerrecik olsun bak ki 
Ebediyyen duyayım kabrime nûr indiğini.

  6 Recep 1351, Müştakın Mehmed Âkif.

Foto: M. Hilmi, Hilvan

(Yusuf Çağlar arşivi)          
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51.

Mehmet Âkif öldü

Büyük air Mehmet Âkif de her fani gibi öldü.

Bir müddet evvel M›s›r’a giderek Camiyülezher Medresesi’nde edebiyat ve 

Türkçe müderrisli¤i yapan Âkif, ifas›z bir hastal›¤a tutulmu ve tedavi 

edilememiti. Bu yaz, sanki hayat›n›n son devrelerini yaad›¤›n› hisseden 

büyük air, vatan›na dönmek arzusunu göstermi ve ‹stanbul’a dönmütür.

Son günlerde art›k koca Âkif çok zay›f ve bitkin hale gelmiti. Adeta dakika-

dan dakikaya sönmekte idi. 

Nihayet Türk milletine “‹stiklâl Mar›, Çanakkale Müdafaas›” gibi yüksek 

eserler miras b›rakarak Allah’›n rahmetine kavutu.

187’te ‹stanbul’da do¤du. Anas› Buharal›d›r, halis Türk kad›n›d›r. ‹lkin 

babas›ndan okudu, yine babas›n›n sevkile medrese tahsili gördü. Mükemmel 

surette Arapça ve Farsca ö¤rendi. Fakat asrî tahsili de ihmal etmedi. ‹stanbul 

‹dadisi’ne devam etti. Oradan çkt›ktan sonra Baytar Mektebi’ne girdi, birin-

cilikle diploma ald›. Kimyada, hikmette, nebatatta, hayvanatta, terihte, fiz-

yolojide bütün arkadalar›na tefevvuk etmiti. 

Tahsilini bitirdikten sonra Suriye’de, Rumeli’de ve Anadolu’da dolat›, bir 

yandan da iirlerini nere balad›.

Balkan Harbi s›ras›nda da teekkül eden Müdafaa-i Milliye heyetinin 

Neriyat ubesinde çal›t›. Mütareke s›ras›nda Anadolu’ya geçti. Bütün Millî 

Cidal devam›nda orada kald› ve birinci Millet Meclisi’ne Burdur meb’usu 

olarak aza seçildi. Bu esnada ‹stiklâl Mar› için aç›lan müsabakada, onun 

ha›rlad›¤› manzume birincili¤i kazanarak bestelendi. 

Âkif, Arap airlerinden ‹bnülfarabi’yi [‹bnülfar›z], Türklerden Fuzuli’yi, 

‹ranl›lardan Sâ’di’yi, Frans›zlardan Lamartin’i severdi. Bunlardan gizli veya 

aç›k müteessir olmutur, denilebilir. Fakat uras› muhakkakt›r ki Âkif, Türk 

nazm›n› aruz veznile herkesten ve her büyük airden daha selis bir dereceye 

yükseltitir. 

Türkçe onun kaleminde en sade ve bununla beraber en beli¤ bir iir dili 

olmutur.

‹stiklâl Mar›, Âkif’in kulland›¤› temiz ve duygulu lisan›n en heyecanl› bir 

mahsulüdür. Hakk›n Sesleri ve yedi ciltlik Safahat Âkif’ten bize kalan nefis 

arma¤anlard›r.

Âkif’in Türk edebiyat tarihinde üphesiz hususi bir mevkii vard›r, ve onun 

ölümile muhakkak büyük bir k›ymet kaybetmi oluyoruz.

*

Âkif’in ölüm haberi, herkese ‹stiklâl Mar›’n›n ‹stiklâl Harbi’nde, yürekleri-

mizdeki iman› nas›l kuvvetlendirdi¤ini hat›rlatt›. ‹stiklâl Mar›, ‹stiklâl 
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Harbi’nin manevî cephesinde yap›lm› büyük ve muzaffer bir taarruzdu. O 

zaman, Millî Mücadele’nin mutlaka zaferle neticelenece¤ine inanm› olan-

lar, yani sa¤lam iman sahipleri bile, ‹stiklâl Mar›’ndan yeni bir manevî kuv-

vet alm›lard›.

Sakarya Meydan Muharebesi’ne tekaddüm eden Kütahya-Alt›nta-Eskiehir 

muharebelerinin ümitsiz gibi görünen günlerinde, ‹stiklâl Mar›’n›n 

m›sralar›n›, k›t’alar›n› erhederek yazarken Âkif’in çelik sözleri, herkesin 

iman›n› bir kat daha artt›rm›t›. 

Arkada! Yurduma alçaklar› u¤ratma, sak›n. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayas›zca ak›n. 
Do¤acakt›r sana vadetti¤i günler Hakk›n… 
Kimbilir, belki yar›n.. Belki yar›ndan da yak›n.

k›t’as› bilhassa, o zaman ne canl›, kuvvetliydi. air Mehmet Âkif, yürekleri 

çelikletiren ‹stiklâl Mar›’n› yaratmak suretile ‹stiklâl Harbi’nin manevî 

cephesinde dövüen kahramanlardan biri olmutur.

iir ve edebiyatla daha fazla megul oldu¤um zamanlarda, onun Safahat’› 

hakk›nda baz› tenkitler yap›lm›t›r. Bu münekkidler: “Mehmet Âkif air 

de¤il; nâz›md›r” derlerdi. Onun hakk›ndaki bu iddian›n ikinci k›sm› do¤ru, 

birinci k›sm› yanl›t›. Aruz vezni, Âkif’in elinde, her ekle giren sihirli bir 

oyuncak olmutur. Hani lastik top, tabak gibi baz› aletleri havaya f›rlatarak 

hiç düürmeden bin marifet yapan hünerbazlar vard›r, ite merhum Âkif te 

aruz veznile ve kelimelerle böyle harikal› oyunlar yapan bir san’atkârd›. 

Fakat onun yaln›z nâz›m taraf› de¤il; air taraf› da çok kuvvetliydi. Kartal 

köyünü anlatan parças› nâz›ml›¤›n›n büyük kuvvetini gösterirse 

Vurulup tertemiz aln›ndan uzanm› yat›yor;  
Bir hilâl u¤runa Yarab ne güneler bat›yor!

beytile bal›yan ve Çanakkale ehitlerini tebcil eden parças› da, airli¤inin 

yüksek kudretini isbat eder.

Mehmet Âkif’in en büyük meziyeti, her m›sra›n› inanarak yazm› 

olmas›ndand›r. Onun içindir ki, meselâ ‹stiklâl Mar›, hiçbir babayi¤it 

taraf›ndan benzeri yaz›lam›yan, alev gibi bir iirdir. 

“Mehmet Âkif, air de¤ildir” diyenlerin kar›s›nda Çanakkale ehidleriyle 

‹stiklâl Mar›, ölmez bir âbide gibi yükselmektedir.

Can›, canan›, bütün var›m› als›n da Hüda, 
Etmesin, tek vatan›mdan beni dünyada cüda.

diyen air, bir müddet vatancüda yaad›ktan sonra, nihayet en büyük emeline 

kavumu, son nefesini vatan›nda vermi, vatan›n›n topra¤›na gömülmütür.

Mehmet Âkif öldü; fakat ‹stiklâl Mar› airi, yaratt›¤› ölmez ‹stiklâl Mar› 

gibi ebedî bir hayata mazhar olarak yaayacakt›r.

*
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Âkif’i gömdü¤ümüz günün sabah› idi. Tramvayda, önümdeki s›rada, iki 
Üniversiteli genç k›z Cumhuriyet gazetesini okuyorlard›.

Birisi ba›n› kald›rd› ve arkada›na:

— A, bak!.. dedi, Âkif ölmü..

Öteki hayretle cevap verdi:

— Sa¤ m›yd›?..

— Bilmem, sa¤m› ki öldü…

Düündüm.. Bu genç k›zlar ki en aa¤› on bir uzun y›l›, ö¤renmek u¤runda 
harcam›lard›. Ve kimbilir kaç defa Âkif’in iirlerini, belki de mecbur kalarak 
okumular; ve yine eminim ki bu genç k›zlar, kimbilir kaç defa, gözleri 
yaararak ‹stiklâl Mar›’n›n derin mânas› ve vakur ahengile titremilerdi.

Fakat bu ne alâkas›zl›kt› bilmem ki!..

Yedi ay evvel yurda hasta olarak döndü¤ünü bile duymam›lard›. Ve nihayet, 
ölüp ölmedi¤inin bile fark›nda de¤ildiler…

Düündüm. Bu muammay› o saatte halletmek mümkün olmad›.

Beyaz›t camisi önünde bekliyorduk. Nihayet Belediye’nin ölüm kadar so¤uk 
fakat süslü otomobili geldi. Ç›plak tahtalar› bir vefas›zl›k ahidi gibi s›r›tan 
mühmel bir tabutu, Âkif’in cenazesi diye musallaya götürdük.

Namaz k›l›nm› ve cenaze harekete haz›rlanm›t›. Çelenklere göz gezdirdim. 
Edebiyat Fakültesi’ninki gözüme iliti. Arad›m: Di¤er fakülteler galiba 
göndermemilerdi!

Cenaze, kendisini seven birkaç yüz gencin elleri üstünde hareket etti. Onu, 
son vazifesine koan bir gençlik kütlesinin hararetli kadirinasl›¤›ndan da 
mahrum etmek istiyen inat ve ›srar, nihayet ma¤lup olmu ve mezarl›¤a oto-
mobille göndertmemiti. 

Bu hazin merasim içinde gözlerim, resmî ahsiyetlerin siyah silindirlerini 
beyhude arat›rd›. airin ebedî hürmetkâr› olan birkaç k›ymetli edebiyatc›dan, 

birkaç yüz genç üniversiteliden maada kimse bulamad›m.

Âkif’in Bayramiç’te yaşadığı evden bir  
görünüm. Mithat Cemal’in aktardığına göre, 
Âkif’in nüfus tezkiresinde doğduğu yer 
Bayramiç gösterilmiştir, çünkü, Âkif  
doğduğunda nüfus tezkiresi çıkarılmamış ve 
çocukluğunda, babasıyla Bayramiç’e gidince 
orada çıkarılmış ve doğum yeri Bayramiç 
yazılmıştır. Daha sonra da Âkif, bunu  
düzeltmeyi gerek görmemiştir.
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Ve ite.. Ancak o dakikada birkaç saat evvelki ac›kl› tesadüfün mânas›n›, iki 

üniversiteli genç k›z›n ihmal ve lâkaydisini anlad›m.

Çanakkale ehitlerine en büyük âbideyi kendi san’at dehasile diken, ve Türk 

gençli¤ine ‹stiklâl Mar›n› yaratan büyük air Âkif’i, dün böyle gömdük!

Âkif, bize baka hiçbir ey verememi te olsayd›, bu iki eser ona kar› beslen-

mesi iktiza eden hürmetin izhar› için yine kâfi bir vesile olurdu. O, ki bizde 

aruzu en ziyade tabiiletiren san’atkâr, temiz Türkçeyi en evvel ve en emni-

yetle kullanan nâz›m olmutu.

Hangi kisveye bürünürse bürünsün, çok k›ymetli bir airdi.

Ona yobaz ve softa demilerdi.. Din ki bir akidedir, ondan iiri ay›rmak lâz›m 

de¤il mi?

Milletinin ehitlerine:

Gömelim gel seni tarihe!.. desem s›¤mazs›n

diyen Âkif’i nas›l unutabilirdik? Amma olmad›.. Âkif, yurdunda, fakat sa¤l›¤› 

gibi hastal›¤›na da lâkayt ve alâkas›z kalan bir muhitte, gözlerini yumdu.

Ne garip? Biz ki, böyle büyük kabiliyetlere müsta¤ni kalacak halde de 

de¤iliz… Belki birkaç zaman sonra edebiyat denilen kitab› büsbütün kapa-

mak ve kilitlemek ›st›rar›nda kalaca¤›z.

Çünkü geride bulunanlar, bize imdilik, iir nam› alt›nda bir sürü gürültü-

den baka bir ey vermiyorlar.

Yaln›z, bilmem bu çorak muhitte daha iyisi yetiecek mi?

Biz san’atkârlar›m›za müreffeh bir hayat› de¤il!.. bir “öldükten sonra yaay›” 

bile vaat edemiyoruz. Bu erâit içinde bugünkünden daha fazlas›n› bekle-

mek yersiz bir nikbinlik olmaz m›?..

Bir defa daha söylendi¤i gibi, hiçbir yerde ölüm, bizim memlekette oldu¤u 

kadar korkunç de¤ildir. So¤umu vücudün kara topra¤a b›rak›ld›¤› anda 

nisyan da hat›ralar› örtüyor.. ve böylece nice büyük insan mazinin unut-

kanl›¤›na gömülüp gidiyor..

Bilmem ne zamane vakit ruhlar› bu kadar törpüledi?..

Ne bakas›n›n ölümüne a¤l›yabiliyoruz ne de dostlar›n sevinci bizi güldüre-

biliyor. Öyle bir kay›ds›zl›k var ki iliklerimize kadar ilemi! Her eyin 

kar›s›nda dudaklar›m›z “adam sen de!”… diye bükülüyor.

Baki zaman› için:

Kadrini seng-i musallada bilip ey Baki,  
Durup el ba¤l›yanlar kar›s›nda yarân saf saf!

demiti.. Devir ilerledi. imdi sengi musallada bile henüz anl›yam›yoruz. Ne 

yaz›k!
Kaynak: Yar›m Ay, 1 ‹kincikânun 1937. (Çantay, 
Âkifname, s. 336-340’da da yer alm›t›r).
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52.

Mehmet Âkif de öldükten sonra

Nahit Menteşe

Son zamanlarda pek çorak ve gayesiz kalm› olan edebiyat âlemimiz mühim 

direklerinden birisini daha kaybetti. Millî edebiyat olarak elimizde ne varsa 

zaten hep onlar›n de¤il miydi? Onlar birer birer aram›zdan eksildikçe, san’at 

dünyam›z›n içinde bir ››¤›n daha söndü¤ünü ve o ››¤›n bulundu¤u köenin 

karanl›klar içinde kald›¤›n› görüyoruz.

Âkif’in ölümü ile poesie denen ey fazla bir ey kaybetmiyor. Çünkü Âkif tam 

bir poéte de¤ildi. O, seciyesi kuvvetli bir insan, lisana hâkim, san’atkâr bir sos-

yolog idi. San’atkâr diyorum; çünkü o günün hâdiselerini kuvvetli f›rça dar-

belerile tasvir etmek ve onlar› bir ressam kadar maharetle herkesin gözü 

önüne koymak kudretini haizdi. Âkif’in intihap etti¤i mevzular› hiç kimse 

bu kadar sürükleyen bir tarzda yazamam›, hiç kimse o mevzular içinde 

edebiyat›n ruhunu bu kadar derin yaratamam› ve bu mevzular› bu kadar 

inceltememitir.

Manzumelerinin ço¤u epik janr›n› ta›yan Mehmet Âkif, lisana hakimiyeti ve 

ruhunun samimiyeti ile bize hemen güzel bir edebiyat mücevheri verebil-

mek kudretini göstermi yegâne yaz›c›m›zd›r desek hata etmi olmay›z. 

Temiz Türkçeyi Âkif kadar hiç kimse aruza bu kadar süratle tatbik 

edememitir:

Büyük küçük bütün efrad-› belde hep boy boy,  

Ad›m ba›nda kurulmu beik sal›ncaklar; 

‹çinde darbuka deflerle zilli akaklar. 

Biraz gidin: kocaman bir çad›r.. önünde bütün 

Çoluk çocuk birer onluk verip te girmek için 

Nöbetle bekleiyorlar. Acep içinde ne var?

Yukar›da yazd›¤›m u m›sralar› okuyunca insan, bir an için: unlar›n man-

zum yaz›lmas›nda ne mâna vard›? ‹stanbul’un lâlettayin bir köesini tasvir 

etmek isteyen u yaz› bir gazete havadisi kadar basittir; binaenaleyh bunu 

özenip bezenip bu hale sokmak beyhude külfet de¤il midir? diye 

düünülebilir. Fakat ite bu basit hâdiseyi, san’at›n yüksek eli her zaman sey-

redilebilecek bir resim haline sokmutur ki, ancak Âkif gibi bir san’atkâr›n 

elinde alelâdelikler hususiyet al›yor, basitlikler ehemmiyet kesbediyor. Ve 

ben zannediyorum ki Âkif’in en büyük meziyet ve kabiliyetlerinden biri de 

ite budur.

Yaz›lar›na dikkat etti¤imiz zaman görürüz ki; Âkif heyecan›n› nas›l eserleri-

nin ba›ndan nihayete kadar muhafaza etmise, onu ömrünün sonuna kadar 

da ayn› atele saklam›t›r. Onun heyecan› Haim’in ve Yahya Kemal’in heye-

can› de¤ildir. Haim ve Yahya Kemal, sembolizm ve lirizm içinde poesie dal-
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galar› aras›nda yüzen ruhlar›n›n atelerini birer k›z›l gül halinde gösterebi-

len ince airlerimizdir. Fakat Âkif’in heyecan›, beyaz kâ¤›dlar›n üzerinden 

yaln›z samimiyyet ve san’at›n verdi¤i hususiyetle gittikçe coan seylablar 

hâlinde ta›yor. 

Do¤acakt›r sana vaat etti¤i günler Hakk’›n

diye, hazin çehreli hilâle, ruhunun en sars›lmaz inan›› ile teselliler veren 

Âkif, gö¤sünde bo¤ulan heyecan› zaptedemiyerek b›rak›yor ve:

Kim bilir belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n

diye ne büyük ve samimî bir inan ile ba¤›r›yor.

Arkada yurduma alçaklar› u¤ratma sak›n; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayas›zca ak›n!

‹stiklâl sava›n›n maddi yoksuzlu¤u içinde, ate dolu bir gö¤üsle her eye 

siper olunabilece¤ini bu kadar temiz söyliyen büyük san’atkâr›m›z bugün 

art›k dünyan›n havas›n› teneffüs etmiyor. Fakat biz hâlâ onun havas› için-

deyiz.

Kaynak: Yar›m Ay, 1 ‹kincikânun 1937. (Bu metin, Çantay, Âkifname, s. 341-342’de de yer 
almakta olup, sehven kayna¤› Yeni Milas Mecmuas›, 1 ‹kincikânun 1937 eklinde göste-
rilmitir).
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53.

[Âkif’i hatırlamak]91

K. Ö.92

Rübab-› ikeste müellifini, cihan harbi içinde gaybetmistik.

Fikret’in ölümü, bir çok münevverlerle perestikârlar›n› derin ve sonsuz bir 

keder içinde b›rakm›t›. Bu derin ve sonsuz keder içinde, onu ihmal eden dev-

rin hükümetine kar› dudaklarda gizli bir i¤birar›n korkak f›s›lday›lariyle ifa 

edildi¤ini hat›rlar›m. Yahut, harb y›llar›n›n s›k›nt›l› artlar› içinde hükümete 

küsmü olanlar, bir hak kazanm› gibi bu noktada birlemi oluyorlard›…

Onu sevenler, ölümünü “Fikret günü” olarak ilân ettiler. Ve y›llarca mezar›na 

–her sene biraz daha azalmak üzere- ziyaretler tertib ettiler. Gazeteler, “vic-

dan› hür bir air”, ahlâk ve fazilet kaidelerine ei bulunmaz bir insan olarak 

onu yadettiler. Ediblerimiz, Fikret’in ad›na risaleler, mecmualar, hattâ kita-

beler tabettiler.

Bu umumî sevgi ve takdir duygular› aras›nda Safahat airinden bahsedenle-

ri pek hat›rlam›yorum. Yahut bahsedenler oldu ise bile ona bir air olmaktan 

ziyade bir nâz›m vasf›n› vermekten ileri gidemiyorlard›.

Benim gibi toy Türkcülere gelince: Fikret’e “Zanguç” diye hücum eden Âkif’e 

kar› derin bir nefret duyuyorlard›. Ona, Sebilürreadc›lar aras›nda yer alm› 

k›zg›n ve öfkeli bir yobaz gözü ile bakmaktan kendimizi alam›yorduk.

Bu gencli¤in ifratl›, galeyanl›, hatta sekter oldu¤u bir ça¤d›r ki, zamanla ve 

irfanla daha olgun kanaatlere, haklar› teslim eden daha munsif münakaalara 

tekaddüm eder.

Hakikat-i halde, be sene sonra Türkcülü¤ün tarihinde erefli bir yeri olan 

Hamdullah Subhi, Büyük Millet Meclisi’nde, ‹stiklâl Mar› için Âkif’in 

besteledi¤i (güfteledi¤i) iiri heyecanla okuyor, Maarif Vekâleti nam›na ter-

tib etti¤i müsabakada, birincili¤i kazanm› oldu¤unu ilân ediyordu.

Meclis salonunda İstiklâl Marşı’nı  
heyecanla okumuştu Hamdullah Suphi. 

Âkif’in Burdur milletvekilliği yaptığı 
Meclis salonundan bir görünüm.

91 Metne bir başlık vermeyi uygun gördük. (haz.)

92 K.Ö., Kadri Özyalçın olabilir. (haz.)

93 Âkif’in vazife aldığı müessese medrese değil, üni-

versitedir. (Çantay)
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Meb’uslar›n alk›lar› biterken, koridorlarda münakaalar bal›yordu; Türk-

cülerin genç unsurlariyle, ihtilâlin ateli unsurlar› Hamdullah’a k›zm›lard›. 

Fakat hakikat yenilemezdi; Hamdullah bu iiri be¤enmekte hakl› idi. Âkif’le 

aram›zda memleket ve siyaset ilerini düünü ve anlay›ta da¤lar kadar 

mesafe bulunmas›na ra¤men vatanperverli¤ini ve bilhassa iirdeki üstün-

lü¤ünü inkâr etmekte sebeb yoktu. Âkif, ‹stiklâl ak›n› en çok kuvvetle teren-

nüm etmi bir airdi…

Zafer ve kurtulu senelerinden sonra, Âkif aram›zdan kayboldu. Onun 

Kahire’de bir medresede93 vazife ald›¤›n› duyduk. Ne olmutu? Vatan için 

döktü¤ü göz yalar› yalan m› idi? Hay›r, hepsi do¤ru idi…

Âkif, ink›lâb›n kuvvetine, h›z›na dayanamam›t›. Daha uzun sürecek olan bu 

çetin yolda çoktan yorulmua benziyordu. Yorgun, hattâ k›zg›n, hattâ kin-

dar olarak gözlerini bize yummu, kulaklar›n› t›kam›t›.

‹zmir’den M›s›r’a giden arkadalar›m teessürle anlat›yorlard›:

“Onu medresenin kuytu ve karanl›k bir köesinde94 adetâ î’tikâfa çekilmi bir 

halde bulduk. Hiddet ve gazab içinde bizi, Ankara’y› inkâr edib dururdu…”

Küskün Fikret’e Zanguç diyen air, ayn› buhrana dümekten kendini 

kurtaramam›, Camiülezher’in95 kürsüsünde gördü¤ü zâhidâne rü’yalarla, 

Türk âlemindeki hakikat› bo yere inkâr edip durmutu.

Zaman ve insanlar ne tuhaf:

Gazeteler ve dostlar Âkif’i unutm›yacaklar›n›, öldü¤ü günü “Âkif günü” ola-

rak kabul edeceklerini söylüyorlar. Bu çok lâz›md›r. Büyüklere kar› her 

zaman sayg›lar›m›z› göstermeliyiz. 

Ancak, bir vakitler Fikret için de böyle demi “Seni unutm›yaca¤›z” diye fer-

yad etmitik ama imdi galiba mezar›n› Filorinal› Nâz›m’dan baka ziyaret 

eden yok…

Kaynak: Anadolu Gazetesi, 2 Kanûnusani 1937. (Çantay, Âkifname, s. 342-344’ten aynen 
nakledilmitir).

Birinci Meclis Albümü’nde  
Burdur Mebusu Mehmet Âkif Bey  

diğer iki milletvekili Necati Bey  
ve İsmail Suphi Bey’le.

94 Yanlış olacak. (Çantay)

95 Camiülezher’le üniversite arasında bir münasebet yok-

tur. O ayrı, o ayrıdır. Âkif üniversite veya mahalli tabi-

rince “Camiatü’l-külliyeti’l-mısriyye”de müderristi, 

profesördü. (Çantay)
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54.

İstiklâl Marşı’nın ölümsüz şairine

Hamdi Tüzün Türk

Gelmese her bahar›n en sonunda bir hazan,  
Ecel al›p gitmezdi seni de aram›zdan. 
Ölüm aman vermiyor baa geldi¤i zaman,  
An›yoruz mar›nla seni hep bir a¤›zdan.

Edebî dünyam›zda yaratt›¤›n her eser 
Seni seven kalplerde derin bir iz b›rakt›  
Seninle, eserinle nas›l övünmez Türkler? 
Âkif! Sana güç veren ay y›ld›zl› bayrakt›.

Y›llarca yüre¤ini ›s›tan bir inanla 
Tap›nd›¤›n öz yurdun topra¤›na  yüz sürdün. 
Tabutun ta›n›rken yüz binlerce insanla 
Sevildi¤ini gördün, büyüklü¤ünü gördün.

Gelmese her bahar›n en sonunda bir hazan,  
Ecel al›p gitmezdi seni de aram›zdan. 
Ölüm aman vermiyor baa geldi¤i zaman,  
An›yoruz mar›nla seni hep bir a¤›zdan…

Kaynak: Anadolu, S. 7109, 3 Kanunusani 1937, s. 6. (Özlük, Polemikler, s. 128-129’dan naklen).

Şerif Haydar Paşa’nın Çamlıca’daki  
köşkünde, Âkif’in Rus ressam Feldman’a 
poz verdiğinin resmidir. Âkif resmi  
gördüğünde “Moskof beni iyi oturtmuş!” 
demişti.
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55.

Mehmet Âkif

Hasan Âli Yücel 

Ölümile memleketimizin fikir ve sanat adamlar›n›n hayat ve ahsiyeti üstü-

ne düünme¤e davet eden Mehmet Âkif’e, bu sat›rlar›mla son vazifemi yap-

mak istiyorum.

— Safahat’›mda e¤er iir arayorsan, arama:

                      Yaln›z bir yeri vard›r ki hazindir.

— Göster.

— Küfe.

— Yok..

 — Hasta,

— De¤il.

— Hangisi ya?

— Üç buçuk nazma gömülmü koca bir ömr-i heder!...

Âkif’in hayat›, yedi kitap tutan -kendi dedi¤i gibi üç buçuk nâz›m de¤il- 

Safahat’›n sahifeleri aras›na gölgesini b›rakm› bir eserdir. Bu eserin haricin-

de, onun hayat›na yeni bir mâna katacak hiçbir eyi yoktu. Hocal›k, müdür-

lük, pehlivanl›k, mütercimlik ve daha bakalar›, hatta ahs›n›n tarihinde bir 

varl›k say›lamazlar. Bir gün topra¤a düen gölgesi gibi vücudünün da cans›z, 

yerlere serilece¤ini imrenerek ifade eden Mehmet Âkif, Klerikal bir temayü-

lün edebiyat›m›zda hakikaten kudretli bir mümessili olarak bizim dünyam›z-

dan ayr›lm› bulunuyor.

Bayramda Fatih meydan›, Mahalle kahvesi, Hasta çocuk tasvirli iirlerile 

Türk edebiyat›na halkç› bir air olarak giren Mehmet Âkif, Balkan felâketi 

üzerine Fatih ve Süleymaniye kürsülerindeki vaizlerini manzum bir hale 

sokarak milletin uyanmas›n› temin için gene halkç› bir dille eserlerini 

yaratm›t›r. Mezhep ve merep itibarile tam z›dd› olan Tevfik Fikret’in nesre 

çalan, fakat hiçbir sat›r›nda lâübalilemeyen nâz›m lisan›n›, daha çok mahal-

le ve sokak diline yaklat›rarak alm›t›. Onun kaleminde aruz, her eyi hikâye 

edebilecek bir kolayl›k kazanm›t›r. Hikâye edebilecek diyorum, çünkü bu 

dille her eyi ifade etmek mümkün de¤ildir. Bu kadar aç›k ve bu kadar 

anas›r› tam bir üslûple söylenemiyecek karanl›k ve kar››k duygular›m›z 

oldu¤unu da unutmamal›d›r..

Hayat› telâkki tarz›na gelince Mehmet Âkif, her hâdiseyi din bak›m›ndan 

görürdü ve o gözle gösterme¤e çal›m›t›r. Adalet deyince hayalinde Hazreti 

Ömer, ecaat deyince Hazreti Ali canlan›r bir duyguda idi. Onun için mille-

tin her türlü felaketlerden kurtulup erece¤i bahtiyarl›¤›, gelecek günlerde 

de¤il; geçmi zamanlarda arard›. Mehmet Âkif’in telkine çal›t›¤› “Asr-› saa-

det”, çöller ortas›nda, zamanda ve mekânda bugün oldu¤umuz yerden daha 

Üstadın cemiyetle ilgili görüşünün “geri” 
olduğunu düşünen Hasan Âli Yücel bir halka 
sesleniş esnasında
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arkada bir yeil vahaya benzetilebilir. Âkif buna inan›rd›. Onun kudret 

kayna¤› bu ‹slâmî imandad›r. ‹nan›lan ey her ne olursa olsun inan›, 

kendili¤inden bir kuvvettir ve her inan››n sa¤laml›¤› da samimiyetinde 

görülür. Mehmet Âkif mümindi, çünkü iman›nda samimi ve bundan dolay› 

da kuvvetli idi.

Onu airli¤e çeken, bu iman olmutur. Sade bu iman›n tesirile kupkuru bir 

din nairi olmaktan kendisini kurtaran, airli¤inin ilk zamanlar›ndaki 

halkç›l›k duygusunun pehlivan ruhunda destanî hisler haline gelebilmesi-

dir. Yoksa Âkif de emsâli gibi her hâdiseyi bir nas ile izah etmekten baka bir 

insan olamazd›. ‹stiklâl Harbi’nin en heyecanl› anlar›nda Ankara’n›n 

ufuklar›ndan akseden top sesleri, onun bu ruhî ihtiyac›n› en cokun bir 

musiki tesiri yapt›. ‹stiklâl Mar›’n›n baz› sat›rlar›nda bu gürlemelerin kay-

bolmaz tarrakalar› var. Daha önce Çanakkale için de ayni duygularla destanî 

bir iir yaratan Mehmet Âkif, bütün eserleri yok olsa gene bunlarla ebedî 

kalacak bir air vasf›n› kazanm›t›r.

Mehmet Âkif iirlerini yarat›rken bal›ca iki unsur kullanm›t›: Dinî, millî. 

Aç›k olarak görmeliyiz ki, ruhumuzda onun iirlerine makes olan taraf, millî 

olan tellerdir. Meselâ Çanakkale’yi anlatan iir parças›nda iç duygular›m›z› 

titreten vurular, onun tasvir etti¤i muhteem ve âlemleri içine alan büyük ve 

muhayyel tabutun dinî anas›r›ndan de¤il, bu tabutun içinde yatan 

Mehmetçi¤in kendisinden geliyor. Bu muharebe, ne Uhud, ne de Bedir gaz-

vesine benzer. O, sadece Çanakkale muharebesidir. Kar› tarafta “kimi 

Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…” dedi¤i her dinde ve hatta bizim 

dinde dümanlar, bu yanda ise Âkif’i kahramanl›klarile coturan Türk 

yi¤itleri vard›r. Dava, aslâ bir tevhid meselesi de¤ildi. 

‹stiklâl mücadelesinden sonra Mehmet Âkif, cemiyette gördü¤ü de¤imelere 

inanmad›¤› için de uyamad›. Be alt› sene memleketten uzak yaamas›n›n 

sebebi budur. Çünkü onun cemiyet telâkkisi geri idi. Halbuki kurtulu zafe-

rinden h›z›n› alan ink›lâp duramazd›. Bir muharebede s›k› bir yürüyü zaru-

reti has›l oldu¤u zaman, bacaklar›nda kudret olm›yanlar, döküntüler 

aras›nda kal›rlar. 

Mehmet Âkif halkç›l›k ruhunda ve Türk milletinin gösterdi¤i kahramanl›k-

lar›n destan›n› duymakta büyük bir isabet göstermiti. Onun bence yarat›c› 

taraf› buradad›r; yar›na intikal edecek taraf› buras› oldu¤u gibi. Bu isabete 

mukabil, büyük bir dalâlete de düütü. M›s›r’da kendisini kar›layan ve 

koruyan nihayet u veya bu ferd olmutur. Halbuki hastaland›ktan sonra 

döndü¤ü öz vatan›nda tabutunu eller üstünde götüren ferd de¤il cemiyetti; 

feveranl› anlar›nda onun dilile kendi büyüklüklerini duyan ve dinliyen Türk 

cemiyetinin vicdan›… Onun da çok yak›ndan tan›d›¤› bu yi¤it millet, kendisi-

nin herhangi bir faziletine, fedakârl›¤›na hitap eden insan›, hatta düman› 

olsa unutmaz. Mehmet Âkif, son zamanlar›nda yazmay› tasavvur etti¤i 

Haccetü’l-Veda ile de¤il, M›s›r’dan ‹stanbul’a hicretile bu dalâletini, mübarek 

vücudünü ölümünden sonra bile gö¤sünde ta›yan Türk vatan›na kar› 

ödemi ve affettirmi say›lmal›d›r.

Kaynak: Haber Akam Postas›, 4 Kânu-
nisani 1937. (Çantay, Âkifname, s. 344-
346’da yer alan bu metin ayr›ca, Hasan Âli 
Yücel, Pazartesi Konumalar›, Remzi 
Kitabevi, ‹stanbul 1937’de, s. 289-292 
içine de dercedilmitir. Ayr›ca, ‹stan-
bul’da 1937’de “Son devrin tan›nm› 
airleri” serisi içinde birinci kitap olarak 
A. C.’nin haz›rlay›p yay›nlad›¤› Mehmed 
Âkif Hayat› Seçme iirleri içinde de, s. 5-9 
bu metin yer alm›t›r).

Âkif için oldukça ilginç ve problemli  
değerlendirmelerde bulunan Hasan Âli Yücel 
bir masanın başında, Halit Ziya Uşaklıgil, 
Mehmet Emin Yurdakul ve İbnülemin 
Mahmud Kemal İnal’la mütalaada  
bulunurken…
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56.

Âkif öldü

İ[brahim] Alâettin Gövsa

Evet… Ac›, fakat hakikat… Âkif, Mehmet Âkif öldü. Onu bütün bir gençlik, 
bütün bir münevver kütle mezar›na kadar eli üstünde ta›d›. Okanm›ya en 
ziyade muhtaç oldu¤u son günlerinde unutulan, hattâ baz› y›l››k a¤›zlarda 
inkâr edilen Âkif için, gençli¤in ve münevver kütlenin bu kadirinasl›¤› 
muhakkak ki büyük ölü hesab›na bir mazhariyettir. Çanakkalenin Âkif’in 
yüksek ilham›ndan do¤an muhteem destan›n›n ebedî akisleri hâlâ 
kula¤›m›zda ç›nl›yor. ‹stiklâl Mar›, mübarek vatan ehitlerinin aziz bir 
hat›ras› gibi bugün gönüllerimizdedir. Bu destan ve bu vatan airini kaybet-
mekle, hem de unutarak kaybetmekle duydu¤umuz ac› hiçbir zaman dindiri-
lemiyecektir.

Halkal›’da okurken her hafta mektepten Sar›güzel’deki evine yürüyerek 

gidip gelirmi. Bütün tahsil müddetince ark imendiferleri idaresine bir 

santim bile vermemi veya verememitir. Mektep yollar›nda en uzun yürüyü 

rekoru hiç üphe yok ki onda idi. Pazartesi günü mektepliler onun tabutunu 

ellerinin üstünde Beyaz›t’tan Edirnekap›’s›na kadar ta›d›lar. Genç mektep-

lilerin eli üstünde bu kadar uzun mesafede ta›nmak rekorunu da galiba 

Âkif kazanm›t›r ve o iptidaya bu intiha, do¤rusu pek yak›t›.

Ben onu 1906’da, yani otuz sene evvel tan›m›t›m. Sultanahmet’teki Orman 

Nezareti’nden Fatih’teki evine akam sabah h›zl› h›zl› yürürdü. Boralar›n 

savurdu¤u karla siyah sakal› savrulup beyazlan›rken bile emsiye ve palto 

gibi eyler kullanmazd›. Nadiren kolunda lâz›m olunca kullan›lmak üzere 

bir pardesü bulundu¤unu ancak fark ederdiniz. ‹nsan “Diyojen”in tas› gibi 

onu da kald›r›p ataca¤›n› zannederdi. Tramvaya, yahut arabaya tenezzül 

etti¤ini hiç görmemitim. Tabutu da yan› ba›nda bo yürüyen belediye 

arabas›na tenezzül etmiyor gibi idi…

Mehmet Âkif’in yetimesi, gençlere bir örnek olarak anlat›lm›ya lây›kt›r. En 

küçük yalardan itibaren her türlü imkâns›zl›klarla güremiti. Bünyesi de, 

ruhu da hayat›n güçlüklerile ve yoksulluklarile çarp›arak mukavemet ve 

kudret kazanm›t›r.

Onda pehlivanl›k merak› mutlaka vücudünden ziyade ruhundaki tak›n 

kudreti istihlâk için meydana gelmi olacakt›r. Herhalde irfan› ve ruhu, bün-

yesinden fazla pehlivan olan Mehmet Âkif spor gençli¤ine ibret olacak bir 

timsâldi.

Ölümünden birkaç ay evvel o amans›z hastal›¤›n elinde bir kale harabesi gibi 

y›k›lm›;

Bana çok görme ilâhi bir avuç topra¤›n›!
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deyiinde bile kendine mahsus bir ruh metaneti vard›r. Hangi air bu kadar 

pürüzsüz ve kuvvetli bir dille ölüm temennisinde bulunabilirdi?

Âkif, fikirlerinden, hislerinden k›yafetine kadar her noktadan gayet tabiî, 

bilhassa son derece samimî bir memleket adam› idi. Baz› eserlerindeki kana-

atlere itirak etmedi¤iniz zaman dahi onun tâ içinden kopan cokunluklara 

uymaman›z kabil de¤ildir. O, rüzgâr gibi, dalga gibi, küllî kudretlerdendir, 

sizi mutlaka sürükler.

Türk halk dilini onun kadar munis ve tabiî kullanan olmad›¤› gibi, Türk 

halk›n›n gönlünü onun derecesinde do¤rulukla ve samimiyetle intak eden 

bir airimiz yetimemitir. Öyle san›yorum ki Safahat ark ufuklar›nda akis-

leri as›rlarca dalgalanmaya namzet bir aheser olacakt›r.

Pazartesi günü Âkif’i Edirnekap›’s›ndaki harabeye götürdü¤ümüz zaman 

memleketin bu kadar k›ymetli insan›n› yurdun bu derece kötü bir yerine 

b›rakmaktaki ac›l›¤› derin derin hissettim. Mezarl›¤›n ümran› ölülerden 

ziyade ya›yanlar›n teselli ve itminan› için de¤il midir? Sekiz sene evvel 

Süleyman Nazif’i ayn› çöplü¤ün biraz ötedeki köesine b›rakm›t›k. O 

zamandan beri kânunlar yap›ld›, belediyelerde ayr›ca daireler kuruldu. 

Fakat kabristanlar Âkif’in “Utand›m a¤l›yarak, a¤lad›m utanm›yarak” m›sra›n› 

tekrar ettirecek derecede elim olmaktan kurtulamad›.96

Ne yaz›k ki sevdiklerimizi sonunda mezbelelere atmaktan hâlâ hayâ ve isyan 

duymuyoruz diye büyük bir ›zt›rap alt›nda eziliyordum. Birdenbire yüzler-

ce gencin bir a¤›zdan okuduklar› ‹stiklâl Marile do¤ruldum. Yaaran gözle-

rim ruhumun paslar›n› biraz y›kad›.

Âkif’in büyük matemini mezarl›¤a gelirken de, oradan ayr›l›rken de gençler 

teselli etmi oldular.

Kaynak: Yedigün, c. VIII, S. 200, 6 ‹kincikânun 1937. (Çantay, Âkifname, s. 346-347’de yanl› 
olarak Karikatür mecmuas›ndan al›nt›land›¤› kaydedilmi; Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 361-
362’de sehven 6 Kânunuevvel 1937 tarihiyle sadece iki paragraf› nakledilmitir. Muhsin 
Karabay, “Ufûlünün 66. Y›l›nda Mehmet Âkif Ersoy”, Tarih ve Toplum, c. 39, S. 229, Ocak 
2003, s. 38-47).

96 Hasan Kumçayı, “Günlerin Peşinden” isimli köşe-

sindeki “Mezarlıklarımızın Hali” başlıklı yazısında 

Gövsa’nın bu sözlerine dikkat çekerek, yerden göğe 

kadar haklı olduğunu söyler. Yazara göre burası 

mezarlık değil “harabezar”dır. Zira yeni belediye 

kanununun kabulünden beri uzun yıllar geçtiği ve 

hatta bu kanunun verdiği yetkiyle Afyonkarahisar 

gibi bazı şehirlerde asrî mezarlık kurulmasına rağ-

men İstanbul’da hiçbir hareketlilik olmamıştır. 

Bkz. Kurun, 10 İkincikanun 1937.
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57.

Ulu ozan Mehmet Âkif için

Hulusi Dosdoğru

Sa¤lam düüncesi, derin görüleri ve duygu ça¤l›yan varl›¤ile Âkif, ideal bir 
yarad›l›t›. Yoksullar›n dilinden konuan en candan insan, yurdu u¤runa ölen-
leri anan en güçlü kand›. Ve ayr›ca da Türklük demek olan bayra¤› en iyi anl›yan 
ve anlatand› o… Büyük adamlarda aran›lan her karakter Âkif’de fazlasile vard›. 
Ulusseverlik, yurda ba¤l›l›k onda durmay›p akan bir ›rmak k›l›¤›na giriti. Bu 
esiz kayna¤›n köpüklü ça¤›lt›s›na gönül kapt›rmayan›m›z kald› m›?..

Âkif, en örümcekli düünceleri ayd›nlatmas›n› bilen, en uyuuk kanlar› 
k›m›ldatmas›n› beceren bir ozand›. Bak›larile her türlü çetrefilli¤i yener; 
k›y›da bucakta sönen her oca¤› görürdü. Sanki yüce soyunun y›llardanberi 
duydu¤u ve ateile kavruldu¤u yi¤itli¤i o, bütün acuna duyurmak için gelmiti. 
Kimsesizlerin yaras›na merhem olmak, yurdu u¤runa can verenlerin destan›n› 
yazmak, Türk’ün kendisine olan inanç ve güvencini genç dima¤lara duygudan 
kalemile kazmak için gelmiti. Her ne çeit olursa olsun inanc› sars›lanlara, 
gelece¤ini karanl›k görme¤e bal›yanlara sal›k verilecek biricik devad›r o… Bir 
din yeilli¤i içinde f›k›ran Âkif’in özünü hâlâ bir çoklar›m›z ö¤renemedik. 
Aram›zda onu softa yapacak kadar ileri gidenler oldu. Fakat o, bunlar›n hiçbi-
risine ald›rmad›. Dil uzatanlar a¤›r a¤›r dillerini çektiler. Ayk›r› kalem kulla-
nanlar yaz›lar›n› de¤itirdiler… Âkif, derin özlü deyilerini y›lmadan karalad›. 
Eserlerini kurarken yap› ta›n› öyle sa¤lam seçti ve temellerini öyle derin att› 
ki, her biri Türk’ün yaay› hazinesini zenginletirdi. Duygu ufuklar›n› 
enginletirdi. Art›k yanl› anl›yanlar›m›z ö¤renmelidirler ki, Âkif, ulusal 
varl›¤›m›z›n dile gelmi biricik örne¤idir. Bildi¤iniz üzere her ozan›n üzerine 
dütü¤ü, yaz›lar›nda fazlaca yer verdi¤i bir sevgilisi vard›r. Bu yüce ba›n 
benli¤ini dolduran, onu bütün yaay››nda düündüren neydi bilir misiniz?

Il›k p›narlar›n›n f›k›rd›¤› zümrüt yurdile, içli yurtdalar›.. Bunun içindir ki, 
son günlerinde bile ana topraklara kavuman›n ona verdi¤i sevinç ömrünü 
birkaç ay daha geciktirmiti. Âkif’in yaay››n› iyice kavr›yabilmek için sizle-
re bir eski günlerinde, bir de son zamanlarda olan iki görünüü canland›ray›m…

Saltanat korkulu¤unun ‹stanbul saraylar›nda devrilme¤e yüz tuttu¤u 
s›ralarda Âkif, Evkaf ‹daresi ikinci müdürü bulunuyordu. Rütbece kendisin-
den büyük olan ei dostu ona ho görünmek fikrile birinci müdürün aya¤›n› 
kayd›rd›lar. Böylece bo kalan sandalyeyi Âkif’e münasip gördüler. Fakat 
kimsenin hakk›na göz dikmiyen o; büsbütün iten elini çekti. Batakilerin: 
“Can›m sana ne bundan, o adam› biz itiyoruz. Zaten beceriksizin biridir”, 
diye zorlamalar›na kar›: “Yoo dostlar›m; ben herkesin ekme¤ini kapmak, 
kazanc›n› elinden almak için do¤mad›m” demiti. Bunu Âkif’in yetitirme-
lerinden olan Bay Baha anlatm›t›…

Tam isiz kald›¤› zamanda ölü ozan›n çok sevgili arkadalar›ndan biri 

ölmütü. Daha baytar olmadan önce, tan›t›¤› bu adamla Âkif aras›nda eski-
den öyle bir anlama olmutu. “Hangimiz önce ölürsek kalan ötekinin 
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çolu¤una çocu¤una ölünciye kadar bakacak”. Sözünün tam eri olan Âkif, 
ölen arkada›n›n kalabal›k yuvas›n› yan›na ald›. Yiyece¤inden, giyece¤inden 
bir parças›n› da onlara ay›rd›.

Kan›yan bir yara gördüm mü yanar ta ci¤erim, 
Onu dindirmek için kamç› yerim, çifte yerim; 
Adam ald›rma da geç git diyemem ald›r›r›m, 
Çi¤nerim, çi¤nenirim hakk› tutar kald›r›r›m…

diyen görgülü adam›n yaz›larile yaay›› hemen birbirinin t›pk›s›d›r. Çünkü, 
her yaz›c›n›n eserleri yaay››na uymaz. Çok zaman bakars›n›z kitaplar›nda 
her zaman do¤rulu¤u, yurda ba¤l›l›¤› anlatan birisi hiç te söyledi¤i gibi 
olm›yabilir. Âkif’in ise, dürüstlü¤ü yüzünden belli olurdu. Aç›k aln›n› süsli-
yen derin çizgilerin büyük bir varl›¤›n izleri oldu¤unu her gören kolayca 
anl›yabilirdi. Daha geçenlerde kula¤›ma çal›nan bir haber onun bu toprakla-
ra ne kadar ba¤l› oldu¤unu gösterme¤e yeter! Âkif’in sanc›lar içinde 
k›vrand›¤› bir gün kendisini görmiye giden ve avutmak için: “Bu yaradan 
bende de var üstad›m” diyen Neyzen Tevfik’e bak›n›z ne söylemi bu koca 
varl›k: “B›rak imdi hastal›¤›… Ben buraya dert dinletmiye gelmedim. 
Ülkemin havas›n› soluma¤a, sizlerin yüzlerini görmiye geldim. Ney’in 
yan›nda m›?.”. “Yan›mda üstat!.” “Öyle ise çal Anadolu havalar›ndan da 
kulaklar›m›n pas›, yüre¤imin yas› da¤›ls›n…” “Baüstüne üstat…”

Neyzen neyini bütün inceli¤ile çalarken Âkif de bir gün ››¤›n› pek and›ran 
gözlerini yummutu. Uzun kirpiklerinin uçlar›na y›¤›lan yalar hafif k›rç›l 
sakal›na do¤ru yuvarland›kça ney couyor ve bu yurduna dükün insan›n 
s›z›lar›n› dindirmi gibi oluyordu. Kendimizden az›c›k üstün gördü¤ümüz 
insanlara “büyük adam” deriz. Birçok zaman tart›lmadan, iyiden iyiye 
düünmeden uluorta verilmi bir add›r. Âkif için ben edebiyatta, “Büyük”, 
“Çok Büyük”, “Pek Çok Büyük” sözlerini az buluyorum. Ona daha özlü bir 
deyile “Ulu” dedim. Bilmem siz nas›l düünüyorsunuz…

28. XII. 936 Pazartesi sabah gazetelerinin ç›tlatt›¤› kara haber her Türk’ün 
içini kanatm›t›. Onun volkanlar kadar heybetli duran sevimli yüzü yerine 
hastal›ktan erimi, süzüle kalm› portresi gözlerimin önünde canlan›yor…

36 y›l›n›n bu mutsuz gününün 12 sular›nda Âkif’in tabutunu beklemek üzere 
birkaç arkada Beyaz›t Camii yak›nlar›nda dola›yorduk. Çok geçmeden bir 
ölü otomobilinin musalla talar›n›n bulundu¤u avlunun kap›s›nda durdu¤unu 
gördük.. Oraya do¤ru yaklaan iki adam otomobilden tahta kapa¤› kal›nca bir 
iple sar›l› olan uzun bir tabut ç›kard›lar ve musalla ta›n›n üzerini kapatan 
temiz kar y›¤›n›na b›rakt›lar. Adamlara, tabutun içinde yatan›n kimin nesi 
oldu¤unu sordu¤umuz zaman “Mehmet Âkif” sözlerile kar›lam›t›k… 
D›ar›da hâlâ onun gelece¤ini gözliyen arkadalar›m›za koup haber verdik. 
Tabutun üstüne camiinin s›rma ilemeli örtülerini serdikten sonra en yukar›ya 
da onun ve bizim için en de¤erli olan mal›m›z› –bayra¤›m›z›- örttük. Ba ve 

ayak ucuna konulan çelenklerden birisi ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi’nindi. Bu ulu insan›n ölümü de yaay›› gibi sade ve düzgün oldu. 

Beyaz›t Camii’nin arkas›na düen bu yer karlarla bezenmi, ba›m›z›n üstün-

de yükselen yapraks›z bir a¤aç küçük dalc›klardan yapma kuca¤›na doldur-

“Mütareke zamanında idi. Bir gün 
Sebilürreşad idarehanesinde üstadla 
oturuyorduk. Neyzen Tevfik çıka 
geldi. Üst baş perişan, selâm vererek 
içeri girdi. Şöyle bir tarafa yıkıldı. 
Çok serhoştu. Biraz geçtikten sonra 
rakı dolu mataradan birkaç yudum 
aldı. Fakat artık işba’ haline gelmiş, 
bir yudum bile içecek hali  
kalmamıştı… Nihayet neyini alarak 
üstadın oturduğu koltuğun önünde, 
üstadın dizi dibinde yere oturdu,  
üflemeğe başladı, o halde muhrik bir 
taksim yaptı. Baktık, üstadın  
gözlerinden sessiz sessiz yaşlar  
dökülüyordu. Neyzen bunu görünce 
neyi bıraktı. Üstadın boynuna sarıldı. 
Sakalından, yanaklarından öpmeye 
başladı. Öptü, öptü…”  
(Eşref Edib, Mehmet Âkif)
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du¤u ak y›¤›nla canl› bir çelengi and›r›yordu. Büyük ölünün kar›s›nda her ey 
el ba¤lay›p boyun büküyor, derin bir sessizlik ya d›varlar›n yosunlu 
görünüünden okunuyordu. Namaz› k›l›nd›ktan sonra onu avuçlar›m›z 
aras›nda havalara yükselterek, ard› s›ra yana yana; kanl› göz yalar› döke döke 
ta›d›k. Daha namaz› k›l›nmadan önce, öteden beriden gelenler avluyu, 
d›ar›s›n›, Beyaz›t meydan›n› doldurmutu. Gören geldi, iiten kotu. Bu 
büyük yas alay› Edirnekap› yollar›n› a¤›r a¤›r çi¤nedi. Ölümünü bizden önce 
ö¤renen ‹stanbul batan aa¤› kefenlere sar›lm›t›. Mezar›n›n ba›nda genç 
bir Türk sanatkâr›na yüzünün kal›b›n› ald›rd›k. Yüksek servilerin karaya 
çalan yeilliklerini örten ak dalgal› kümeler ac› bir rüzgârla yumak yumak yer-
lere dökülürken öte yanda yan›k sesli bir genç Kur’an okuyordu. Âkif’e 
komuluk edecek olan toprak kabar›klar› üzerlerinde toplanan kar y›¤›nlarile 
büsbütün kabarm› duruyor ve bütün bu yürekler s›zlatan görünüün 
ortas›nda Âkif’in levent boyu, hastalan›l›beri hayl›ca ufalm› olan sar› yüzile 
son güz yapra¤›na benziyordu. Onu as›l gömle¤i olan “Türk sanca¤›na” sara-
rak gömerken içerisi y›rt›lmam› bir genç, yüre¤i burkulmam› bir can 
kalmam›t›. Arkas›ndan “Kurtulu Mar›n›” a¤›r ve ac› bir tonla okurken tüy-
lerimiz diken diken oluyor, önümüzde onun solmaz örne¤i canlan›yordu. 
Orada bulunanlardan hiçbiri d›ar›n›n so¤u¤unu duymam›t›r. Çünkü her 
birimizin içi yan›yor, can evimizden boanan o k›pk›z›l lav bütün varl›¤›m›z› 
tututuruyordu. Elimizle gömdük, topra¤›n› elimizle örttük. Sonra bizbize 
söyleip a¤lat›k. Her ey bitmiti. Fakat bacaklar›m›z yerinden k›m›ldam›yor; 
sanki bu candan toplulukla orac›kta, Âkif’in ba ucunda m›hlan›p kalmak isti-
yorduk. Bu ulusu sever insan›n mezar›n› da yapm›ya and içerek ayr›labildik…

Bundan böyle her y›l›n birinci kânununun 28inci günü Ulu Ozan Mehmet 
Âkif’in ölümünün y›ldönümü günüdür. Bütün gençlik bunu ad› gibi belle-
melidir. Âkif sevenlerinin elleri, balar› üzerinde ta›nd›. Bu ödevi iyiyi 
kötüyü anlam› olan Üniversite gençli¤i seve seve yapt›. Onu götüren koca 
kafilede herkes derin bir yas içindeydi… Öyle san›yorum ki duygulu yurd-
dalar›n-dan o da bunu beklerdi…

Arkas›ndan gençlik boand›, orta ça¤lar kotu, ihtiyarlar ya döktü… Âkif her 
eyden önce içli gönülleri yetim b›rakt›. O kendisinden önce ölen insanlar›n 
çocuklar›na öz bir baba olabiliyordu; fakat imdi yüzlerce can›n yürek 
s›z›s›n› kim dindirecek… Buna verilecek bir tek kar›l›k udur:

Bize b›rakt›¤› Safahat’› ile sars›lmaz inanc›… Biz ancak bunlarla avunabile-
ce¤iz… Her yeri duyan ve düünen koca bir beynin verimi olan cokun 
kitaplar›n›n içinde içimize en yak›n olan›, varl›¤›m›z› en iyi anlatan› yine 
As›m’d›r. As›m, Âkif’in, bizim için özenip bezenerek büyüttü¤ü öz yavrusu-
dur. O kendisindeki ölmez inanc›n›, sars›lmaz gücü, derin ve temiz bulular› 
hep aram›zda sonsuz bir ömür sürecek olan As›m’a b›rakm›t›r. Türk ulusu-
na sunulacak bundan daha büyük bir arma¤an olur mu?

Âkif için son söz olarak:

Mor sulardan renk akarken, gün yakarken engini; 
Kumrular taklit ederler Âkif’in ahengini..

demekten kendimi alamad›m.

Kaynak: Uyan› - Servetifünun, y›l 47, c. 81 
ve 17, S. 2108-423, 14 Sonkânun 1937, s. 
115 ve 118.

58. 

Mehmet Âkif’in mezarında

Mithat Balkaya

Çözdü, Tanr› yükünün kördü¤ümlü ba¤›n›. 
Esirgemedi senden bir avuç topra¤›n›. 
Kavutun makberine imdi nihayet öldün. 
Fakat topra¤a de¤il sen kalbime gömüldün.

Mezar›n› ruhumun derinli¤ine kazd›m. 
Ta›na istiklâlin destanlar›n› yazd›m. 
Y›k›lmaz bir abide diktim m›sralar›nla 
Ebediyen kalacak o hat›ralar›nla.

Uyu ey aram›zda ya›yan büyük ölü 
Ba¤r›nda yurt sevgisi ta›yan büyük ölü 
Sak›n sanma ki seni milletin unutacak. 
As›rlar geçse yine kalplerimiz anacak.

Kaynak: Uyan› - Servetifünun, y›l 47, c. 81/17, S. 
2108-423, 14 Sonkânun 1937, s. 118.
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60.

Mehmet Âkif için

A. Mehmet Yaşar

Seni görmek diliyorken, kara müthi haberin 
Koca gök kubbeyi sar›p y›k›vermiti yere. 
B›rak›p gitti¤in iz hele bir bak ne derim!  
Koca Âkif, ulu air, bizi bo¤dun kedere.

O, y›k›lmaz bir an›tt›r, yedi ciltlik eserin, 
Heyecan kayna¤›d›r hem ve ezelden ebedî 
Ruhunun taht› olup kald› da kalplerde yerin. 
Ya›yorsun, yaa sen mahere dek mar›n ile!

Kaynak: Alk›m, S. 2, 15 Ocak 1937, s. 14. (Özlük, 
Polemikler, s. 145’den naklen).

59.

Mehmet Âkif’in ölümü

‹stiklâl Mar›m›z›n büyük airi Mehmet Âkif’i de aram›zdan kaybettik. 

Geçenlerde onu üniversite gençli¤i ellerinde ta›yarak mezar›na götürdü. 

Acaba onun ruhu “sessiz yaad›m kim beni nerden bilecektir” m›sra›n›n bey-

hude yere söylenmi oldu¤unu hisseti mi? Nankör olm›yan gençlik Çanakkale 

için en büyük destan› yazan, ‹stiklâl Harbi için en güzel iiri düzen airi nas›l 

inkâr edebilirdi. Millî edebiyat›m›z›n en güzel bir köesinde oturan bu 

büyük airi o edebiyat›n içinde dolaanlar daima hürmetle selâml›yacaklard›r. 

‹stiklâl Mar› söylenirken aya¤a kalkan her Türk onu hat›rl›yacakt›r. 

Çanakkale için ö¤ünen her Türk onu düünecektir.

Ne yaz›k bize ki o büyük airin kalemi bir daha yazm›yacak, ne mutlu ona ki 

ölmüyen ölülerin aras›na kar›t›. Bakî’nin dedi¤i gibi:

Bakî kalan bu kubbede bir ho seda imi.

Kaynak: Alk›m (Bal›kesir Lisesi Mecmuas›), 15 Kanûnusani 1937. (Çantay, Âkifname, s. 350’den 
aynen nakledilmitir).

Âkif’in çıplak tabutu kimsesiz birinin tabutu 
gibi musallaya getirilmişti. Devlet töreni 
olmamıştı. Hiçbir hazırlık da yoktu. Ortalık, 
sessiz ve soğuktu. 

Ya Âkif’ten bir yıl sonra vefat eden Abdülhak 
Hamid’in cenazesi?
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61. 

Merhum büyük şair Mehmet Âkif’in hayatı ve  
edebî şahsiyeti

Mehmet Âkif 1873’de ‹stanbul’da do¤mutur. Babas› Tahir Efendi 

Arnavutluk’un ‹pek ehrinde do¤mu ve genç ya›nda ‹stanbul’a gelip 

yerlemitir. Burada Fatih müderrisli¤i yapm› ve bu esnada Buhara’dan 

‹stanbul’a gelip yerlemi bir ailenin k›z› ile evlenerek 1873 senesinde Âkif 

dünyaya gelmitir.

Mehmet Âkif babas›n›n Arnavut olmas›na ra¤men Arnavutça bilmezdi. ‹lk 

tahsili babas›ndan Arapça ve Farsça ö¤renmekle bal›yor ve ulum-u Arabî 

dersinden icazetname al›yor, bundan sonra Mülkiye’yi İdadi’yi ikmal etmi 

ve Baytar Mektebi’ni birincilikle bitirerek Ziraat Nezareti’nin beinci 

ubesinde memur olmutur.

O zaman çok iyi derece ile mezun olanlar tercihan nezaret maiyetine 

aln›rlard›. Bu sebeple Âkif ‹stanbul’da kalm›t›r. Fakat memuriyeti esnas›nda 

bir haks›zl›¤a maruz kal›yor, haks›zl›¤› hiç sevmiyen Âkif derhal istifa ediyor.

Buradan sonra onu ‹stanbul Edebiyat Fakültesi müderrisi olarak görürüz. 

Burada bir iki sene müderrislik yapm›t›r, fakat yine arkadalar›ndan birine 

haks›zl›k yap›l›yor, bunun üzerine Âkif müderrislikten de istifa ediyor. 

Merutiyet balang›c›nda S›rat-› Mustakim mecmuas›n› ç›kar›yor. ‹lk olarak 

iirlerini bu mecmuada neretmitir. S›rat-› Mustakim, Sebilürread ismini 

alarak 1925’e kadar devam etmitir.

Mütareke senelerinde Darülhikme ba kâtiplik ve azal›¤›nda bulunmutur. 

Fakat Âkif millî kuvvetler lehinde propa¤anda yapma¤a balay›nca bu iten 

ç›kar›lm›t›r. Bunun üzerine Ankara’ya gitmi, 1920 senesinde Burdur 

vilâyeti saylav› olarak Büyük Millet Meclisi’nde bulunmutur. 1925’de M›s›r 

Darülfünun Türk edebiyat› müderrisi olmu bu esnada Kur’an-› Kerîm’in 

tercemesi ile u¤ram› ayni zamanda en güzel eseri ve Safahat’›n yedinci cildi 

olan Gölgeler’i vücuda getirmitir.

Âkif M›s›r’da “siroz” hastal›¤›na tutulmu ve ölümünden yedi ay evvel 

‹stanbul’a gelmitir. 28 kânun evvel 1936 senesinde büyük air altm› üç 

ya›nda iken yaratt›¤› büyük edebiyat abidesini geridekilere hediye ederek 

vefat etmitir.

unu da yazmadan geçemiyece¤im:

Mehur atalar sözüdür: “Sa¤lam kafa, sa¤lam vücutta bulunur” derler. ‹te 

bunun tam canl› misâli Mehmet Âkif’tir.

Âkif sporu çok severdi, en çok megul oldu¤u spor ubesi de pehlivanl›k ve 

denizcilikti. Âkif’in hususî bir kisbeti bile vard›. Onun vücudu çok güzel 

mütenasipti. Âkif avc›l›kla u¤ramam›t›r, o can yakma¤› hiç sevmezdi ayni 

zamanda çok merhametli idi ve her gördü¤ü fakire yard›m etmek isterdi.

Âkif’ten imzalı bir Gölgeler nüshası: “Kızımız 
Cahid [Uçuk] Hanım’a amca hediyesi”.  
29 Haziran 1934. 

(M. Rüyan Soydan arşivi)

Kaynak: Alk›m (Bal›kesir Mecmuas›), 15 
Kanûnusani 1937. (Çantay, Âkifname, s. 
351’den aynen nakledilmitir).
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62.

Ölmedi... Ölmiyecek... Ölemez!...

K. Feyzi Ozan

Ba›mda bir kas›rga esiyor, haf›zam darmada¤›n›k. Gözlerimden ya 

akm›yor. ‹çimde h›çk›rmak ihtiyac› var, h›çk›ram›yorum.

A¤lamak istiyorum.

A¤l›yam›yorum, kalbim gö¤süme s›¤m›yor.

Kafamda ac› bir haberin a¤›r darbeleri iliyor.

Ölmü.

Diyorlar. ‹nanam›yorum. Herkesin inand›¤›na inanmak istemiyorum.

— Hay›r hay›r o ölmedi…

K›z›l tüllere bürünen semaya ismini hayk›r›yorum. Gök karar›yor, bulutlar 

kouuyor, güne sönüyor…

Volkanlar k›z›l lâvlar saç›yor, yer sallan›yor, hercümerç oluyor…

Dudaklar›m geriliyor, bir menba›n berrak suyundan içiyor:

Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-› beer 

Kayn›yor kum gibi tufan gibi maher maher 

Yedi iklim-i cihan›n duruyor kar›nda, 

Avusturalya’yla beraber bak›yorsun Kanada! 

Çehreler baka lisanlar, deriler rengârenk, 

Sade bir hâdise var ortada: vahetler denk 

Kimi Hindü, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ  

Hani tâune de züldür bu rezil istilâ…

Yanan gö¤süm serinliyor, doymuyorum:

Bomba imekleri beyninden inip her siperin 

Sönüyor gö¤sünün üstünde o arslan neferin…

Göz yalar›m boan›yor..

A¤l›yorum… A¤l›yorum…

‹çimden gelen bir ses bana hayk›r diyor.

— Neden gittin? Sana daha doymad›k. Biz teselliye muhtac›z. ÂK‹F!

Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazs›n 

“Gömelim gel seni tarihe” desem s›¤mazs›n
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Bana cevap verin gökler, da¤lar, denizler…

‹nanam›yorum öldün mü?..

Dik duran ba›m gö¤süme düüyor, bütün benli¤im mukaddes bir dua 

kar›s›nda titriyor:

u serilmi görünen gölgeme imrenmedeyim, 
Ne saadet! Hani, ondan bile mahrumum ben 
Daha y›llarca, eminim ki, hayat›n yükünü 
Dizlerim titreyerek çekmeye mahkûmum ben 
Çöz de art›k yükümün kör dü¤üm olmu ba¤›n›,  
Bana çok görme ‹lâhi, bir avuç topra¤›n›…

Kaynak: Alk›m (Bal›kesir Mecmuas›), 15 Kanûnusani 1937. (Çantay, Âkifname, s. 349-350’den 
aynen nakledilmitir).

“Son günlerde üstad Mısır’da  
çok sıkılıyormuş; görüştüklerine:  

Korkuyorum, buralarda  
öleceğim de memleketime 
gidemiyeceğim, diyormuş”. 
(Eşref Edib, Mehmet Âkif)
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63.

Mehmet Âkif Edirne’de

Şeref Aykut

1893 y›l›nda Mehmet Âkif Edirne vilâyeti baytar› idi. Âkif’in Edirne’deki 

hayat›, tak›n, cokun geçen gençlik ça¤›d›r.

Âkif’le Edirne’de arkadal›k ettik. Bu samimî ba¤, ölünciye kadar devam etti. 

1896’da ayr›ld›k. Merutiyet’te bulutuk ve en son Millî Mücadele’de, Büyük 

Millet Meclisi’nde bu kar›l›kl› muhabbetle uzun ve masum bir mazinin 

hikâyelerini söyletik. 

Âkif Edirne’de kocalm› arkada›m Edirne mebusu Faik Kaltakk›ran’›n 

babas› müverrih ve air Badi merhum, Ömer Seyri, Hulki, Â›k Sadaî ile 

tan›m›t›. Bu üç zat›n üçünün de hayat› örnek olm›ya de¤er k›ymetli Türk 

büyüklerimizdendir.

Badi, eksiksiz k›rk y›l derin ve usanmaz bir arat›rma ile Edirne tarihini 

yazm›, iki büyük cilt eseri meydana getirmitir. 

Bugün Faik’in kütüphanesinde günee ç›kmak için bekliyen “Atalar sözü” 

derlemesi, herhalde ei pek az bulunan bir eserdir.

Tarihi, Kültür Bakanl›¤› ald›, umar›m ki, bu de¤erli tarih kayna¤›n› 

bast›rmakla memleket irfan›na büyük bir hizmet etmi olur.

Âkif’in en çok sevdi¤i Ömer Seyri idi. Bu nevi ahs›na münhas›r, kendi kendi-

sini yetitiren adam tam orijinal bir koca Türk idi.  Zaptiye neferi iken kap›s›n-

da nöbet bekledi¤i valinin uzatt›¤› bir zarf›n üsütünü okuyamam›, valinin;

—Okumak bilmiyorsun da, insanlar aras›nda ne geziyorsun, sözü, 

gücüne giderek, hemen belinden palaskay› atm›, okumak, yazmak 

ö¤renmitir.

Bir lisede heyet dersi okutacak, cebir meselelerini yanl›s›z halledecek kadar 

ilme kavumu, pürüzsüz Türkçe ile yaz› yazar, iir söylerdi. Âkif bu adama 

meftun idi. ‹ri vücudü, tatl› bak›larile insan›n kalbini dolduran, ok›yan 

gözleri bu koca Türk’ün ince ve temiz ruhunu gösterirdi.

Âkif, Seyri’nin hat›r›mda kalan u beyitlerini durmaz, tekrar ederdi:

Fark eder Seyri sada zatini beynelmahlûk 
Âdemin de bilinir k›ymeti efkâr›ndan

Bir de¤il olsa da bin can›n› eyler ifna, 
Merdüdânâ dil olan hâs›l› namuslu yaar 
Mericin ça¤lay››, göklere ser çekmi a¤açlar 
Bana Türk’ün o büyük geçmiini anlat›yor 
Bakma dükünlü¤üne sen bu büyük tarihin 
Onda hâlâ Atam›n ruhu dirilmi yat›yor.

Âkif’le kırk beş yıllık tanışıklığı olan  
Edirne mebusu Şeref Aykut Bey.
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Âkif, Seyri, Â›k Sadaî, Seyri’nin tavanlar›na kadar toz toprak içinde y›¤›lm› 

mecmualar, el yaz›s› kitaplarla dolu hücresinde birleti¤imiz vakit, bayku 

devrinin bütün zulüm ve adavet yaatan muhitinden ayr›larak cezbeli ve 

vecd içinde saatler geçirirdik. Edirne paa kona¤›n›n kap›s›nda eski bir tarih 

ta› vard›. Orada öyle bir m›sra okunurdu:

er ü kânun ile bunda kurulur hep divan

Âkif, Seyri’nin hücresine kar› bu tarih ta›n› okurken s›ra bu m›sraa gelince, 

onu öyle okurdu:

er ü kânun ile bunda soyulur hep insan

O zaman Âkif, yirmi ile yirmi be ya aras›nda idi. Benim bir hurda beygirim 

vard›. Âkif bunun üzerine mehur k›l heybesini asarak üstüne biner, köy köy 

gezerdi ve Türk köylerinden toplad›¤› bin bir destan›, içli ve duygulu gön-

lünden ta›rarak anlat›rd›.. genç günlerimiz!

Çanakkale’yi, istiklâl destan›n› yaratan Âkif’in göçtü¤ünü duydu¤um vakit, 

bu k›rk be y›ll›k arkada›n aziz hat›ralar›n› anarken faniler aras›ndan terte-

miz eteklerini toplay›p giden bu lâyemut Türk’ün büyük ad›n› yaatm›ya 

and içen Türk gençli¤ine, cumhuriyet çocuklar›na kar› ihtiyar gönlümde 

uyanan minnet ve ükran› da bildirmeyi bir borç sayd›m.

Kaynak: Yedigün, c. VIII, S. 201, 19 ‹kincikânun 1937, s. 12. (Çantay, Âkifname, s. 348-349’da 
dergiye at›fta bulunulmadan aynen; Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 385-387’de baz› tasarruflarla 
yer alm›t›r). 
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64.

Âkif

Ekrem Çavuldur

Âkif’i bana mehur Safahat’inin Süleymaniye Kürsüsü adl› parças› tan›tm›t›r.

Âkif bu eserile daha o zamanlarda halk›n hemen her tabakas›n›n 

anlayabilece¤i bir ifade ile o günlerin sosyal ç›banlar›n› o kadar mahirane 

neterlemiti ki bu mahareti görebilenlerin Âkif’in ayn› zamanda çok hazik 

bir operatör oldu¤una hüküm etmemesine imkân bulunamazd›.

Saltanat›n istipdat devrinde yetien birçok münevverlerin soysal ve ulusal 

duygularda gösterdikleri zabunluk ve ayk›r›l›¤a ve ayn› zamanda bunlar›n 

idaresi alt›nda ezilmi bir durumda kalm› di¤er halk s›n›flar›n›n bu gibi 

duygulardaki uyuuklu¤una kar› Âkif’in Süleymaniye Kürsüsü’nde yapt›¤› 

hücumlar onun yurtdal›ktaki eriilmesi güç yüksek duygusunu daha o gün-

lerde gözlerimizin önünde tamamen canland›rm›t›.

Âkif’in Safahat’›, Balkan harbi felaketini bunun esbap ve avamilini genç, ihti-

yar her s›n›f yurtdaa bütün ç›plakl›¤ile anlatm› onlar› muhteris 

düüncelerinden uzaklat›rarak vatan müdafaas› kaygusuna sald›rmakta 

amil olmutu, dersek mübala¤a etmi olmay›z.

Umumî harbin Çanakkale ve sair sahnelerinde ehit düen ve gazi 

kalanlar›ndan bir ço¤unun vatan müdafaas›nda Âkif’in eserlerinden ilham 

alm› olduklar›na üphe edilemez. Bu itibarla onun mehur mersiyesi, yaln›z 

Çanakkale ehitlerine de¤il; bütün Türkiye ehitleri için söylenmeye de¤er 

bir mersiyedir.

Umumî harbi takip eden günlerde istiklâlimize nihayet vermek maksadile 

muzaffer dümanlar›m›z taraf›ndan yap›lan sald›r›lar›n do¤urdu¤u kara 

günlerimizin korkunç dakikalar›nda istiklâlimizi koruyan Mustafa Kemal’in 

arkas›nda yürüyen Âkif, daha dün üniversite gençleri taraf›ndan mezar›n›n 

ba›nda tekrarlanan ‹stiklâl Mar›’n› terennüm etmiti.

Âkif, bu büyük eserile yaln›z istiklâlimizin ebedili¤ini tebir ile kalmam› 

istikbalimizi ayd›nlatmakla da iman›m›za kuvvet vermiti.

Halk› duyan ve duydu¤unu halka duyurma kudretini gösteren Âkif’in ebedi 

ziya›ndan onun ‹stiklâl Mar›’ndan iman kuvveti alan her yurtda gibi ben 

de müteessirim, onu alan Allah, bizi yar›n›n Âkif’ine kavutursun.

Kaynak: Kaynak Bal›kesir Halkevi, S. 48, 19 ‹kincikânun 1937.
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Resne Fotografhanesi’nde basılmış bir İstiklâl Marşı kartpostalı.
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65.

Şair Mehmet Âkif

Falih Rıfkı [Atay]

air Mehmet Âkif’i, ilk defa, 1911’de Zeynephan›m Kona¤›’ndaki Darülfünun 

Edebiyat ubesinde tan›d›m. Eskilerin babayani97 dedikleri tav›rlar› gözü-

mün önüne geliyor. Sar›¤›, cübbesi ve alvar› olsayd›, üphesiz bu tav›rlar 

ona daha fazla yak›acakt›. Hiç yapmac›¤› yoktu.

Fecri-âti’nin idadî gençleri aras›nda itibar kazand›¤› günlerde idi. Âkif 

hakk›nda bu edebiyat mektebinin hürmetsizlik hislerinin tesiri alt›nda 

bulunuyordum. Derste bir aral›k yenilerden bahsetti. Genç airleri mânas›z 

olmakla itham etti. S›ramdan do¤ruldum:

— Fakat bu iirler de mânal›d›rlar.. 

Kay›ts›z ve küçükseyen hali ile sordu:

— Ya öyle mi? Bir tanesini tahtaya yaz›n›z da mânas›n› bana anlat›n›z.

Ahmet Haim’i seviyordum. Onun bir k›tas› akl›ma geldi:

‹syan-i mevc-i zâhire ettinse vakf-› gû  
Çarparken ufk-ü sahile..

Tahtaya yazd›m ve anlatmaya çal›t›m. Galiba Ruen Eref de s›n›fta idi. 

Bu iiri yazan Ahmet Haim’i mi, yoksa onu anlamak iddias›nda bulunan 

beni mi daha sap›tkan buldu¤unu bilmiyorum. Benim kendisi hakk›nda 

verdi¤im hükmü ise hiç sormay›n›z.

Âkif’i okudu¤um vakit, Nam›k Kemal’in mehur kasidesini, Tevfik Fikret’in 

Bal›kç›lar’›n› veya Hasan’›n Gaza’s›n›, Muallim Naci’nin Bedir Gazvesi’ni, 

yahut Bir muhacir çocu¤unun feryad›’n› hat›rlar›m. Âkif, hakikatte, Naci gibi 

lisanc›, Fikret gibi nâz›mc› ve Nam›k Kemal gibi, eski tâbiri ile, hâmasî idi. 

Fakat medresenin airi idi.

O da Osmanl› medresesi hakk›nda tarihci Ahmet Cevdet Paa’n›n fikrinde-

dir. Yani, medrese bozulmutur. Medrese ilim ve ahlâk soysuzlu¤una 

u¤ram›t›r. Onu eski erefine ve Müslümanl›¤› aslî safl›¤›na kavuturmak 

lâz›m gelir. Garp medeniyetinin iyi nesi varsa, din onlar› menedemez; dinin 

reddettikleri ise, bu medeniyetin seyyie’leridir. Biz Tanzimat’tan beri ite 

sadece bu seyyieleri, yahut, zevahiri taklit edip gelmekteyiz. Siz makine 

yap›n›z da isterseniz sini etraf›na çömelip elle yemek yeyiniz. eri mahkeme-

leri kald›rmay› de¤il, eriat› düzeltmeye bak›n›z.

air Âkif’e Arnavut damgas›n› vurmak istiyenlere bakmay›n›z. air Âkif bir 

Müslüman milliyetperveri idi: Yani Arnavut oldu¤u kadar Türk, Türk oldu¤u 

kadar Arap, Osmanl›-a›r› bir ümmetçi idi. Vatanperverli¤i Müslümanl›k 

âlemi genili¤indedir. 97 Boldlar Falih Rıfkı’ya aittir. (haz.)
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Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan 
Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan.

diyen Ziya Gökalp’›n Turanc›l›¤›, onda Müslümanc›l›kla de¤iiyor. 

‹slâm ortaça¤›n›n en derin karanl›¤› içindedir. Bütün Müslümanlar onun 

istedi¤i üzere adam olabilseler, halife imparatorlu¤unu kurabiliriz. ark 

ark, garp garpt›r. ‹slâm âleminden garp âlemine geçemeyiz. Çünkü bu 

medeniyetin bütün maneviyât› H›r›stiyand›r. Biz soysal prensipleri ve 

ahlâk›, Müslümanl›ktan ayr›lm›yan bir medeniyete vücut vermeliyiz.

Tevfik Fikret’in Tarih iirini bir küfür saym›t›r. Fikret’e verdi¤i s›fat zangoç 

idi. Fikret de ona Monla Sırat ad›n› takm›t›r. 

Tanzimatc›l›¤›n iki türlü tenkidi vard›r. Biri arkl›lar›n tenkidi, biri garpç› 

Türklerin tenkidi: ‹ki taraf da hicivlerimizde ekseriya birleiriz. Fakat, onla 

Osmanl› ink›lâpç›lar›n›, kurtulu yollar›n› ark medeniyetini kurtarmakta 

aramad›klar› için, biz ise garp medeniyetçili¤ini daha iyi anlamad›klar› için 

itham ederiz.

Âkif’in yazm› oldu¤u millî mar›m›zdaki:

Medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar

m›sra›, Âkif’in, H›r›stiyan garbe kar› bütün Müslümanc› gayz›n› gösterir. 

Âkif Çanakkale’sinde, mar güftesinde de samimî idi. Onun fedakâr bir 

Müslüman vatanperveri oldu¤una üphe edilemez. Fakat biz ne 

Çanakkale’ye, ne de Anadolu ihtilâline onun gözü ile bakmay›z. Bizim iki 

mücadelemizin ruhunda da garp emperyalizminden oldu¤u kadar, 

arkl›lıktan kurtulmak ihtiras› vard›r. Biz felâketlerden yaln›z garb› de¤il, 

kendi arkl›lı¤›m›z› mesul tutar›z. Kurtulu yolu, bu asr›n medeniyeti içinde 

onun bir milleti ve devleti olmakt›r.

Birinci Millet Meclisi’nde, Mustafa Kemal ile baz› arkadalar›ndan gayr›s› 

Âkif’in ekseriyeti idiler. Mustafa Kemal zafer sonras› hakk›nda, ‹zmir’e 

girinceye kadar susmutur.

Âkif apka karar› ç›kt›¤› vakit, onu eline alarak, ba› aç›k r›ht›ma geldi ve bir 

vapura binerek esir ve Müslüman M›s›r’a gitti.  üphesiz bütün ink›lâplar›-

m›z›n ve ark tarihinde ilk defa kurmu oldu¤umuz bütün hürriyetlerin, 

lâyisizmin, tefekkür ve vicdan hürriyetinin aleyhinde idi. Fakat uras› var ki, 

do¤up büyüdü¤ü vatan›n›n dünyada kazand›¤› eref, ona, s›¤›nm› oldu¤u 

yar›- sömürge havas› içinde büsbütün kuvvetini hissettirmitir.

Nihayet, ba›nda apkas›, fakat karaci¤erinde kanserle Türkiye’ye döndü:

— “Onun hasretine dayanamad›m”, diyordu.

Birçok fikirlerde birleemedi¤imiz Âkif’in, bizden asla ayr›lm›yan taraf›, 

erefli ve müstakil bir millet görmek olmak davas› idi. Âkif, kara softalar›n 

binbirinde gördü¤ümüz zilletlerin hepsinden uzak kalm›t›r. Bizim fikirle-

rimize dümanl›¤›, onu, asla, vatan ayk›r› bir politika içine sürüklememitir.
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Âkif, erefli ve müstakil bir millet olmam›z›, bizim fikirlerimizin zaferi 

temin etmitir.

Âkif millî mar güftesinde hayal etti¤i istiklâl Türkiyesi’nin mesut ve kuvvet-

li kalmas›ndan baka hiçbir ey dilemiyerek ölmütür.

Kaynak: Yedigün, c. VIII, S. 201, 20 ‹kincikânun 1937, s. 4. (Çantay, Âkifname, s. 359-361’de 
aynen; Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 368’de sadece tek paragraf› yer alm›t›r. Bu da “birçok 
fikirlerde birleemedi¤imiz…” diye devam eden paragraf›d›r. Muhsin Karabay, “Ufûlünün 
66. Y›l›nda Mehmet Âkif Ersoy”, Tarih ve Toplum, c. 39, S. 229, Ocak 2003, s. 38-47).

Redingotu, fötr şapkası ve  
elinde bastonuyla Falih Rıfkı Atay  
bir tipin temsilcisidir.
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66.

Matbuat hayatı: Âkif’in ölümü

Hüseyin Cahit Yalçın

Safahat airi, ‹stiklâl Mar› airi bu dünyan›n ›zt›rabl› hayat›na gözlerini 

kapayarak ebediyetin sükûnuna kavutu. Yaln›z, metruk, ihmal edilmi bir 

halde vefat eden aire Türk gençli¤i candan bir hürmet eseri gösterdi. Onu 

samimî teessürle mezar›na kadar götürdü ve hay›r ile and›.

Bugün, bütün Türk vatan›nda hepimizin kalbini ve hissini bir ideal etraf›nda 

toplayan ve birletiren ‹stiklâl Mar›’n›n mübdiine borclar›m›z›n en az› bu idi.

air Âkif’i ahsan tan›mazd›m. Ayn› vatan› seven ayn› vatan evlâdlar› 

oldu¤umuz halde, fikir ve his itibarile ayr› iki dünyaya mensub idik. Hayatta, 

vatan sevgisinden baka bir his etraf›nda birlememize imkân yoktu.

Âkif yenilik, garb, hür tefekkür cereyanlar› aleyhinde mevki alm› bir ruha 

sahibdi. Tevfik Fikret’in, bütün muhitinden ayr›l›r gibi, “Aiyan”›na çekilip 

de Robert Kolej’de Türkçe dersi vermi olmas› Âkif’in millî hislerine de¤il de 

dinî duygular›na dokunmutu. ‹çinde ac›s›n› hissetti¤i incinmeyi, Fikret’e 

“zangoç” demekle izhar ediyordu. Fikret de gelen darbeyi “Molla S›rat”a 

iadede müsareat gösteriyordu. imdi Fikret de Âkif de bütün bu fâni ihtiras 

ve infiallerden âzâde, ebediyetin koynunda yat›yorlar ve insanî küçüklükle-

re yüksekten bak›yorlar.

Ben, tabiî, Fikret taraf›nda idim. Âkif eskili¤i, an’aneyi temsil ve müdafaa 

eder. Garbe kar› bir kin ve istihkar hissi besler gibi görünüyordu. Fikret, 

bütün merdümgürizli¤ine ra¤men, her halde yenilerin saflar› aras›nda ve 

yeniliklerin â›k› idi.

‹te bu kanaat ve imanlar›n z›ddiyeti dolay›sile, Âkif’ten ahsen oldu¤u 

kadar ruhan da ayr› kalm›t›m. Fakat bu anlamamazl›k bugün onun ölümü 

kar›s›nda hürmetle kar››k bir teessür duymaktan ve hat›ras›n› hüzün ile 

anmaktan beni hiç bir zaman menedemez.

Türk edebiyat tarihi Âkif’ten air diye bahseyliyecek. Âkif’in iirleri zaman 

denilen kudretli ve insaf bilmez düman ile pençeleirken ne kadar muvaf-

fak olabilecekler, ne kadar dayanacaklar, bilemiyorum. Çünkü lisan ve 

edebiyat›m›z o kadar sür’atli bir istihale ile kouyorlar ki dün pek çabuk 

eskiyor ve koyu bir unutulma sisi içinde silinip gidiyor. Yaarken, çal››r ve 

yazarken bile düne intikal edivermi ve birdenbire aram›zdan uzaklam› 

kalemlerin ac› örne¤i göz önündedir.

Âkif’in çok güzel buldu¤umuz ve sevdi¤imiz eserleri var. Sadece manzum 

parçalar› da çok. iire belki büyük bir yenilik getirmedi. Fakat muhakkak ki 

gür bir p›nar gibi akt›, ça¤lad› ve bize bütün duyduklar›n› döktü.

Âkif’in ölümü kar›s›nda hissetti¤im hürmetle kar››k teessür bana iirle-

rinden gelmiyor. Hayat›ndan geliyor. Çünkü hayat›n› daha büyük bir iir 



s e s s i z  y a ş a d ı m 159

buluyorum. O hayat ki benim kanaatlerimin, imanlar›m›n aleyhinde 

sars›lmaz bir cidal ile doludur, kat’i bir muhalefet ile mebudur.

Fakat ne zarar› var? O da bu vatan›n evlâd› de¤il miydi? Onun da düünme¤e, 

hissetme¤e, bir kanaat sahibi olma¤a hakk› yok muydu?

Hürriyet benim hakk›m oldu¤u kadar onun da hakk› idi. O baka türlü 

düündü; medeniyet ve irfan telâkkisinde baka noktainazarlara tâbi oldu; 

insaniyeti baka bir kal›b içinde dökülmü görmek istedi. Bu bir kabahat 

olmazd›. Çünkü Âkif samimî idi.

‹te iin bütün s›rr› ve muamman›n anahtar› buradad›r. Âkif, kanaatinin, 

itikad›n›n, vicdan›n›n adam› oldu ve böyle bir adam olarak öldü. Onun için-

dir ki tabutu önünde e¤ilmek bizlere bir borc olmutur. Âkif sevilmiyebilir, 

fakat hürmetle yâd olunmas› bir vazifedir. 

Bugün, gençli¤in böyle bir ruh ile yetitirilmesi memleketin mukadderat› ile 

alâkadar olan zatlar ve mütefekkirler için en birinci vazife olmak icab eder. 

Unutmamal›d›r ki Âkif, vatan tehlikeye dütü¤ü günlerde, ‹stanbul’dan 

kalkt›, üzerine düen vazifeyi yapmak üzere Ankara’ya gitti. ‹lk Büyük Millet 

Meclisi’ne aza oldu ve kudsî gaye u¤runda çal›t›. O yolda yarat›lm› ruhlar 

için siyaset muhiti, teneffüsü imkâns›z bir hava tekil eder. Yenileme ve 

garbl›l›k cereyan› Âkif’in dar görülerine ve samimî kanaatlerine s›¤mad›. 

Fakat bir vatan haini olmad›. Kanaatlerine uygun yaamak için ihtiyarî bir 

gurbete katland›. Uzak diyarlarda, zaruret ve ihtiyac içinde, vatan hasreti ile 

yaad› ve nihayet, son günlerini hissederek, istiklâle kavumas›n› o kadar 

yürekten terennüm etti¤i sevgili memleketin ezelî ainas› oldu¤u güzel 

ufuklar›n› son defa görmek üzere Türkiye’ye geldi. Gördü, kavutu ve öldü.

Böyle yapm› bir Âkif’in arkas›ndan kalbimizin s›zlamamas›na imkân var 

m›? Âkif, içinden baka türlü hissetti¤i ve düündü¤ü halde, yeni cereyana 

kat›larak, onun önünde yürüyormu gibi sahteliklere tenezzül ederek kendi-

sine ikbale do¤ru bir merdiven kurma¤a teebbüs etse idi o zaman gene kal-

bimiz s›zlayacakt›; bir adam kaybetti¤imiz için. Âkif as›l o zaman ölecekti, 

kendisinden hiç bahsedilmemek üzere.

Vatan›m›n saadeti, hakikî medenili¤i ve insanl›k merdiveninde çok yüksekli¤i 

nam›na bizde teessüs etmesini istedi¤im ey geni bir müsaadekârl›k ruhu-

dur. ‹nsanlar müsaadekârl›ktan uzaklat›kça insanl›ktan uzakla›yorlar. 

Bugün Avrupa’n›n baz› memleketlerinde hüküm süren rejimlere, baz› 

taraflar›nda cereyan eden dahilî harblere bak›n›z. Dünyan›n en vahi çölle-

rinde veya ormanlar›nda en vahi hayvanlar›n bu kadar azg›n surette müca-

dele edemediklerini teslim etmez misiniz? Bütün bunlar neden ileri geliyor? 

Kar›m›zdakinin hakk›n› teslim etmemekten ve yaln›z yumruk, tahakküm 

ve tegallüb ile hüküm sürmek istemekten.

Bir sosyete içinde, rahat ve sükûn ile yaayabilmek übhesiz ki bir düzenin 

vücudüne lüzum gösterir. Herkesi bildi¤i gibi harekette serbest b›rakma¤a 

imkân yoktur. Fakat kanun ve adalet üzerine kurulmu bir sosyete düzeni 

mutlaka bir k›s›m kanaatleri zorla ezmek bahas›na elde edilmek iktiza 

etmez. Hattâ denilebilir ki kar›s›ndakinin samimî kanaatlerine, vicdanlar›na 

İttihat ve Terakki’ye dargın olmasına 
rağmen Âkif Tanin’in başmuharrir’i 
Hüseyin Cahit Yalçın’ı takdir ediyor ve 
onun yazdıklarını beğenmeyen Mithat 
Cemal’e şöyle diyordu: “Niçin böyle 
söylüyorsun? Bu adam ilk yazı  
yazmaya başladığı zaman nesri 
Arnavut kaldırımı gibi bozuktu. Sonra 
çalıştı, sebat etti, bugün memleketin 
en güzel nesrini yazıyor: Tanin”. 
(Mithat Cemal, Mehmet Âkif)
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insanlar ne kadar hörmetkâr olurlarsa cebir ve iddete müracaattan o kadar 

müsta¤ni kal›rlar.

Cebir ve iddetin mahzuru yaln›z dehet tekil etme¤e inhisar etmez. Ayni 

zamanda ahlâk bozar. ‹nsanlar›n büyük bir k›sm› cebir ve iddet kar›s›nda 

hileye, yalana ve bilhassa riyakârl›¤a saparlar. ‹te bir milleti ta kökünden 

sarsacak karaktersizlik buradan menba ve kuvvet al›r. Âkif’i bunun için tak-

dir ediyorum, fikir ve kanaatleri benimkilere uymad›¤› halde hörmet ediyo-

rum. Çünkü yalan söylemedi, riyakârl›k yapmad›, fenal›k yapmad›. Yapt›ysa 

yaln›z kendine yapt›. 

Benim için bu telâkki ve kanaat bugünün muvakkat ve biraz geç kalm› bir 

ilham› de¤ildir. Ötedenberi, siyasî mücadelelerin en iddetli zaman›nda bile, 

ayni prensibi müdafaa etmi oldu¤umu isbat için, eski yaz›lar›mdan ufak bir 

iki parça nakledece¤im:

“Ben kendi fikir ve ictihad›m›n do¤ru oldu¤una inan›r›m. Fakat kar›dakinin 

de benimkine z›d bir fikir ve içtihad› olabilece¤ini kabul etmekli¤im ve onun 

fikir ve ictihad›na hörmet ve riayet etmekli¤im icab eder. Çünkü hürriyet-i 

fikir ve ictihad… bunu emreder. Hürriyet benim hakk›m oldu¤u kadar 

muhalifimin de hakk›d›r…

Onlara kuvvet ile de¤il mant›k ile galebe çalmak iktiza eder”.98

“… Benim muhalifim hiçbir zaman benim düman›m demek de¤ildir. Pek 

aziz bir dostumla siyasî fikirlerimiz ittifak etmeyebilir. Fakat bu muhalefet-i 

efkâr hiçbir zaman bizim dostlu¤umuza, bizim mütekabil hörmetimize 

mani olmaz.

… Bizde muhalefetin mânas› dümanl›k suretinde anla›ld›. Muhalifli¤in 

birinci vazifesi ilân-› husumet etmekten, her türlü kavaid-i nezaketi, âdab-› 

muaereti, hattâ icabat-› ahlâk›yeyi unutarak ›zrara çal›maktan ibaret zan-

nolundu… Muhalefetin bugünkü telâkkisi ve bugünkü ekli bir tehlike-i 

vataniyedir”.99

Kaynak: Fikir Hareketleri, y›l 4, c. 7, S. 170, 23 Kânunisani 1937, s. 219-220. (Eref Edip, 
Mehmet Âkif, s. 370-371’de k›smen yer alm›t›r).

98 Tanin, 11 Şubat 1327.

99 Tanin, 18 Mart 1328.
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67.

Medrese ve yenilik

Vâ-Nû [Vâlâ Nureddin]

Ünye Halkevi’nde air Mehmet Âkif’e dair bir konferans vermemi istediler. 

Haz›rlad›¤›m krokide klasik malûmat› tasnif etmekle beraber, ezcümle 

dedim ki:

— Bir hocazade olan ve eserlerinde sar›kl›lardan kahramanlar yaratan 

Mehmet Âkif, bizde, ruhanî s›n›f nam›na bir farz-› kifayeyi eda 

etmitir. Kurunuvustada bütün okuma yazma vas›talar›n› 

inhisarlar›na geçirmi olan hocalardan, bu millet, -tabiatile- baz› 

hay›rl› tetebbüler beklemiti. Fakat onlar, kaveleleri, taht›na müs-

tetirleri aramaktan baka bir ey yapmad›lar… “‹çlerinde kaç kii 

gösterebiliriz de gö¤sümüzü gere gere: ‹te bizim irfan rehberleri-

miz olmuturlar!” diyebiliriz?..

Münevverlerimiz, hemen daima sar›ks›zlardan ç›km›t›r…

Halbuki Frans›z lûgatlerini, gramerlerini yapanlar, hep Katolik dininin 

ruhanîleridir… Onlar, de¤il yaln›z uhrevî ilimler için de zarurî olan lisaniyat-

ta, müspet ilimlerde de önayak olmulard›r. Cizvitler, Fransa’da 

ko¤ulmalar›na ra¤men millî Frans›z kültürünü bütün arka yayd›lar… 

Protestan misyonerleri de, kendi millî irfanlar›n›n bayraktarl›¤›n› ettiler… 

Rahipler ve rahibeler daha neler yapmam›lard›r. Meselâ, bunlardan baz› 

fedakâr kad›nlar hem sa¤›r hem dilsizlerin haricî âlemle temas edebilmeleri 

yolunu ilk defa olarak kefetmiler ve bu u¤urda çal›an müesseseler kura-

rak hem koskoca nakitler, hem de koskoca vakitler sarfetmilerdir. .

Bizimkiler?

Düün ta›n, tarihte akla eyhülislâm Yahya Efendi gibi nadir isimler geli-

yor… Bir de meselâ zaman›m›zdaki bay Fatin, bay Ubeydullah ve saire…

Fakat bunlar da “ilmiye” mesle¤inden hayli uzaklat›ktan sonra âlimliklerini 

gösterdiler…

Nadir istisnalar aras›nda, Mehmet Âkif’i de görüyoruz. Babas›n›n yoluna 

dört elle sar›ld›¤›n› bütün eserlerinde gösteren bu merhum büyük üstad, 

millî kültürümüze yenilik getiren emsâlsiz, esiz medrese mezunlar›ndand›r.

Medrese ve yenilik…

‹te o, bu tezatlar› yan yana getirmek mucizesini göstermiti.

Kaynak: Haber Akam Postas›, 26 ‹kincikânun 1937.
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68.

Mehmet Âkif

Nurullah Ataç

Mehmet Âkif’in iirlerini çoktan beri okumam›t›m. Eskiden sevmezdim; 

çünkü o zamanlar iirde, Mehmet Âkif’in kitaplar›nda bulunabileceklerden 

büsbütün baka meziyetler arard›m. Benim indimde Mehmet Âkif diye bir 

air yoktu.

Y›llarla beraber fikirlerimin bir ço¤u de¤iti: m›sran›n güzelli¤inden ziyade 

yaymak istedi¤i “hakikat” e, ondan da ziyade airin bir insan olarak k›ymetine 

ehemmiyet verme¤e balad›m. Mehmet Âkif’in, benim inanmad›¤›m do¤ru 

bulmad›¤›m, hatta muz›r sayd›¤›m kanaatleri müdafaa etti¤ini biliyordum; 

fakat iman› için ›st›raba katlanm›, tavize raz› olmam› bir adamd›r diyor-

dum. Bu metanetin eserinde de bir aksi bulundu¤una emindim.

Biz hayal içinde ya›yoruz. “Mehmet Âkif din airidir, ananeleri, mazinin 

müesseselerini müdafa etmitir” dedikleri zaman hemen onu Dante, Milton, 

Claudel gibi bir air, de Maistre, Taine, Macerras gibi bir mütefekkir 

san›veriyoruz. Onu gözümüzde büyütüyoruz. Kitaplar›n› açt›¤›m›z zaman 

huu halinde, iman›ndan alevli feryadlar, Yohanna’n›n vahyini and›r›r 

lanetler koparan veya dini hayat›n kalbe verdi¤i sükûnete bahtiyar bir adam-

la kar›laaca¤›m›z› san›yoruz. Avrupal›lar›n “réaction” filosoflar›, mütefek-

kirleri gayet ince, mant›kî a¤lar örmesini bilen insanlard›r; bizim “réaction” 

mütefekkirlerimiz de öyledir san›yoruz.

Geçen gün Âkif’in iirlerini ite o vehm ile okuma¤a balad›m. Her manzu-

meyi, her m›sra› sevmek istiyordum. ‹lk rasgeldi¤im güzelce parçay› bir 

ölmez eser sayma¤a haz›rd›m. Birinci cilde “Fatih Camii”ni, “Hasta”y› oku-

dum ümidim k›r›lmad›, “Tevhid yahut Feryad”› okuma¤a balad›m, sonlara 

do¤ru: “… Mülhidlere lâkin daha çok merhamet eyle: /Kümrâhlar›nd›r ki amâ leyli-

ne dalm›, /Bir rehber olur necm-i emel yok da bunalm›! /Sensin bu ebistana süren 

onlar› elbet, /Senden do¤acak do¤sa da bir fecr-i hidayet. /Mülhid de senin, kalb-i 

münekkid de senindir…” m›sralar›na gelince gözlerim parlad›: “Büyük air 

art›k kendini gösteriyor!” dedim.

Elimden gelen hüsnü niyeti gösterdim. Fakat nihayet kollar›m dütü. Eski 

kanaatime döndüm: Âkif’in, bir insan olarak k›ymeti ne olursa olsun, bir air 

say›lmas› hayli zor ilerdendir. Hele onda fikir aramak, fikre hürmetsizlik 

olur. Din airi, din filosofu de¤il, mahalle kahvesi hatibi. Hani: “Tesettür 

kalkt›, ortadan bet bereket de kalkt›” sözü yok mu, Âkif mütemadiyen onu 

tekrar edip duruyor. Medreseleri ›slah edelim, mektebleri ›slah edelim, 

namaz›m›z› k›l›p orucumuzu tutal›m, ›slah edelim, ibadet edelim. Bütün 

Âkif’i okuyun baka bir ey bulamazs›n›z. Hay›r, buna “réaction”, hatta 

düpedüz “irtica” fikriyat›, ideologias› demek bile fazlad›r.

Nurullah Ataç Âkif üzerinden ısrarlı bir 
mücadele yürütür. Şu ifadeler bunun 
şahidi: “Bütün Âkif’i okuyun, başka bir 
şey bulamazsınız. Hayır, buna 
“réaction”, hatta düpedüz “irtica” 
fikriyatı, ideologiası demek bile fazla-
dır. 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?...”
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Eski zaman hasreti… Hangi eski zaman? Aya¤› poturlu, Priol saatli köy 

a¤alar›n›n kalayl› marapadan erbet içip namaz k›ld›klar› devir. As›m’› oku-

yun, bak›n bundan baka bir ey var m›?... Var; As›m Almanya’ya gidip tahsi-

lini bitirecek, oradan bize “terakkiyat-› haz›ra-› medeniye”yi getirecek. 

Kültür, irfan diye bir eye lüzum yok. Peki, Âkif Avrupa’n›n felsefesi, edebi-

yat› yerine ne teklif ediyor? ark›n felsefesini, edebiyat›n› m›? Hay›r; o da ber-

bat: Eski iirimiz kötü, yenisi mânas›z, Haf›z ayya›n biri, tasavvuf rak› 

içme¤e bir bahane. Âkif’in kitaplar›na bak›n: ark kültüründe de, ‹bn 

Teymiye ile Sadi’den baka kimseyi kurtarmak kabil de¤il. Hay›r, Âkif’in kül-

tür arad›¤› yok: Akli- selim icab› makineye filan itibar› var; çal››n, kazan›n, 

sonra da camie gidip mukabele dinleyin, nenize yetmez.

Fakat Âkif’in kitaplar›n› bir açt›n›z m›, bitirmeden b›rakam›yorsunuz. 

Güzelli¤inden mi? Hay›r; ya nesinden? Basitli¤inden. Ben ömrümde bu 

kadar basit bir eser okumad›m. Hani bir ey anlatmak istemeyip de teferrü-

at› b›rak›p bir türlü esasa giremiyen adamlar vard›r, acaba ne diyecekler diye 

merak edip dinleriz; Âkif’i manzumeleri de öyle bir merak ile okunuyor.

Belli bir aruzla söz söylemekten keyif duyuyor. Ne olsa, akl›na ne gelse, ne 

duysa hemen aruza sokacak; “Selamün aleyküm. –Aleyküm selam. –Bar›t›k. 
Yüzün gülsün art›k, imam”. Hani bazen, alay için: “imendifer gidiyor düt 

deyip Bak›rköyü’ne” veya: “ekerli kahve getir, bir de çay getir taze”100 gibi 

m›sralar söyleriz. Âkif’in kitablar› bunlarla dolu. Okudukça insan›n gülece¤i 

tutuyor: Aruzu, iiri tehzil eder gibi bir ey. M›sralar kolay söylenilmi, 

pürüzsüz, ak›c› imi… Ne söylüyor ki güçlük çeksin? As›m’da arz›hal yazma 

parças›n› okuyun, iir lisan› ile bu kadar alay olur mu diye insan›n tüyleri 

ürperiyor. iirin ifade vas›tas›n› bu kadar baya¤›lat›ran bir adama büyük 

air de¤il, sadece air de demek kabil midir? Hat›ralarda “Berlin Hat›ralar›”n› 

okuyun ve sonra söyleyin: Âkif’in “iirini” parodier etmek (alayla taklid kabil 

midir? Sanki o mütemadiyen kendi kendini parodier etmi…

Âkif’in kitaplar›n› ümit ile, severek okumak azmi ile açm›t›m; yaz›k! Bir 

ümidim daha y›k›ld›.

Kaynak: Akam, 30 Kânunisani 1937, s. 3. (Çantay, Âkifname, s. 363-364’te aynen yer alm›t›r).

100 Bilmiyorum belki bunlar da Safahat’tan aklım-

da kalmıştır. (N. A.)
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69.

Bir acıklı hikâye

Bahadır R. Dülger

Daha Bo¤azlar’› Türk bayra¤›n›n k›z›l gölgesi Bugünkü gibi ne’elendirmi-

yordu.

Daha Çanakkale’nin cefakâr topraklar›, çoktanberi mütak› olduklan Türk 

süvarilerinin nal seslerine Bugünkü gibi gurur ile cevab vermiyordu.

Daha Bo¤azlar’dan ak›p giden sular bugünkü gibi k›vrak bir eda ile sahilleri 

yalam›yordu.

Ve Conkbay›r›’nda can verenler öz memleketlerinin topraklar›nda birer 

öksüz gibi yat›yorlard›.

O zaman o topraklar›n bu öksüzlü¤ünü, o ehidlerin bu sahibsizli¤ini 

düünenler üzülüyorlard›.

Çanakkale bütün hat›ralarile milletin kalbinde ya›yordu. Herkes onu ayn› 

hararet ve ayn› heyecanla düünüyordu. O zaman›n bütün sanatkârlar› da 

böyle idi; onlar da Çanakkale’yi görmülerdi, onlar da üphesiz, bu büyük 

mücadeleyi bütün varl›klarile hissediyorlard›. O fedakârl›klar›, o feragatleri 

san’at ölçüsüne vurmay› elbet onlar da düünüyorlard›. Hangi heykeltra 

Çanakkale’de dö¤üen Mehmedi bir tunç parçasile ebedîletirmek, hangi 

air hararetli m›sralar›na onun bir menkabesini mevzu yapmak istemedi?

Olmad›, ilham gelmiyordu. iir perisi top seslerinden ürküp kaçm›t›.

Ne san’atkâr bir kalem bu yepyeni âlemi, u¤ra›p ka¤›da geçirebildi, ne bir 

heykeltra yurd topra¤›n› heyecanile kar›t›r›p ortaya bir eser atabildi.

O zaman, bu zaman bütün bu de¤erli insan kafilesinin dolduramad›¤› 

bolu¤u bir adam doldurdu. Bu adam›n sakal› vard›, sar›¤› vard›, medresede 

okumutu, ak iirleri yazmas›n› bilmiyordu ve bütün kusuru bundan iba-

retti. Fakat ehid Mehmedci¤i düündü¤ü zaman gözleri yalan›yordu ve 

kalemile as›rlara hayk›ran bir eda ile onun için:

Mor bulutlarla aç›k türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandilli süreyyay› uzatsam oradan; 
Sen, bu âvizenin alt›nda, bürünmü kan›na, 
Uzan›rken gece, mehtab› getirsem yan›na; 
Türbedar›n gibi ta hare kadar bekletsem; 
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem, 
Tüllenen ma¤ribi, akamlar› sarsam yarana; 
Yine bir ey yapabildim deyemem hat›rana.

diye iirler yazabiliyordu ve Conkbay›r›’nda can verip öz memleketlerinde 

birer öksüz gibi yaayanlar› düünenlere bu eserlerile yegâne teselli olabili-

yordu.
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Hatta bir gün bu nâz›m –san’at âleminde ona bu ad› veriyorlar. Ben de bu 

deyilere uyarak böyle yazd›m. Bana kalsayd› ona air, hatta büyük air bile 

derdim- bu memleket durdukça her Türk’ün kafas›nda imek gibi çakacak 

bir eser daha yazd›. Ad›na ‹stiklâl Mar› dedi. Memleketin en karanl›k günle-

rinde yazd›¤› bu eserde memleket kurtuluuna inand›¤›n› en samimi bir 

dille anlat›yordu. O kadar samimiyetle anlat›yordu ki hayatlar›n› bu kurtulu 

davas›na vakfedenler bu iiri ihtilallerinin ba›na bir bayrak gibi çekmekden 

çekinmediler.

Zaman geçti. Bu adam memleket d››na ç›kt›. Bunun sebebi varm› dediler. 

Belki de vard›. Ve on senelik bir ayr›l›kdan sonra hasretine dayanamad›¤›n› 

söyledi¤i vatan›na döndü.

Hasta idi, çok hasta idi. ‹stanbul’un bir köesine misafir edildi.

Bu dönüü, yazd›¤› kâfiyesiz, vezinsiz ve mânas›z iirleri her toplant›da bir 

Bedestan dellâl› edas› ile ba¤›ra ba¤›ra okumak adetinde olan ve bunlar› 

memleket edebiyat›n›n k›ymetleri s›ras›na bühtanlar›n›n yard›mile sokmak 

istiyen biçare bir heveskâr, kurumu kalemine mevzu yapmak istedi, bir kaç 

sat›r karalad›, sustu. Sustu demek ona fazla bir iz’an izafe etmek olur, galiba 

susduruldu.

Sessiz günler geçdi. Kimse bu kimsesiz adam›n ne oldu¤unu bilmedi, zaman 

zaman bir iki kadirinas hürmetlerini gazete sahifelerine geçirdiler.

Aradan yine günler ve aylar geçti. Bir gün gazetelerin ilk sahifelerinde siyah 

çerçeveli bir resim gördük. Bu, o ehidler, o öksüzler airinin resmi idi. 

Hasta, çok hasta olarak döndü¤ü vatan›nda son nefesini vermiti. Ac›nd›k ve 

bekledik.

Bekledik ki memleket çocuklar› bu kay›b› b›rakt›¤› bolukla mütenasip bir 

heyecanla kar›las›nlar. Olmad›, gazete sahifelerinde bir iki kadirinas yine 

bir iki makale yazd›lar. Ve ‹stanbul Üniversitesi’nin de¤erli gençleri onu ebe-

diyen yataca¤› yere kadar el üstünde götürdüler, o kadar.

O dindar bir adamd›, belki çok dindar bir adamd›. Bunu o gençler de biliyor-

lard›. Buna ra¤men mezar›n›n ba›nda Fatiha okumad›lar, ellerini göklere 

aç›p dua etmediler. Yaln›z onun senelerce evvel yazd›¤› ve ad›na ‹stiklâl 

Mar› dedi¤i ihtilal ark›s›n› söylediler ve a¤lad›lar.

Aradan yine günler geçti. Bizim memlekette kendi kendine âlim diyenler, 

air ve üstad diyenler çoktur. Onlardan biri ve en bada geleni: Sülâlesinden 

edebiyata, kendi gayretile felsefeci, içtimaiyatc›, benam bir muharrir, kale-

mini romandan hikâyeye, küfürden makaleye kadar yaz› çeidlerinden her 

birinde denemi ve nihayet mehur bir gazetenin bir iç sütununa tünemi 

olan›, ummanlar kadar derin ilminin mahsulü olan yaz›lar yazd›. Yeni naza-

riyeler koydu: Afi edebiyat› dedi, Ahmed Haim dedi, kitle dedi, halis iir 

dedi, Mehmet Âkif dedi, dedi, dedi.

Bunlara kimse cevab vermedi. O muharrir bu sessizli¤i yüksek otoritesinin 

bir tezahürü diye sayd› ve böbürlendi.



s e s s i z  y a ş a d ı m166

Bununla beraber içlerinde hakikat ve kadirinasl›¤› bir mücevher gibi sakla-

yanlar her eye öz k›ymetini verdiler ve susdular.101

Mehmet Âkif bugün art›k bir hayaldir. O, u veya buna inan›rd› diyenler, 

onun inançlar›n› kusur sayanlar olabilir, onun inand›klar›na inanmayanlar 

olabilir. Buna ra¤men Âkif milletin kalbinde yerini alm› bir adamd›r. Bu 

memleketin hayat ve san’at tarihinde omuzlar›na yüklenmi olan vazifeyi 

baarm› bir adamd›r.

imdi o, kucak kuca¤a yatd›¤› millet ehidlerile beraber beklemekdedir ve 

inanmakdad›r ki kadir ve k›ymetinin bilinece¤i ve varl›¤›n›n takdir edilece¤i 

gün yar›nd›r, belki yar›ndan da yak›nd›r.

Sade o mu? Bütün hakikati sevenler de o günün gelece¤ine inan›yorlar.

Kaynak: Marmara, c. I, S. 6, Kânunisani 1937, s. 179-182.
“Hangi heykeltraş Çanakkale’de  
döğüşen Mehmedi bir tunç parçasile 
ebedîleştirmek, hangi şair hararetli 
mısralarına onun bir menkabesini 
mevzu yapmak istemedi? Olmadı, 
ilham gelmiyordu. Şiir perisi top  
seslerinden ürküp kaçmıştı. Ne 
san’atkâr bir kalem bu yepyeni âlemi, 
uğraşıp kağıda geçirebildi, ne bir  
heykeltraş yurd toprağını heyecanile 
karıştırıp ortaya bir eser atabildi. O 
zaman, bu zaman bütün bu değerli 
insan kafilesinin dolduramadığı  
boşluğu bir adam doldurdu. Bu adamın 
sakalı vardı, sarığı vardı, medresede 
okumuştu, aşk şiirleri yazmasını  
bilmiyordu ve bütün kusuru bundan 
ibaretti. Fakat şehid Mehmedciği  
düşündüğü zaman gözleri  
yaşlanıyordu…”  
(Bahadır R. Dülger)

101 Bu satırları yazdığım sırada Nurullah Ataç’ın Akşam’da Mehmet Âkif’e dair çıkan bir sohbetini okudum. Uzun 

bir yazıda münekkid, Mehmet Âkif’in eserlerini büyük bir hüsnü niyetle okuduğunu, fakat bütün bu eserle-

rinde kıymetli vasfını almağa lâyık bir parçaya tesadüf edemediğini ve bu yüzden bir ümidinin daha yıkıldığı-

nı şakrak bir lisan ile kaydetmiş…

 Nurullah Ataç şimdiye kadar karilerine san’at telâkkileri hakkında esaslı bir fikir verememiştir. O çok ileri bir 

adamdır. Fikri daima terakkiye, hattâ zamanın gidişini aşan bir sür’atle terakkiye mütemayildir. Bu sebeple 

onun telakki ve fikirlerini karileri aynı sür’atle takib edememişlerdir ve Nurullah Ataç bu harikul’ade kabiliye-

ti yüzünden bir gün en beğendiği bir san’atkârı ertesi gün en acı bir lisanla tenkid etmekden çekinmemişdir. 

–Tesadüf bu tenkidler de hep o san’atkârların ölümünü takib eden günlere rastlıyor. Hüsnü niyeti az bir insan 

bu garip tesadüfleri belki başka sebeplere atfedebilir. Fakat ben böyle düşünmüyorum.-

 Bu itibarla Nurullah Ataç kendi âleminde fikirlerile baş başa kalmış bir kıymettir. Onun bir ümidi yıkılmışsa kari 

kitlesinin ümidi daha ayaktadır. Bu sebepledir ki bütün mevzularda olduğu gibi Âkif’in hakkında Nurullah 

Atac’ın fikirleri ne tenkide ne de üzerinde durulmağa değer bir kıymet arzetmezler. O fikirleri ancak müstak-

bel asırların –o seviyeye gelib gelmiyecekleri hakikaten meşkûk olan- insanları anlayacak ve takdir edebile-

ceklerdir. Binaenaleyh bu mevzuda bizim vazifemiz o fikirleri ziyadan kurtarmak ve isitkbale hürmetle tevdi 

etmekden ibaret olacakdır. 

 Bahadır R. Dülger
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70.

Mehmet Âkif’i de kaybettik

Türk ulusu 1936 senesini bir ac› ile 

kapad›. Büyük istiklalin büyük 

mar›n› yazan Âkif, aylardan beri 

çekti¤i hastal›ktan kurtulamayarak 

27. 12. 1936’da aram›zdan ayr›ld›. 

Bütün memleketi müteessir eden 

bu ac› haberi mecmuam›z bas›l-

d›ktan sonra ald›k. Onun hakk›n-

daki yaz›lar›m›z› gelecek say›m›zda 

bulacaks›n›z.

Kaynak: Yücel, Ocak 1937, S. 23, s. 200. 
(Özlük, Polemikler, s. 156’dan naklen).

71. 

Mehmet Âkif

Agâh Sırrı Levent

Mehmet Âkif’in ölümü, onun ahsiyeti hakk›nda muhtelif k›ymet hükümle-

rinin ortaya konmas›na vesile oldu. Safahat airi gibi, edebiyat tarihimizde 

önemli bir yer alacak olan edebî bir ahsiyet hakk›nda verilecek hükümlerin, 

ekol ve mizaç fark›n› ta›mas› kadar tabiî bir ey olamaz.

Netekim, vaktiyle Safahat’›n ilk k›sm› neredildi¤i zaman bu münakaalar 

kendini gösterdi. Saf ve halis iir arayanlar onu be¤enmediler. Sosyal 

bak›mdan görenler ise takdir ettiler. Edebiyat tarihi, kendi devri ve janr› için-

de ona ait hükmünü verecektir.

Ölümünden sonra ise, bu k›ymet hükümlerinin yal›n›z edebî ahsiyeti 

etraf›nda kalmayarak, tekmil ahsiyetini kucaklayacak derecede genilemesi, 

bir memleket münevver ve mütefekkiri s›fat›yla, bugünkü ink›lâp Türkiyesi 

içindeki mevkiinin tayini elbette lâz›md›.

Mehmet Âkif’in, samimî ve heyecanl› bir air oldu¤u muhakkakt›r. Ancak bu 

heyecan›n kayna¤› geni ve derin de¤ildir. Onu harekete getirecek hâdiseler 

muayyendir. O, ferdî duygulara k›ymet vermez; gönül endiesi tan›maz. 

Müslümanl›¤› her türlü k›ymetin üstünde sayar. Eski devirleri hususiyle saa-

det asr›n› daima hasretle anar. Ömer’in adaletini hat›rlar ve arar. Dinî mües-

seseleri ›slah etmekle, onlar› y›k›lmaktan kurtarmakla her eyin düzelece¤ine, 

eski parlak devirlerin geri gelece¤ine inan›r; dinî akidelerin zay›flad›¤›n› 

görmekle teessür duyar. O zaman hayk›r›r; gaflet içinde gördü¤ü halk› sars-

mak, harekete getirmek, ona tehlikeyi göstermek ister. O zaman dindar ve 

cokun bir airdir.

O, halk›n sefaletinden, tembelli¤inden, kay›ts›zl›¤›ndan, aile ba¤›n›n geve-

mesinden ve sayg› hissinin azalmas›ndan derin bir ac› duyar. Meyhane, 

Mahalle kahvesi, Köse imam, Küfe gibi sosyal mevzular› ta›yan manzumeler 

bu infialin mahsulüdür. O zaman da realist bir halk airidir. Bununla bera-

ber, ona göre bütün bu sosyal bozuklu¤un sebebi de, yine dinî terbiyenin 

azalmas›d›r.

Nihayet o büyük hâileler kar›s›nda taan, köpüren, teselli bekleyen gönülle-

re ümit ve emniyet vermek isteyen bir memleket airidir. Çanakkale için 

yazd›¤› manzume ile ‹stiklâl Mar› için yazd›¤› güfte bu endieden do¤an 

iirlerdir. Vak›a bu manzumelerde de tasvir edilen, dünya, bir Türk 

dünyas›ndan fazla bir Müslüman dünyas›d›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 

son devirlerinde görülen dükünlük, nas›l dinî ba¤lar›n gevemesinden, 

imân›n sars›lmas›ndan ötürü ise, kar›m›za dikilen düman da hep din 

düman›, üzerimize sald›ran ordular da haçl› ordulard›r. Bununla beraber 

‹stiklâl Mar›’nda:

Safahat’ın üçüncü kitabı 
Hakk’ın Sesleri’nin kapağı.
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Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak

derken bahsetti¤i yurt, herhalde Türk yurdudur.

Safahat’a iir, sahibine de air ad›n› çok görenler oldu. Vak›a Safahat’›n› dol-

duran manzumelerin içinde manzum konumadan öteye geçemeyen 

de¤ersiz parçalar çoktur. Fakat baz›lar›, ta›d›¤› heyecan, inanma kuvvetin-

den gelen bir samimîlik, ve ifadedeki tabiîlik bak›m›ndan kendilerine k›ymet 

verecek mahiyettedir. Mademki iirin kuvveti, airin duydu¤u ve duyurdu¤u 

heyecan›n kuvvetiyle ölçülüyor, madem ki sanat›n bir vasf› da samimiliktir; 

bu manzumelere de kendi nevi içinde birer iir demekte tereddüt etmeyiz. 

Hususiyle Âkif’in, Fikret’ten, sonra Türkçe’yi aruza ustal›kla uyduran kuv-

vetli bir nâz›m oldu¤u düünülecek olursa, bu sahadaki kudreti de kolayca 

teslim edilir.

Mehmet Âkif’in ölümüyle, art›k millî vasf›n› ta›yacak bir air kalmad›¤›n› 

söyleyenler de oldu Bu iddiaya baka memleketlerde de rastgelmekteyiz. 

Zaman zaman, Frans›z gazeteleri de, k›ymet ve öhret kazanm› herhangi bir 

airin ölümüyle, millî airden mahrum kald›klar›n› teessürle yazarlar. 

Vaktiyle Edmond Rostand’›n ölümüyle de bu iddia ortaya at›lm› ve uzun 

süren bir münakaaya kap› aç›lm›t›.

Ben burada millî air tabiri üzerinde yeniden duracak de¤ilim. Ancak millî 

air vasf›n›n, hiç bir vakit burada oldu¤u kadar yersiz kullan›lmam› 

oldu¤unu iaret etmek isterim. Herkese tereddütsüz olarak bu vasf› verenler 

bile Mehmet Âkif için bu s›fat› kullanmakta hakl› olamazlar. Ona millî air 

demek, kendi istemedi¤i, bir vasf› isnat ederek ruhunu azaba sokmak 

demektir.

Mehmet Âkif, “Müslümanl›kta kavmiyet olamaz” iar›n›n en koyu ve 

mutaass›p müdafiidir. Ona göre Türk, Arap, Acem ve Arnavut gibi unsurlar, 

kendi kavmiyetlerini Müslümanl›k camias› içinde eriterek hep birden bir 

Müslüman milliyeti tekil etmilerdir. Safahat’›n üçüncü kitab›n› tekil eden 

Hakk›n Sesleri’nde Arnavutlara hitap ederken:

Hani, milliyetin ‹slâm idi, kavmiyyet ne! 
Sar›l›p s›ms›k› dursayd›n a milliyyetine. 
Arnavutluk ne demek? Var m› eriatta yeri? 
Kûfr olur, baka de¤il, kavmini sürmek ileri! 
Arab’›n Türk’e, Laz’›n Çerkes’e, yahut Kürd’e, 
Acem’in Çinliye rüçhan› m› varm›? Nerde!
Müslümanl›kta anâs›r m› olurmu? Ne gezer! 
Fikr-i kavmiyeti telin ediyor Peygamber.

diyor ve kendini ahit göstererek u beyitlerle manzumesini bitiriyor:

Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum
Baka bir ey diyemem. ‹te perian yurdum!..

Agâh Sırrı Levent Âkif’e dair konuşmaya 
başladığında bir edebiyat tarihçisinden 
ziyade bir ideolog olarak kaleme sarılır: 
“Ona millî şair demek, kendi istemediği, 
bir vasfı isnat ederek ruhunu azaba  
sokmak demektir. Mehmet Âkif, 
‘Müslümanlıkta kavmiyet olamaz’  
şiarının en koyu ve mutaassıp  
müdafiidir. Ona göre Türk, Arap, Acem 
ve Arnavut gibi unsurlar, kendi  
kavmiyetlerini Müslümanlık camiası 
içinde eriterek hep birden bir Müslüman 
milliyeti teşkil etmişlerdir”.  
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Süleyman Nazif de Âkif için yazm› oldu¤u eserde u sat›rlar› kaydediyor:

“Firdevsî’nin, milliyet hissini Acem’de en evvel ve icat edercesine ikaz ile hissi dinîye 
tahakküm ettirmek istemesi, ehname nâz›m›n›n yadigâr-› irfan›yla Hakk›n 

Sesleri airinin vicdan› aras›na ebedî bir perde-i iftirak çekmitir”.

Hususiyle kendi ifadesi ortada dururken Mehmet Âkif’e millî air demek 

kadar haks›z bir isnat, hatta kendi tabiriyle bir küfür olamaz.

Mehmet Âkif’in, bir münevver ve bir mütefekkir s›fat›yla ink›lâp 

Türkiye’sindeki mevkiine ve bu ink›lâp kar›s›ndaki vaziyetine gelince: Bu, 

tahlile de¤er. ‹stiklâl Sava›’na feragatli ve sad›k bir vatanperver olarak 

kat›lan Âkif, mücadelenin ilk saflar›nda mühim bir yer alacak, ilk Millet 

Meclisi’nde mebus s›fat›yla bulunacak kadar bu büyük hareketi takip 

etmitir. Ancak biri birini takip eden sosyal ink›lâplar, onun âleminin üstün-

den aacak kadar ileri ve ona uzak idi. Bu his, yabanc› diyarlar›n elemine kat-

lanmay› göze alacak derecede ona kuvvetli geldi.

üphe yok ki Mehmet Âkif’i bu harekete iten kuvvet, bu ileri at›lmaya ayak 

uyduracak kudret ve kabiliyeti kendinde bulamamas›d›r. Yoksa elbette her-

hangi bir kast eseri de¤ildir. Âkif gibi samimî, ferdî ahlâk itibariyle dürüst, 

yumuamaz ve e¤ilmek bilmez bir tabiata malik olan bir insandan bundan 

baka birey beklenemezdi. Maziye bu kadar ba¤l› bulunan, medeniyete di 

bileyen Âkif’in, asrî hayata uymas›na imkân olabilir miydi ?

Onun ölümünden sonra, ona kar› gösterilen sayg›y› az bularak Rouget de 

Lile ile mukayeseye kalkanlar da görüldü. Bunlar, La Marseillaise sahibinin, 

inand›¤› ve hak bilerek ba¤land›¤› ink›lâp mücadelesinin ön saflar›nda, elin-

de üç renkli bayrakla sonuna kadar kald›¤›n› hat›rlamal›d›rlar.

Gençlik, kendine daima tekrarlad›¤› mar› ba¤›layan aire baka mülâha-

zalara kap›lmadan tabutunu omuzlar› hattâ elleri üzerinde cokun bir teza-

hür ve hâlis bir samimiyetle ta›mak suretiyle vazifesini yapm›t›r.

Kaynak: Yeni Türk (Eminönü Halkevi Mecmuas›), ubat 1937, S. 50’de yay›mlanan bu metin 
daha sonra, Eserler ve ahsiyetler (Tahlil ve Tenkit), Eminönü Halkevi Dil ve Edebiyat ubesi 
Neriyat›ndan: XVIII, ‹stanbul, Burhanettin Matbaas›, 1940, s. 87-92’ye ve Çantay, Âkifname, 
s. 371-374’e dercedilmitir.
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72.

Merhum Mehmet Âkif’in vefatı tarihi

Tahir Olgun

27 / 12 / 936 tarihinde cesedini Edirnekap›s› d›ar›s›ndaki topraklara teslim 

etti¤imiz M. Âkif hakk›nda gazete ve mecmualar epeyce yaz› yazd›. Öyle 

olmakla beraber Safahat âirinin ahlâkî ve edebî hüviyeti lây›k› ile 

anla›lamad›. Otuz y›la yaklaan tan›mam›za ra¤men, kendisini, oldu¤u 

gibi tan›tabilmeye ben de muktedir de¤ilim. Onun için san’atinin tahlili yeri-

ne vefat›n›n tarihi olmak üzre aa¤›daki m›sralar› karalad›m.

Fakat okumam› olanlara anlatmak ve unutmu bulunanlara hat›rlatmak 

için ilk önce haber vereyim ki eskilerin bir “ebced hisâb›”102 vard›r. Bu 

hisab›n rakamlar›n› harfler tekil eder. Bir hâdisenin vukuu senesini göster-

mek için kullan›l›r. Yani bâzan bir kelime, yahut bir m›sra›n harfleri -ebced 

hisab›ndaki k›ymetlerine göre- cem’ edilerek bir hâdisenin vukua geldi¤i y›l 

bulunur. Tarihi gösteren mensur, yahut manzum bir sözün bütün harfleri 

hesab olunacaksa ona “tam tarih” denilir. Yal›n›z noktal› harfleri say›lacaksa 

“cevher tarih”, sade noktas›z harfleri al›nacaksa “mühmel tarih” tâbir edilir. 

Âkif merhumun vefat› tarihi “cevher” bir tarihtir, yani -eski elifbe’ye göre- 

noktal› harfleri cem’ edilerek Hicrî 1355 senesi bulunur. Çünki böyle tarih-

lerde hicrî sene hisab› yürütmek eskiden kalma bir usuldür.

Ey cihan›n ho gören hüsn ü nazar pîrâs›n› 

Anlad›n m› hiç onun mahiyet ü mânas›n› 

Eylemi nâbûdu bûd izhâr, sun’-› kibriya 

Âleme göstermek üzre kudret-i uzmâs›n› 

Var san›p aldand›¤›m dünya, nihayet bir serâb 

Tâbiiyle ma’kes etmitir fena sahras›n› 

‹btidâs›, intihas› yokluk olmu bir vücûd 

Anlat›r her safhas›nda muktedir ustas›n›103

Asl› yok bir varl›¤›n yoktur bekas› lâcerem 

Bir tehattur eyle dalg›n âdemin rü’yâs›n› 

Ey seraba aldanan rü’ya içinde; aç gözün 

Kendini kapt›rma vehme, at beka hülyas›n› 

Gördü¤ün eyler içinde bir düün gördün mü hiç 

Müddet-i ömründe yahu; bir kadem bercâs›n› 

Her dakika gökte binlerce güne parlar, söner 

Dalgalar yer, yerde arz›n sahra-i sammâs›n› 

Koskoca bir da¤ çöker, fevk›nda deryalar yüzer 

F›k›r›r bir k›t’a gaib ettirir deryâs›n› 

Bî esâs ü bî sebat olmu bekas›z kâinat 

Eylemi mîmar-› hilkat böylece mebnâs›n› 

Oldu¤undan â‘cez-i mahluk nev-i ademî 

Hâdisat etmektedir tâcîl onun ifnâs›n› 

102 Ebced hisabı ve tarihe dair derli toplu malûmat 

alınmak için basılmakta olan Edebiyat Lügati 
isimli eserime bakılmalıdır. (Tahir Olgun)

103 Usta kelimesi, Farisî’de üstad makamında kul-

lanıldığı için mısrada olduğu gibi uzunca oku-

nur. (Tahir Olgun)
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Çok yaar bir ta bile cins-i beerden el-aceb 
Mahveder devran çabuk insân-i kevn-ârâs›n› 
Kainat-ârâ olan insanlar›n da dâima 
Cezbeder hâk-i fena en merd-i müstesnâs›n› 
Âkif de böyle bir insân-› müstesnâ iken 
Sildi gözlerden sevimli, muhterem simas›n› 
Hastal›kla inletip bir hayli müddet, sonra da 
Verdi âgu-i türâba cism-i derd-efzâs›n› 
A¤lad› yurdun z›yaa u¤rayan aksâm›na 
Kubbe-i gerdûna aksettirdi vâveylas›n› 
Etti her bir m›sra› tekil, giryan kalbinin 
Tâ içinden kaynayan emvâc-i müstasfâs›n› 
Gördü de lâkin teselli buldu ruhu sonradan 
Memleket âfak›n›n envâr-i isti’lâs›n› 
Terceman-› evk-› istiklâli oldu milletin 
Halka ihdâ eyledi manzûme-i garrâs›n› 
Tâ ebed Türkiye’nin âvâze-i evâk›n›n 
Eyledi te’min onunla çarha istilas›n› 
Kabrini cây-› tecelli eylesin Rabbürrahîm 
Onda göstersin füyûz-›-âlem-i bâlâs›n› 
Fevtinin târih-i cevherdâr›d›r Tâhir; oku 
Buldu cehd-i rûh-› Âkif hazret-i Mevlâs›n›.

Kaynak: Bilgi Yurdu, 1 ubat 1937, s. 4. (Çantay, Âkifnâme, s. 231-232’de yer alm›t›r).



s e s s i z  y a ş a d ı m172

73.

Bir güneş daha mı söndü?

İ. Hâkî Engin

Büyük üstat Âkif için manevî huzurunda

Yarap bu karanl›k gecenin yok mu sabah›? 
Maherde mi, biçarelerin yoksa felâh›? 
Nur istiyoruz, sen bize yang›n veriyorsun! 
Yand›k diyoruz, bo¤maya kan gönderiyorsun.

Mehmet Âkif

Yarap bu nas›l faciad›r, kalbimi yakt›, 
Birden tutuup saikalar beynime akt›! 
Yarap bu ne afet, bu nas›l kanl› felâket? 
Âkif gibi üstada da k›yd›n m› nihayet? 
Âkif ki; senin bülbülün olmutu yerinde, 
ak›rd› bütün camilerin kürsülerinde, 
Cotukça coar, vahdeti, tevhidi anard›, 
Kalbinde ilâhî bir özün ak› yanard›, 
Her sanihas› ara karin, fere tahiyyat, 
Her iiri, edep, felsefe, nükte, hikemiyyat, 
Yurdunun, milletinin derdine heran a¤lar, 
Dökerek göz ya›n› ›rmaklar gibi ça¤lar, 
Irk›n›n çekti¤i her türlü mesaip, mihnet 
Hep onun ba¤r›na iler, hep onundur kasvet! 
Ya onun bir de ehit askeri vard›r “Mehmet” 
Allah, Allah o ne kudret, o ne tazim, heybet 
Yerde, gökte bulamaz an›na lây›k makber, 
“Seni tarihe de gömsem, yine s›¤mazs›n” der, 
Sonra bir türbe yapar ki o mübarek nâa, 
Türbe de¤il bence, o bir naziredir ara, 
Yarap bu ne halettir, sald›n beni feryada, 
Bilmem nas›l yara›r, ölüm böyle üstada, 
Mahere dek aç›lmaz, bu matemin siyah›, 
Bu mudur, Rabbim bize, mev’ut adl-i ilâhi?

Kaynak: Taan104 (Merzifon Halkevi’nin Ayl›k Kültür Dergisidir), S. 9-33, 1 ubat 1937. 
(Çantay, Âkifname, s. 357-358’de yer alm›t›r).

“Kumkapı Orta Mektebi Müdürü Baha 
Kâhyaoğlu anlatıyor: 1326 ders yılının birinci 
günü sabahı Zeynep Kâmil Konağı’nın büyük 
zili çalındı. Salondaki kalabalık, bir hercümerç 
içinde sınıflarına giriyorlardı… Ders zili çaldı, 
müderrislerin isimlerini bildiğimiz halde şah-
sen hiçbirini tanımıyorduk… Basit bir kıyafet 
içinde, dolgun bünyeli, sakallı bir zat  
tekellüfsüz bir eda ile -fakat biraz da  
sıkılarak- içeri girdi. Kürsüye çıkmadı,  
caddeye nazır pencereye doğru ilerledi, baktı, 
düşündü, yutkundu. Biz birbirimize yavaşça, 
biraz da alay edercesine: ‘Kim bu? Bu da 
kim?’ diyorduk. Sürat-i intikaline emin bir 
arkadaş yavaş ve kati, ‘İranlı, İranlı!’ dedi. 
‘Ha… Edebiyat-ı Farisiye müderrisi demek’… 
Bizdeki bakışların tereddütünü ve bu 
sükûttaki mânayı sezen muallim, boynunu 
sağa meylettirerek, yüzümüze bakmayarak, 
‘Bu sene, dedi, sizinle Türkçe -yine küçük 
çekingen bir vakfeden sonra- edebiyat  
müzakere edeceğiz’. Dersin hocası şair Âkif 
Bey olduğunu hepimiz biliyorduk. Ani bir  
hayret ve hürmetle toplandık, Safahat şairi 
derhal mütehassis oldu, daha ziyade sıkıldı”. 
(Eşref Edip, Mehmet Âkif)

104 Görebildiğimiz kadarıyla Taşan, diğer mecmualar arasında, Âkif’in vefatı üzerine o dönemde özel sayı yayım-

layan tek mecmuadır. (Haz.)
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(İsmail Kara arşivi)
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1924’te Asım kitabı çıkınca Mithat Cemal o sırada oturduğu Mısır Apartmanı’nda bir yemek 
verir. Onur konuğu tabii ki Âkif’tir. Fotoğraf da o günden bir yadigâr. Soldan sağa: Süleyman 
Nazif, Cenap Şehabettin, Abdülhâk Hamit, Samipaşazâde Sezai, Mehmet Âkif, Mithat Cemal 
ve oğlu. Kaderin bir cilvesi olarak Âkif son nefeslerini bu apartmanda verecektir.
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74.

Büyük şair Mehmet Âkif’in ölümü münasebetiyle

Aziz Taşan

Ölümüyle Bugün edebî hayat›m›zda derin, yasl› bir boluk b›rakan bu 

büyük adam hakk›nda söz söyliyecek liyakatim yok. Onun faziletkâr 

ahsiyeti ve edebî kudreti kar›s›nda [kendimi] nisbetsiz bir aciz hissediyo-

rum. Yaln›z u hakikati teslim etmek gerek ki, Mehmet Âkif sadece bir ‹slâm 

airi de¤il, insanl›¤a hayk›ran, fazilet, insaniyet düsturlar›n› daima ve çok 

lirik bir üslup ile terennüm eden yan›k kalpli, do¤ru sözlü, temiz özlü, mora-

list bir airdir. Onu bize, yaln›z bir ‹slâm airi olarak tan›tmak istiyenler ken-

dileri yanl› tan›m›lar, yahut büyle tan›tmak istemilerdir. ‹çtimaî 

yaralar›m›z› bütün ac›l›¤› ve bütün aç›kl›¤› ile tahlil ederek onlar› kendisine 

mahsus bir eda ile inliyen, yurduna, ulusuna yap›lan haks›zl›klar› bazan 

isyankâr, bazan tazallumkâr bir lisanla hayk›ran iirleri, onun fazilet 

iarlar›n›n birer semboludür.

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, 
Günler u heyulây› da er geç silecektir. 
Rahmetle an›lmaktad›r amma ebediyet, 
Sessiz yaad›m, kim beni nerden bilecektir?..

diyen bu mahviyetkâr air de filhakika Bugün topra¤a gömülmütür. Fakat 

cehlin, zulmetin lâyemut bir me’alesi olan eserleriyle daima ya›yacak, sön-

miyecek, hat›ralardan silinmiyecektir.

O, sessiz yaam›, lâkin hayat›nda hemcinslerinin elem ve ›st›rabiyle kan›yan 

vicdan›n›n sesi dinmemitir. Bizim de onu, hakikî hüviyetiyle bilmemiz ve 

hürmetle yadetmemiz gerektir.

Kaynak: Taan (Merzifon Halkevi’nin Ayl›k Kültür Dergisidir), S. 9-33, 1 ubat 1937. (Eref 
Edip, Mehmet Âkif, s. 388’de metnin tek paragraf› yer alm›t›r).

Âkif’in vefatı üzerine,  
Merzifon Halkevi’nin neşrettiği  
Taşan’ın Âkif özel sayısı.
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75.

Büyük şair Mehmet Âkif’in ölümü karşısında

Ahmet Yılmaz

Üstad›n ana yurda dönmesiyle sevinmitik. Hatta bu sevince tercüman olan 

Türk bas›n› da airin geliinden uzun uzad›ya bahsetmiti. Nitekim Taan da 

bu yay›na yabanc› kalmad›. O da dilinin döndü¤ü kadar bir eyler söyledi. Ne 

yaz›k ki, hiç birimizin dile¤i yerine gelmedi. Demek toprak bizden daha çok 

seviyormu ki, onu umulmad›k bir günde aram›zdan çekti götürdü…

Hayatı

1873’te ‹stanbul’da do¤du. Babas› ulemadan Mehmet Tahir efendidir. Fatih 

Medresesi müderrislerindendi. Anas› Buharal›d›r. ‹lk tahsilini babas›ndan, 

medrese ve camilerde yapt›. Onun için Arapça ve Farsças› kuvvetliydi. Bu 

bilgiyi yeter görmiyen babas›, o¤luna idadi tahsilini de yapt›rd›. Bundan 

sonra Baytar-› Âlî Mektebi’ne giren air iyi bir baytar olarak hayata at›ld›. 

Hükûmet baytarl›klar›nda ve baytar müdürlüklerinde bulundu. Fakat bu 

memuriyet hayat› çok sürmedi. Günün birinde çekilerek matbuat hayat›na 

kar›t›. Frans›zca bilirdi. Lamartini çok be¤enir. Birinci Millet Meclisi’nde 

Saylavd›.

Şahsiyeti

Mehmet Âkif edebiyat›m›zda üç ayr› tip halinde yaar: Türkçü, Cemiyetçi, 

‹slâmc›…

1. Dil bak›m›ndan Mehmet Âkif, y›llardan beri Türk iirlerine kal›pl›k 

yapan “Aruzun” Türklü¤ünü eserleriyle ortaya koymutur.

2. Cemiyetçili¤ine gelince: Bu, Küfe, Seyfi Baba, Meyhane, ‹stibdat gibi 

yaz›lar›yle gösterdi¤i hayat sahneleridir. Üstat bunlar› anlat›rken 

daima konusunu içinden ald›¤› halk›n diliyle mahalli yaay›› 

yans›t›r.

3. ‹slâmc›l›¤›: Âkif bu bak›mdan mistik bir ruh ta›r. ‹lk tahsilinin 

medrese ve camilerde olmas› ister istemez airi koyu bir (dinci), 

ayn› zamanda dinin bir de kuvvetli müdafii yapm›t›. Ne olursa 

olsun, her üç bak›mdan da Âkif de¤erli bir Türk airidir. Eserleri 

bundan 15, 20 y›l önce çok okunurdu. Heyecanl›, iyi kalbli adamd›. 

Tevfik Fikret’e yapt›¤› malum hücumundan dolay› büyük bir ac› 

duymu; bütün eserlerinden hicviyesini ç›karm›t›r. Yurdunu çok 

severdi. “u cennet gibi yurdda ya›yan insan›n can›n› alma¤a 

Azrail bile k›yamaz” demesi onun ruhundaki yurdseverli¤i ne canl› 

gösteriyor.

1944 yılında İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliği’nin yayınladığı Türk Gençliği ve 
Mehmet Âkif kitabının kapağı.
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76.

Mehmet Âkif

Cemal Gültekin

Nâz›mdaki orjinal uslûbiyle ken-

disini tan›tm›, dile hakim olmu, 

Türk dilinin olgunlamas›na çal›-

m›, öz Türkçe kelimelere yer ve 

de¤er vermi, Nam›k Kemal’den 

sonra gelenler aras›nda kollektif 

duygular› derin bir heyecanla 

hayk›rm›, sosyal dertlerimizin 

çok canl› portrelerini çizmi, ede-

biyat aleminde oldukça geni bir 

yer tutmu airlerimizdendir.

‹stiklâl Mar›, Çanakkale, Safahat 

ve As›m’daki parçalar ölümünden 

sonra daha çok okunacakt›r.

Kaynak: Taan (Merzifon Halkevi’nin 
Ayl›k Kültür Dergisidir), S. 9-33, 1 ubat 
1937.

Eserleri

Memuriyet hayat›ndan çekildikten sonra Sebilürreat, S›rat›müstakim’i 

ç›kard›. As›l yaz›lar› Safahat’ta toplanm›t›r. 7 ciltlik bu eserin sonuncusu 

As›m’d›r. Ve çok kuvvetli bir eserdir. Bilhassa bunlardan ‹stiklâl Harbi 
Destan›’n› görmek isterdik. Yeni nesil Âkif’i daha ziyade ‹stiklâl Mar› ile 

tan›m›t›r. Bu yaz› cidden güzeldir. Ve bir Türk’ün erkinli¤i ancak böyle 

anlat›l›r. Bu itibarla gençlik Mehmet Âkif’i unutm›yacak, onu her y›l›n 28 

‹lkkânununda ‹stiklâl Mar› ile anacakt›r.

Kaynak: Taan, S. 9-331, ubat 1937.

Ey yolda kalan yolcusu yeldâ-yı hayatın! 
Göklerde değil, yerde değil, sende necatın: 
Ölmüş dediğin ruhu alevlendiriver de, 
Bir parça açılsın şu muhitindeki perde.
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77.

İstiklâl Marşı şâirini de kaybettik

Kadri Özyalçın

Türk edebiyat›n›n en velût ve heyecanl› airlerinden biri de Mehmed Âkif’ti. 

Babas› Mehmet Tahir Efendi 1873’te do¤an Âkif’e zaman›n›n en kuvvetli 

tahsilini verdirmiti. Arapça ve Acemceyi pek iyi bilen Âkif müsbet ilimleri 

de ö¤renerek kültürünü itmam etmiti. Ona hayat›nda bir çok hücumlar 

yap›ld›. “Arnavuttur” dediler, “Medrese softas›” dediler. Daha bilmem neler!. 

Ona bir ekilde hücum edenler Âkif Buharal› bir anadan ve Türk bir baba-

dan do¤du¤unu bilmiyorlar m› idi?. 

Âkif aruzun en muvaffak nâz›m› idi. Vak›a nazm›n iirle alakas› yoktur. 

Fakat hangi airimiz onun kadar Türkçeyi aruza sokabilmiti?.. Âkif’in yedi 

ciltlik Safahat’›; dinci ideolojisinin en kuvvetli bir aynas›d›r. ‹slâm âlemine 

bu eser kadar yay›lan (Mevlût’ten sonra) bilmem kaç Türk airinin eseri 

vard›r?

Bugün Âkif’i bu noktadan tenkit edenler, bilmeden onun methini yap›yorlar: 

Milyonlarca insan elinde okunan bir Türk airi… O, bu muvaffakiyetini belki 

dünde kalan idealinden alm›t›r. Fakat ne olursa olsun bir Türk airi, muaz-

zam bir öhretin zirvesine ç›km›t›r! Bundan alaca¤›m›z iftihar pay› bize yet-

mez mi?...

Bu ‹slâm airini bir tarafa b›rakarak yurdu, milleti, milletinin ehitleri için 

hayk›ran Mehmet Âkif’i düünelim: Saklam›ya lüzum yoktur; ‹stiklâl Mar› 

kadar bu milletin ruhuna uygun, bu milletin benli¤inde mastur olup ta ifade 

edemedi¤i duyguyu anlatan hangi airimizin bir tek m›sra› vard›r? ‹stiklâl 

Mar› Mehmet Âkif’in de¤il Türk milletinin maeri ruhundan do¤ma bir 

parçad›r diyece¤im.. Âkif milletin bu alevli duygusunu sezmi ve yazm›t›...

Çanakkale ehitleri için yaz›lan o lâyemut iir nedir?.. Bugün, Türk eha-

metinin bir harikas›n› yaratan Çanakkale ehitleri için dikilecek en muaz-

zam bir âbide Âkif’in o iiri yan›nda pek cüce kal›r. Âkif Çanakkale ehitlerine 

en büyük âbideyi o iirile dikti ve gitti. Âkif’in hiç bir iiri bile olmasa ona 

‹stiklâl Mar› ile Çanakkale ehitleri, büyük air dedirtme¤e ve edebiyat›m›z›n 

ölmez simalar› aras›nda yer verdirme¤e bizi mecbur eder… ‹te bu sebeple-

dir ki: 28 ‹lk kânunda topra¤a düen insan Âkif’in ölümü bizi az müteessir 

etti... 

air Âkif hâlâ; canl›lardan daha canl› yaamaktad›r ve ya›yacakt›r...

Kaynak: Taan (Merzifon Halkevi’nin Ayl›k Kültür Dergisidir), S. 9-33. 1 ubat 1937. (Eref 
Edip, Mehmet Âkif, s. 387-388’de baz› tasarruflarla yer alm›t›r).

Kadri Özyalçın’ın “Dinci ideolojisinin en  
kuvvetli aynası ve Mevlûd’den sonra İslâm 
âleminde en çok yayılan kitap” olarak  
nitelediği Safahat’ın bu nüshası Âkif 
tarafından Şerif Cafer Paşa’ya imzalanmış. 
“Şerif Cafer Paşa hazretlerinin huzur-ı 
sâmîlerine takdime-i tazimimdir”. 
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79.

Mehmet Âkif ve Nurullah Ataç

Orhan Rahmi Gökçe

Nurullah Ataç, Akam gazetesinde (30 Kânunsanî tarihli nushada) “Mehmet 
Âkif”in mezar›n› ve âsâr›n› taa tutmu bulunuyor.105 Onun nazar›nda 
“Mehmet Âkif” air de¤ildir, nâz›m de¤ildir, hani nerdeyse kahvehane geve-
zeliklerini yapan ve hattâ, o derecede ki manzum parçalar›n› (parodier- alay-
la taklid) için bizzat kendilerinden aa¤› k›ymette nesne bulunam›yan düpe 
düz bir hiçtir. Evet, Mehmet Âkif nam› alt›nda bir ahsiyyet gelip geçmemitir.

Yaz› öyle bal›yor:

“Mehmet Âkif’in iirlerini çoktan beri okumam›t›m. Eskiden sevmezdim; 
çünkü o zamanlar iirde, Mehmet Âkif’in kitab›nda bulunabileceklerden 
büsbütün baka meziyyetler arard›m. Benim indimde Mehmet Âkif diye bir 
air yoktu”.

Yaz›n›n sonu da öyledir:

“Belli ki aruzla söz söylemekten keyf duyuyor. Ne olsa, akl›na ne gelse, ne 
duysa hemen aruza sokacak; “Selamünaleyküm- Aleykümselâm.- Bar›t›k. 
Yüzün gülsün art›k, imam”. Hani bazan, alay için: “imendüfer gidiyor düt 
deyip Bak›rköyü’ne” veya “ekerli kahve getir, bir de çay getir taze” gibi 
m›sralar söyleriz. Âkif’in kitablar› bunlarla dolu. Okudukça insan›n gülece¤i 
tutuyor. Aruzu, iiri tehzil eder gibi bir ey. M›sralar kolay söylenilmi, 
pürüzsüz, ak›c› imi… Ne söyliyor ki, güçlük çeksin? Âs›m’da arz›hal yazma 
parças›n› okuyun, iir lisanile bu kadar alay olur mu diye insan›n tüyleri 
ürperiyor. iirin ifade vas›tas›n› bu kadar baya¤›lat›ran bir adama büyük 
air de¤il, sadece air de demek kabil midir? Hat›ralarda “Berlin hat›ralar›”n› 
okuyun ve sonra söyleyin: Âkif’in “iirini” parodier etmek (alayla taklid) 
kabil midir? Sanki o mütemadiyen kendi kendini parodier etmi…

Âkif’in kitablar›n› ümid’le, severek okumak azmile açm›t›m; yaz›k. Bir ümi-
dim daha y›k›ld›”.

Nurullah Ataç’›n iddias› ve yaz›s›, heyeti umumiyyesi itibariyle, kendisinin 
daima z›mnen iddia edip benimsedi¤i, bir ço¤umuzun da zaman zaman 
k›ymet verdi¤imiz tenkit otoritesi hesab›na feci’ bir skandald›r. Çünkü bu 
yaz›da zerrece “ilim” yoktur, zerrece tenkid yoktur. Bu yaz›, Nurullah Ataç’ta 
s›k s›k kendisini gösteren bir “inkâr” illetinin, hatta hereye ra¤men gözü 
kapal› koan bir “Redd ü inkâr” illetinin en buhranl› dakikalar›nda do¤mutur. 
Do¤an eyin de alelacayib, çarp›k, çurpuk, a›, hasta, sarsak vaz’iyyeti 
kar›s›nda, bunu do¤urana ac›mamak, hattâ sitem etmemek imkâns›zd›r.

Nurullah Ataç’›n hatas›, “Mehmet Âkif”i henüz yeni tan›m›ya çal›m› olmak-
la bal›yor. Yani, Mehmet Âkif öldükten sonra:

— Bu zat hakk›nda birçok eyler yaz›l›yor, unu ben de bir gözden 

geçireyim.

78.

Mehmet Âkif’in ölümü

Burhan Esen

Ölümün kalbimizde ac› bir iz b›rakt›,  

Ruhun göklere de¤il ebediyete akt›, 

Sava› yenen sesin ölüme ma¤lup oldu, 

Hay›r!.. O, meçhullerde yol bularak kayboldu 

Gökten görülebilir, bu mutlu günler ancak: 

“Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak”.

M›s›r’›n çöllerinde yurt özlemini çektin, 

Yad eller topra¤›na “ümit” tohumunu ektin, 

Gözlerin görmek için k›z›l alevle yand›: 

Uyan!.. Dedi¤in ulus gördün nas›l uyand›. 

Ömründe ilk defad›r gördün ayd›nl›k ocak:

“Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak”.

Kaynak: Taan (Merzifon Halkevi’nin Ayl›k Kültür 
Dergisidir), S. 9-33, 1 ubat 1937, s. 11.

Üstad hasta yatağında, Yarım Ay 
mecmuasının sayfalarını karıştırırken.

105 Bkz. bu kitapta, 68. metin.
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demi ve Âkif’in âsâr›n› alm›. Bir edebiyyatc› ve münekkid için ne kadar geç 

kalm› bir hareket… Nurullah Ataç’›n bir hususiyyeti de, herkesin 

düündü¤üne veya düünebilece¤i eylere ayk›r› olmakt›r. Bu, belki bir 

görü bakal›¤›, belki onun orjinalitesi icab›d›r amma, Âkif hakk›ndaki 

yaz›da, tamamen “‹nkâr”a giden hissî bir hareket kendini hiç gizliyemiyor. 

Dedi¤imiz gibi: “Âkif”i yeni okudu¤unu söylüyor. Yar›n Yakub Kadri, Falih 

R›fk›, Abdülhak Hamid, Fad›l Ahmed, Ruen Eref, Uakî zade, Peyamî u ve 

bu da ölünce:

— Bu adamlar kimdir diyerek, eserlerini ald›m, okudum ve gördüm ki…

diye kaleme sar›laca¤a benziyor. Bu hâl, memleket fikir, edebiyyat ve san’at 

hayat›nda bizzat Nurullah Ataç’› ve onun k›ymetini düündürmiye ve 

düürmiye yeter, artar bile.

u da var ki, Nurullah Ataç, Âkif’in âsâr›na olgun ya›nda el uzat›rken, gözle-

rini de s›k› s›k› yumarak bu ie girimitir. Tedkiki, â’mân›n el yordamile bir 

cismin rengini ve güzelli¤ini arat›rmas›n› and›r›yor. Çünkü herkesten 

baka bir ey söylemek arzusu ve illeti ba gösterince, bervech-i pein, gözü 

kapamak lâz›md›r.

Evet, hepimiz de “Mehmet Âkif”de bir ümmet airi vasf› bulmuyor de¤iliz. O, 

ruhunun millî k›sm›n› dümura u¤ratarak hereyi, minâre, mihrab ve cami 

âvizesi zaviyesinden görmütür. Fakat “‹stiklâl Mar›” ve “Çanakkale” gibi 

iki ah eser vermitir ki, millî airlerimiz ve san’atkârlar›m›zdan hiç biri, 

onlardaki yüksek kudret ve heyecan›, daha do¤rusu Millî atmosferi teren-

nüm edememilerdir.

“Nurullah Ataç”›n eli, Âkif’in âsâr›n› yoklarken bu iki âbideye nas›l oldu da 

dokunmad›, hayret edilir.. u halde aziz meslekda›m›z; bir defac›k olsun, 

‹stiklâl Mar›’n› da söylemi say›lamaz. Söylemise bile, kimin eseri oldu¤unu 

sormam› demek lâz›md›r ki, buna Nurullah Ataç hesab›na ihtimâl vermiyo-

ruz. Sonra; Mehmet Âkif’i kendi vicdanî akidesi ve san’at›n› kulland›¤› mak-

sadla babaa b›rakarak diyebiliriz ki; merhum, en yüksek airler aras›nda 

bulunm›yabilir. Fakat muhakkak ki, halka inebilen ve halka en iyi, en aç›k bir 

dili ile yaklaabilen, hem de aruz veznindeki eski ifadeyi ilk parçal›yan 

airlerden biridir.

Onun aç›k, zengin ve ak›c› üslûbunu, dil üzerindeki mutlak hakimiyyetini, 

da¤arc›¤›ndaki kelime bollu¤unu ve bu sayede yaratt›¤› yenili¤i de inkâr 

etmiye hakk›m›z yoktur. Böyle bir inkâr›n edebî ve ilmî k›ymeti olam›yaca¤›n› 

da Nurullah Ataç, pekâla bilir.

Biz “Ölmü bir adamla u¤ra›lmaz” demedik ve demeyiz. Çünkü ahs› de¤il, 

eserleri mevzubahstir. Ve böyle bir düüncenin vazedebilece¤i tahdid, niha-

yet tarihin sahifelerini bile örümcek a¤larile örtmiye kâfidir. Ancak, Nurullah 

Ataç’› ve her Türk münevverini tedkik ve tenkidlerinde daima isabetli, daima 

hakl› görme¤i isteriz. “Mehmet Âkif”in eserlerinin bizim cebhemizden cerh 

ve tenkid edilecek cihetleri çoktur. Fakat bizimle beraber olan veya bir yeni-

lik, bir hususiyyet ta›yan terennümlerinde “Hiç” oldu¤una da akl›m›z ermi-

yor, do¤rusu.

Kaynak: Anadolu Gazetesi, 3 ubat 1937. 
(Çantay, Âkifname, s. 365-367’den aynen 
nakledilmitir).
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80.

Haftanın düşünceleri

Şair Âkif Öldü! (Tan’dan)

Bizde çok adam yetimedi¤ini söylemekle büyük bir keramet izhar etmi 

olmay›z. Fen, ilim, edebiyat vesaire sahalar›nda ender olarak yetienler, 

çorak bir toprakta boynu bükük aç›lm› bir kavruk gül gibi yetiirler. Onun 

için bu gibilerin kadrini bilenler, onlar›n üstüne titrerler. Titrerler de ne 

olur? O da baka bir hikâyedir. Dün na›n› topra¤a gömdü¤ümüz, ad›n› da 

yar›n nisyana gömmeyece¤imizi pek temin edemeyece¤imiz büyük Türk 

airi Âkif, bunlardan biridir. Baytarl›k gibi en namüsait bir zeminde son 

Türk airlerinin serefraz› olarak yetimitir. Ben bu büyük airle ahsen 

görümü de¤ilim. Fakat hayat›mda bana air heyecan› yaatan, sözleriyle 

duygular›m› avucunun içine al›p yo¤uran yegâne adamd›r. Âkif yaln›z lisana 

de¤il akl›selime de tasarruf ederek nazmetmi bir air idi.

Burhan Felek

Mehmet Âkif’in Ölümü (Cumhuriyet’ten)

Milli veznimiz hece oldu¤u halde, hece airlerimiz için Nam›k Kemal’in 

“Vaveylâ”s›, “Kaside”si gibi, Tevfik Fikret’in “Sis”i, “Rübab›n Cevab›”, “Millet 

ark›s›” gibi, Mehmet Âkif’in “Çanakkale”si ve “‹stiklâl Mar›” gibi, bir mille-

tin haf›zas›na her m›sra› atalar sözü haysiyetile malolan, vatan›n büyük gün-

lerinde bir a¤›zdan hayk›r›lan, en perakende ve ak›n ruhlar› bile tek bir 

müdafaa ak› ve iradesi içinde bir araya devirerek aya¤a kald›ran, “millî” 

vasf›na tam lây›k bir airimiz ç›kmad›.

Peyami Safa

Kaynak: Yeni Adam, S. 164, 18 ubat 1937, s. 13.

Bir neslin karikatürü: Abdülhâk Hâmit, 
Süleyman Nazif, Cenap Şehabettin, 
Falih Rıfkı, Yakup Kadri ve  
Ahmet Haşim birarada.
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81.

Âkif’in nasıl anlamak istediler?

Korkut Bayülken

öyle bal›yorum: Öyle san›yorum ki, Bay Hasan Âli de Âkif’i affetmekte ken-

dine bir pay ay›rm› olacak. Neyse, ayr›lan bu pay›n hak olmas›nda ittifak 

edemem.. Zira, hak ancak bir vazife ile kesbolunabilir. Acaba Âkif’e kar› 

olan vazife yap›lm› m›d›r?..

Millî varl›¤›m›z›n en canl› misâli olan koca istiklâl airimize kar› borcumu-

zu ödedik mi? Vazifemizi yapt›k m›?.. Kendilerinden, her eyden önce bunu 

ö¤renmek isterdim. ‹te bu istemek mecburiyetinde kal››m Âkif’im için esa-

sen kanamakta olan yaralar›m› bir daha zorla detirmitir. Müteessirim.

Âkif’in, uzun zamandan beri sevgili yurdunun d››nda yaamas›na sebep 

olarak gösterilenler.. daha s›cakl›¤›n› kaybetmemi mübarek vücudunu 

kucaklayan mezar›n› talatmaktan baka bir ey de¤ildir. Anlam›yorum. 

Yoksa, büyüklerin mezarlar›n› talatmak mehur olmak için bir sebep, bir 

f›rsat; yine yoksa bir moda m›d›r?.. Âkif’in cemiyette gördü¤ü de¤imelere 

inanmad›¤›n› kim nesi ile ispat ediyor. Ve isbat edilir?.. Bunu yaln›zca söy-

lemek i de¤il, bütün vesikalar›n› önüme yayarak isbat etmek lâz›md›r. 

Bugün sizden bunu istiyor.. Yar›n, bizden de ayn›n› isteyecektir. Onun için, 

Âkif’in temiz aln›na yoktan bir karay› çekerken hiç olmazsa, bir an olsun, 

onun sönmeyecek bacalar›n›n kar›s›nda düünülmesini isterdim. Sizin 

“inanmad›, inanamad›” dedi¤iniz de¤iiklikleri ve, e¤er Âkif’i anlamak 

istemiseniz, anlamak isteseydiniz daha dünden, ta Çanakkale k›y›lar›ndan 

Sakarya boylar›na kadar ad›m ad›m kanlarla sulanan topraklar›n alevleri 

içinden büyük bir Türk ink›lâb›n›n do¤aca¤›n› ölümlerin önünde 

sars›lmayan inancile hayk›rd›.. Haber verdi. Bize bunlar› o müjdeledi!. 

Sonra.. ‹nanmad› öyle mi?. Âkif’e dil uzatmak için en müsait bir f›rsat 

sayd›klar› dindarl›¤› ile kendinin haber verdi¤ine inanmam› olmas›n› 

iddia etmek biraz de¤il tamamen gariptir. Hem bizzat, onun dahiyane kuv-

vet ve kudretinin iman›ndan.. samimiyetinin yaln›zca müminli¤inin 

kavili¤inden oldu¤unu söylerlerken böyle bir iddiada bulunma bilmem ki 

verilen hükümler hakk›nda bize ne kadar inanç verebilir?.. “Do¤acakt›r 

sana vadetti¤i günler Hakk’›n, Kim bilir belki yar›n, belki yar›ndan da 

yak›n” diyen ve istiklâli milletinin biricik hakk› olarak bilip bütün ömrün-

ce onu isteyen bir kimse istiklâlini alm› bir milletin neler yapaca¤›n› taktir 

edemeyecek kadar k›s›r kafal›.. ve Avrupa’y› Avrupal›’lar›n neler yapt›¤›n›, 

yirminci asr›n ne oldu¤unu görüp taktir edemeyecek kadar kör de¤ildir ve 

öyle düünenlerin hesab›na müteessirim ki de¤ildi. Bunun için Âkif’in ne 

zamanda ve ne zeminde yaad›¤›n› söyleme¤e hacet yoktur. Âkif’i bilmeyen 

elbette onun ne oldu¤unu taktir edemez. Her eyden önce, ne istedi¤ini 

anlayabilmek için Hakk›n Sesleri’ni ve bahasus bütün Safahat’›n sat›r sat›r, 

tek tek okumak lâz›md›r..

Sağdan: Yenikapı Mevlevîhânesi son şeyhi 
Abdülbaki Baykara, ikinci Diyanet İşleri 
Başkanı Şerefeddin Yaltkaya ve Hasan Âli 
Yücel sık görüşen insanlardı. 

(İsmail Kara arşivi)



s e s s i z  y a ş a d ı m 183

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak

diyerek.. küf ba¤lam› kulaklara, erimi imânlara hayk›ran bir adam›n 

uursuzlu¤unu iddia etmek ak›llara durgunluk verecek kadar garip ve 

ac›d›r. Zira Âkif’e “inanmad›” demenin, bundan baka bir mânas› olamaz ve 

yoktur da!.. demek: 

Verme.. Dünyalar› alsan da, bu cennet vatan› 

…….. 

Hakk›d›r Hakka tapan milletimin istiklâl

diye ç›rp›nan adam sosyal bak›mca geri imi. Acaba yirminci as›r sosyolojisi-

nin bel kemi¤ini k›ran u iki hakikattan baka nedir ki?. Ah Âkif’im, bir türlü 

anla›lmak istenmedin gittin!. Ak›n›, en kavi imânlar›n›n bile sars›ld›¤›, 

titredi¤i izmihlâl kar›s›nda, dumanlanan kafalara ››ktan birer çivi gibi 

çelikten çekicinle bir bir gömülünceye kadar çakarken... Bugün seni softa ve 

geridir diyenleri o zaman.. Orada görmek isterdim. Heyhat!..

Softa dediler... Tarihten utanmasalard› “mürteci” bile diyeceklerdi.. Kim 

bilir?. Belki de dediler. Fes meselesinden yurttan ayr›ld›¤›n› ortaya sürüp 

uzun uzun dedikodular yap›ld›.. Gerikafal› dendi. Fakat hiç bir kimse Âkif’i 

Âkif gibi tan›ma¤a yanamad›: Lâkin söyledi.. A¤z›na ne gelirse.. Kalemine 

ne dola›rsa yazd›.. Tak doldurdu.

Âkif’i Âkif gibi biliyorsan›z.. Lütfen anlat›n›z, isbat ediniz ki inanal›m, buna 

ihtiyac›m›z var. Çünkü Âkif ne kupkuru bir air ne de ulu orta bir insand›r.. O 

millî varl›¤›m›n, kahramanl›¤›m›n biricik dilidir. Kendimi yaln›zca onda 

bulur ve onda görürüm. Ölüm, son millî airimizi elimizden ald›, gitti, öksüz 

kald›k Biz Âkif’i, Çanakkale, ‹nönü, Sakarya, Dumlup›narlar bahas›na 

kazanm›t›k.. Nas›l, böyle bir dönüe imkân yoksa, bir daha “Mehmet Âkif” 

kazanmam›za da imkân öyle dursun ihtimal bile yoktur. O geçti art›k... O 

kuyruklu bir y›ld›zm›; bir defa 1840’de görünüp 1888’de kayboldu. Bir defa 

da 1873’de parlay›p 1936’da eridi gitti. Bakal›m bir daha ne zaman görünür? 

Efendiler.. dikkat ediniz, Âkif’in aln›na vurulan kara benim aln›ma vurulmu 

demektir.. Bense, yar›na temiz al›nile ç›karmaya çal›t›¤›n›z yeni nesilim.. 

Yani ümid-i istikbal!. Daha aç›k: Atam›n Cumhuriyet ve istiklâli emanet etti¤i 

o Türk genci benim! Ben, yar›na millî varl›¤›mdan al›nan granit talarla teme-

li at›lm› bir benli¤e dayanarak.. Ortas›nda ereften bir meale yanan pak 

aln›mla ç›kmak istiyorum. Âkif ise, bu temel talar›mdan biri, belki de¤il 

muhakkak en mühimidir. Onun dilinde ki “Çanakkalesi”nde civanmertli¤imle 

erefimi, “korkma sönmezi”nde asalet ve istiklâlimi duyar›m, görürüm. 

Onlarda yaln›zca ve bütün benli¤imle ben yaar›m, ve yar›n, yine onu söyliye 

söyliye ölüme kar› gidece¤im ve gidebilece¤im.. Yaln›zca o “istiklâlim” için.

imdi, aç›kça ve ac› ac› bir daha beraberce tekrar edelim ki Âkif’i biz daha 

ölmeden unuttuk.. Firdevsi’nin bininci; Marseyyez airinin yüzüncü senele-

ri an›l›rken. Biri bin sene, di¤eri yüz sene sonra onlar› koynuna alan toprak 
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y›¤›n›n önünde istisnas›z bütün bir ‹ran.. koca bir kozmopolit, Fransa diz 
çökerek yerlere kadar e¤ilirken biz ölmü olan›n mezar›n› talamakla.. öle-
cek olan›n son çorba tas›n› devirmekle meguldük!.. Ne ac›! Bir Pukin için 
hararetle devir yap›l›rken.. Tekirda¤’› ba¤r›ndan ç›kard›¤› koca adam› 
unutmu ve bir “Kemal” gecesi yapmam›t›r. Bir “Maksim Gorki” için bütün 
matbuat, radyo.. her türlü vas›talar matemi bütün dünyaya hayk›r›rken, her 
taraf karalara bürünürken Âkif’im için birer sütun çok görülmü.. Ve o 
kadarc›kla unutulup gitmiti. Öyle san›yorum ki bunlar›n her biri sizce 
Âkif’in softal›¤›ndan, ve gerili¤inden kat kat daha yüz k›zart›c›d›r.

“Âkif yarat›c› ve ebedî bir airdir. Bizi coturan ilham›n› milli varl›¤›m›zdan alm›t›r. 
Âkif, cemiyette gördü¤ü de¤imelere inanmam›t›r. Âkif’in cemiyet telâkkisi geri idi. 
Âkif, halkç›l›k ruhunda ve Türk milletinin gösterdi¤i kahramanl›klar›n destan›n› 
duymakta büyük bir isabet göstermitir. Fakat, Âkif büyük bir dalâlete dümütü”.

Acaba bunlar yapmadan y›kmaktan baka ne ifade ediyorlar, ve birinin 
yapt›¤›n› di¤eri y›kmaktan baka neye yar›yor? Hiç!.. Bir biçarenin 
koltuklar›na girip aya¤a kald›rd›ktan sonra aya¤›n›n alt›na karpuz kabu¤u 
koymakta ne mâna var?..

Ya, bas omuzlar›na, çi¤neyip istedi¤in yere ç›k... Yahut geç kar›s›na gözleri-
ni o¤utura o¤utura, hayran hayran bak!.. Bana ancak bu ekilde bir tarafl› 
hareketler bir mâna verir ve bir ey anlatabilirler. Di¤er ekilden ise hiç bir 
ey anlam›yorum.. Hayretten baka!..

“M›s›r’da kendisini kar›layan ve koruyan nihayet u veya bu fert olmutur” 
deyip itiraf etmenizi çok âsibe ve fakat eksik, yine dar buldum. Halbuki, 
bunun baka taraftan, baka k›ymetlerle ölçülebilecek ve ayr› ayr› hepimizin 
yüzümüzü ilelebet k›zartacak kadar ac› taraf› vard›r: Evet, M›s›r’da Âkif’i u 
veya bu fert korumutur.. ac›d›r ki;

Arkada! Yurduma alçaklar› u¤ratma sak›n 
Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda?

diye can›ndan daha k›ymetli oldu¤unu anlatma¤a çal›t›¤› sevgili yurdunda.. 
Yabanc› ellerde de¤il, ölüm kanl› dilerile ömrünü kemirirken yard›m›na 
yine o veya bu fertten, bir M›s›rl›’dan baka hanginiz kotunuz?.. Hanginiz 
elinizi uzatt›n›z?. Bunu, u¤ursuz bir tesadüfle tekrarlamak mecburiyetinde 
kal›rken burkulan içimden kopan, dolan gözlerimden dökülen ac› eseflerimi 
yine derin bir s›z› ile anar›m.

Öyle san›yorum ki, Âkif için k›saca: “Biz onu daha ölmeden önce unutmutuk.. 
Ve unuttuk” desek daha yerinde bir itiraf daha âsibe ve hakinasl›kla verilmi 
bir hüküm olacakt›r. Gelecek nesillerin daha sad›k ç›kacaklar› ümidi elimde 
kalm› olan son tesellidir. Onlar, Türk ‹stiklâl Mar›’n›n ölmez airi için 
bugünkü âsibeca itiraf›m›zdan dolay›.. Bizleri af etmeseler bile hiç olmazsa 
mazur göreceklerdir.

O, kabahat ve günah›n›, nihayet borcunu her ne suretle olursa olsun vatan›na 
kar› ödedi, Acaba biz ona kar› olan borcumuzu nas›l ödeyebilece¤iz?.

Ebediyen sana yok ›rk›ma yok izmihlal

Kaynak: Kaynak (Bal›kesir Halkevi), S. 49, 
19 ubat1937. (Çantay, Âkifname, s. 353-
356’da aynen yer alm›t›r).
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82.

Mehmet Âkif’i dinleyiniz

A. Seyranî

Mehmet Âkif Türk Edebiyat› ufkunda en parlak ve bize en yak›n bir y›ld›z 

idi. 

Kendisinden üç gün sonra, eski y›llara kar›an 1936 y›l›n›n on ikinci ay› 27nci 

gününe de¤in “Dünya Edipleri” aras›nda bulunan Mehmet Âkif bu ay›n 

27inci günü bugünkü ediplerden ayr›larak dünkü ediplerle birleti. 

‹stanbul’un Edirnekap›’s›ndaki servilerle süslenen yer alt› salonunda daha 

önce toplanan eski “Türk Edipleri” “Mehmet Âkif”i de o toplant›ya ça¤›rd›!

Eski ve yeni cereyanlar› takib edenler bilir ki “Âkif”ten önceki “Türk 

Edipleri”le, “Âkif’ten sonra yetien Türk Edipleri” aralar›nda sinsi bir 

anlaamamazl›k vard›r. Eskiler: “Türk Edebiyat› bizimle birlikte öldü” diyor! 

Yeniler de: “Sizin öldürdü¤ünüz Türk Edebiyat›n› biz dirilttik” deme¤i haki-

kata daha uygun buluyor!..

Sessiz ve sakin Edirnekap› salonundan yeryüzüne s›zan haberlere göre, 

orada gönülden gönüle konuulan bu Edebiyat sözlemesi hakk›nda son 

düüncesi sorulmak için, Mehmet Âkif o toplant›ya ça¤r›lm›t›r! Eski ça¤ 

bülbüllerinin, kendi ça¤lar›n›n son bir bülbülü sayd›klar› ve bu yüzden 

benimsedikleri Âkif, umduklar›ndan bambaka bir na¤me ile söze balam› 

ve onlara, aa¤›da yaz›lan tarzda bakak›lar› yapm›t›r:

Ey fani çöllerden ebediyet sahralar›na göçen yolda ve arkadalar›m; ayr› 

ayr› iki ça¤ edebiyat› hakk›ndaki münakaa toplant›s›na beni de ça¤›rm› 

olman›z› çok sayg›l› bir iltifat sayar ve yeryüzündeki tan›lar›n›zdan 

getirdi¤im selâmlar›, kendi selâmlar›mla birlikte sunar›m.

Ancak, ne sizin gibi eski yoldalar›m›n, ne de geride b›rak›p geldi¤im yeni 

yoldalar›m›n düüncelerinde ortakl›¤›m olmad›¤›n› saklamak elimden gel-

mez; bu suçumun ba¤›lanmas›n› -önünüzde e¤ilerek- dilerim. 

Gerek eski, gerek yeni ediplerin gidilerile benim gidiim aras›nda çok uzak 

ayr›l›klar vard›r:

‹çinizde “Servetifünun, Fecriati, Tanzimat, Divan Edebiyat›” airleri bulu-

nan ve bu yolun önayaklar› olan siz üstadlar›n; yaz›lar›n›z› süslü, kendinizi 

güclü ve bilgili tan›tmak için nâz›m ve nesirlerinizi bir yandan Arapça, bir 

yandan da Acemce kelimelerle kar››k bir “bilmece” gibi dü¤ümlediniz! 

Dü¤ümleri çözmek için, bir elde Arapça, öbür elde Acemce birer kamus 

bulunmal›; okuyanlar: “Nuh” kadar uzun ömürlü, “Eyyup” derecesinde geni 

sab›rl› olmal›d›r! Yaln›z “Nâz›m” ve “Nesir” dilimizi buland›rmakla kalma-

d›n›z; konuma dilimizi de ç›¤r›ndan ç›kard›n›z! Meydan› kendilerine 

b›rakd›¤›m›z yeni dil erleri birkaç y›ldanberi pirincin talar›n› ay›klama¤a 

u¤ra›yorlar; e¤er baarabilirlerse o erleri bu kürsüde alk›layaca¤›m!
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Ben, sizden çok ayr› bir dil yolunda yürüdüm: Ben, ba›m dara gelmedikçe 

yabanc› kelime kullanmad›m, Arapça ve Acemce kamuslara bavurma¤a 

hacet b›rakmad›m, yazd›klar›m› anlamak için bir cep lûgat› elverir! 

“Divan” edebiyat›ndan tutdum; “Tanzimat, Tasavvuf, Servetifünun, Fecriati” 

edebiyat› airlerinin eserlerine göz u¤ratarak yeni ça¤ edebiyat›na kadar 

indim. Ba¤datl› Ruhî’nin, Koca Ra¤›b’›n, Ziya Paa’n›n hikmetimsi; 

Füzuli’nin, Üsküdarl› Hüdaî’nin, Galip Dede’nin, tasavvufumsu; Nabî’nin, 

Sünbülzade Vehbî’nin, Âkif Paa’n›n ö¤üdümsü eserlerinden baka okuyan-

lara hakikat ve fazilet dersi veren eserlere pek az tesadüf edebildim!

Bütün divanlar›m›z, eserlerimiz mey, mahbup, sakî, elmayanak, kaymakdu-

dak, gümüten, kalemka, sünbülsaç, serviboy gazellerile; kulluk kasideleri-

le, garez hicivlerile doludur!. Nam›k Kemal’e, inasi’ye, “Firak-› Irak” bülbü-

lü ba¤r› yan›k Süleyman Nazif’e gelinceye kadar; pas tutan kula¤›m; gönül-

lerde yurd ve millet sevgisi uyand›racak bir ses duymad›!.

Ben, Türk edebiyat›n› yaln›z sinelerde tutuan ak u sevda ateinin bir 

körü¤ü olmaktan kurtard›m, mey mahbup na¤melerini ancak, gülrenkli 

badeden, ahugözlü sakîden ilham alan “küpdibi” airlerine b›rakd›m!. Ben, 

hep hakikat ve fazilet için hayk›rd›m; bir yandan da yurd ve millet na¤melerini 

terennüm ettim ve bu heyecanla doldum tat›m!. Türk bayra¤›na arma¤an 

etti¤im “Mar”›m onu selamlad›kça gönlüm o heyecanla çarpacakt›r!.

Siz, kafesteki kanarya gibi, “Aruz” vezninin bunalt›c› darl›¤› içinde s›k››p 

kald›n›z; vezin ve kafiyeyi kazanmak için mâna ve maksad› elden 

kaç›r›yordunuz; benim nâz›mlar›m sizin nesirlerinizden geni ve kolayd›r!

Uzak yoldan geldim, yorgunum, müsaadenizle, yeni ça¤ edebiyat›n› baka 

bir toplant›ya b›rak›yorum.

Kaynak: Rize Gazetesi, 23 ubat 1937. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 228-231’den aynen 
iktibas edilmitir).
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83.

Mehmet Âkif kürsüde 
-İkinci Celse-

A. Seyranî

Yeni ediplerin bizden daha ak yüzlü olmad›¤›n› söylemekle balayaca¤›m. 

Ecdattan bize, bizden yeni ediplere miras kalan edebiyat servetini biz eksilt-

medik, art›rd›k.. O gönül gülzar›n› tahrip etmedik, imar ettik. Acemistan ve 

Arabistan ufuklar›ndan esen kas›rgal› yellerin getirdi¤i çöl tozlarile bulanan 

edebiyat zülâlini süzgeçlerden geçirerek durultmaya çal›t›k. Eksik 

b›rakd›¤›m›z tasfiye ameliyesinin ikmalini yeni edebiyat neslinin genç ve 

dinç omuzlar›na b›rakt›k. 

Biz bu ay›rtlama iile u¤ra›rken Türk edebiyat›n›n temelini kuran eski 

üstadlara hücum etmedik, mezarlar›n› talamad›k, eserlerini ba¤r›m›za 

bast›k, ya›yan adlar›n› sayg›larla and›k.

Nedim

———— —— ———— ————— ——— ———— ————— 

Mehmet Âkif (devam): 

— Kulland›klar› pürüzlü ve bulan›k edebiyat dilini bulunduklar› 

ça¤lar›n kar› gelinmez tesirlerine hamlettik, kusurlar›n›, u¤ra¤›nda 

her rastlad›¤›n› önüne katan tak›n ›rma¤›n cokun ak›nt›s›na 

kap›lm› olmalar›na ba¤›lad›k. Onlar› mazur görmeyen mazur ola-

maz. Eski ça¤ bülbülleri yeni ça¤ bahar›na erselerdi, üphesiz, 

bugünkü kulaklar› okayacak na¤melerle terennüm ederlerdi. 

Do¤an günlerin gençleri ölen y›llar›n ihtiyarlar› olsalard›, üphesiz, 

onlar da bulunduklar› devrin gönlüne göre hava çalarlard›. Her edip 

zaman›n›n dilile birleir, her air asr›n›n gülüne göre bülbülleir.

Tevfik Fikret:

— Kendi cevvim, kendi eflakimde kendim tairim.

Mehmet Âkif (devam):

— Zemin ve zaman ayr›l›klar›n› düünmeyen yeni edebiyatc›lar, bizim 

edebiyat›m›za, zamanlar›m›za göre dahi, k›ymet vermek istemiyor-

lar.

Süleyman Nazif:

— Arslans›z da¤larda tavanlar kendilerini arslan sanarlarm›!

Mehmet Âkif (devam): 

— Be¤enmedikleri bizim edebiyat›m›z› y›kmak ve onun arsas› üzerin-

de yeni bir edebiyat güleni tesis etmek gibi a¤›r bir yükü güçsüz 

omuzlar›na almak hevesine dümü bulunuyorlar. 
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Ziya Paa:

— Bu terazi o kadar s›kleti çekmez.

Mehmet Âkif (devam):

— ‹lk sözleri bize hücum etmek, ilk ileri bizim günahs›z mezarlar›m›z› 

talamak oldu.

Recaîzade Ekrem:

— Atarlar seng-i tarizi dirahti meyvadar üzre. 

Baki:

— Kadrimi seng-i musallada bilmediler.

Mehmet Âkif (devam):

—Onlar›n ne hücumlar›ndan, ne de hicivlerinden müteessir olmayal›m. 

Tecavüzlerini gönüllerindeki heyecanlara ba¤›layal›m. O¤ul baba-

ya, torun dedeye kar› ne kadar hürmetsiz olursa olsun, baba o¤la, 

dede toruna kar› merhamet duygular›n› sinesinden silemez.

Onlardan, eserlerimize ra¤bet, mezarlar›m›za hürmet de¤il, Türk 

edebiyat›na hizmet beklemeliyiz. Yaz›k, çok yaz›k ki umdu¤umuza 

eremiyece¤iz. Nail olduklar› serveti tarümar eden mirasyedilerden 

olmayacaklar›na da güvenemiyece¤iz!

Abdülhak Hâmid:

— Benden inhilâl eden air-i azaml›k rütbesi acaba hangi nâhalefe 

verildi?

Mehmet Âkif (devam):

— Daha sonra nas›l bir mahiyet alaca¤›n› ancak yeryüzünde b›rak›p 

geldi¤im birkaç arkada›n salonumuzu terifleri zaman›nda 

ö¤renebiliriz. Ben aralar›nda iken yeni airlerin okuyabildi¤im 

eserleri bütün ümitlerimi k›rd›, yeni ediplerin gözden geçirebildi¤im 

nâz›m ve nesirleri bana harabelerdeki serablar› hat›rlatt›!

Ziya Paa:

— ahs›n görünür rütbe-i akl› eserinde.

Mehmet Âkif (devam):

— Bu sözleri intikam duygular›n›n tahrikile de¤il, meyusiyet 

›zt›raplar›n›n sevkile söylüyorum.

Eseflerle arzederim ki yeni edebiyatc›lar›n eserleri Türk edebiyat›n› temsil 

etmekten çok uzakt›r.

Bu eserleri okuyanlar Türk dilile iyi iirler terennüm edilemiyece¤i, kuvvetli 

nesirler yaz›lam›yaca¤› zann›na düerler!.. Halbuki Türk dili çok geni bir 

nâz›m dili, çok zengin bir nesir dilidir. Sinesinde heyecan kaynar, çehresinde 

letafet parlar. Fakat her silâh gibi dil silâh›n› da iyi kullanacak becerikli eller 
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lâz›m. Silâh› kullanmas›n› bilmiyen, onu kurcalarken ya bozar, yahut kendi 

tabancasile kendisi yaralan›r, belki de vurulur. Yeni edebiyat k›lavuzlar›n›n 

nesirleri gibi nâz›mlar› da heyecans›zd›r. Ne gönülleri cezbedebiliyor, ne de 

kulaklar› celbedebiliyor!

Cenab ehabeddin:

— Benim nesrim onlar›n nâz›mlar›ndan daha heyecanl›, daha ahenklidir. 

Eref:

— Çal›sa bin sene bülbül gibi karga fasih olmaz.

Mehmet Âkif (devam):

— Ya duyam›yorlar, yahut duyuram›yorlar. Duyam›yan ne air olabi-

lir, ne de edip. Duydu¤unu duyuramamak kelime ve cümle 

k›tl›¤›ndan ileri gelir. Türk dili k›tl›k de¤il, bolluk dilidir. u halde o 

kayna¤›n zenginli¤inden istifade etmek yolunu bilmiyorlar!..

iirlerindeki ahenksizli¤i be¤endikleri hece veznine atfetmeyi insafa 

s›¤d›ramam. Çünkü hece veznile de ahenkli iirler nazmedilebilir. Gerçi 

ben o vezni hiç kullanmad›m. Be¤enmedi¤im için de¤il, lüzum görmedi¤im 

için kullanmad›m. Benim, aruzdan ikâyetim yok, aruzun benden ikâyeti 

vard›. ikâyetçilere gösterdi¤i sert çehreyi bana gösteremiyordu. Elimdeki 

kalem bana ne derece inkiyatl› ise aruz da o derece itaatli idi. Ben hece ile iir 

nazmetmek isteseydim, onu da heyecanlar›ma bir emirber neferi yapabilir-

dim. Bu sözümle hecenin de zannedildi¤i kadar kolay olmad›¤›n› arzetmek 

istiyorum. Onu kolay zannedenler sinesindeki sinsi güçlü¤ün fark›nda 

de¤illerdi!..

Evet, kullanmas›n› bilmiyenlere, hece de aruz kadar s›r›t›r. Fakat bu güçlü¤ü 

ancak, dört ba› mamur bir iir nazmetmek istiyen airler duyabilir. Hece 

say›lar› biribirine uygun birkaç kelimeyi bir araya getirmekle parlak bir iir 

terennüm etti¤ine inananlara aruz da kolay, hece de kolay, her ey kolay! iir 

mamuresi birkaç “beyt-i harap”tan ibaretse aruz veznile de yaz›labilir. Art›k 

aruzdan ikâyet, sebepsiz bir küskünlükten ibaret kal›r.

Yeni edebiyat› k›ymetten düüren, yaln›z heyecans›zl›k ve ahenksizlik de 

de¤ildir. Mazmun yoksullu¤u kusur düzinesinin ba›nda gelir. Eserleri 

okuyanlar›n gönüllerine vatan, millet, fazilet ak› a›layacak bir doktor de¤il, 

bir asistan bile olam›yor.

Cümle tekili öyle böyle bir aile tekiline benzer. Kelimeleri biribirile evlen-

dirirken vücutlar›ndaki s›hhat ve kuvvete çok dikkat etmek lâz›md›r. Çürük 

ve zay›f vücutlu anne ve babadan c›l›z ve cans›z bir yavru do¤aca¤› gibi, 

sa¤lam ve gürbüz anne ve babadan da kanl›, canl› güçlü çocuklar meydana 

gelir.

Cümlelerin kelimeleri anne, baba gibidir. Mazmun da do¤an yavru yerinde-

dir. Yanyana getirilen kelimeler iyi seçilmez, kuvvetli olup olmad›klar›na 

dikkat edilmezse mahsul-ü izdivaçlar› olan mâna, maksad, mazmun yavru-

lar› cans›z, c›l›z, çürük vücutlu do¤ar, bozuk ve solgun çehre ile yaar.

Âkif’in her daim kendisiyle  
mukayese edildiği Abdülhak Hâmid...

“Âkif tekke Müslümanı değil, cami 
Müslümanıdır; onda cezbeden ziyade 
secde var. O, Allah’a, Abdülhak Hamit 
gibi ‘Tuttum seni üstüme yıkıldın’ 
demez. İnkâra bürünen bu karanlık 
iman Âkif’te yoktu. En buhranlı şiirinde 
bile, Âkif, Allah’ın ‘zat’ını değil, ancak 
‘sıfat’ını şüphe ile karşılar ve ‘Ağzım 
kurusun, yok musun ey adl-i ilâhi?’ 
der”. (Mithat Cemal, Mehmet Âkif)
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Hece nâz›mlar› cümlelerde kullan›lacak kelimeleri iyi seçemedikleri için 

manzumelerinde kuvvetli mazmunlar arayanlar inkisar-› hayale u¤ruyorlar. 

Hececilere k›lavuzluk hizmetini üzerine alan arkada›m›z Ziya Gökalp beyi 

gücendirmek korkusu olmasayd›, dünyada iken hece veznile birkaç parça 

iir yazar, örnek olarak yeni edebiyat nesline arma¤an ederdim.

Ziya Gökalp:

— A› i¤nesinin mesafesi kemi¤e kadard›r.

Mehmet Âkif (devam):

— Aruz veznini kafes kadar dar sanan yeni bülbüller kendilerini hece 

sahras›na att›lar, o saha da dar geldi, hudutsuz bir terennüm fezas› 

arad›lar, hece vezninden hududu kald›rd›lar, serbest nâz›m çölle-

rinde âb›hayat bulmak sevdas›na tutuldular! Edebiyat bahçesi her 

yolcunun ayak u¤ratt›¤› hâlî bir arsa haline geldi. Onun için ne 

iirde k›ymet kald›, ne de airde!..

Nef’i:

— Al›rd›m hâme-yi deste hicivde iztirar olsa.

Muallim Naci:

— Mudhikât-› dehre ben ölsem de tasvirim güler.

Nam›k Kemal:

— Yaz›ls›n seng-i kabrimde edep mahzun, ben mahzun!

Salonda hüzünlü bir heyecan tufan› koptu. Teessüründen gözleri dolan 

Mehmet Âkif devama art›k imkân göremiyerek kürsüden indi.

Ben demem: Hak airi Âkif ölür; 
Ömrüne hayrülhalef, mar› yeter! 
Nam› dilde, “safhalar” elde yaar; 
Âkif’e gönlümdeki ar› yeter!

Kaynak: Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 231-236’dan aynen nakledilmitir.106 

106 Tarih ve iktibas edildiği yer ayrıca belirtilme-

mekle birlikte A. Seyranî’nin bir önceki yazısı-

nın devamı olmak bakımından muhtemelen 

bu metin de Rize Gazetesi’nin 1937 Şubat 

tarihli sayısından nakledilmiştir. (haz.)
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85.

İki Mehmet Âkif

Birinci Mehmet Âkif

Toprakta yatan gölgeme toprak çekilince 

Günler u heyulây› da er geç silecektir. 

Rahmetle an›lmaktad›r amma ebediyet, 

Sessiz yaad›m, kim beni nerden bilecektir?

Mehmet Âkif

— Mehmet Âkif’te içtimaî levhalar›, mahallî renkleri, millî hayat parçalar›n› 

aksettiren ve o vadinin en kudretli numunelerini vermi bir kemal görüyo-

ruz. Nihayet vecdi ve heyecan› olan Mehmet Âkif’te As›m’›n bilhassa 

Çanakkale Harbi’nin tasvirine ait sayfalar›nda, Mehmetçi¤in türbesine 

yapt›¤› abidede, bize yaln›z kendi iirinin son zirvesini de¤il ayn› zaman-

da edebiyat›m›z›n da en mühim irtifalar›ndan birini vermitir. As›m’da 

bütün Mehmet Âkif vard›r. Elinde böyle bir cilt olan kimse de iir mabedi-

nin içine her vakit kendi evi gibi girebilir.

‹smail Habip, Edebî Yenili¤imiz

— ‹lhamlar›n› ar› âlâdan al›rd›. Dehas›, etekleri güne olan ahikalara vakit 

vakit iner ve sonra sanat ahikas›ndan da yüksek ufuklara ç›kard›. 

Namütenahilikte hübût ile urûc, müteradiftir. Âkif’in miraçlar› da, 

hübûtlar› da mübarektir.

Süleyman Nazif

— Türk halk dilini onun kadar munis ve tabiî kullanan olmad›¤› gibi, Türk 

halk›n›n gönlünü onun derecesinde do¤rulukla ve samimiyetle intak eden 

bir airimiz yetimemitir. Öyle san›yorum ki Safahat ark ufuklar›nda 

akisleri as›rlarca dalgalanmaya namzet bir aheser olacakt›r. Âkif, fikirle-

rinden, hislerinden k›yafetine kadar her noktadan gayet tabiî, bilhassa son 

derece samimî bir memleket adam› idi.

‹brahim Alattin Gövsa, 7 Gün’den

— Aruz vezni, Âkif’in elinde, her ekle giren sihirli bir oyuncak olmutur. 

Hani, lâstik top, tabak gibi baz› aletleri havaya f›rlatarak hiç düürmeden 

bin marifet yapan hünerbazlar vard›r. ‹te merhum Âkif te aruz veznile ve 

kelimelerle böyle harikal› oyunlar yapan bir san’atkârd›. Fakat, onun 

yaln›z nâz›m taraf› de¤il; air taraf› da çok kuvvetliydi. Mehmet Âkif öldü; 

84.

Merhum üstat Mehmet Âkif’e

Ülkü Güneri

Ey ulusun ve yurdun çok sevimli bülbülü 
Hakikatin makesi, Türkiye’nin tek gülü, 
Uçurduk elimizden yaz›k çok yaz›k oldu, 
Parçaland› yürekler, gözler hep yala doldu.

Yurdum elemleriyle inleyendin evet sen, 
Ona bakan kem gözler sana olurdu diken. 
Sana sanki kefendi, gençli¤in sevgileri, 
Ey edebin, sanat›n, faziletin rehberi.

Ruhun müsterih olsun, yaa sen kalbimizde, 
Kandiller parlayacak, o küçük evinizde. 
Bir ku gibi uçtun da ac›lar döktün bize, 
Fatihalar okuyor, genç ihtiyar hep size.

Nerde o akrak ötü, hani Âkif’in sesi, 
Bir ac› gam sar›yor, gizli gizli herkesi. 
Türk’ün elinden uçtu, edebiyat bülbülü, 
Kopar›ld› dal›ndan memleketin has gülü.

Kaynak: Ülker, c. I, S. 6, ubat 1937, s. 5. (Özlük, 
Polemikler, s. 180).
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fakat ‹stiklâl Mar› airi, yaratt›¤› ölmez ‹stiklâl Mar› gibi ebedî bir haya-

ta mazhar olarak ya›yacakt›r.

Abidin Daver

— Âkif, ak airi, ihtiras airi, süs ve saz airi de¤ildi. Küllî kudret mefhumunu 

teahhus ettiren Allah’›n kemal ü celâlini, ilahî büyüklüklere ve temizlikle-

re tercüman olan Peygamber’in rikkat ve nezahatini, geçmi devirlerin yük-

sek ahsiyetlerini, mensub oldu¤u cemiyeti ve insaniyeti terennüm ederdi.

M. Turhan Tan

— Nam›k Kemal’den ve Tevfik Fikret’ten sonra, iki gündenberi, Mehmet Âkif 

te yoktur. Vatan iirinin bu üç büyük zirveli s›ra da¤lar› üstüne ölümün 

kara bulutu indi. Bütün ölçüleri ve haysiyetile düünürsek, bugün, Türk 

vatan› airsizdir.

Peyami Safa

İkinci Mehmet Âkif

Türk Araps›z yaayamaz. Kim ki “yaar” der, delidir! 
Arab›n Türk ise hem sa¤ gözü, hem sa¤ elidir. 
Veriniz ba baa; zira sonu hüsrân-› mübîn 
Ne hilafet kal›yor ortada billâh

Mehmet Âkif

— air Âkif’e Arnavut damgas›n› vurmak istiyenlere bakmay›n›z. air Âkif bir 

Müslüman milliyetperveri idi: Yani Arnavut oldu¤u kadar Türk, Türk 

oldu¤u kadar Arap, Osmanl›-a›r› bir ümmetçi idi. Vatanperverli¤i 

Müslümanl›k âlemi genili¤indedir.

Falih R›fk› Atay

— Din airi Mehmet Âkif, garip bir tecellidir. Aruzu millîletirerek en millî 

Türkçe elinde dinin bayra¤›, milliyet cereyn›n›n kar›s›na dikildi. 

Süleymaniye’nin kürsüsünden, kürsü bulamazsa oturdu¤u yerden müte-

madiyen ba¤›r›yor: Ba›m›za gelen felaketler dinden ayr›ld›¤›m›z için 

geldi; milliyet ‹slâmiyet’e giren bir tefrikad›r. Medeniyeti alal›m, fakat 

milliyeti almayal›m. Garp’›n bütün ilim ve fenni gelsin, fakat bizdeki eski 

camiaya dokunmas›n. Mehmet Âkif’in bayraktarl›k yapt›¤› münevver 

dindarl›k budur.

‹smail Habip, Teceddüt Edebiyat›

— Fakat biz ne Çanakkale’ye, ne de Anadolu ihtilâline onun gözü ile bakmay›z. 

Bizim iki mücadelemizin ruhunda da garp emperyalizminden oldu¤u 

“Mucizât-ı enbiyayı çocukluğumuzda 
bize anlatırlarken, Hazreti Davud’un 
elinde demir, balmumu gibi yumuşar 
ve o nebiy-yi zişan, âhene istediği 
şekli verirmiş, derlerdi. Mehmet Âkif’in 
şiirlerini gördükten sonra, mucize-i 
Davud’un ifade etmek istediği mânayı 
daha ziyade vuzuh ile anladım… Zebur 
sahibinin yed-i i‘cazında âhen ne  
idiyse, Safahat şairinin dest-i ibdâında 
kelime ve aruz da odur”.  
(Süleyman Nazif)
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kadar, arkl›ktan kurtulmak ihtiras› vard›r. Biz felâketlerden yaln›z garb› 

de¤il, kendi arkl›¤›m›z› mesul tutar›z. Kurtulu yolu, bu asr›n medeniye-

ti içinde onun bir milleti ve devleti olmakt›r.

Falih R›fk› Atay, 7 Gün’den

— Âkif apka karar› ç›kt›¤› vakit, onu eline alarak, ba› aç›k r›ht›ma geldi ve 

bir vapura binerek esir ve Müslüman M›s›r’a gitti. üphesiz bütün 

ink›lâplar›m›z›n ve ark tarihinde ilk defa kurmu oldu¤umuz bütün hür-

riyetlerin, lâyisizmin, tefekkür ve vicdan hürriyetinin aleyhinde idi. Fakat 

uras› var ki, do¤up büyüdü¤ü vatan›n›n dünyada kazand›¤› eref, ona, 

s›¤›nm› oldu¤u yar›- sömürge havas› içinde büsbütün kuvvetini 

hissettirmitir.

Nihayet, ba›nda apkas›, fakat karaci¤erinde kanserle Türkiye’ye döndü:

— “Onun hasretine dayanamad›m”, diyordu.

Birçok fikirlerde birleemedi¤imiz Âkif’in, bizden asla ayr›lm›yan taraf›, 

erefli ve müstakil bir millet görmek olmak davas› idi. Âkif, kara softalar›n 

binbirinde gördü¤ümüz zilletlerin hepsinden uzak kalm›t›r. Bizim fikirle-

rimize dümanl›¤›, onu, asla, vatan ayk›r› bir politika içine sürüklememitir.

Âkif, erefli ve müstakil bir millet olmam›z›, bizim fikirlerimizin zaferi 

temin etmitir.

Âkif millî mar güftesinde hayal etti¤i istiklâl Türkiyesi’nin mesut ve kuvvet-

li kalmas›ndan baka hiçbir ey dilemiyerek ölmütür.

Falih R›fk› Atay, “air Mehmet Âkif” makalesinden

Kaynak: Yücel, S. 24, ubat 1937, s. 224-225.
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86.

Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı

Millî marş nasıl yazılır?

Kemal Vecih

E¤er üç sene evvel “‹stiklâl Mar›” hakk›ndaki tenkidimi neretmemi 

olsayd›m, temin ederim107, ölümünden sonra, Mehmet Âkif için u yaz›y› 

yazmazd›m…

Zira kim olursa olsun ölen bir adam›n aleyhinde yazmay› –insanî ve içtimaî 

bir hakikat› müdafaa ve tenvir için olmad›kça- hiçbir zaman muvaf›k göre-

mem.

Fakat, bu günlerde Mehmet Âkif için intiar eden baz› tenkidler münasebe-

tiyle bu yaz›y› nere zaruret has›l oldu.

Mehmet Âkif için, ilk tenkid Servetifünûn da intiar etmitir. Bay Hamdullah 

Suphi’nin bu tenkidi “Etraf›nda istihkak etti¤i! Velveleli sitayii uyand›rmakta 

gecikti¤imiz Safahat” deye balar, ve “Daha intiar etmeden aylarca evvel-

denberi! Gazeteleri kendilerinden bahsettiren, edebiyat feriftelerinin 

lisan›n› inhisara alan alâyikâr, yaygarac› mecmualar yan›nda Safahat, itikâf 

içinde yaam›, haî, kani bir adam gibi sessiz ad›mlarla, seyahatine iptidar 

etti” eklinde devam eder.

Aylarca evvelden beri, itikâf içinde yaayan Safahat gibi cümleler ve üslûbun 

hazin ekli bu tenkid hakk›nda kâfi bir fikir verebilir. Onun için hiç üphe 

etmem. 913-937 nesli Âkif’e ne edip, ne air, hatta bir halk naz›m› s›fat›n› bile 

vermemitir.

Zaten ‹stiklâl Mar› deye yazd›¤› manzume, tuhaf ve garip bir tesadüfle Millî 

Mar olarak kabul edilmi olmasayd› üphesiz Türk edebiyat tarihi Mehmet 

Âkif’ten bahs etmek için mevzu bulm›yacakt›.

Onun için, yaln›z ‹stiklâl Mar›, içtimaî ve bediî bak›mdan tetkik olunursa 

ç›kacak netice Âkif’in bütün eserlerine de amil olur. çünkü: Bu “on k›ta”l›k 

manzumesi, eserlerinin sonuncusu ve mensuplar›nca en mühim say›lan 

As›m’dan sonra yaz›lm›t›r. Binaenaleyh be cilt Safahat’›ndaki bütün hüner-

lerini ‹stiklâl Mar›’nda teksif etmitir, denebilir. 

Hakikaten Âkif’in her türlü hüviyetini bu yaz›s›nda görmek mümkündür. 

Bundan dolay› yaln›z bu manzumesi tetkik edilerek Âkif hakk›nda 

görülerimiz arzedilecektir.

Ancak Âkif’in ‹stiklâl Mar›’n› tetkikten evvel, iaret etmek gerektir ki: 

Devlet, yurt gibi ezelî kudret mefhumlar›n› bir bak›ta canland›ran, bir tek 

gönül gibi cemiyet, milliyet ve vatan duygular›n›n ülküsünü söyliyen, alt›n 

sesli veya elâle ak›l›, y›ld›r›m heybetli ve imek çak›l› bir mar, bir iir 

henüz hiçbir Türk airi taraf›ndan yaz›lmam›t›r.

Kemal Vecih’in, bir millî marş yazma  
girişiminde neden bulunmadığını  
merak ettiği, lirizmin şairi Yahya Kemal.

(Beşir Ayvazoğlu arşivi)

107 “Bir Münakaşa”, Gül Mecmuası, Sayı 4, 2inci-

kânun 934.
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Henüz, bu nev’in bizde bir “aheseri” yoktur. “Büyük Hâmid”in gençli¤inde 

niçin böyle bir eser yaratmad›¤›n› düünürüm.

Bütün hayat boyunca yaayacak bir “Hürriyet Kasidesi” yazan ilâhi Kemal 

niçin yazmad›, derim.

Bize Ses, Aç›k Deniz, Deniz gibi ve o nefis ark›lar gibi, yeni, öz iirin en güzel 

örneklerini vermi olan Yahya Kemal niçin bir millî mar yazmak tecrübesi-

ne girimemitir, deye hayret ederim.

Yaln›z büyük Fikret sa¤ olsayd› hiç üphesiz dünya durdukça Türk 

ufuklar›na ziyas› vuracak, millî mar›m›z› da o yazacakt›.

Çünkü: Hürriyet âbidesi için yazd›¤› mehur kitabe ki u m›sralar, millî mar 

örne¤i olm›ya lây›k bir aheserdir.

Bugün hürriyetin, milliyetin, namusu ümidin 

Masun kald›ysa bil ey Türk halaskâr›n bu hey’ettir 

Bu hey’et anl› bir timsaldir hürriyetin takdis, 

Yaar her ferd için takdis-i hürriyet ibadettir.

                                                                                                                       Tevfik Fikret

Zira hiçbir tarihî menakiple mukayese edilemiyen o bütün deha silsilesi 

büyük Kemal devrimine bir tek gönül gibi çarpan, Bethofen’in Dokuzuncu 

Senfonileri gibi akan, dalgalanan, coan, yükselen ve ölmezli¤e hükmeden 

m›sralar lâz›md›r.

Öyle m›sralar ki: Bir do¤u, bir grup gibi ehrâyin yaparak balar ve biter.

Çünkü: Her ölmez san’at eserinin en parlak s›fat› bir harika halinde 

balamasiyle tecelli eder.

Yüz binlerce halk› birden susturan bir bando muzikan›n balamas› gibi, 

büyük konferans salonunda muhteem dekor arkas›ndan asil bir marealin 

birden sahneye girii gibi: Balam›yan bir san’at eseri; hatta ikinci m›sra veya 

k›t’as›ndan itibaren kuvvetle devam etse bile Kemal’i haiz olamaz.

Halbuki Âkif’in ‹stiklâl manzumesi daha ilk m›sra›nda “Korkma söznmez” 

deye bir nevi teselli ve korku ile balar.

Dünyaya hayret veren, dünyay› ink›lâb›n›n büyüklü¤ü önünde yerlere kadar 

e¤ilmeye mecbur eden büyük bir milletin, en büyük zaferinden sonra do¤an 

istiklâlini “Korkma sönmez” deye balayan bir manzume ile temsil ve ifade 

etmek…

Ah, bu gafleti, bu duygusuzlu¤u Türk Rönesans tarihi, Türk edebiyat tarihi 

kayd etmemeliydi… Sonra:

ühedâ f›k›racakt›r, topra¤› s›ksan ühedâ..

m›sralariyle kar›la›yoruz. Acaba, bu m›sra kadar bir ruh çöküntüsünü ifa 

eden tasvir, en iptidaî insanlarda bile görülmü müdür?
Muallim İsmail Hakkı’nın İstiklâl Marşı 
bestesinin kapağı.
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“ehid” ki: Vücudu âtein bir hâle gibi kutsiyetle çevrilidir. “ehid” ki: 

Kan›n›n döküldü¤ü yerden bir yeni âlemin ve kuruluun, bir yurd ve bir mil-

let kurtuluunun ilâhi afak› do¤maya balar. Böyle bir dekor içinde tasviri 

gereken “ehid”i bir çamur içinden “f›k›rtmak!” tanr›m ne dükün bir 

görütür bu…

Vak›a, Âkif’in mülhem oldu¤u mehur Buharal› evket’te ehidleri toprak-

tan ç›karmak suretiyle tasvir etmitir. Fakat f›k›rmak gibi çamur s›k›lmas›n› 

göz önüne getiren kaba, âdi kelime ile de¤il, kanl› bir me’ale halinde, ilâhi 

bir sanca¤a sar›nm› olarak, göz kamat›ran bir tulû gibi topraktan yükseltir.

Çünkü: Halis iir asil ve zarif kelimelerden do¤ar. ‹lâhi heykellerinin asil bir 

ta olan mermerden do¤uu gibi.

Halbuki hayret edilir:

Can›, canan›, bütün var›m› als›n  da Hüda, 
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda.

“Tek vatan”, “Beni dünyada” gibi telif zaf› ve lüzumsuz kelime y›¤›n› bir yana. 

Bu iki m›sradaki fukara duas› niçin?

Ve y›llard›r müstehase birer kelime olan hüda cüda kafiyeleri.

Burada, büyük edip Süleyman Nazif gibi yaln›z din hat›r› için Âkif’i sevenler 

deyecekler ki:

Korkma; sönmez bu afaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak 
O benim milletimin y›ld›z›d›r parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak…

k›t’as›na ne demeli?

imdi sorar›m, “al sancak” afaklarda nas›l yüzüyor? Yüzmek niçin? Bu hangi 

bediî bir görüün tasviridir böyle? Ocak ve tütmek kelimeleri her eyden 

mahrum yoksul bir devrin “sembolü”dür. ‹lk insanlar›n ma¤aralardaki 

ocaklar›n› ve tütsülerini göz önüne getirir.

Halbuki: Büyük Kemal devriminin ahikalar› üstümüze y›k›lmad›kça, Türk 

ulusu ikinci bir Ergenekon’da esir veya mahv olmad›kça, ey göklerin ilâhi 

afak›na benziyen sancak, senin için parçalanmak, yere dümek ihtimali 

yoktur, gibi muhteem, dekoratif bir tasvir isterdi. Bu mevzu:

O benim milletimin y›ld›z›d›r parl›yacak…

Kaynak: Ülker (Burdur Halkevi Dergisi), S. 3, Mart 1937, s. 50-54.
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87.

Mehmet Âkif

T[ahsin] N[ahit] Uygur

Hayatı

Mehmet Âkif Fatih Dersiâmlar›ndan ‹pekli Tahir Efendi’nin o¤ludur. Anas› 

Buharal› bir Türk kad›n›d›r. Âkif 1873 y›l›nda Çanakkale’nin Bayramiç 

kasabas›nda do¤mutur.108 ‹lk tahsilini babas›ndan görmütür. Âkif 14 

ya›nda iken babas› ölmütür.

1889’da ‹stanbul Mülkiye ‹dadîsi’nden ç›kt›ktan sonra yeni aç›lan Yüksek 

Baytar Mektebi’ne girmitir. Bu mektebten sene-i devriye, doktora 

imtihanlar›n› muvaffakiyetle vererek 1893 y›l›nda birincilikle ç›km› ve o 

senenin 14 Kânunuevvelinde yeni tekil edilen Orman, Meadin ve Ziraat 

Nezareti’nin beinci Umûr-› Baytariye ve Islah-› Hayvanat ubesi umumî 

müfetti muavinli¤ine tayin edilmitir. Bu vazifede 11 May›s 1913 tarihine 

kadar, 20 sene kalm› ve bu tarihte nezarete verdi¤i Umuru Baytariyye 

müdürü muavini Mehmet Âkif imzas›n› ta›yan “Umûr-u Baytariye Müdürü 

Abdullah Efendi’nin yerden gö¤e kadar hakl› oldu¤u bakteriyolojihane 

meselesinden dolay› azli üzerine acizleri de memuriyetimden sureti katiye-

de istifa ediyorum…” eklindeki istidasiyle vazifesinden istifa etmitir.

4 Birinciterin 1906’da Halkal› Ziraat Mektebi kitabet muallimli¤ine, 25 

A¤ustos 1907 tarihinde de Çiftlik Makinist Mektebi Türkçe muallimli¤ine, 

11 Terinisani 1908’de Darülfünun Edebiyat ubesi birinci sene Edebiyat-› 

Osmaniye müderrisli¤ine tayin edilmitir. 23 Birinciterin 1908 tarihinde 

Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi’nin zab›ta-› s›hiyye ve kitabet-i baytariye ve 

hukuk-› tüccar-i ticariye ve kânun-› t›p muallimli¤i de uhdesine verilmi ise 

de kabul etmemitir. ‹stanbul’un igali üzerine Anadolu’ya geçerek kurtulu 

mücadelesine itirak eden Mehmet Âkif bir müddet Kastamoni’de kalm› ve 

Birinci Millet Meclisi’ne Burdur meb’usu olarak itirak etmitir. 1926’dan 

1936 Haziran’›na kadar Kahire’de bulunmu ve Kahire Üniversitesi’nde 

Türk edebiyyat› derslerini vermitir.

Mehmet Âkif Baytar Mektebi’nden ç›kt›ktan sonra muvakkat vazifelerle 

Anadolu’da, Rumeli’de, Suriye’de gezmitir.

Merutiyet’ten evvel ‹stanbul’da ‹ttihad ve Terakki cemiyetini tekil edenler 

aras›nda bulunmutur.

Balkan Harbi esnas›nda kurulan Müdafaa-i Milliye heyetinin neriyat 

k›sm›nda çal›m›t›r.

Umumî Harp esnas›nda ‹ttihad ve Terakki hükümeti taraf›ndan eyh Sünusi 

ve Abdülâziz Çavi ile birlikte esirler aras›nda propaganda yamak maksadi-

le Almanya’ya gönderilmi, orada uzun müddet kalm›t›r. 

Âkif’in meslektaşı  
baytar Tahsin Nahit Uygur

108 Âkif, Bayramiç’te değil Fatih Sarıgüzel’de doğ-

muştur. Ancak babasıyla birlikte Bayramiç’te 

olduğu bir dönemde nüfus tezkiresi orada alın-

dığından doğum yeri de Bayramiç diye kayde-

dilmiştir.  Bkz. Fevziye Abdullah Tansel, “Notlar 

ve Tenkidler: Mehmet Âkif’in Doğum Yeri 

Bayramiç midir?/I”, Kubbealtı Akademi 
Mecmuası, Nisan 1977, yıl:6, S. 2; Fevziye 

Abdullah Tansel, “Mehmet Âkif’e Dair İki 

Vesika/II”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Nisan 

1978, yıl: 7, S. 2; M. Uğur Derman, “Mehmet 

Âkif’e Dair İki Vesika”, Kubbealtı Akademi 
Memuası, Temmuz 1977, yıl: 6, S. 3.
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Âkif, âza ve umumî kâtib s›fatile ‹stanbul’da Darül Hikmeti ‹slâmiye’de 
çal›m›t›r. Yaz›lar›n› ve iirlerini S›rat-› Mustakim ve Sebilü’r-Read’da 
neretmitir. iirlerinin ço¤u ‹stanbul ve Anadolu gazete ve mecmualar›nda 
da neredilmitir.

Âkif çok zinde bir vücuda malikti. Güre, binicilik, yürüyü, yüzücülük gibi 
siporlar› severdi. Çok zeki idi. Kuvvetli bir haf›zas› vard›. Mütevazi, samimî, 
vefakâr idi. Babas›n›n sevk›yle medrese tahsilini de yapan Âkif Arabça ve 
Farsçay› da çok iyi bilirdi. Frans›zcas› da pek kuvvetli idi. iirleri yedi cildden 
mürekkeb Safahat’›nda toplam›t›r. ‹stiklâl Mar›’n›n güftesini o yazm›t›r. 
1936 y›l› Haziran’›nda kansere tutularak M›s›r’dan sevgili yurduna kavuan 
Büyük Âkif 27 Birincikânun 1936 Pazar günü akam› ‹stanbul’da hayata gözle-
rini kapad› ve 29 Birincikânun Sal› günü Edirnekap›’daki medfenine gömüldü. 

Âkif’in Şiirleri Arasında

O, öldükten sonra bir muharrir, bir gazetede ç›kan yaz›s›nda onun “baytarl›k 
gibi en nâmüsait bir meslek”den nas›l yetiti¤ini iaret etmiti.

Bize göre, bu kadar aç›k bir hayrete hiç de lüzum yoktur. Bu hayreti ancak 
bilgisizlikle ifade edebiliriz. Her meslekten air yetiir de baytar mesle¤inden 
niçin yetimesin?

Kald› ki Âkif, Yüksek Baytar Mektebi’nde fizik, kimya, fizyoloji, anatomi, 
hayvanat gibi, her biri uzun bir ömre kâfi gelmeyen müsbet ilimleri heyecan-
la takib etmemi olsayd›, ruhu yükselmez, kafas› inkiaf etmezdi. Âkif, 
irfan›n›n temelini Baytar Mektebi’nde kurmutur. Onun tetkik ve tefahhus 
kabiliyeti o mektebde aç›lm›t›r.

Safahat’›nda öyle bir muhaveresi var:

— Keki baytarl›k edeydim…
— Gene et mümkünse!.
— Yapamam.
— Belki yapard›n be..
— Unuttum be Köse!.

Keki zihninde kalaym›, ne kadar lâz›mm›; 
Beni dinler misin evlâd? Gene kabilse çal›: 
Çünkü bir tecrübe etsen senin akl›n da yatar, 
Bize insan hekiminden daha lâz›m baytar.

Türk baytarl›¤›n›n k›ymetini pek güzel gösteren bu sat›rlar, Türkiye’de en 
yüksek bir servet kayna¤› olan hayvanc›l›¤a verilmesi lâz›m gelen ehemmiyeti 
de göstermesi itibarile ayr›ca nazar› dikkati çekmektedir. Türk baytarl›¤› labo-
ratuarlarda, enstitülerde mikroplar âlemindeki yüksek ve mütevazi mesaisiy-
le; bula›k, insan ve hayvanlar›n müterek hastal›klariyle yapt›¤› mücadeleler-
le, mezbahalardaki çal›maliyle yaln›z servet ve iktisat hayat›m›zda de¤il, ayn› 
zamanda insanlar›n sa¤l›klar›n› korumak yolunda cidden müsbet de¤erlerle 

yükselmektedir. Di¤er taraftan Türk köylüsünün hayat›na kar›an, onun her 

türlü ›zt›raplar›n› yak›ndan ve s›k s›k gören; ona yan› zamanda büyük 
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ink›lâb›m›z›n nurlar›n› götüren ve Cumhuriyet’in feyizlerini anlatan varl›klar 
aras›nda Türk baytar›n›n yeri de çok mühimdir. Türk baytar›, senenin dokuz 
ay›n› köylerde geçirir. Köylüyü en çok tan›yan, hayat›n› onun u¤runa fedadan 
çekinmiyen Türk baytar›d›r. Bu itibarla ve esasen yüksek tahsil gören, müsbet 
ilimleri umumî olarak da takib eden Türk baytarlar› aras›ndan, Âkif gibi kud-
retli, millî duygular› duymak; iirlerle duyurmak yönlerinden cidden esiz bir 
ahsiyetin ç›kmas› pek tabiî ve daima mümkündür. E¤er Âkif, baytarl›¤›n tah-
mil etti¤i vazifeleri görmek için Türk köylerinde dolamasayd›, Türk’ün yük-
sek cevherini, as›l özünü yerinde ve içinde tetkik etmeseydi, ne bir ‹stiklâl 
Mar› yazabilir, ne de Çanakkale iirini do¤urabilirdi.

Âkif ruha hitab eden, varl›¤› heyecandan sarsan iirleri, Türklü¤ü, Türk 
enerjisini hayk›ran iirleri duyularak yaz›lm›t›r. O, Türk’ü özünden gördü, 
candan sevdi; duydu ve yazd›. Bu itibarla baytar Mehmet Âkif, air Mehmet 
Âkif’e yükseklik vasf›n› kazand›ran bir varl›k oldu.

air Mehmet Âkif’de Türkçe en güzel eklini kazanm›t›r. Onun binlerce 
m›sral›k iirlerinde Türkçe gümrah bir ça¤l›yan gibi akar, hiç bir sanatkâr 
aruzda onun kadar tatl› bir dil kullanmam›t›r. Bunu aleyhdarlar› da takdir 
ediyorlar.

Korkma! Sönmez bu afaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak:

Bunda kelimelerle vezin o kadar kaynam›t›r ki mevzuun telkin etti¤i azm 
ve iman ancak bu kadar kat’î, bu kadar muvaffakiyetli ifade edilebilirdi. Ona 
kadar Türk dilinde ve vezin kal›b› içinde bu ak›c› hassasiyeti gösteren 
olmam›t›r.

O, iirleri için diyor ki:

Bir y›¤›n söz ki samimiyeti ancak hüneri; 
Ne tasannü bilirim, çünkü ne san’atkâr›m.

Samimiyet ö¤ünülecek bir k›ymettir. Bu, Âkif’de dalga dalgad›r. Onda tasan-
nu yoktur. Fakat muhakkak ki o, büyük bir sanatkârd›: Tasannusuz bir 
san’atkâr. 

Samimî air, tevazuunu:

Aczimin giryesidir, bence bütün âsâr›m!

m›sra›nda iirletiriyor.

Aruzun bütün a¤›rl›¤›n› silen ve silken aa¤›daki sat›rlar san’atkâr Âkif tabiî 
pürüzsüz dilini tatl› bir âhenkle yükseltiyor:

Amasra sahili çok eski bir müessesedir, 
Uaklar›n, topu cerrah olur, hemen kestir!. 
Bugün orman› göster k›la¤l› baltas›na: 
Temizleyip ç›k›versin b›rakmas›n yar›na!
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— Biraz da dikmeyi ö¤renseler…

— Adam sende!

Düündü¤ün eye bak.. Sen u ilmi ö¤ren de..

— O ilme hiç diyecek yok: mefâd› kat’idir.

Ulûm-› sâire sün’i o, pek tabiîdir,

Ne var ki kalmad› tatbik için müsait yer!

— Neden?

— Neden mi, görürdün ç›k›p gezseydin e¤er.

Eteklerinde z›¤›n109 sakl› bildi¤in orman,

Bugün bar›nd›ramaz hale geldi bir tavan! 

O, s›rt› hiç te güne bilmeyen yeil da¤lar, 

Y›¤›n y›¤›n kayalard›r: Serablar ça¤lar!

Orman tahribat›n› alayl› ve i¤neli bir lisanla anlatan bu m›sralarda orman 

sevgisi ta›yor. Orman› koruma ve kurtarma ink›lâb›n› da cumhuriyet hükü-

meti yapt›. S›rt› hiç güne bilmiyen yeil da¤lar cumhuriyetin kudretli eliyle 

yeniden do¤acakt›r. Büyük Âkif’in ruhu ad olsun!

Ona “air” de¤il, diyenler ne kadar aldan›yorlar. E¤er Âkif de âir de¤ilse 

baka kime air denilecek? Onun “Çanakkale” mu’cizesini alevden m›sralarla 

anlatan iiri, iirlerin eriilmez merhalesini göstermez mi? Bugüne kadar 

onun bir ei yaz›lm› m›d›r? Çanakkale zaferi Âkif’in iirinde en heyecanl› 

mânas›n› buldu. Mustafa Kemal’in deha ve iradesiyle Türk ve cihan tarihin-

de en erefli mevkii tutacak olan Çanakkale zaferi ve o zaferin ulu ehidlerini 

iirin parlak ve berrak âhengi ve duygusu içinde Âkif, bak›n›z nas›l anlat›yor:

— Ne fazilet mi? Çocuklar kouyor, aç, ç›plak;

Cepheden cepheye arslan gibi hiç durm›yarak. 

Gene vard›r bir ölüm korkusu arslanda bile; 

Cebhenin her biri bir k›tada, etraf› deniz; 

Kara dersen daha dehetli, ne yol var ne de iz. 

u bo¤az harbi nedir? Var m› ki dünyada ei? 

En kesif ordular›n yükleniyor dördü bei. 

-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya- 

Kaç donanmayla sar›lm› ufac›k bir karaya.. 

Bomba imekleri beyninden inip her siperin; 

Sönüyor göksünün üstünde o arslan neferin. 

Veriyor yang›n›, durmu da aç›k sinelere, 

Sürü halinde gezerken say›s›z tayyare. 

Top tüfekten daha s›k, gülle ya¤an mermiler.. 

Kahraman orduyu seyret ki, bu tehdide güler! 

Vurulup tertemiz aln›ndan uzanm› yat›yor,  

Bir hilâl u¤runa yarab, ne güneler bat›yor! 

Ey bu topraklar için topra¤a dümü asker! 

Gökten ecdad inerek öpse o pâk aln› de¤er. 

Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazs›n? 

“Gömelim, gel seni tarihe” desem s›¤mazs›n. 

Türk Baytarlar Birliği dergisinin 1937’deki 
Âkif sayısı.

109 Geyik. (Tahsin Uygur)
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Herc ü merç etti¤in edvare de yetmez o kitap.. 
Seni ancak ebediyetler eder istiab. 
“Bu ta›nd›r” diyerek Kâbe’yi diksem ba›na; 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem ta›na; 
Sonra gök kubbeyi alsam da, rida namiyle, 
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle; 
Ebr-i nisan› aç›k türbene çatsam da tavan; 
Yedi kandilli süreyyay› uzatsam oradan; 
Sen bu avizenin alt›nda, bürünmü kan›na, 
Uzan›rken, gece mehtab› getirsem yan›na,  
Türbedar›n gibi ta fecre kadar bekletsem; 
Gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem; 
Tüllenen ma¤ribi akamlar› sarsam yarana… 
Gene bir ey yapabildim diyemem hât›rana.

Çanakkale zaferi nas›l Türk varl›¤›n›n sonsuzlu¤unu, Türk ruhunun 
enginli¤ini, Türk iradesinin yalç›nl›¤›n› gösterirse, bu iir de Türk edebiyat 
tarihinde, ayn› ruhun ve varl›¤›n iir olmu ifadesi eklinde ebediyetlere inti-
kal edecektir ve bu iiri ile, büyük Âkif, mütefekkir Peyami Safa’n›n dedi¤i 
gibi, “Bir hilâl u¤runa batan güneler” aras›nda yer alm›t›r.

Mehmet Âkif’in ‹stiklâl Mar›’n› yazd›¤› günleri düünüyorum: Düman›n, 
yurdun büyük k›sm›n› igal etti¤i, Türk’ün var›n›, yo¤unu kurtulu yoluna 
döktü¤ü o günlerde Atatürk’ün bakumandanl›¤›n› yapt›¤› seferber bir mil-
lete o büyük milletin ateli dilile cihana hitab eden ve Türk hametini ebedi-
yetlere yükselten iiri, yaln›z Mehmet Âkif yazm›t›r:

Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, 
O, benim milletimin y›ld›z›d›r parlayacak.. 
O, benimdir, o benim milletimindir ancak.

O k›yamet günlerinde Âkif’in volkanl› ruhundan taan bu m›sralar Türk’e ve 
Türk’ün yaratt›¤› büyük Atatürk’e beslenen çok samimî bir iman kayna¤›ndan 
h›z alarak do¤mutur. Gençli¤in nurlu sesi, o kahraman sözlerle, onun 
mezar›nda sönmez bir iman ve ciddiyetle gürledi ise, bunun sebebini airin 
ruhu yerinden koparan inan›nda aramal›d›r.

O,

Hakk›d›r Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

bedias›n› yarat›rken do¤an günee inan›yordu. ‹nanmasayd› davay› bu 
kadar keskin bir belâ¤atle anlatamazd›.

Ben ezelden beridir hür yaad›m, hür yaar›m 
Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm› aar›m! 
Kükremi sel gibiyim, bendimi çi¤ner aar›m, 
Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤maz taar›m.
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iirinin bu parças›nda hür ve yi¤it Türk’ün, hilkattenberi tarihi kapl›yan 
yaman karakterlerini p›rlanta parlakl›¤iyle görüyoruz. Türk’ü hangi bir Türk 
airi bu kadar geni bir kudret, bu kadar aç›k bir iir ile tasvir edebilmitir? 
iirde bu tesiri yaratabilmek en yüksek hünerdir. Bu dört m›srada hakikat, 
iirin içinde ve iir hakikatin içinde erimitir. Bunda hayal yoktur, kuruntu 
yoktur. Binlerce y›ll›k koca bir tarih bu iirde dile gelmitir. Hakikat kendisi-
ni hayk›rm›t›r. Büyük airin sönmez îman›, sonsuz samîmiyyeti, en efkatli 
hislerin besledi¤i bu hakikat âbidesini yaratm›t›r. Bu âbidede Türk kendisi-
ni görüyor, ebediyyetini görüyor ve bunun canland›rd›¤› asil mâna içinde 
hüviyetinin son zerresine kadar eridi¤ini hissediyor.

Cephede “iyman dolu gö¤sünü serhad” yaparak çal›an Mehmetçi¤e, 
Mehmet Âkif’ten yükselen tok sesi dinleyiniz. Bu kurtar›c› ses dalgalar› 
adam› hürriyet ve istiklâlin ebedî gülenine götürüyor:

Arkada! Yurduma alçaklar› u¤ratma sak›n! 
Siper et gö¤deni, dursun bu hayas›zca ak›n! 
Do¤acakt›r sana vâdetti¤i günler Hakk’›n 
Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n!

Bast›¤›n yerleri toprak diyerek geçme tan›. 
Düün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›. 
Sen ehid o¤lusun incitme, yaz›kt›r, atan›. 
Verme, dünyalar› alsan da, bu cennet vatan›...

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda, 
üheda f›k›racak topra¤› s›ksan üheda. 
Can›, canan›, bütün var›m› als›n da hüda 
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda…

Mehmet Âkif’teki vatan ak›, hürriyet ve istiklâl ak› en ideal derecesine 
yükselmitir. O, bu aklar›n› iirin nurlu hüzmeleri ile iliyerek her Türk’ün 
dima¤›na perçinlemitir:

Verme, dünyalar› alsan da, bu cennet vatan›. 
Can›, canan›, bütün var›m› als›n da huda, 
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda.

Ve Türk bayra¤›na, nurlu yüzünü çevirerek müjdesini veriyor:

Dalgalan, sen de afaklar gibi ey anl› hilâl; 
Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl. 
Hakk›d›r hür yaam› bayra¤›m›n hürriyet.

Kurtulu mücadelesine kar› duran o zamanki iymans›zlar Türk ufuklar›nda 

afaklar do¤uran bu iir kar›s›nda dudak k›v›rm›lard›. Asr›n en mütekâmil 

harb vas›talariyle techiz edilmi ordulara her türlü müdafaa vas›talar›ndan 
mahrum b›rak›lm› bir kitlenin kar› duramayaca¤›n›, mutlaka yenilece¤ini, 
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hasta adam›n art›k ölmek üzere oldu¤unu el ile tutulur hakikatlerden 

say›yorlard›. Fakat, tek ba, tek kumandan, Türk’ün cevherini, ruhunda gizli 

kudretlerini, en k›sa zamanda kurtulu zaferi eklinde meydana koydu. 

Bunun içindir ki:

Ebediyyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl, 
Hakk›d›r, hür yaam› bayra¤›m›n hürriyet.

m›sralar›, airin zaferden evvel zaferi gören ve büyük öndere inanan kalbi-

nin sesi olmutur.

Âkif, Abdülhamit idaresine dümand›. O, halka yap›lan zulme isyan ediyor-

du. Halk içinden yetien, halk›n müstebitlerden çektiklerini çok iyi gören 

air, o devrin haris, hunhar, kara ruhlu, fakat mevki sahibi softalar›n›:

Anne karn›ndan icâzetli, beikten molla!

diye tavsif ediyor.

Ya vükelâs› nas›ld›? Âkif’in aman bilmeyen dilinde istibdad vükelâs› en aç›k 

vas›flar›n› buluyorlard›:

Vükelâ neydi ya? Câsus, müzevvir, kalle; 
Güç okur, hiç yazamaz bir sürü h›rs›z çetesi!..

Onlar›n suratlar›na tükürmek, iç yüzlerini d›a vurmak için airin bu isabet-

li tasviri ve hükmü kâfi gelir.. Esasen kara sultan zavall› halk›, hep o sütü 

bozuklar›n elile h›rpal›yor, sürüyor, soyduruyor; ilme, irfana en basit bir yer 

ve de¤er verdirmiyordu. Böyle bir hey’etin ba›na:

Sadr›âzm paan›z fitre al›r verse biri..

diye tasvir etti¤i adamlar geçiriliyordu.

Hürriyet onun sevgilisi idi. O, hürriyete tapard›. Hürriyet fikrini bo¤mak 

isteyenlere gür sesile ba¤›r›rd›:

San›yorlar, kafa kesmekle, beyin ezmekle, 
Fikr-i hürriyet ölür. Hey gidi ak›n hazele! 
Daha kuvvetleniyor kanla sulanm› toprak 
Ekilen gövdelerin hepsi yar›n f›k›racak.

Onun hürriyet iyman› da bu kadar kuvvetli idi. Dedi¤i oldu. Hürriyet fikri 

yolunda yere düen gövdeler f›k›rd›. Atatürk bir hürriyet günei s›cakl›¤›yle 

ufkumuzda do¤du.

Bir istibdad facias› kar›s›nda elinden hiç bir ey gelmiyerek:

Utand›m a¤layarak, a¤lad›m utanm›yarak!.

diye h›nc›n› ta›ran air Merutiyet’in ilân›nda torunlar›na:
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Âh bir kerre gelip görse Yemen’den baban›z!

hitab›n› yapt›ran ihtiyar Türk diliyle Yemen ellerinde tebah olan Türkler’in 

müebbet hicran›na a¤lam›t›.

Onca, insanl›k hak ve hürriyetle kaimdir. Hakk’a ve hürriyete sahib olabil-

mek için de çal›mak lâz›md›r:

Hay›r, hürriyetin, hakk›n masun oldukça insans›n. 
Bu hürriyet, bu hak bizden Bugün ahengi sây ister, 
Nedir, üç dört al›n? Bir yurdun anl›ndan boans›n ter..

Ve ite bugün böyle oluyor. En büyü¤ümüzün nurlu dehas› alt›nda bir yur-

dun aln›ndan ter boan›yor.

ark›n ezelî fecri yak›nd›r, do¤acakt›r.

diyen iymanl› air, bu fecri Anadolu’nun ba¤r›ndan do¤uran›n bütün arka 

››kl› uyand›r›c› bir örnek, bir önder oldu¤unu gördü. Bugün yaln›z ark 

de¤il bütün dünya onun açt›¤› kurtulu ve yükseli yolu üstündedir. Bugün 

ark›n ezelî fecri, cihan›n ebedî günei gibi parl›yor.

Yaln›z hürriyetle i bitmez. Yükselmek lâz›m ve:

Semaya ç›kmak için yüksek olmal› zemin..

air etrafa bak›yor. Herkes çal››yor, herkes ilerliyor. Biz niçin duruyoruz? 

Neden oturuyoruz:

Âsüman›, hâkdâni, cümle mevcudat için 
Kurtulu yok sây-i dâimden, terakkiden bugün. 
Yer çal›s›n, gök çal›s›n sen s›k›lmazsan otur!

Yükseli yolunda kalbin pek, inanc›n sa¤lam olacak, korkmayacaks›n, ürk-

meyeceksin, çal›arak da¤lar› devireceksin. ‹leri milletlerin âhengine 

uyacaks›n. Yoksa sonun karad›r. air hemen bütün iirlerinde bu duygu ve 

düünce ile, bu heyecanla inlemitir.

edd-i rahlet, durmay›p git, yolda kalmaktan sak›n: 
Merd-i sahib-azm için neymi uzak, neymi yak›n? 
Hangi müküldür ki himmet olsun, âsan olmas›n? 
Hangi dehettir ki insandan herasan olmas›n? 
‹bret al erbab› ikdam›n bak›p âsâr›na: 
Da¤ dayanmaz erlerin da¤lar söken ›srar›na! 
Bir münevvim ses de¤il yer yer huruan velvele. 
Fevç fevç akmakta insanlar bütün müstakbele. 
Nehr-i feyza feyz-i insaniyyetin âhengine 
Uymadan kabil de¤ildir dümemek bir engine..
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Bugünün yüksek yaamak düsturlar›ndan birisi de “durm›yal›m düeriz”dir. 

air, di¤er taraftan da Türk azmini keskin bir k›l›ç gibi parlat›yor:

Cehennem olsa gelen göksümüzde söndürürüz 

Bu, yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz.

air, marifet, san’at ve medeniyet fikirlerini öyle telkin ediyor:

Marifet kudreti olmazsa bir ümmette e¤er, 

Tek faziletle tealî edemez za’fa düer.

Zaif olmamak için fen ve teknik âleminde de ilerlemek, millî fazileti müsbet 

yeniliklerle kuvvetlendirmek için Avrupa’ya gitmek lâz›m. Bunun için 

Çanakkale destan›n› yaratan gençlere hitab ediyor:

Fen diyâr›nda s›zan nâmütenâhî p›nar›,  

Hem için, hem getirin yurda o nâfi sular›! 

Ayni menbâlar› ihyâ için art›k burada, 

Kafan›z ilesin o¤lum, kanal olsun arada. 

Çünkü: 

Nazariyata bo¤ulmakla geçen ömre yaz›k, 

Amelî k›ymetidir k›ymeti ilmin art›k.

‹lim ve irfan için son yoktur. Ne kadar âlim olursan ol, ma¤rur olm›yacaks›n, 

vicdan›n da zevki bundad›r:

Evet, lâkin var›p serhadd-i malumata bir insan, 

O gayetten demek laz›m ki: “Yok irfan için imkân!” 

Hakikî itiraf alt›nda parlar z›lli irfan›n; 

Budur insanl›¤›n mânas›, en son zevki vicdan›n..

Samimiyetle, yurt için ve cemiyyetin yükselmesi için çal››rken her hangi bir 

felâketle, bir mahrumiyetle kar›la›rsan›z kat’iyyen ye’se dümiyeceksiniz. 

Çünkü:

En korkulu cânî gibi ye’sin yüzü gülmez…

Ve çünkü bize dümanlar› üstün ç›karan kara kuvvet yeistir:

Ey hasm-› hakikî, seni öldürmeli evvel, 

Sensin bize dümanlar› üstün ç›karan el!

Yaamak için azim ve ümid laz›md›r. Bunlar olmazsa yaan›lmaz:

Azmiyle, ümidiyle yaar, hep yaayanlar.

*

Âkif’in kütüphanesinden çıkma baytarlıkla 
ilgili bir kitap. Baş taraftaki mühür Âkif’in  
şahsî mührü.
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Âkif, samimî ve mütevazi idi. O beyendi¤i mesleki öyle anlat›yor:

udur cihanda benim en beyendi¤im meslek: 

Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.

Bu kadar aç›k ruhlu olan air çocuklara u hitab› yap›yor:

Ne odunmu baban›z, olmad› bir baltaya sap! 

Ona siz benzemeyin, sonra atetir yolunuz. 

Mee halinde yaanmaz, o zamanlar geçti; 

Gelen incelmi adam devri, hemen yontulunuz! 

Ama dikkatli olun, bir kafan›z yontulacak; 

Sak›n aldanmay›n: ‹ncelmiye gelmez kolunuz!

Bu m›sralarda airin mütevazi ruhunu görmemek mümkün müdür? Zaman›, 

asr›n bütün inceliklerini her gözden iyi gören air geçmi zamanlarla 

Bugünkü ve yar›nki telakkiler aras›ndaki farklar› tatl› bir edâ ile anlat›yor. 

Çocuklara: “Her ileri hamleye bütün ruhunuzla, bütün gücünüzle çal›arak 

itirak ediniz” diyor. Odun gibi, fakat ne kadar zarif bir tebli¤!.

Onun ruhunun airli¤i kadar yüksek zirvelerinden birisi de tevazuu idi. 

Onun bu tevazuu ilminden do¤uyordu. Kendisini bir ân bile düünmeyen 

air, nefsini varl›¤›n› medh eden tek sat›r yazmam›t›r. Bütün k›ymetleri, 

ululuklar› milletinde görmütür. O, yaln›z Türk’ün yüceli¤ini terennüm 

etmitir. Türk gücünün her eyi yapabilecek bir kudret oldu¤unu, tam ve 

kâmil bir iman ile doymu ve duyurmutur. Her biri millet varl›¤›nda bir vol-

kan parças› olan Mehmetci¤i ö¤mü onu, onun katk›s›z ruhunu, feragat›n›, 

fedakârl›¤›n›, kahramanl›¤›n› gür ve cokun iir dalgalar› içinde yükseltmitir. 

‹çtimaî yaralar› en aç›k ve derin ekillerile o, tedkik etmitir. Onun u 

sat›rlar›nda yükselen tevazuuna bak›n›z:

D› yüzüm böyle a¤ard›kça a¤armakta fakat, 

Sormay›n iç yüzümün rengini; yüzler karas›! 

Beni kendimden utand›rd› hakikat imdi, 

Bana hiç benzemiyen suretimin manzaras›!

Büyük denizler gibi coan, taan ruhundan parçalar, diye heyecandan 

bo¤ularak okudu¤umuz Türk iirleri yaratan air o mehur tevazuunu 

aa¤›daki m›sralarda ne güzel canland›r›yor:

Ma¤mum iki üç nefha iittiyse iitti,  

Bir hoça seda duymad› benden hele yurdum. 

Seller gibi vâdî-yi enînim saracakken, 

Hiç ça¤lamadan, gizli inen ya gibi akt›m. 

Yoktur elemimden bu sa¤›r kubbede bir iz,  

‹nler Safahat’›mdaki hüsran bile sessiz!.

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, 
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Günler u heyulây› da ergeç silecektir. 
Rahmetle an›lmak, ebediyyet budur amma, 
Sessiz yaad›m kim beni nerden bilecektir?

Sessiz mi yaad›n, hey koca air? Senin air sesin nesilden nesle bir millî 

arma¤an diye sunulacak ve seni tarih, milletinin ›zt›rablar›, felaketleri, 

gözyalar› kar›s›nda en yak›c›, en efkatli feryadlar› koparan bir vatanper-

ver diye ba¤r›na basacak. Herkesin sustu¤u, seslerin k›s›ld›¤› zamanlarda 

iirlerinle Balkan facias›n›, o facian›n kalbleri yerinden koparan vahî çehre-

sini bize sen gösterdin. Umumî harbin hanümanlar söndüren yang›n›n›, o 

yang›n›n yurdda yaratt›¤› y›k›nt›y› bize sen anlatt›n.

Yoklar›m talar›, topraklar›: ‹zler kan izi, 
Yurdumun kan kusuyor, mosmor uzanm› denizi. 
Tüter üç be baca kalm›... O da seyrek seyrek… 
Âinâ bir yuva olsun seçebilsem diyerek, 
Bak›n›rken duyar›m gözlerimin yand›¤›n›: 
Sarar âfak›n› binlerce s›cak kül y›¤›n›! 
Yurdu batan baa viraneye dönmü Türk’ün, 
Dünkü en, at›r ocaklar yat›yor yerde bugün.

Türk’ü en anl› ve ölmez karakterlerile o anlam› ve anlatm›t›:

‹htiyar amcan› dinler misin, o¤lum, Nevruz? 
Ne büyük söyle, ne çok söyle, yi¤it ide gerek. 
Laf› bol, karn› geni soylar› taklid etme; 
Sözü sa¤lam, özü sa¤lam ol, ›rk›na çek..

Kad›na yard›m ve sayg› erkek için bir vazifedir:

Fi¤an ederse kad›n, susturur koup erkek.

Merhamet ve efkat insanl›¤›n en ulvî vas›flar›ndan olmal›d›r. Yoksa insanl›k 

mânas›z olur:

Üç s›n›f halka içim parçalan›r hem ne kadar: 
‹htiyarlar, kar›lar, bir de küçükler, bunlar 
Merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan, 
Yoksa insanl›¤› bilmem nas›l anlar insan?

‹htiyara sayg›n›n, kad›na sevginin, çocu¤a efkatin insanl›k borcu oldu¤unu 

söyleyen airi kar›m›zda merhametin, efkatin bir timsâli gibi görüyoruz. 

Vatan sevgisi onun iirinde en parlak ifadesini bulmutur. O¤lunu cephede 

kaybeden anneye böyle hitab ediyor:

Fakat, düün, neye o¤lun hayat› istihkar 
Edip te böyle perian b›rakt› annesini? 
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Evet, yaatmak için ümmehat›n akdesini, 
“Feda-yi cân edeceksin!” demi vatan hissi. 
Demek heder de¤il o¤lun, vatan fedaisi!

Medeniyet âleminde yükselen Almanya’da millî vahdetin nas›l kuruldu¤unu 

hayat düsturu eklinde anlat›yor:

“Beyin”le “kalb”i hem-âhenk edip te iletmeli,  
At›ld› vahdet-i milliyye sakf›n›n temeli…

Bir Alman kad›n›na yapt›¤› hitapta air, y›llarca önce garb iirinin ve musiki-

sinin insanlar üzerinde oynad›¤› rolü bir kaç sat›rla ve tahassürle ifade edi-

yor:

Ne mûsikînize girmi uyuturur na¤amat,  
Ne iirinizden olur tar›mar› fikri hayat. 
Onun lisan-› semavîsi ruha söylerse: 
Bununki ruh-› mealiyi nefhedeser hisse. 
Gelip te görmeli sanatte gaye varm› imi? 
“Hay›r” denir mi ki, her gayenizde en müthi, 
En ince sanat›n esrar› yükselip duruyor.

air, san’at›n airidir. Onun ruhunda, her yüksek, millî ve medenî eser renk 

renk iir cümbüleri do¤uruyor. ‹te Yeni Cami:

Leb-i deryadan uçan bir ebedî hande-i nur! 
Sanki umman-› bekan›n ebedî bir mevci. 
Yükselir göklere donmu ta kesilmi inci!..

Ve ite bedii zevki duyuran Süleymaniye:

Ufku bir da¤ gibi sed eyleyivermi, müthi. 
Ebediyyetlere hâkim u mehib âbidenin, 
Yaln›z ehri de¤il, dehri tutan an› senin 
San›r›m zevk-i bediini yeter tatmine.

Sanat ruhunun ebri seher eklinde uçtu¤unu görmek istermisiniz? Büyük 

airin, güzelli¤ine hayran gözleriyle Sülemaniye’ye bak›n›z:

Göreceksin o harîmin ebedî z›llinde 
Ruh-› sanat uçuyor ebr-i seher eklinde!

air “deha”n›n düsturunu kurmu kanats›z dâhîleri sanat›n k›rbac›yle 

h›rpalam›:

(…) yükselemez kollar›yle sanatkâr, 
Deha için kanat ister benimse yok kanad›m.
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*
Mehmet Âkif dindard›. Hasan Âli Yücel, yazd›¤› bir makalede110 diyor ki: 

“Mehmet Âkif mümindi, çünkü îman›nda samîmî ve bundan dolay› da kuv-

vetli idi. Onu airli¤e çeken, bu îman olmutur. Sade bu iman›n te’siriyle 

kupkuru bir din nairi olmaktan kendisini kurtaran, airli¤inin ilk 

zamanlar›ndaki halkc›l›k duygusunun pehlivan ruhunda destanî hisler hali-

ne gelebilmesidir… Yoksa Âkif te emsâli gibi bir hadiseyi bir nas ile izah 

etmekten baka bir meziyeti olm›yan her hangi bir medrese mensubundan 

baka bir insan olamazd›”.

Üstad Falih R›fk› Atay da:

“Nihayet ba›nda apkas›, fakat karaci¤erinde kanserle Türkiye’ye döndü:

— Onun hasretine dayanamad›m, diyordu.

“Bir çok fikirlerde birleemedi¤imiz Âkif, bizden asla ayr›lm›yan taraf›, 

erefli ve müstakil bir millet olmak davas› idi. Âkif, kara softalar›n bin birin-

de gördü¤ümüz zilletlerin hepsinden uzak kalm›t›r. Bizim fikirlerimize 

dümanl›¤›, onu, asla, vatan ayk›r› bir politika içine sürüklememitir. 

Âkif, erefli ve müstakil bir millet olmam›z için fikirlerinin zaferini istiyor-

du. Halbuki erefli ve müstakil bir millet olmam›z›, bizim fikirlerimizin 

zaferi temin etmitir.

Âkif millî mar güftesinde hayal etti¤i istiklâl Türkiye’sinin topraklar›nda 

yat›yor. ‹nand›¤› Allah’tan, bu Türkiye’nin mes’ut ve kuvvetli kalmas›ndan 

baka bir ey dilemiyerek ölmütür” hükümlerini vermitir.

Mehmet Âkif’in de, her insan gibi eksik ve aksak taraflar› vard›. Bunu inkâr 

kendi sakat ve aksak taraflar›m›z› görmemek olur.

Her ruhun iyi, güzel ve asil ahikalar› olur ki, onlara bakarken ayni ruhun 

fena ç›k›nt›lar›n›, çirkin tümseklerini temiz bir müsamaha ile görmemek, 

insanl›¤a has bir kemalin tezahürü diye kabul edilmelidir. Halbuki, 

ahikalar› göremiyecek kadar k›sa görülü olanlar, bir ruhun, bir oluun, bir 

varl›¤›n yaln›z küçük basit, çirkin taraflar›n› görürler.. Hükümlerini, 

kararlar›n› bu görü mesafesinden yürütürler. Kahramanlara bile k›z›l ve 

sivri dillerini uzatmaktan çekinmiyen bu gibi hastalar› biz mazur görürüz.

Büyük air Âkif de, ölmeden önce ve öldükten sonra, böyle kötü görülerin 

kalemiyle h›rpaland›. Güzel Türkiye’mizde bütün mânasiyle üstad ve 

s›hhatli münekkitler yetiinceye kadar hayat ve edebiyat pazarlar›m›z 

spekülasyoncular›n istedikleri gib oynad›klar› sebest birer meydan olmak-

tan kurtulamayacaklard›r.

Yabanc› ülkelerde, y›llarca Türk edebiyat› derslerini vermek suretile Türk 

varl›¤›na hizmet eden Mehmet Âkif, milletine kar› vazifesini yapm›lara 

mahsus bir vicdan huzuru içinde ve hakk›nda verilecek hükmü, bitaraf tari-

hin takdirine b›rakarak, müstakil ve erefli Türkiye’de, hayata gözlerini 

kapam›t›r.

Kaynak: Türk Baytarlar Birli¤i Dergisi, 1 
Mart 1937. (Çantay, Âkifname, s. 387-
400’de baz› tasarruflarla nakledilmi; 
Eref Edip, Mehmet Âkif, s. 378-383’te seh-
ven 1 Kânunusani 1937 tarihiyle metin 
k›smen yer alm›t›r).

110 Bkz. Bu kitapta, 55. metin.
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88.

Yine Âkif

Nurullah Ataç

Birkaç hafta oluyor, Mehmet Âkif hakk›nda düündüklerimi bu sütunda 

söylemitim. O yaz›m baz› kimseleri k›zd›rm›; bunu gayet tabii buldum: 

Safahat nâz›m›n›, insan olarak da, air olarak da seven çok kimseler oldu¤unu 

bilirdim. Mehmet Âkif, gerek sanat›, gerek ideologisi ile, maziyi demiyece¤im, 

eskiyi, “yerlemi”i temsil eder. O, maziyi, ananeyi müdafaa etmekten ziyade 

-her ne istikamette olursa olsun- de¤iikli¤e, harekete husumet gösterir. 

Kafas›, ruhu “geri” de¤ildir, çünkü geriye gitmek de bir k›m›ldanmad›r; o, 

“durgun”dur.

Mehmet Âkif fesi, hürriyet fikrini, merutiyeti kabul etmiti; çünkü do¤du¤u 

zaman fesi bulmu, sonradan da Nam›k Kemal’i okumutu, Sultan Mahmud 

zaman›nda gelse fese isyan eder, Nam›k Kemal’den evvel gelse hürriyet fikri-

nin, merutiyetle idarenin düman› olurdu. Dünyan›n, do¤duklar› zaman ne 

halde ise, öyle kalmas›n› isteyen adamlar vard›r. Vard›r da söz mü? Ekseriyeti 

bunlar tekil eder. Onlar›n, kendilerinden olan Mehmet Âkif’i sevmeleri, 

onu be¤enmiyenlere k›zmalar› kadar tabii bir ey olamaz. 

Fakat o yaz›ma k›zanlar aras›nda gençler de varm›, buna hayret ettim. 

(Etmedim ya! Ne ise! Öyle demek daha iime geliyor.) Bu gençlerin baz›lar› 

ile konutum; bana: “Mehmet Âkif’e hiç olmazsa milli mar›m›z›n, ‹stiklâl 

Mar›’n›n airi oldu¤u için hürmet etmeliydiniz” dediler.

‹stiklâl Mar›… O da bir mesele! O “güfte”yi bir iir diye okumak hayli zor 

ilerdendir. Fakat bunun büyük bir ehemmiyeti yoktur; bir milli mar›n 

güzel bir iir olmas› zarurî de¤ildir. Ona y›llar, as›rlar güzellik verir; meselâ 

Marseillaise’in güftesi de pek parlak bir ey de¤ildir ama ihtilâl günlerinde 

söylenilmi olmak, bu “tarihîlik” ona bir heybet veriyor… Öyle ama, aradan 

kaç y›l geçerse geçsin, “Çatma kurban olay›m çehreni ey anl› hilâl!” m›sra›n›n 

bir hamasilik iktisab edebilmesi kolay kolay tasavvur edilebilecek eylerden 

de¤ildir.

iir taraf›ndan vazgeçelim, Âkif’in manzumesi bugün bizim millî mar›m›z 

olabilir mi?.. ‹stiklâl, bizim için a›lm› bir idealdir. ‹stilâ zaman›nda, kapitü-

lasyonlar devrinde istiklâl bir idealdir; fakat istiklâline ermi bir cemiyet: 

“Ben istiklâl ederim” diyemez ya!.. -Fakat ‹stiklâl Mar›, bizim istilâdan, 

kapitülasyonlardan kurtulmak için çarp›t›¤›m›z, kan›m›z› döktü¤ümüz 

günlerde yaz›lm›t›r; o günleri hat›rlatt›¤› için… -Do¤ru; fakat… 

Fakat ‹stiklâl Mar›’nda bizim bugünkü ideallerimize uyacak, onlara hiç 

olmazsa bir telmih say›lacak hiçbir ey yoktur. “Lâ kavmiyete fi’l-‹slâm” 

düüncesile yaz›ld›¤› için Türk’ten, Türkiye’den bahsedemez. ‹çinde ezan 

vard›r, minâre vard›r, imam›, müezzini, kayyumu ile bütün cemaat vard›r, 

millet yoktur. Do¤rusu bir mar de¤il, bir ilâhî, bir “tazarru”dur.
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O güfte bugünkü Türkiye’yi temsil edemez. Hani Cumhuriyet’in ilk günle-

rinde “Osmanl› postalar›” pullar›n› kullan›yorduk: bittabi zarurî idi ve 

gördü¤ümüz zaman: “Muvakkattir” diyorduk. ‹stiklâl Mar› da bize öyle 

“muvakkat” gözüküyor. Fakat günler, y›llar geçiyor, o pulun üzerine bir 

“surcharge” bile vurulmuyor. Bize imdi, ideallerimize uygun, hiç olmazsa 

onlarla tezad tekil etmiyecek bir mar lâz›m. Niçin yaz›lamam›? Bugünkü 

airlerimiz Mehmet Âkif kadar da m› yazamazlar?

‹stiklâl Mar›, bestesi ile de bir millî mar de¤ildir. Musikiden anlamad›¤›m› 

kaç defa söyledim; bestenin sanat k›ymeti hakk›nda bir hüküm veremem. 

Fakat musikiinaslarla da konutum, o beste, “zor” bir beste imi; öyle orta 

hallice söylenebilmesi için bile insan›n hayli musiki terbiyesi görmü olmas› 

lâz›mm›. Halbuki bir millî mar›n, dilsizlerden baka, bütün vatandalar 

taraf›ndan, benim gibi musikiye istidad› olmayanlar taraf›ndan da söylene-

bilmesi lâz›md›r. Millî mar için kolayl›k sadece bir meziyet de¤il, bir artt›r. 

Onuncu y›l mar›’n›n, iyi kötü söyliyebiliyorum; hele kalabal›k içinde pek âlâ 

oluyor.

‹stiklâl Mar›’n›n, çok u¤rat›m, “Korkma”s›n› bir türlü söyliyemiyorum. Bu 

hususta yaln›z de¤ilim: vatandalar›n bir ço¤u bu hususta benim gibidir. Bir 

bestenin zor olmas›, güzelli¤ine delil de¤ildir, Deutschlandueber Allesin 

bestesi hem çok güzel, hem de çok kolaym›, onu Almanlar›n, musiki istidad› 

olm›yanlar› da söyliyebilirmi.

‹stiklâl Mar› elbette kald›r›lamaz, tarihimizin, ink›lâb tarihimizin bir an›n› 

gösterir. Öyle ama millî marlardan biri olarak kal›r; bal›ca millî mar›m›z o 

de¤il, bir ‹stiklâl Mar› olur.

Kaynak: Akam, 6 Mart 1937, s. 3. (Çantay, Âkifname, s. 363-364’te aynen yer alm›t›r).

Âkif’in ölümünün 70. vefat yılı  
hatırasına 2006’da çıkarılan  
Âkif resimli pullar.
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Âkif’in tuttuğu 60 sayfalık şiir ve not defterinden bir yaprak ve  
onun şemseli cildi. 

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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89.

Mehmet Âkif’e âid bir hatıra

D[erviş] Sükûtî [Ali İlmî Fanî]111

Hatayl› okuyucular›m›zdan D. Sükûtî imzasile bir mektub ald›k. Bu okuyu-

cumuz bize geçenlerde ölen büyük air Mehmet Âkif’e dair bir hat›ras›n› 

anlat›yor. Mektubunu aa¤›da aynen yaz›yoruz:

“Merhum Mehmet Âkif iki sene evvel tebdilihava için Antakya’ya gelmiti. 

Ci¤erinden muztar›bt›. Ümidsizdi. Bir gün Asi boyunca gezerken birkaç 

genç onu teselliye çal››yorduk. Bir aral›k Antakya’y› nas›l buldu¤unu sor-

duk. Durdu, düündü, kararan sulara, morlaan da¤lara, gölgelenen ovalara 

bakt›, bakt›… “Çok güzel, yaln›z havada üzerime çöken bir a¤›rl›k var” dedi 

ve sonra bize u k›t’ay› okudu:

Virânelerin yasc›s› baykulara döndüm,  
Gördüm de hazan›mda u cennet gibi yurdu. 
Gül devrini görseydim onun bülbül olurdum, 
Yarab! Beni evvel getireydin ne olurdu?

Ne demek istedi¤ini pek iyi anlam›t›k, gözlerimiz dolmutu. Bugün 

istiklâline kavuan yurdumuzun hür havas›na kar› onun o zaman duydu¤u 

tahassürleri u birkaç beyt ile ifade etmek istedik:

Görmek bugünü sence de ne mutlu dilekti, 
Dursand› ne var? Bekledi¤in gün gelecekti. 
Gittin bizi öksüz gibi âvâre b›rakt›n,  
Kalsayd›n, “Hatay” mar›n› da sen yazacakt›n!

Kaynak: Yedi Gün, c. IX, S. 212, 31 Mart 1937. (Çantay, Âkifname, s. 374’te de aynen yer alm› 
ve mektubun tarihi olarak 9 Mart 1937 verilmitir).

111 Akif  1935 Ağustosu’nda Antakya’ya geldiğinde 

lise felsefe öğretmeni olan Mesut Fani, kendisi-

ne Atatürk hakkındaki görüşünü sorar. Âkif 

Millî Mücadele yıllarına dair hatıralarını ve 

Mustafa Sagir olayını anlatır. Son olarak 

Mustafa Kemal için “Büyük adam vesselam. 

Keşke halife olmak isteseydi! Ona ilk defa ben 

biat eder ve şimdi böyle vatan hasretiyle diyar 

diyar sürünmezdim” der, Mesut Fani de bunu 

bir yazısında bahis mevzu ettiği gibi öğrencile-

rine de anlatır. Bkz. Ziya İlhan (Zaimoğlu), 

“Mehmet Âkif’i Niçin Seviyoruz, Mehmet Âkif’i 

Niçin Sevmiyoruz?”, Hatay, 13. 1. 1939. Mesut 

Fani Bilgili bu sözü edilen yazıyı Atatürk’ün 
Hayat Felsefesi (Antakya 1938) adlı kitapçığın-

da kaleme almıştır. Aktaran: s. Mehmet Tekin, 

Mehmet Âkif Ersoy’un Antakya Seyahati, 
Antakya 2010, s. 33.
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90.

Şair Mehmet Âkif için memleketin  
fikir ve edebiyat adamları ne diyorlar (I)

imdiye kadar Mehmet Âkif için bir çok yaz› yaz›ld›. Bunlar›n ço¤u onun 

hakk›nda daha çok hissî hükümlerin belirmesine vesile oldu. Maksad›m›z çok 

mühim sayd›¤›m›z bu yedi noktan›n ayd›nlat›lmas›d›r. Anketimize verilen 

cevaplardan dört tanesini bas›yoruz.

1. Âkif milliyetçi bir air midir, ‹slâmc› bir air midir?

2. Âkif bir s›n›f airi midir, yoksa halk airi midir?

3. Âkif’in Türk ‹nk›lâb›na hizmeti var m›d›r?

4. Âkif’in edebiyata teknik bak›mdan hizmeti olmu mudur?

5. Âkif’in memleketten uzaklamas›n› nas›l izah edersiniz?

6. Eserlerinde sosyal bir tez var m›d›r?

7. Âkif’in insanî olan taraflar› var m›d›r?

Abdülhak Hamit Diyor ki:

1. ‹slâmc› airdir.

2. Tefrik edilemez.

3. Eserlerile umumî hizmetleri vard›r.

4. Rolü vard›r. Pürüzsüz manzum yazan odur.

5. Ben yaln›z Edebiyat itibarile tan›r›m. Di¤er hususiyetleri beni 

alâkadar etmez. 

6. Eserlerinde ‹slâmî hamleleri var, fakat hepsini okuyamad›m.

7. Eh…

Peyami Safa Diyor ki: 

1. Âkif ne milliyetçi, ne de ‹slâmc› bir airdir... Bu iki kelime kapal› sis-

temler ifade eder. Âkif’i her hangi bir sistemin içine sokuturmak 

mümkün de¤ildir. Sadece bir millet ve ümmet camias› içinde tercü-

man› oldu¤u temayüller itibariyle ona hem millî, hem de ‹slâmî 

air denebilir. Milliyetçi ile millîyi, ‹slâmc› ile ‹slâmîyi biribirine 

kar›t›rmamak fikrindeyim. Nam›k Kemâl için de bu hata yap›l›yor 

ve milliyetçi olup olmad›¤› soruluyor. Vatan airi de Safahat airi de 

milliyetçi de¤il, millî airdirler: Goethe gibi.

2. S›n›f ve halk tabirleri ilmî, yani reelin mazbut ifadesi de¤ildirler, 

mürekkep ve hétérogéne keyfiyetlere delâlet ederler. Halktan 

murat avam ise –bu da yuvarlak bir tabirdir, fakat bir az daha sarih 

görünüyor- Âkif halk airiydi.

“Âkif’in insanî tarafları var mıdır?” sorusuna 
“ Eh..” diye cevap veren şairiâzamın 
Viyana’dan gönderdiği bir fotoğrafı.
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3. ‹stiklâl harbi Türk ink›lâb›n›n balang›c› say›ld›kça ‹stiklâl Mar› bu 

ink›lâb›n tarihinde yer alacak eserdir.

4. Âkif Türk edebiyat›nda Muallim Naci’yi tekâmül ettirmekten, yani 

müstahase aruz kal›b›n› tasfiyeye çal›maktan baka rol oynama-

m›t›r: Aruzu cenazesini y›kayarak gömmütür.

5. ‹çtihat meselesi. Fakat ink›lâba küsenlere ink›lâp da küser.

6. Âkif’in tezi falan yok, perakende itiyaklar› vard›r. Y›k›lan bir arka 

a¤lam›, ahlâk tereddisiyle mücadeleye çal›m› ve hüsran içinde 

gözlerini kapam›t›r. Onun istedi¤i dünya Rönesans’tan evvel 

y›k›lm›t›.

7. Dinî ve millî olan her ey insanîdir. “S›n›fî” demek istiyorsan›z 

bence bu müphem tabir en az beerîyi ifade etti¤i için sualinizin 

muzmer fikri olmaya layik de¤ildir. Din ve millet insanîsinin 

d››nda bir tek varl›k kal›r: ölüm kar›s›nda insan. En müterek 

insanî keder budur. Âkif’in bu mevzuda hassasiyeti görülmemitir.

İsmail Hami [Danişmend] diyor ki:

1. Âkif ‹slâmc› bir airdir, ve hattâ iirlerinde milliyet fikrinin aleyhin-

de bulunmutur.

2. Âkif ne halk airi, ne de s›n›f airidir. O, bence bir ümmet airidir.

3. Âkif’in Türk ink›lâb›na hizmeti var m›d›r, eklindeki suallere edebî 

ahsiyetini istihdaf ediyorsa eserleri içinde en güzellerinden 

say›lan ‹stiklâl Mar›’n›n güftesi Millî Hareket devrinde yap›lm› 

bir hizmet eklinde gösterilebilir. Fakat bu güftedeki zihniyetin 

ondan sonra yap›lm› olan ink›lâplardaki prensiplerle ne dereceye 

kadar tavafuk gösterebilece¤i ayr› bir meseledir.

4. Teknik bak›m›ndan en mühim rolü nâz›m lisan›ndaki selâset ve 

hakimiyettir.

5. Kendisini tan›mad›¤›m için niçin gitti¤ini ve ne için geldi¤ini bilmi-

yorum. E¤er kendi noktai nazar›ndan apkay› Müslümanl›¤a müna-

fi bir ey sayarak gitmise bunda tabiî aldanm›t›r. Çünkü bataki 

apka ile kalbdeki iman aras›nda bir münasebet olam›yaca¤›na 

kaniim. Bu münasebetle unu da söyliyeyim ki, Avrupal›lar apkay›, 

imalî Afrika Müslümanlar›ndan alm›lard›r. Onun için e¤er Âkif 

apkay› Müslümanl›¤a münafi saym›sa yaln›z ink›lâp bak›m›ndan 

de¤il, tarih bak›m›ndan da aldanm› demektir.

6. Âkif’in iirlerinde tasvir etti¤i dertler hep ‹slâm sosyetesine aittir. 

Âkif yaln›z ‹slâm âleminin ihtiyaçlariyle alâkadar olmutur, 

iirlerinde Türk sosyetesiyle ilgisini gösteren sat›rlara tesadüf edil-

mez. Hattâ mehur Çanakkale manzumesinde de tebcil etti¤i 

ehitler onun nazar›nda Türk ehitleri de¤il, Müslüman ehitleridir.

7. Âkif’in ‹slâmiyet çerçevesi haricinde bir âlemle megul oldu¤unu 

bilmiyorum. O, evvelâ Müslüman, saniyen Müslüman, salisen yine 

Müslüman’d›r. Bu mahiyeti haricinde bir hüviyet ve zihniyeti yok-

tur zannederim.
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Şükûfe Nihal Diyor ki:

“Türk Araps›z yaamaz, kim ki yaar der, delidir!” Bugünkü siyasî zaruretler 

içinde ancak kendi varl›¤›na dayanarak kurtulu yolunu bulan Türk’ün 

büyük ideâlini sezemiyerek onu “deli” diye tezyif eden bir adam.

“Müslümanl›kta anas›r m› olurmu, ne gezer? 

Fikr-i kavmiyeti telin ediyor Peygamber…”

diye bize on dört as›r evvelki ihtiyaçlar›n yaratt›¤› rejimlerden bahseden 

iskolâstik bir kafa… Böyle bir kafan›n milliyetçilikle zerre kadar ilgisi olamaz…

Âkif, muayyen bir s›n›f›n airi de¤ildir, ben onda bir halk airi vasf›n› göre-

miyorum. O, ümmetçi bir adamd›r, en karakteristik taraf›, koyu bir din 

adam› oluudur. Safahat’› batan baa kar›t›r›n›z, her fikirde, her mevzuda 

hep Allah, hep Nebi, Turusinalar, secdeler, her ›zt›rapta, her arzuda: “ilâhi!” 

diye göklere aç›lan bir el… insanî taraf› kuvvetli, bunu Hasta’da, Küfe’de, 

Seyfi Baba’da filân görüyoruz.

Âkif’in Türk ink›lâb›na tek bir hizmeti yoktur. O, bilâkis, bizim kan›m›z 

bahas›na yaratt›¤›m›z ink›lâb›n eserlerini be¤enmiyerek bu topraklar› 

b›rak›p gitmitir. Ba›ndan, yine bizim mal›m›z olmad›¤› söylenen fesi 

ç›kar›p yerine bir baka biçimde bir çuha parças› geçirmeyi bir din, bir ahlâk 

meselesi yaparak yurdunu, milletini b›rakan, hurafelere tak›lm› bir adam!

Ben medrese adamlar›n›n iki çeidini gördüm, bir tak›m› bir ad›m daha ileri-

ye atam›yacak kadar kör, inatc›… Bunlar olduklar› yere saplan›rlar, 

k›m›ldatamazs›n›z, bir tak›m› da alabildiklerine ileri at›l›rlar, k›raldan ziya-

de k›rall›k taraftar› olanlar gibi… Mazilerini büsbütün unuturlar, etraflar›na 

da unutturmak isterler, mondenlerin mondeni kesilirler, nihayet, delice 

att›klar› ad›mlarla hududu tayin edemiyerek batakl›klara düerler. Âkif 

birinci tak›mdand›... Bize uyamad›, Dünya medeniyetine uyamad›. Ç›kt› 

gitti… Medrese kanal›ndan geçen hiçbir insandan hay›r bekliyemem…

Âkif yeni cem’iyyetin hiçbir ihtiyac›n› sezememitir ki ona âid müdafaa ede-

cek bir teze sahib olsun. Bütün endiesi, ‹slâml›k, ittihad-› ‹slâm. Adaleti, 

fazileti, her ey’i Hak’tan bekliyor, hatta vicdan mefhumunu inkâr eden bir 

adam. ‹nsanî varl›¤a k›ymet verdi¤i yok:

Ne irfand›r veren ahlâka yükseklik, ne “vicdan”d›r, 

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundand›r…

Allah korkusu dedi¤i cennet, cehennem, s›rat, zebanî korkusu mudur? 

Bize mutlaka, bir mükâfat kar›l›¤› iyi olmam›z› ö¤reten medrese terbiyesi… 

“Vicdan” denilen ve bize en yak›n hâkimin üzerimizdeki bu yaman kudreti-

ni inkâr ediyor. Türk Ocaklar›, Türkcülük cereyanlar› gencli¤e yeni idealler, 

yeni alevler a›larken, mukadderat›m›z ancak millî uurun kuvvetlenmesine 

ba¤l› iken yazd›¤› yaz›ya bak›n›z:
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Ben böyle bak›p durm›yacakt›m eli ba¤l›, 
‹slâm’› uyand›rmak için hayk›racakt›m.

Bütün bunlardan sonra biraz geç kalm› bir süal hat›ra gelebilir: Âkif bir air 
midir; bir san’atkâr m›d›r?

Ben ona hiçbir zaman, manzum yazmas›n› bilen ve çok söyliyen bir insan, 
diye bakmaktan ilerisine geçemem. Nâz›mlardan iirden bekledi¤imiz 
derunî müzik yok, estetik hiç yok… Duygular, düünceler icazdan uzak… Bir 
balad› m› neler neler söylüyor… Cübbesinin eteklerini savura savura giden 
bir hoca gibi, durmadan dudaklar›ndan sözler boal›yor. Nereye? Bence, 
havaya!.. iir, bu demek de¤il, iir, biraz teksif ister, dökülüp saç›lmaz, iir 
kalbimize saplanan, ruhumuzda hamle yaratan, hayalimizi yeni dünyalara 
sürükliyebilen, biraz bizi kanatland›ran ey… Âkif’i okurken can›m s›k›l›yor, 
tozlu, küflü bir medrese havas›nda bunal›yorum…

Âkif’in Türk edebiyyat›nda teknik bak›mdan bir rolünü göremiyorum. 
Herkeste müterek bir inan› var: Âkif sâde lisanla yazm›. Hay›r, Âkif sâde 
lisanla de¤il, baya¤› lisanla yazd›… Edebiyyat›n konuma dilinden baka bir 
dille yazmas› âdet oldu¤u, Osmanl›ca yaz›ld›¤› bir devirde o da bakalar› 
gibi, bize “siyeh renk dalâlet”ler, “ziya-riz hakikat”ler, “perde-pu zulmet”ler, 
“fezaî mabed”ler “encüm-nema meail”leri ve daha bilmem neler yazd›; 
sonra, yeni cereyana kap›larak sadeletirmek isterken “Halk dili” diye bize 
mahalle kahvesinin dilini getirdi. Bütün yaz›lar›nda kendisi de kahraman-
lar›n›n diliyle konutu, bir san’atkâr s›fatiyle onlardan ayr›lamad›, hep 
“Be!”ler, “yahu!”lar, “hadi”ler, “hele!”ler ve ne küfürler, küfürler…

Hadi, toprakta silinmez bir izin var, ne ç›kar? 
Ba¤l› oldukca telakkîye hakikî de¤eri… 
Dün beyinlerde k›yamet koparan hukümeti “hikmeti” al,  
Bugünün zevkine sor, be para etmez ci¤eri…

air de¤il, san’atkâr de¤il, yüksek seviyede bir adam da böyle konumaz…

Bu softal›ktan, sar›kl› dostlardan kalma lâübâli bir görüme tarz›…

Medrese, hoca âlemi ki, Türk ictimaî hayat›n›n, Türk konuma âdetinin 
d››nda bir baka, garib âlemdir. Onun mahsullerini edebiyat›m›za olsun 
sokm›yal›m. iirimizi olsun o lâübâlilikten, o çapaçulluktan koruyal›m…

Âkif, ne diye nazm›n, kafiyenin kay›dlar›na girmek zahmetine katlanm›, 
bilmem. Duyan, ›zt›rab çeken bir adam, pekâlâ, bunlar› sat›r sat›r gazete 
sütunlar›nda da yazabilirdi. Hem de üçüncü s›n›f bir Mehmet olarak…

Alel’âde sokak, mahalle mevzular›ndan yükselip te biraz azamet, biraz 
muhabbet yaratmak istedi¤i zamanlarda fanteziye düüyor, ite Çanakkale 
manzumesi… Sönük! Tarihin dümdüz kaydetti¤i sayfalar bence daha canl›!.. 
Nedir o ehidler için haz›rlad›¤› türbe! O ne fantezi, ne cici bici bir ey!.. 
Muhabbet yok, kar›s›nda titremiyoruz, bir y›¤›n p›r›lt›…

Âkif taraftarlar›n›n serzenilerine u¤r›yaca¤›m› biliyorum, ama ne yapay›m, 

benim de duydu¤umu aç›k söylemek illetim vard›r: Âkif’in 1335’te yazd›¤› 
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“ark” adl› iirinin “Sis”ten fark› ne? Onun daha kuvvetlisini Fikret daha 
1317’de yazd›. 

Âkif Çanakkale iirinde: 

O ne müdhi tipidir, savrulur enkaz-› beer, 
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, 
Boan›r hayretle (her biri) vâdilere sa¤nak sa¤nak…

Fikret, “Bir lahza-i teahhur”de:

Bir maher-i vazîi temâa, hain, akûr 
T›rnaklariyle bir yed-i kahr›n didik, didik 
Yükseldi gavr-› cevve bacak, kelle, kan, kemik.

Âkif “Bülbül” iirinde:

Ein var, âiyân›n var, bahar›n var ki, beklerdin, 
K›yâmetler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin?

Yunus Emre on üç as›r evvel:

Karl› da¤lar m› at›n, derin ›rmaklar m› geçtin 
Yarinden ayr› m› dütün, niçin a¤lars›n bülbül, hey. 
Gülistanlar yap›yorsun, benim derdim yenilersin. 
Yunus gibi inilersin, niçin a¤lars›n bülbül, hey.

Âkif baz› da Nabileiyor:

‹lâhî emrinin avare bir mahkümüdür âlem, 
Meiyyet sende, her ey sende, hiçbir ey de¤il âdem, 
Fakat hâlâ vücud isbât eder kendince her [hey] sersem

Nabî: 

Ne varsa cümle senindir, bir söz ki var›m yok, 
Cihana gelmede, gitmekte ihtiyar›m yok, 
Benim, benim, diyecek elde bir medar›m yok, 
Bir kârhane bilsem neyim, benim nem var?

Ara s›ra da Hamidleti¤ini söylesem, nas›l olur, bilmem. Âkif:

Ki vadîden bütün bir yer yer inenler eninle ça¤lay›p durdu

Hamid: 

Döner vadîde duradur bir ses, ruhlar ça¤lar…

Bence Âkif orijinal de¤il, lisan›nda yüksek ve nezih de¤il, Millî ink›lâb›m›za 
ba çevirmi, beerî zekâya, kültür seviyyesi müsaid olm›yan bir insan…

‹steyen, kendisine san’atkâr pâyesi verebilir.

Kaynak: Yeni Adam, S. 167, 11 Mart 1937, 
s. 10-11 ve 17. (Çantay, Âkifname, s. 375-
380’de aynen yer alm›t›r).
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91.

Mehmet Âkif hakkında

Kâmi

Dün akam torunum Mahir bir Akam gazetesi bulmu, getirdi; “ite”, dedi, 

“Nurullah ile Mehmet Âkif’i bir arada takdim ediyorum”.

Oh, sevdi¤im iki munis: Biri münakkid, öbürü âir.

‹htiyar gönlümün holand›¤› o iki ruh ile, demek, bu akam da g›dam› bul-

dum.

Yemek haz›rd›. Bir iki lokmadan sonra kalkt›m, gözlü¤ümü takt›m, o iki 

âinâ-y› gaip ve haz›r ile gözden de öyle bir erefyab olm›ya balad›m.

Â, ne göreyim: Nurullah Ataç o¤lumuz bu sefer sâfi celâl, sâfi hiddet kesilmi. 

Bir humar-› iddet içinde at›p tutuyor.

Kime? mi diyeceksiniz: Mehmet Âkif’e! Ben böyle iki ucu nideyim? Daha ilk 

sat›rlar›nda Mehmet Âkif’i sevmedi¤ini ilân eden nezleli bir yaz›… Bir yaz› ki 

aks›r›klarla, t›ks›r›klarla, tiksinmeler dolu. Yarabbi, candan m› geçeyim, 

canandan m›? Nur ile ziya dö¤üüyor. Fakat, ziya baka âlemlerde, nur fevk-

› ibtihac›m›zda. ‹htiyarl›k bu ya: ac›d›m, ac›nd›m. Hani içime fenal›k gelmiye 

balad›:

Böyle gecenin hayr umulur mu seherinden?

Ben sohbetlerde sopa oyunundan holanmam. Hele, genç bir adam›n babas› 

yata muhterem bir ihtiyara kar› hürmetsizlik, tecavüz etmesine hiç daya-

namam.

Eski arkadalar›mdan (…) yaman bir münekkidti. Bu meslekte o kadar ilerle-

di ki gözleri art›k eserin yaln›z menfi taraflar›n› görürdü; ruhu nefy ü inkâr 

olup gitti. O zatin, bir deve yükü tekil edecek olan intikadlar› yan›nda, bir 

miskal a¤›rl›¤›nda müsbet bir risaleci¤i bile yoktu; kafas› zengin, fakat 

yüreci¤i dard›. Sevmedi¤i adamlar› bir eser yazsa da h›rpalasam diye pusuda 

beklerdi. Mektebte çocuklar huyunu ö¤renmilerdi de dersine çal›mad›klar› 

günlerde onun mebguzlar›ndan birinin ad›n› anarlar, tenkidçi hocalar›n›n 

kanaat›n› sorarlard›; art›k o gün dershaneyi kesif ve karanl›k bulutlar kaplar; 

vakit gelir; çocuklar da ayd›nl›¤a kavuurlard›…

Bizim Nurullah Ataç ta, huyu çekmesin, Âkif hicviyyesinde âdeta bu istîdad-› 

bîdad› göstermi.

Tenkidci o¤lumuz san’ata, Mehmet Âkif gibi, ba¤ uranlardan de¤ildir. 

Birkaç yaz›s›ndan bunu anlad›m. Fakat, bu sefer mev’zuunda Âkif’in vicdan 

kanaatlarile san’at›n›, bi’l-kimya mezç etmese de, halt etmi. Onun san’at 

telakkisi böyle görmemeliydi; bir ç›plak kad›nla bir cami veya kilise resmin-

de aranacak ey -o kad›n veya esere has- bir ruh-› san’att›r. 
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Bugün bile mevlidini seve seve, hem de camilerde, okudu¤umuz ve 

dinledi¤imiz Süleyman Dede’yi -bir mevlidcidir diye- haric ez-edebiyyat m› 

addedece¤iz?

Sonra, her âir yetiti¤i devrin erâit ve îcâbatile ve ancak kendi vadîsinde 

tedkik edilir. âir-i âzam› -bilmiyorum ya, bu vasf› da onda b›rakacaklar m›?- 

yetitiren devir onun -varsa- dehas›nda bile bir intibak gizledi. Bizde hangi 

âirdir ki yaad›¤› devri büsbütün taraç edebilmitir? Yaln›z, u var ki o 

âirler; içinde bulunduklar› cem’iyyetin, dikkat edince görülür, en gerisinde 

de¤il, daha az veya daha çok, ilerisinde yürümülerdir.

Hurafeler devrinin airi Mehmet Âkif te -insaf ile söyleyelim ki- o devrin 

hurafeleri içinde bo¤ulm›yarak, bil’akis onlarla bîaman savalara giriti; 

cehalete, zulme, gerili¤e, barid teassublara, atalete, meskenete, riyaya, 

dalkavuklu¤a onun kadar sö¤en, bu Milletin âlâm›na onun kadar göz ya› 

döken ikinci bir âirimiz ç›kmam›t›r, deyebilirim.

Nurullah Atac’›n yazd›¤›na bak›l›rsa Mehmet Âkif camilerde, avam 

kar›s›nda pe tahta dö¤en, hurafeci bir vâiz tasla¤›ndan bile aa¤› bir adam! 

Evet, iirlerile, hatta fiillerile o da vaazlar etmitir. Fakat, o devrin gerisinde 

de¤il, çok ilerisinde.

Sonra, say›l› âirlerimiz aras›nda Millî sava›n sînesine at›lan, orada nefîs 

iirler yazan, Millî ‹stiklâl Mar›n› yaratan yaln›z Mehmet Âkif de¤il miydi?

Mehmet Âkif hakk›nda Nurullah o¤lumuzla belki benim de birleebilece¤im 

baka baz› noktalar bulunabilir. Fakat, münekkid öyle bir uçtan tuttu ki ne 

onun bana yaklamas›na imkân var, ne de benim onunla elele gelmeme!..

Bütün bununla beraber, bahsetti¤imiz u noktalar ba¤s›z ve ba¤l› san’at 

kar›s›nda hep lâf ve güzaftan ibarettir.

Mehmet Âkif air de¤il miydi? Nâz›m de¤il miydi? Bir hiç miydi? Bu süallere 

cevap verebilmek için hangi eserlerin daire-i san’at veya âiriyete 

girebilece¤ini tayin etmek, bu mebhaste Nurullah Ataç o¤lumuzun kurdu¤u 

yeni bir düstur veya mezhep varsa onu ö¤renmek lâz›md›r. Fakat, görüyoruz 

ki o¤lumuz Âkifiyyesinde bize böyle yeni bir düstur veremiyor, yaln›z 

“Mehmet Âkif âir de¤ildir, nâz›m da de¤ildir, bir hiçtir” diyor.

Böyle delilsiz iddiâlara mant›k dilinde “tahakküm” derler ki ben bunu -baz› 

tenkidlerini seve seve okudu¤um- Nurullah Ataç’a yak›t›ramam. Kendisini 

a¤›r bal›, dolgun ve olgun kafal› bir adam, bir genç tan›r›m.

Bana belki bunak diyeceksiniz, fakat, Nurullah, Âkif hicviyyesinde çok deli-

kanl› olmutur! Bak›n›z, onun yerinde, meselâ, H. Cahid Yalç›n olsayd› böyle 

yapmazd›. O, tenkidlerinde filtreden geçen tertemiz bir suyun safvet ve ber-

rakiyyetini gösterir; eseri yaln›z san’at haysiyetiyle badan aa¤› süzer, 

hamur hâline getirir, hükümlerini ondan sonra verir. Hem ne nezahet, ne 

vekar; ne zerafet!

Halbuki nekkad-› bî vedâd›m›z böyle bir hamur yapm›ya lüzum görmeden 

dedi ki:
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— Bu eser posad›r! Ve onu kalp akça gibi âmme-i üdebân›n surat›na 

çarpt›!

“Amme-i üdeba” diyorum; çünkü Âkif’i imdiye kadar “nâz›m bile de¤ilsin” 

deye talayan olmad›. Demek ki talanan yaln›z o de¤il, âmmei üdebad›r. 

Ona di¤er eserlerinde hiç olmazsa kelimelere, aruza hakim bir nâz›ml›k, 

‹stiklâl Mar›’yle Çanakkale iirinde de bir âirlik tevcih ettilerdi.

Hayat›nda Âkif’i sevmedi¤ini pein ilân eden münekkid onun eserlerini 

ancak daha ziyade memat›ndan sonra ve s›rf tenkid ve recm için mi okumu, 

bilmem ki!.. Ah, keke böyle okumasayd›, keke böyle de yazmasayd›… 

Korkuyorum ki Vatanda bir âir de kalm›yacak, mademki koskoca adamlar›n 

mezar› üstünde böyle tepiniliyor…

Üstâd-› ekrem -afvediniz, a¤z›m al›m›, kim bilir ondan da üstâdl›¤› 

alm›lard›r- derdi ki “tenkid kolay, san’at güçtür”. Aruzun Âkif’i ve Âkif’in 

aruzunu o derece s›¤ görenler onun eserlerindeki effafiyyete aldan›yorlar. 

Halbuki selâmet ve vüs’at-i kariha ile bir sây-i ânudun mahsulü olan eserler 

hayli derindir. Kolu paçay› s›¤ay›p içine girdikten ve biraz da ilerledikten 

sonrad›r ki i anla›l›r.

Can›m, o adam da Tanr›’n›n selâm›n›, mahâllenin ilmühaberini, tutmu, 

nazma bürümü! Bu da olur mu? Hani, ben bile okurken sinirlerim oynar da 

gülerim.

Fakat, evlâd, bir âir bütün eserlerinde de âir olamaz ya. Mamafih, o 

selâmlar, o kelâmlar acaba gelii güzel, kolayca yaz›l›vermimidir? Aruz 

dedikleri kara koncolosu onunla u¤raanlar bilirler. Nurullah Ataç 

o¤lumuzda biraz da âirlik veya nâz›ml›k veya ondan aa¤› bir Mehmet 

Âkif’lik olsayd› ben onu görürdüm.

Bilmem ‹stiklâl Mar› ile Çanakkale parçalar›n› nas›l buluyorlar. Ben 

beyne’-uara musabakada birincili¤i kazanan, halâ k›yam ve ihtiram ile tatl› 

tatl› okunan ‹stiklâl Mar›’n›n u ilk:

Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak

M›sra›na bile iir diyor, berrak saf bir ey oldu¤u halde. Hattâ Yahya 

Kemal’in:

Gece Leylâ-yi ay›n on dördü, 

Koyda tenha y›kan›rken gördü

beyti hakk›ndaki hükmüm de böyle, o da effaf bir eser olmas›na ra¤men…

Benim nazar›mda “iir=ib’ham, ib’ham=iir” düstur-› inhisar› do¤ru de¤ildir.

Ya, son zamanlarda ba›m›za bir de “iir-i halis” diye bir ey ç›kt›. Halis, 

safî… Kelime üzerinde oynam›yal›m, fakat, bunda da bir esas yok. iir-i safî 

veya halis demek -anlad›¤›ma göre- “san’at-› kelâmda mutlak güzellik” 

demek olacak. Fakat, bu itlak› ba¤lamak, yaln›z “ibham”a hasretmek do¤ru 
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mu? ‹tlakta zamanlar›n, mekânlar›n, muhtelif insanlar›n kuyud ve izâfât› 

kalkmal›d›r.

Sonra, görüyoruz ki güzel san’atlar›n hemen hepsinde bugün sâdelik, basit-

lik modad›r. ‹nsanlar art›k ibham istemiyorlar. 

imdi, “Alsanca¤› afaklarda yüzdüren” hayâl ile “Leylâ’yı, gece, koyda ay›n 

on dördüne gösteren” hayâlin u ufac›k, u basit, fakat koskocaman bir ese-

rini iirin kuca¤›ndan d›ar› atabilir miyiz? Halbuki ikisi de görünüte saft›r, 

effaft›r.

Y›llar var ki susuyordum; ak olsun yi¤it Nurullah›ma ki bana gençli¤imi 

hat›rlatt› da bu kadarc›k olsun söyletti. imdi, o¤lumun gözünde fikirce de 

baya¤› olan Âkif’in ark ve garp edebiyyat›n› çok iyi bilen, üniversitelerde, 

matbuatta müderrislik, muharrirlik yapan, bir çok Nurullahlar yetitiren 

âlim ve mütefekkir bir zât oldu¤unu da, müsadelerile, ilâve etmeliyim.

Âkif muâs›rlar› içinde ilmen de yüksekti. Baytar Mektebi’nden birincilikle 

ç›kan, bütün hayat›n› ilme, fenne ba¤layan, bu dünyadan eteklerini -t›bk› 

Nurullah’›n cennetlik babas› Ata merhum gibi- tertemiz çeken böyle bir 

adam› da cahil görürsek o halde, evlâd, nas›l insan istedi¤ini bana anlat ta 

küe-i tekaüdümde öyle bir mahluk-› kâmil yarat›p, hemen yetitirmesini, 

gece gündüz, barigâh-› Hak’tan talep ve niyaz edeyim. Hürmetler.

Kaynak: Anadolu Gazetesi, 17 Mart 1937. (Çantay, Âkifname, s. 367-371’den aynen nakledil-
mitir).

Âkif’in çocukluğu fakr u zaruret içinde geçmişti. 
Hatta bu nedenle Mülkiye’den Baytar Mektebi’ne 

geçmek zorunda kalmıştı. Emniyet Sandığı  
mütekaidlerinden Salahaddin Bey anlatıyor: 

“Mülkiye idadisinde biz Âkif’le beraber okuduk. 
Çok zeki idi. Bütün arkadaşlar arasında zekâsile 

temayüz etmişti. Bütün arkadaşlar onu sever, 
ona hürmet ederdi. Mektep, Sultan Mahmut 

Türbesi yanında eski Maarif Nezareti binasında 
idi. Mektepte iken babası vefat etti. Mektebi 

bitirdikten sonra Mülkiye’ye kayıt olunduk.  O da 
kayıt olundu. Âkif o zaman sıfır numara fes, elfiye 

biçiminde şalvar giyerdi. Beş on gün kadar 
Mülkiye’ye devam etti. Bir gün bana dedi ki: 

‘Salâhaddin! Ben burada yapamıyacağım. 
Çocuklar benimle alay ediyorlar.  

Şunları pataklıyacağım. İş fena olacak”.  
(Eşref Edip, Mehmet Âkif)

Baytar Mektebi’nde talebe iken çekilen  
bu fotoğraf Âkif’in elimizdeki en genç fotoğrafı.
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92.

Şair Mehmet Âkif için memleketin  
fikir ve edebiyat adamları ne diyorlar (II)

imdiye kadar Mehmet Âkif için bir çok yaz› yaz›ld›. Bunlar›n ço¤u onun 

hakk›nda daha çok hissî hükümlerin belirmesine vesile oldu. Maksad›m›z çok 

mühim sayd›¤›m›z bu yedi noktan›n ayd›nlat›lmas›d›r. Anketimize verilen 

cevaplardan üç tanesini bas›yoruz.

1. Âkif milliyetçi bir air midir, ‹slâmc› bir air midir?

2. Âkif bir s›n›f airi midir, yoksa halk airi midir?

3. Âkif’in Türk ‹nk›lâb›na hizmeti var m›d›r?

4. Âkif’in edebiyata teknik bak›mdan hizmeti olmu mudur?

5. Âkif’in memleketten uzaklamas›n› nas›l izah edersiniz?

6. Eserlerinde sosyal bir tez var m›d›r?

7. Âkif’in insanî olan taraflar› var m›d›r?

Sabiha Zekeriya diyor ki:

1. Âkif hem millî bir airdir, hem ‹slâmc› bir airdir. iirlerinde millî 

evsaf oldu¤u gibi, ‹slâmiyet’e, dine, saltanat hâkimiyetine kar› 

duydu¤u itiyak gayetle barizdir.

2. Âkif bir küçük burjuva airidir. iirlerinde küçük esnaf›n, halk›n 

orta s›n›f›n›n ›zd›raplar›n› yazm›t›r. Ne yüksek s›n›f›n, ne de 

proleteryan›n airi de¤ildir.

3. Âkif’in Türk ink›lâb›na hiçbir hizmeti yoktur. Âkif bizzat ink›lâpç› 

de¤il, muhafazakârd›r.

4. Âkif, aruzu daha Türkçeletirmitir, fakat bir devir açacak, 

arkas›ndan bir nesil sürükliyecek bir rol oynamam›t›r. 

5. Âkif’in apka ink›lâb›na kar› duydu¤u reaksiyon,  muhafazakâr-

l›¤›n›n bir neticesidir. As›rl›k bir ananenin y›k›l››na kar› duydu¤u 

mürteci bir isyand›r.

6. Âkif küçük burjuvazinin sefaletini yazm›t›r, fakat bunu uurlu, 

muayyen bir ideoloji ile bir tez halinde müdafa etmemitir, 

muhafazakâr bir adamdan hamle beklenmez.

7. Hay›r… Âkif’in iirlerinde görülen baz› insanî duygular, ‹slâmiyet 

ve Osmanl›l›k’tan ald›¤› müphem duygulard›r ki, felsefî bir ideolo-

jiye dayanmaz.
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Ahmet Hamdi [Tanpınar] diyor ki: 

1. ‹slâmc› bir airdir. ‹slâmiyet’in etraf›nda di¤er toplay›c› saikleri 

unutmak suretile bir birleme vücuda getirmek ister. 

2. Bittabi s›n›f airi de¤ildir, belki halk airi denilebilir. 

3. ‹nk›lâptan ziyade istiklâl mücadelesinde onu unutmamak lâz›m 

gelir. ‹stiklâl Mar›m›z onun kaleminden ç›km›t›r. Bu üphesiz ki 

bir şair için talii bir mazhariyetidir. ‹nk›lâp tarihinde yer almaktan 

kast›n›z nedir bilmiyorum, e¤er bilfiil ink›lâba hizmet ise, hay›r 

demek lâz›m gelir, bununla beraber yukarda söyledi¤im gibi 

‹stiklâl Mar› Türk ‹nk›lâp Tarihine geçmitir.

4. Mehmet Âkif’in Türk edebiyat›na de¤itirici k›ymetler getirdi¤ini 

zannetmem. O, Fikret’in biraz daha sade dil kullanan, aruzu günde-

lik cümlelere daha eyi uyduran bir akirdi idi. Fikret aruzla ezan 

okutmutu, o, iskambil oynatt›, öteberi satt›rd›, dü¤ün dernek 

yapt›rd›, velhas›l aruzu hemen gündelik mevzua soktu, fakat bunu 

iirin bir kazanc› zannetmemelidir, çünkü bu tecrübeleri yaparken 

m›sra› bir nesir haline getiriyordu. Bu gayretin neticeleri hâlâ 

iirimizde devam etmektedir. ‹nk›lâptan evvel memlekette mevcut 

olan Türkçülük, Müslümanc›l›k, Arapç›l›k fikirlerinin her birinin 

ayr› birer airi vard›. Mehmet Emin Türkçü airdi.  Âkif Müslümanl›¤› 

alm›t›, Fikret daha evvel bize garb› a›lamaya çal›m›t›. uras›n› 

da söyliyeyim ki Âkif hiçbir zaman büyük bir din airi de olama-

m›t›r. Çünkü onun da büyük din airlerinin farikas› olan mistik 

hamle yoktur, o kuru bir Ehl-i sünnet airidir ve dini de biraz impa-

ratorluk ile kar›t›r›r, onun âdeta tutucu maddesi halinde görür. 

Mizac› itibarile mistisizmden, panteizmden çok uzakt›. Onun için-

dir ki meselâ bir Yunus veya Nesimi cinsinden büyük kanat darbe-

leriyle bizi zahirî realitenin gayr› olan bir realiteye, iç âlemine, 

Rabbin hakikî ar› olan insan gönlüne götüremez. Onlar ne kadar 

birletirici ise, Âkif o kadar ay›r›c›d›r. En ziyade muvaffak oldu¤u 

taraflar› hayat›n i manzaralar›d›r. Garip bir realizmi vard›r, fakat 

bu realizm dedi¤im gibi çok kurudur, yaln›z bir iki manzaras›nda, 

ki “Gece ve Bülbül”de bu kuru adam as›l iirin âlemine girebilmitir, 

fakat onlarda da ruhun balad›¤›n› fikr-i sabitler bitirir.

5. Bu benim kolayl›kla izah edebilece¤im bir ey de¤ildir.

6. Dedi¤im gibi Ehl-i sünnet akidelerine uygun bir cemiyet hayat› isti-

yordu. Bu fikirde sonuna kadar ›srar› belki bir k›ymettir, fakat 

cemiyet için hakikaten lüzumlu bir tez sahibi olmam›t›r. uras› da 

var ki Âkif daha ziyade memleketin geçirdi¤i istisnaî anlar›n 

airidir. Ancak muharebeler, felâketler, büyük ve tarihî vakalar 

onun iirinde bir akis bulmutur. Bittabi bu tarzda bir iirle cemi-

yet içinde fikir mücadelesi yapan iir aras›nda bir fark olacakt›r. 

Zaten s›n›f gözetmiyen bir sanatta kolay kolay tez olamaz. 

“İnkılâptan evvel memlekette mevcut 
olan Türkçülük, Müslümancılık, 
Arapçılık fikirlerinin herbirinin ayrı  
birer şairi vardı. Mehmet Emin Türkçü 
şairdi. Âkif Müslümanlığı almıştı, 
Fikret daha evvel bize garbı aşılamaya 
çalışmıştı. Şurasını da söyliyeyim ki 
Âkif hiçbir zaman büyük bir din şairi de 
olamamıştır. Çünkü onda büyük din 
şairlerinin farikası olan mistik hamle 
yoktur, o kuru bir Ehl-i sünnet şairidir”. 
(Ahmet Hamdi Tanpınar)
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7. Âkif çok yeni bir adamd›r, daha dün içimizde idi. Binaenaleyh eseri 

henüz beerî k›ymetlerinin meydana ç›kmas› için lâz›m gelen 

zaman tecrübesini geçirmemitir. ‹stisnaî hâdiselerin airi oldu¤u 

için as›l büyük ve insanî k›ymetleri koymu olabilece¤ine de 

üpheliyim. Fakat unutmamal› ki bizim neslimiz ve bugünkü 

hayat›m›z Âkif’in fikirlerine tam mânasiyle z›tt›r. Bu itibarla böyle 

bir beerî k›ymeti ta›sa bile bizim görebilmemiz pek mümkün 

de¤ildir. Ben kendi hesab›ma Âkif’i hiçbir zaman sevemedim ve 

lezzetle okumad›m, ondan ve eserinden hiçbir ders almad›m. Bu 

itibarla bu hususta pek az ey söyliyebilirim. Aa¤› yukar› onun 

gibi iir yazanlar›m›z var. Belki onlar size daha iyi bir fikir verebi-

lirler. Benim diyebilece¤im ey, Türkçeyi zaman zaman iyi 

kullanm› bir air olmas›d›r.

Burhan Toprak diyor ki: 

1. air Âkif dindar bir milliyet airidir. Türk milletinin bütün ümid ve 

›zt›rablar› iirinde bir aks-i sada buldu¤u için nasyonalisttir. 

Yaln›z bu nasyonalist, metafizik bir hakikata inanmakta bütün 

tefekkür ve action prensiplerini ona istinad ettirmektedir. O kadar 

ki din endiesi bazen iirinde taassuba varacak kadar iddet ve 

kesafet peyda etmitir. Bunun için taassubu ondaki Türk 

vatanperverli¤i ve milliyetperverli¤i motiflerini ikinci planda 

b›rak›r gibi görünür. Lâkin unutmamak lâz›md›r ki Âkif’in iirleri 

her eyden evvel dö¤ü için terbiye ve takviyeye matuftur. O bir 

action adam›d›r. Her action adam› da bir mistique, daha do¤rusu bir 

müteass›bd›r, inand›¤› eyin, o iman do¤ru yahut yanl› olsun, 

daima esiridir. ‹man esas itibariyle bir tercihtir. Fakat her tercih 

zarurî olarak tercih edilmeyeni inkâr de¤ildir. Âkif’in tercih etti¤i 

iman ‹slâmiyet idi. 

2. air olarak evet, ‹stiklâl muharebeleri aras›nda kitlenin de¤ilse bile 

münevver bir zümrenin sesi olmak güzel ve büyük bir eydir. 

3. Bunun sebeplerini bilmiyorum. E¤er apka yüzünden uzaklam› 

ise, bu sessiz protestoyu kendinden emin her kuvvet gibi müsama-

ha ile kar›layabiliriz. 

4. Âkif’ten maksat eserleri ise ve “insanî” kelimesinden maksat da 

“bütün insanlar için” yahut “ebedî” demek ise, Âkif’te her devrin 

insan› için sevilip takdir edilecek taraflar zor, hemen hemen 

imkâns›zd›r. Tefekkür veya ifadede mahallîyi küllîletiremeyen 

sanatkâra humain yani ebedî olmak saadeti nasib de¤ildir. Bir iki 

mevsim önce ölmek için memlekete gelen Âkif, cemiyetin tefekkür 

ve iman sistemlerinde hesaplaman›n geç kalm› bir sonu idi. Âkif 

ruhunu Allah’›na teslim etti ve bu hesap kapand›. Art›k onun tefek-

kürü ve sanat görüleri, ink›lâp gençli¤i için içtimaî olmaktan 

ç›km› ve Frenklerin tabiriyle cas personnel haline gelmitir.

Kaynak: Yeni Adam, S. 168, 18 Mart 1937, s. 10-11.
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93.

Şair Mehmet Âkif için memleketin  
fikir ve edebiyat adamları ne diyorlar (III)

imdiye kadar Mehmet Âkif için bir çok yaz› yaz›ld›. Bunlar›n ço¤u onun 

hakk›nda daha çok hissî hükümlerin belirmesine vesile oldu. Maksad›m›z çok 

mühim sayd›¤›m›z bu yedi noktan›n ayd›nlat›lmas›d›r. Anketimize verilen 

cevaplardan dört tanesini bas›yoruz.

1. Âkif milliyetçi bir air midir, ‹slâmc› bir air midir?

2. Âkif bir s›n›f airi midir, yoksa halk airi midir?

3. Âkif’in Türk ‹nk›lâb›na hizmeti var m›d›r?

4. Âkif’in edebiyata teknik bak›mdan hizmeti olmu mudur?

5. Âkif’in memleketten uzaklamas›n› nas›l izah edersiniz?

6. Eserlerinde sosyal bir tez var m›d›r?

7. Âkif’in insanî olan taraflar› var m›d›r?

Burhan Belge Diyor ki:

1. Âkif iirlerini yazd›¤› zaman “ümmet” ile “millet” aras›ndaki fark 

tarihin eliyle henüz tesbit edilmemiti. Ziya Gökalp bile Türk nas-

yonalisminin imparatorluk çerçevesine uygun düen esaslar›n› 

verirken: I. Türk milletindenim, II. ‹slâm ümmetindenim, III. Garp 

medeniyetindenim, diyordu. 

  Bundan baka Avrupal›lar aras›nda bir anket açsan›z bunlar›n 

ço¤u nasyonalizmin tarihin içine dalan ucunu dine ba¤lamak 

lüzumundan bahsedeceklerdir. Türk nasyonalizmi halbuki sebep-

li olarak antradisyonalizmi bayra¤›nda yazm›t›r.

  Âkif Osmanl›l›k platformu üzerinde hem din hem millet airidir. 

Fakat Kemâlist Türkiye için Âkif’in milliyetçili¤i yaln›z noksan 

de¤il, ayn› zamanda reaksiyoner, yani tehlikelidir.

2. Âkif namuslu, haysiyetli ve Osmanl› idi. Osmanl›l›k’tan Türklü¤e 

götüren köprü üzerinde elbette ki bir hizmeti dokunmutur. Fakat 

bu ona ink›lâpç›l›k vasf›n›n verilmesine kâfi olmasa gerektir.

3. Âkif’in memleketten uzaklamas›, fikirlerinin ve kanaatlerinin 

ma¤lup oldu¤unu gören adam›n, kendi bak›m›ndan cesaretsizli¤ine, 

memleketi bak›m›ndan ise kendine galip gelen fikir ve kanaate, 

hayatiyet itibariyle itimats›zl›¤›na hamledilebilir. Nitekim Âkif 

Kemâlist Türkiye’nin ya›yabildi¤ini ve bütün dünyaya hayatiyet 

kabul ettirdi¤ini görünce, sadece kendi taline küserek ve do¤du¤u 

sevgili topraklar üzerinde ölme¤i düünerek avdet etmitir.
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4. Âkif’in insanî taraf› vard›r ve büyüktür. Ancak Âkif’in insanl›¤› eki, 

hiddetli ve intikamc›d›r. “Tek dii kalm› canavar” Âkif’e göre, 

iddia olundu¤u gibi “medeniyet” de¤il, “Avrupa medeniyeti” yani 

istismarc› ve kanl› Avrupa’n›n H›r›stiyan emperyalizmidir. Âkif, 

“son Osmanl›” olmaktan ziyade hakikî mânas›nda “son ‹slâmc› 

Türk”tür. Âkif t›pk› Ziya Gök Alp gibi, bir “gecikmi”tir. Bunlar 

gemi batarken akla gelen tedbirlere benzerler. Bir mant›k ifade 

edebilirler ama bir realiteye cevap veremezler.

Yaşar Nabi Diyor ki:

1. Mehmet Âkif, muhakkak ki, bugünkü anlay››m›zla milliyet telak-

kisinden uzak kalm› ve ›rkî ba¤lara ehemmiyet vermiyerek, muay-

yen bir din ba¤› etraf›nda birleen bir ümmet fikrinin samimî 

müdafaas›n› yapm›t›r.

2. Âkif, Türk ‹nk›lâp binas›n›n kurulmas›na hizmet etmi say›lamaz, 

fakat ink›lâb›n henüz mevzuubahs olmad›¤› bir zamanda, her 

eyden önce vatan› düman istilâs›ndan kurtarmak azmile birleen 

emekler aras›nda elbette onun da hissesi vard›r. ‹stiklâl sava› 

davas›na itirak eden Âkif, bu davan›n bütün ‹slâml›k nam›na 

de¤il, sadece Türklük hesab›na yürütüldü¤ünü görünce, ink›lâp 

saflar›ndan uzaklam›t›r ve bu uzaklama, hattâ, ink›lâb›n muaz-

zam bir bina halinde inas›n› gözlerile görmemek için, yurdu en 

mesut an›nda terk etmek derecesinde kuvvetli bir red eklinde 

tecelli etmitir. Bu noktay› göz önünde tutmadan Âkif’i mütalâa 

etmek, ink›lâpç› bir Türk için mümkün de¤ildir.

3. Sanatkâr cephesine gelince, Âkif’in eserlerinin yaat›c› bir hayatiye-

te sahip oldu¤u kanaatinde de¤ilim. Ciltleri dolduran manzum 

yaz›lar› aras›nda hakikaten iir denilebilecek parçalar pek az bir 

yer tutar.

4. ‹nsanî cephesini, kendisini tan›mad›¤›m için, ancak eserlerine 

bakarak arat›rabilirim. Bu eserde pek iyi ve müfik bir kalbin 

çarp›nt›lar›n› hissetmek kabildir. Fakat onun fazilet telakkileri 

bile, bir çok çöl iklimi için tasarlanm› do¤malar›n çerçevesi içinde 

mahpus kalm›t›r.

Suphi Nuri Diyor ki: 

1. Evvelâ bir air de¤ildi, olsa olsa bir nâz›md›. Milliyetçi de¤ildi, 

‹slâmc› idi.

2. Âkif ne bir sanat airiydi ve ne de halk airi.

3. Âkif’in Türk ‹nk›lâb›na hizmeti herkesinki kadard› yoksa orijinal ve 

fevkalâde de¤ildi. ‹stiklâl Mar› bir hizmet de¤ildir. Bu mar her 

cihetten fenad›r. ‹stiklâlci Türklerin hislerine tercüman olmam›t›r. 

“Korkma” diye bal›yan bir mar Türklerin hakikî ve öz duygu ve 

heyecanlar›n›n tercüman› olamaz. Türk korkmaz, ‹stiklâl Sava›’nda 
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ise hiç korkmadan yedi düvele kar› gelmi ve muzaffer olmutu. 
Binaenaleyh Âkif istiklâl ve ink›lâp için savaan Türklerin yüksek ve 
asil hislerini ve seciyelerini bilse idi hiçbir vakit u sinire dokunan 
“korkma” kelimesiyle mar›na balamazd›. Hele istiklâlini kazan›p 
ink›lâba koyulan, cumhuriyeti ve lâikli¤i kabul eden Türkler bu 
mar› hiçbir zaman benimseyemezler. Bu mar bizim de¤ildir, bir 
saat evvel ortadan kald›r›lmas› gerektir. Bir de bu mar insan› uyu-
tuyor, hiçbir vakit insana yüksek ve kuvvetli bir heyecan vermiyor. 
Nerede “Hey Gaziler”, nerede “‹zmir veye Cezair” marlar› ve nerde 
Dede’nin “Tekbir”i? Âkif’in mar› menfi ve istatikîdir. Biz de müs-
bet ve dinamik bir mar istiyoruz. Coturan, a¤latan, güldüren bir 
mar istiyoruz.

4. Âkif’in teknik bak›m›ndan edebiyatta hiçbir tesiri olmam›t›r. 
Edebiyat›m›z›n ondan evvel ve ondan sonra daha kuvvetli tekni¤e 
malik olanlar› vard›r.

5. Âkif’in memleketten uzaklamas› hissiyat›na ma¤lubiyetindendir. 
Merhum sübjektif bir adamd›, objektif de¤il. O ümmetçili¤i milli-
yetçilikten, ‹slâmiyet’i Türklük’ten, muhafazakârl›¤› ink›lâpç›l›k-
tan, ark› garptan üstün tutuyordu. Âkif alaturka bir Pier Loti idi. 
Türkiye’yi hep eski olarak görmek isterdi. Yeni Türkiye’nin ideali-
ni anlamam›, kavramam› idi. Bununla beraber hislerinde samimi 
idi, hareketlerinde namuslu idi. 

6. Âkif’in eserlerinde sosyal bir tez yoktu. Âkif’in hiçbir tezi yoktu, 
fakat yaln›z bir mevzuu vard›, o da ‹slâml›k, ümmetçilik, 
muhafazakârl›ktan ibaretti.

7. Âkif’in her taraf› insanîdir. Ümmetçi hisleri, bu hislerin terennümü, 
bu hislere sadakati, baka hislere kar› olan muhalefeti, kini ve nef-
reti hep insanî hareketler de¤il midir?

Has›l› Âkif öz ve dindar bir insand›, fakat o insanl›¤› bizim anla-
d›¤›m›z gibi telâkki etmiyordu. O mazinin insan› idi, biz ise, 
bugünkü ve yar›nki insanlar›z. Onun inkiaf ve terakki kabiliyeti 

yoktu, biz ise hep ileriye do¤ru giden insanlar›z.

Sabahattin Ali Diyor ki:
 

1. Âkif reformist bir din airidir.

2. Türk kurtulu hareketine itirak eden muhtelif s›n›f ve camialar 

vard›r. Âkif bunlardan bir k›sm›n›n tercüman› olmak ve bir k›sm›na 

da aktif heyecan vermek itibariyle bu harekete hürmet edenler 

aras›nda yer alabilir!

3. Âkif yürüyen tarihin arkas›ndan yetiemiyece¤ini anlay›nca kenara 

çekilme¤i tercih etmitir.

4. Âkif’in kuvvetli sanatkâr taraflar› var ve her sanatkâr›n insanî taraf-

lar› vard›r.

Kaynak: Yeni Adam, S. 169, 25 Mart 1937, s. 10-11.

“Akif yürüyen tarihin arkasından  
yetişemeyeceğini anlayınca kenara  
çekilmeyi tercih etmiştir”.  
(Sabahattin Ali)

(Dergâh Yayınları arşivi)
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94.

Şair Mehmet Âkif için memleketin  
fikir ve edebiyat adamları ne diyorlar (IV)

imdiye kadar Mehmet Âkif için bir çok yaz› yaz›ld›. Bunlar›n ço¤u onun 

hakk›nda daha çok hissî hükümlerin belirmesine vesile oldu. Maksad›m›z çok 

mühim sayd›¤›m›z bu yedi noktan›n ayd›nlat›lmas›d›r. Anketimize verilen 

cevaplardan dört tanesini bas›yoruz.

1. Âkif milliyetçi bir air midir, ‹slâmc› bir air midir?

2. Âkif bir s›n›f airi midir, yoksa halk airi midir?

3. Âkif’in Türk ‹nk›lâb›na hizmeti var m›d›r?

4. Âkif’in edebiyata teknik bak›mdan hizmeti olmu mudur?

5. Âkif’in memleketten uzaklamas›n› nas›l izah edersiniz?

6. Eserlerinde sosyal bir tez var m›d›r?

7. Âkif’in insanî olan taraflar› var m›d›r?

Falih Rıfkı Diyor ki: 

1. Âkif, Osmanl›-‹slâm ammesinin airidir.

3. Bizim ink›lâb›m›z, hayat, fikir ve vicdan hürriyetlerini ve lâisizmi 

müdafaa eder. Osmanl›- ‹slâm ideolojisi ile Kemalizm ideolojisi 

tam tezat halindedirler.

5. Kafas›n›n darl›¤› apka giymesine müsait de¤ildi. M›s›r’a gitti. 

Fakat as›l kalbi bu memlekete ba¤l› idi. Onun topraklar›nda 

yatma¤a geldi.

7. ‹nsanî taraf üphesiz vard›r. Sefalete ac›r ve fazileti severdi.

Sadri Ertem Diyor ki:

1-2. Bence Âkif’in karakterini tesbitten önce onun yaad›¤› devri, bu dev-

rin hudutlar›n› tayin etmek lâz›md›r. Âkif on dokuzuncu asr›n ark 

dünyas›nda halketti¤i, göklere ç›kard›¤›, ve yere vurdu¤u 

ahsiyetlerin aras›nda yer tutar. On dokuzuncu asr›n ark 

dünyas›nda ahsiyetleri üç gruba ay›rmak mümkündür: a) Din çer-

çevesi içinde kurtulu yolunu ar›yanlar yani istismara din kalkan› 

ile kar› koymak istiyenler. b) Nasyonalist bir hamle ile inhilâlden 

kurtulmak istiyenler. c) Kozmopolit bir cereyana tabi olarak Avrupa 

hayranl›¤› ile ii halledeceklerine kani olanlar. Âkif birinci zümreye 

mensup olanlardand›r. Yani Cemalettin Ef¤ani ve Mehmet Abde 

[Muhammet Abduh] gibi din hassasiyeti ile ark› kurtarmak, müs-



s e s s i z  y a ş a d ı m230

takil hayata sahip olmak iddias›nda idi. Vak›a Âkif büyük siyasî 

mücadelelere, sosyâl kavgalara girimi bir insan de¤ildir. Fakat 

iiri davas›na hizmetkâr yapan, ruhunun ihtilâçlar› onun ruhunda 

on dokuzuncu asr›n kahramanlar› profilini çizer. Bu dekor içinde 

Âkif vakti geçmi bir Süleyman Dede bir Müslüman Dante’dir. Âkif, 

bu bak›mdan tamamen din airidir, fakat, biz Âkif’i böyle bir s›n›fa 

tabi savamaktan ise onu hassasiyetini terennüm etti¤i zümre için-

de tahlil etmelidir. “Sait Paa”y› yazan Âkif ‹stanbul’un baz› köe-

lerinde küfr ile itham edilirken beri tarafta da kozmopolitlerin ve 

millîcilerin hücumundan kendisini kurtaram›yordu. Âkif zengin 

klerikal bir zümrenin mümessili de¤ildi. zaten bizde bu zümrenin 

tam bir teekkül halini ald›¤› görülmemitir. Çünkü klerikal zümre 

zenginleince derhal s›n›f de¤itirmi ve zengin mülk sahiplerine 

ve büyük burjuvalara iltihak etmitir. Molla Beyler, Mollazadeler, 

erifler ve kazasker çocuklar› klerikal zümreden geldikleri halde 

sonunda onlardan ayr›lm›lard›r. Âkif ne do¤um, ne hayat, ne de 

ölüm itibariyle bu zümre ile münasebet tesis etti. Âkif, binas›n› 

sigorta için ancak Allah’a emanet eden, dükkân›n›n kazanc›n› 

“El-Kâsibü Habibullah”lar›ndan bekliyen, her yemekten sonra da 

“fukara bölü¤ünden ay›rma ya Rabbi” diyen, fukaral›¤› cennet için 

Âkif’in çocukluğunda bir kez  
dinleyip etkisinden kurtulamadığı, 
üzerine mısralar yazdığı  
Said Paşa İmamı’nın şahidesi.
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bir nevi haz›r bilet sayan esnaf, küçük memur, çiftçi, dükkânc›, 

hulâsa bütün hücumlar önünde yegâne varl›k olarak ecaat›n› 

muhafaza eden küçük burjuvalar›n tipik bir timsâli idi. 

  Küçük burjuva her yerde oldu¤u gibi bizde de muhafazakâr olmak-

tan ziyade geri mânada anarist, eskiye ve geriye dönme¤i tavsiye 

eden bir zihniyet çerçevesi içinde yaar. Âkif, bu zümre içinde [yer] 

al›nca bizim bugünkü tariflerimiz onu ihata edemez. Çünkü hissen 

dindard›. Dil itibariyle di¤er zümrelerin muvaffak olamad›¤› ekil-

de millîdir. Bu sual sorulunca hayalimde daima aziziye fesli, elfiye 

alvarl›, kalo kundural›, cami ad›rvanlar› önünde abdest alarak 

k›ll› kollar›n› büyük yazma mendillerle silen, akamlar› yine yazma 

mendiller ile ekmek ve çocuklar›n›n nafakalar›n› saran insanlar 

canlan›r. Bu insanlara hangi s›fat› verirseniz onlar›n iir dili olan 

Âkif’e de ayn› vasf› vermiye mecbursunuz.

3. Türk ‹nk›lâb›n› Türk ‹stiklâl hareketinden ay›rd›¤›n›za göre hay›r, 

ay›rmad›¤›n›za göre evet… Çünkü Âkif Avrupa’ya kar› dik ve kes-

kin bir istiklâl taraftar›d›r. Çanakkale iiri, hâlâ hergün kulak-

lar›n›zda akisler b›rakan, ‹stiklâl Mar› müstakil yaaman›n zevki-

ni alan ve istiklâl yoluna kurban olmay› bilen bir adam›n hislerini 

ifade etmektedir. air Âkif Türkiye’nin istiklâlini istiyen insand›. 

Bir saniye onun baka türlü düündü¤ünü tasavvur edemem. 

‹stiklâl davas›nda o, zafere kadar bizim saf›m›zda idi. ‹stiklâlden 

sonra sosyal davalarda bizden ayr›ld›.

5. Âkif, memleketten kovulmad›. Kendisi istiklâlini kazanan bir mem-

leketten kendi arzusu ile ç›kt›, baka memleketlere gitti, dolat›, 

sonra tekrar memlekete döndü ve ölüme orada kavutu. Âkif’in 

memleketten uzaklamas›n› ben büyük bir dava diye de¤il, bir 

dekor de¤itirme arzusu ve bir küçük hassasiyet hikâyesi diye 

kabul ederim. Âkif’in bu hassasiyet hikâyesi etraf›ndaki gayri 

memnunlar taraf›ndan mübalâ¤aland›r›ld›. Onun hassasiyeti 

müthi galeyanlar eklinde gösterildi. Halbuki Âkif’in son m›sralar› 

ve hayat›n›n son günleri gayri memnunlar›n istismar ettikleri ve 

“Osman’›n kanl› h›rkas›” eklinde zaman zaman ortaya att›klar› 

heyulâ ile hiç alâkadar de¤ildi. 

7. Âkif’in insanî taraf› derken çok insafl› konumak lâz›md›r. Âkif bir 

dünyada yaad› ki, insanî hisler üç sebepten dolay› onun için 

katledilmi bir halde idi. Âkif’in yaad›¤› dünyada insaniyet denen 

ey hakikaten yoktu. Nitsche’nin üstünadam’›n›, Gustave Le Bon’un 

âli ›rk›n›, bütün Avrupal›lar›n Avrupa’n›n üstünlü¤ünü iddia ettik-

leri bir devirde ya›yan Âkif için medeniyet tek dii kalm› canavar 
idi! Avrupa’n›n kanl› ittifaklar çenberi içinde 20 milyon insan› har-

cad›¤› bir zamanda ya›yan adam›n insanî hislere sahip olmas› 

s›hhatine delâlet edemezdi. Âkif dünyay› ‹slâm gözüyle seyreder-

di. Bu dünyaya kar› Avrupa, sadece aa¤› insanlar memleketi hissi 

ile bakt›, bu dekor içinde bulunan adam›n asi olmas› kadar tabiî bir 

ey tasavvur edilemez. Nihayet Âkif ‹slâm terbiyesi, felsefesi ve 
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onun hayat› anl›yan dekoru içinde idi. Bu dekorun teokrasiden 

geleni dünyay› tabiat haricinde bir Allah’›n emrine terk eden ve 

mutlak ve kudretli “Rabbülâlemin”i vard›. Bu “Rabbülâlemin” baz› 

beerî hislere sahip olmakla beraber insanlar› biribirlerine 

k›rd›rmay›, ölümü hayata tercih ediyodu. ‹nsanî hislerin yaln›z bir 

söz halinde dillerde bakalar›n› itham için bir vas›ta eklinde 

konuuldu¤u zamanlarda Âkif’in insaniyet davas›ndaki mevkii, 

bence sorulm›ya de¤mez. Çünkü bu suali ona de¤il, devrine ve 

dünyas›na sormal›d›r.

Nurettin Artam Diyor ki: 

1. Âkif’in dindar oldu¤u, dinî esaslar› bir çok iirlerinde müdafaa 

etti¤i gün kadar aikârd›r. Fakat o, din duygular›n› içinde yaad›¤› 

devrin ve muhitin telâkkilerine uygun olarak, bir milliyet 

müdafaas›nda kullanmak istedi. Çanakkale neferinin bütün dünya 

hücumu kar›s›nda gö¤üs gerii, hepimize heyecan ve iftihar 

vermitir. Bu heyecan ve iftihar Âkif’te bizden az de¤ildi, belki de 

çoktu. Fakat o, Çanakkale’de dö¤üen askerleri “Bedir’in arslan-

lar›” ile mukayese etmi, Çanakkale ehitlerinin mezar›na ta ola-

rak “Kâbe”yi dikmitir. Âkif milliyet duygular›n› duymam› ve 

duyurmam›t›r, diyemeyiz. Yaln›z o, bütün bu duygulara baka bir 

isim koyarak bizden ayr›ld›.

3. Türk ‹nk›lâb› geni bir mefhum ifade eder. Bu hareketlere kar›an 

bir çok simalar tan›yoruz ki yar›yolda kalm›lard›r. ‹gal alt›ndaki 

‹stanbul havas› ci¤erlerine pek a¤›r gelen air, gizli yollardan 

Anadolu’ya kaçar ve Ankara’da millî duygular› ahland›ran iirler 

yazarken ink›lâb›n sahnesinde ink›lâb›n adam› idi. Sonra? Âkif’in 

ondan sonraki yeri edebiyat tarihinin sahifeleridir.

5. Âkif inatç›, al›ngan ve etraftakilerden kendisine kar› devaml› sayg› 

bekliyen bir adamd›. Bu hisleri, onu, M›s›r’da bir prensin kendine 

aç›k bulundurdu¤u bir evde inzivaya sürüklemitir. Âkif, verdi¤i 

bu karar›n yanl› bir karar oldu¤unu ‹stanbul’a dönüünden çok 

önce anlam›t›, fakat çürümiye bal›yan karaci¤eri ona son günle-

rinin yaklat›¤›n› anlat›nc›ya kadar anayurda dönememitir.

7. Buradaki insanl›k kelimesi bir zümrenin duygusile duygulan›p ona 

sald›ranlara kar› sonsuz bir kin ve gayz beslememek demekse 

hay›r, kederi, neesi ve ülküsü bir olan bir cemiyet içinde kendisin-

den bakalar›n›n derdini bölümek mânas›na ise evet.

Kaynak: Yeni Adam, S. 170, 1 Nisan 1937, s. 10-11 ve 13. (Çantay, Âkifname, s. 384-386’da 
aynen yer alm›t›r).
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95.

Şair Mehmet Âkif için memleketin  
fikir ve edebiyat adamları ne diyorlar (V)

imdiye kadar Mehmet Âkif için bir çok yaz› yaz›ld›. Bunlar›n ço¤u onun 

hakk›nda daha çok hissî hükümlerin belirmesine vesile oldu. Maksad›m›z çok 

mühim sayd›¤›m›z bu yedi noktan›n ayd›nlat›lmas›d›r. Anketimize verilen 

cevaplardan üç tanesini bas›yoruz.

1. Âkif milliyetçi bir air midir, ‹slâmc› bir air midir?

2. Âkif bir s›n›f airi midir, yoksa halk airi midir?

3. Âkif’in Türk ‹nk›lâb›na hizmeti var m›d›r?

4. Âkif’in edebiyata teknik bak›mdan hizmeti olmu mudur?

5. Âkif’in memleketten uzaklamas›n› nas›l izah edersiniz?

6. Eserlerinde sosyal bir tez var m›d›r?

7. Âkif’in insanî olan taraflar› var m›d›r?

Kerim Sadi Diyor ki:

“Z›llullah”›n yamakl› güvercinlerle dolu saray› önünde secdeye kapanan 

popüler bir eda ile karalad›¤› manzumelerini Kur’an sahifelerinden seçilmi 

tabirlerle süsliyen Mehmet Âkif ültrareaksiyoner sar›kl›lar ordugâh›n›n ön 

saf›nda siyah bir bayrakt›r. 

“Safahat airi” bat›l itikatlarla hurafelerden ve taassuptan s›yr›lm› bir din –

yani, ekonomik istismar alt›nda k›rm›z› küreyvelerine kadar ezilen müstah-

sil halk kitleleri için daha “saf” bir afyon ve buna binaen o nisbette tehlikeli 

bir zehir- tahayyül ediyor; ve kapitalist medeniyetine “tek dii kalm› 

canavar”a isyan eder görünmesine ra¤men, emperyalist istilâ ordulariyle yan 

yana yürüyen hilafeti idealize etmekte taannüt gösteriyordu. Ba›nda fesle 

Nil k›y›lar›na kaç›› müdafaa etti¤i baz› geri telâkkilerin burjuva-demokratik 

ink›lâb› taraf›ndan empoze edilen sosyal yaay› artlar› kar›s›nda bozgu-

nunu ifade eder.

Orhan Seyfi Diyor ki:
 

1. Âkif milliyetçi air de¤ildir. Müslüman akaidini nereden ve o yol-

dan ayr›lan herkese levmeden bir airdir. Âkif’in iirlerinde yüksek 

bir din cazibesi, yüksek dinî bir heyecan bulmuyorum, o, hiç mis-

tik de¤ildir. Onun bütün teessürü, dini akaidi bütün sertli¤i ile 

hayat›m›za tekrar yerletirmek ve bizi, eski ‹slâm medeniyetine 

çevirmektir.
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2. S›n›f tabirinin medlulü, hayat›m›zda var m›d›r, acaba?.. Âkif 

muhafazakâr veya mutaass›p diye an›lan, naslar›n çerçevesinde 

kurtulamam› bir zümrenin airidir. Halk airi tabirini, biz halk 

aras›ndan ç›kan ve halk edebiyat›n›n tekni¤ini kullananlara veri-

yoruz. Tabiî bu mânada Âkif halk airi de¤il. Yaln›z popülerdir. 

Çok geni kitleye hitap etmek ve onlara mümkün oldu¤u kadar 

anl›yaca¤› bir dil ve bir duygu kullanmak istiyen bir airdir.

3. Âkif’in Türk istiklâline hizmeti vard›r. ‹stiklâl Mar› meydanda… 

Fakat ink›lâpç›l›¤a gelince, maziye, ananeye ba¤l› kalm›t›r. Yani 

muhafazakârd›r.

4. Teknik bak›mdan aruz veznini her türlü hissî, fikrî ifadeye kabili-

yetli bir ekle sokdu¤unda herkes müttefiktir. Fakat bu as›l sanat 

noktas›ndan bak›l›nca ne derece ehemmiyetlidir?.. Aruzla, her 

hat›ra geleni yaz›vermek bir k›ymet midir? Bence, Âkif’in de¤eri 

vezin oyuncaklar›nda, bu kolay ilerde de¤il, iç taraftad›r. Bize yeni 

bir ses duyurabilen m›sralar›ndad›r. Bize hayat›m›z›n eski 

manzaralar›n› sarahatle ve kudretle çizen tasvirlerindedir.

5. Âkif’in çocukluktan bal›yarak ald›¤› terbiyeyi düünün… Onun bu 

terbiyeye ne kadar ba¤l› kald›¤›n› ve kendisi için bunu bir fazilet, 

bir ahlâk ve vicdan meselesi yapt›¤›n› hat›rlay›n›z. apkay› küfrün, 

düman›n, bir remzi olarak gören bu samimî karakterin airin 

ruhunda tabiî müthi, bir aks-i tesir olacakt›r. ‹te onun M›s›r’a 

gidiini bununla izah edebiliyorum.

6. Âkif, cemiyetin normal tekâmülünü çok defa bir tereddi eklinde 

görüyordu. Eserlerinde müdafaa etti¤i en yüksek tez, eski 

Müslüman ahlâk›d›r. Yoksa, cemiyeti daha ileri merhalelere götü-

recek hamleler yapma¤› o düünmemitir san›r›m. Onun için en 

mükemmel cemiyet örne¤i “asr-› saadet” idi… Mümkün olursa 

oraya dönmek istiyordu.

7. Âkif halis bir ‹stanbul çocu¤udur. Onda millî ve mahallî zevk kuv-

vetlidir. Bence, onun as›l k›ymetini yapan budur. ‹nsanî taraf›na 

gelince, o ancak Müslüman olan› insan say›yordu. Din duygular› 

haricinde insanî duygular iirlerinde bir yer bulamam›t›.

Yusuf Ziya Diyor ki:

1. Âkif’e milliyetçi bir air demek ne mümkün… “Fikr-i milliyeti telin 

ediyor Peygamber” m›sra› ile ba¤›ran kendisi de¤il midir?

2. Âkif’e halk airi de diyemeyiz. O sarahaten yeil edebiyat›n yegâne 

cazibeli mümessili idi.

3. Evet… Âkif’in Türk ink›lâb›na büyük hizmeti vard›r. Onun eserleri-

ni okudu¤umuz zaman nelerden kurtuldu¤umuzu anl›yoruz. 

‹stiklâl Mar›na gelince buna ink›lâb›n de¤il, ihtilâlin sesidir, diye-

biliriz. 
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4. Mehmet Âkif bir çok airlerin samimî duygular› kekeledi¤i aruzla 

mahalle kahvesinde iskambil oynatm›t›r. Köy dü¤ününde pehli-

vanlar› güretirmitir. Onun vezne sokarak söylediklerini, vezinsiz 

yazmak bile kolay de¤il… Fakat, Âkif’in, Muallim Naci’den, Tevfik 

Fikret’ten sonra geldi¤ini, hattâ Ali Ekrem’in mehur vasiyetinden 

sonra selâset yolundan rakipsiz yürüdü¤ünü de unutm›yal›m.

5. Benim izah etmeme hacet yok… Safahat, her m›sra ile bu haleti ruhi-

yeyi izah etmiyor mu? Balkan harbinde yazd›¤› bir iire bak›n›z. 

Ma¤lubiyetimizde en çok dümanlar bize apka giydirecek diye 

korktu. 

6. Bir iirinde “Ben ki evet Arnavud’um” diyen Âkif, kendi Arnavut-

lu¤unu hat›rlad›¤› halde inkâra çal››yor. Ve bir Müslüman birli¤i 

istiyordu. Onun için her yeni bidatti. Tekrar Safahat’i gözden geçi-

relim. Bugün Türk milletine ilerleme imkânlar›n› veren ne yapt›ksa, 

Âkif onlara en korkunç tehlike diye bakm›t›r. Onun istedi¤i kendi 

fikrî terbiyesinden do¤an bir eriat dünyas›yd›.

Âkif’in nazar›nda insan, yaln›z müslümand›, alt taraf› gavur… ‹nsana yaln›z 

dinî ölçü ile k›ymet veren bir adamdan insanî eserler nas›l bekliyebiliriz?

Raif Necdet Diyor ki:

Mehmet Âkif hakk›ndaki düüncelerimi, bundan yirmi be sene evvel 

Safahat’›n ilk cildinin intiar› münasebetiyle Resimli Kitap mecmuas›na 

yazm›t›m. O zamandan beri esas fikrim hiç de¤imi de¤ildir. Böyle olmak-

la beraber muhterem Yeni Adam’›n benden sormak nezaketinde bulundu¤u 

suallere elimden geldi¤i kadar cevap vermeyi vicdan borcu bildim.

Âkif her eyden evvel dinî bir airdir. Onda din fikri, Müslümanl›k hissi di¤er 

bütün temâyül ve ihtiraslara tahakküm etmitir. Bunun tabiî bir neticesi ola-

rak Âkif’in milliyetçili¤i ‹slâm camias› içinde eriyip gitmitir. Mamafi bu, 

safahat airinin vatan ve milletini büyük bir feragat ve samimiyetle sevmesi-

ne mani olmak öyle dursun, belki bir amil olmutur. Edebiyat tarihimizin 

son devrelerinde yetien üç k›ymetli ahsiyet bariz farklar ve vas›flarla birbi-

rinden ayr›lm›t›r: Tevfik Fikret insaniyetçi, Mehmet Emin milliyetçi, 

Mehmet Âkif ‹slâmc›.

Âkif’in bu farik vasf›ndan sonra en karakteristik cephesi samimiyetidir. 

Ruhundaki samimiyet lirizm, heyecan ile birleti¤i zaman “Çanakkale” gibi, 

“Bülbül” gibi çok güzel iirler yazm›ya muvaffak olmutur. iirinden, bediî 

güzellikten mahrum manzumelerinde ise içtimaî bir faide, eklî bir nefaset 

ve tabiî bir sadelik vard›r. Mamafi tamamen bitaraf olmak için unu da söy-

lemelidir ki Âkif’in ruh ve ekil, hususiyle sanat ve estetik güzelliklerinden 

nasipsiz kalm› kuru manzumeleri, vezinli sat›rlar› da az de¤ildir.

iirde Mehmet Âkif’in en kuvvetli taraf› aruza mutlak hakimiyetidir. 

Filhakika imdiye kadar hiçbir air –hattâ Muallim Naci, hattâ Fikret de 

dahil oldu¤u halde- aruza onun gibi hâkim olamam›, bu vezni onun gibi 

“Akif, Ali Ekrem’i şiirleri için sevdiğine 
35 senedeki 3 yeminlerinden birini 
ederek, ‘Ali Ekrem’in Elvah-ı Tabiat’ını 
görmeseydim Safahat’ı yazamazdım” 
demişti. (Mithat Cemal, Mehmet Âkif)
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sevimli bir suhulet ve selâset, tabiî ve elastikî bir seyyaliyetle kullanmam›t›r. 

Bu itibarla Safahat airinin teknik bak›m›nda iirimize hizmeti büyüktür. 

Âkif’te de, Muallim Naci’de oldu¤u gibi, nâz›ml›k airli¤e galiptir. ‹smail 

Safa’ya “air-i maderzat” derlerdi. Mehmet Âkif’e de “nâz›m-› maderzat” 

diyebiliriz. Aruz veznini ilk defa pürüzlerden, imale ve zihaflerden 

kurtarm›ya çal›mak suretiyle Ahmet Paa’n›n on beinci as›rda balad›¤› ii 

o, yirminci as›rda ikmâl etmitir. E¤er Âkif’te samimiyet ve vezne hâkimiyet 

ile beraber garp, sanat ve lirizm temayülât› da kuvvetli olsayd› asr›n›n en 

büyük airi olabilirdi.

Mehmet Âkif’in büyük Türk ink›lâb›na hizmet edip etmedi¤i meselesine 

gelince, bunu do¤ru cevap verebilmek için Türk ink›lâb›n› iki büyük cepheye 

ay›rmak lâz›md›r. Birincisi silâh kuvvetiyle, vatan ve hürriyet ekliyle memle-

keti ink›razdan kurtar›p millete tam bir istiklâl, tam bir hayat ve eref hakk› 

veren cephe ki as›l ink›lâb›n kayna¤›n›, hareket noktas›n› tekil eder. Di¤eri 

kurtuluu, ikbal ve istiklâli ebediletirmek için yap›lmas› zarurî radikal yeni-

likler ve de¤iikliklerdir. Âkif ink›lâb›n ilk cephesine de¤erli hizmetlerde 

bulunmutur. Baz› fikrî nakiselerine ra¤men temiz bir heyecan›n mahsulü 

olan ‹stiklâl Mar› bu hizmetin mukaddes bir sembolüdür. urac›kta unu da 

söyliyeyim ki benim ‹stiklâl Mar›’nda buldu¤um en ehemmiyetli zaaf Âkif’in 

emperyalizm yerine alelumum medeniyet aleyhinde bulunuudur. 

‹nk›lâb›n ikinci cephesine, yani as›l ink›lâba bittabi Âkif’in hiçbir hizmeti 

dokunmam›, hatta ink›lâba kar› somurtkan bir çehre alm›t›r. Filhakika 

tamamiyle ark ve ‹slâm medeniyetinin tesir ve nüfuzu alt›nda kalan air 

yap›lan mesut yenilik ve devrimleri bir türlü benimseyememitir. Nurlu 

kas›rgalarla ark medeniyetinden garp medeniyetine geçi Âkif’in ba›n› 

döndürmü, gözünü karartm›t›r. E¤er denildi¤i gibi, apka giymek için o 

kadar sevdi¤i memleketini terk etmise bu, de¤il mütefekkir ve mütefennin 

bir aire, az çok do¤ru düünen alelâde bir insana bile yak›am›yacak acip bir 

gerilik hareketidir. u iptidaî düünce ve hareket kültür ve tefekkür 

bak›m›ndan çok ac› tenkitlere lây›kt›r. Mamafi bu dürüst ve afif adam›n 

inand›¤›, bütün bir ruhla yap›t›¤› akidelere kar› gösterdi¤i o esiz samimi-

yet ve meclubiyeti ayn› zamanda hürmetkâr bir hayranl›kla kar›lamamak 

kabil de¤ildir. Âkif’in en büyük hatas› müteass›bane bir muhafazakârl›¤› her 

türlü yenilik ve de¤iikliklere üstün tutuudur. Fakat muhterem air bu 

hatas›n›n cezas›n› pek elim bir tarzda görmü, memlekete ricat ederken 

siyasî, medenî ve içtimaî bütün prensiplerinin izmihlâl berat›n› da beraber 

getirmitir. 

Bütün bu hazin tecellilere ra¤men Mehmet Âkif’in insanî ve edebî ahsiyet 

ve hüviyetini birer kelime ile karakterize etmek lâz›m gelirse biperva denile-

bilir ki o, esiz bir kahramand›r, seciye ve aruz kahraman›!..

Kaynak: Yeni Adam, sayı: 171, 8 Nisan 1937, s. 10-11 ve 13. (Çantay, Âkifname, s. 380-
383’te aynen yer alm›t›r).



s e s s i z  y a ş a d ı m 237

96.

Şair Mehmet Âkif için memleketin  
fikir ve edebiyat adamları ne diyorlar (VI)

imdiye kadar Mehmet Âkif için bir çok yaz› yaz›ld›. Bunlar›n ço¤u onun 

hakk›nda daha çok hissî hükümlerin belirmesine vesile oldu. Maksad›m›z çok 

mühim sayd›¤›m›z bu yedi noktan›n ayd›nlat›lmas›d›r. Anketimize verilen 

cevaplardan üç tanesini bas›yoruz.

1. Âkif milliyetçi bir air midir, ‹slâmc› bir air midir?

2. Âkif bir s›n›f airi midir, yoksa halk airi midir?

3. Âkif’in Türk ‹nk›lâb›na hizmeti var m›d›r?

4. Âkif’in edebiyata teknik bak›mdan hizmeti olmu mudur?

5. Âkif’in memleketten uzaklamas›n› nas›l izah edersiniz?

6. Eserlerinde sosyal bir tez var m›d›r?

7. Âkif’in insanî olan taraflar› var m›d›r?

Nurullah Ataç Diyor ki:

1. Elbette ki milliyetçi de¤ildir. Bütün eserinde: “Dinde kavmiyet 

olmaz” der ve milliyet fikrinin y›k›c› oldu¤unu söyler.

2. Bir halk airidir, çünkü onun cemiyetimizin her s›n›f›nda severek, 

hislerine tercüman oluyor diye okuyanlar var. “Halk airi” dedim, 

yanl› söyledim: cemaat airidir.

3. ‹nk›lâb› mümkün k›lan artlar›n haz›rlanmas›nda hizmeti oldu, 

do¤rudan do¤ruya ink›lâba de¤il.

4. Hay›r. Nâz›mda Âkif, Fikret’in muakibi olmaktan baka bir ey 

de¤ildir. Onun yapt›klar›n›n hepsini Fikret zaten yapm›t›r.

5. ‹nk›lâb› kabul edemedi¤i, ona uyamayaca¤›n› anlad›¤› için gitti¤ini 

san›yorum.

6. Âkif’te fikir yoktur, bir tak›m fikir gölgeleri vard›r. Eserine bir “irti-

ca fikriyat›” dahi denilemez.

7. Her insanda oldu¤u gibi.

İlhami Bekir Diyor ki:

Bundan yüz y›l sonra, bir Türk edebiyat› tarihi yazacak olan muharrir, 

Âkif’in ölüm tarihinde hakl› olarak tereddüt edecek ve öyle diyecektir:
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“Mevzuubahs air, her ne kadar elimizde bulunan vesikalarda, 1937’de 

ölmü görünüyorsa da kendisinin 1920 y›llar›nda ölmü olmas› daha varid-i 

hât›rd›r. Müteveffa yüzde yüz millî, yüzde doksan dokuz airdi. Kendisinin 

Türk edebiyat›na teknik bak›mdan büyük bir faydas› olmu, ancak yapt›¤› 

ey, devri airlerinden bir çoklar›n›n yapt›¤› gibi, asideyi, nevruzineyi am 

baklavas›n› daha leziz, daha kabil-i hazm bir hale getirmekten ibaret 

kalm›t›r. Çok ükür ki, bugünün modern Türk sofras›nda bu yemeklerin ad› 

bilinmiyor, Mehmet Âkif devrinin en büyük airlerindendir. Her sanat eseri 

u veya bu çeit cemiyetlik bir kavgan›n bayra¤› oldu¤una ve tezsiz eser 

olam›yaca¤›na göre, kendisinin de müdafaa etti¤i bir tez vard›. As›m adl›, bir 

zamanlar moda olmu eserinde daüss›la çeken hoca, air Mehmet Âkif’in ta 

kendisidir. Nas›l ki, Tevfik Fikret’e zangoç diyen de odur. 1937 y›l›n›n gaze-

telerinde onun ölümü (ki biz bunun bir y›ldönümü olmas›na ihtimâl veriyo-

ruz) münasebetiyle yap›lm› olan büyük bir ihtifalden bahsediliyor. Biz 

böyle muazzam bir ihtifalin, ink›lâpç› hamlelerin çoktan balam› 

bulundu¤u bu y›lda yap›lm› olmas›na ihtimâl vermiyor, birkaç geri adam›n 

mânas›z tezahürat›n› gazetelerin iirmi olmas›na hamlediyoruz. Bu geri 

hareket yaln›z, o zaman›n, imdi elimizde bulunan Yeni Adam adl› bir fikir 

gazetesi taraf›ndan protesto edilmitir. Ancak, Yeni Adam idealist ve ink›lâpç› 

oldu¤u ve bundan dolay›, Âkif gibi, ink›lâpç›l›k öyle dursun, hattâ muha-

fazakâr bile olm›yan bir adam› dehetle yere vurmak istedi¤i için, onun air 

taraf›n› inkâr temâyülleri izhar etmi ve bu çeit anketler neretmitir.

‹te büyü¤üm, yüz y›l sonraki muharrir, Mehmet Âkif için böyle diyecektir”.

Adsız Diyor ki:

1. Âkif Osmanl› milliyetçisidir. Onun koyu ‹slâmc› gözükmesi 

Osmanl›l›¤›na engel de¤ildir. Çünkü Osmanl›l›¤›n ay›r›c› 

vas›flar›ndan biri de ‹slâmc› olmas›d›r. Âkif’in “Osmanl›” kelimesi-

ni kullanmay›p mütemadiyen dinden bahsetmesi Osmanl› 

milliyetçili¤ine mani olamaz. Osmanl›l›¤›n kurdu¤u büyük siyasî-

içtimaî sistemde din en esasl› unsur oldu¤u için Osmanl› milliyet-

perverleri çok defa dinci gibi gözükmütür. Hiç üphe yok ki Âkif 

Türkiye’yi, Fas’tan, M›s›r’dan ve ‹ran’dan daha çok seviyordu.

2. “S›n›f” kelimesini gereken ve gerekmiyen her yere sokmak komi-

nistlerin marifetidir. Onlar›n dar kafalar› her eyi s›n›flara taksim 

etmedikçe anlam›ya müsait olmad›¤›ndan her airi de muhakkak 

iktisadî-içtimaî bir s›n›f›n mal› gibi görmek istemilerdir. Halbuki 

memlekette Âkif’e her hususta taraftarl›k edenler, yaln›z dinî bi 

s›n›f olsa bile, Âkif bir millet airi olmak iddias›nda idi. Âkif’in 

s›n›f airi olmad›¤›na en büyük delil, bugünkü lâik hükümetin 

müessesesi olan Halkevi’nde, 18 Mart ihtifalinde iirlerinin 

okunmas›d›r. Demek ki cumhuriyet ve ink›lâp kendilerine emanet 

olunan bugünkü gençlik Âkif’i kendisinden say›yor, onda yaban-

c›l›k görmüyor. 



s e s s i z  y a ş a d ı m 239

3. Âkif’in Türk ink›lâb›na hizmeti vard›r. Kurtulu Sava›’nda onun 

Anadolu’ya geçmesi, kendisi gibi düünen binlerce vatanda› bu 

savaa taraftarl›¤a sürüklemi, iirleri de millî sava›n manevî 

g›das›n› tekil etmitir. Bugün memlekette boru öttürmiye kalkan 

baz› airimsi kimseler, Kurtulu Sava› y›llar›nda ‹stanbul’da ak 

ve fuhu manzumeleri yazarken Âkif’in Anadolu’ya geçmi olmas›, 

bal› ba›na bir hizmet ve k›ymet tekil eder.

4. Âkif’in Türk edebiyat›na teknik bak›m›ndan da hizmeti olmutur. 

Aruzun Türk dilile kaynaan en mükemmel örneklerini Âkif 

vermitir. Fakat dahilerin bile bazen baya¤›lat›¤› düünülürse 

bunun da tabiî oldu¤unu kabul etmek icap eder.

5. Âkif’in memleketten uzaklam› olmas›n› onun pek yüksek seciyeli 

olmas›yla izah ederim. Hissen, fikren ve vicdanen taraftar oldu¤u 

eyleri kabul eder gibi görünmek küçüklü¤üne dümemitir. 

Âkif’in M›s›r’a kaç›› “be¤enmedi¤im eyleri alk›lam›yaca¤›m” 

diyen namuslu ve merdane bir harekettir.

6. Âkif’in insanî taraflar› var m›d›r diye soruyorsunuz. H›rs›z ve dal-

kavuk olmay››n› kâfi bulmuyor musunuz?

Faruk Nafiz Diyor ki:

Bir air hakk›nda hüküm vermek için kendi kendime bu üç suali sorar›m:

— Lisana hizmet etmi mi?

— Sanata hizmet etmi mi?

— Memlekete hizmet etmi mi?..

Ve yaln›z bunlardan birine “evet” cevab›n› ald›¤›m zaman, air, bence vazife-

sini yapm› bir adam say›l›r, de¤il mi ki, gelii ile gidii aras›nda, mevcuda bir 

fazla ilâve etmitir. Bu adam hay›rl›d›r.

Daima harikalar ar›yan basit münekkit, istedi¤i kadar, onda noksan bulsun. 

Filde aslan pençesi, aslanda filin dileri yok diye tenkide geçenler, onlar›n 

bünyelerinden ziyade kendi düüncelerindeki zaaf› meydana koymu olur-

lar. airde var olan de¤erler münakaa edilir, yok olan de¤erler de¤il. Böyle 

bir tenkide k›ymet verilseydi yeryüzünde tutunan tek bir isme tesadüf edil-

mezdi.

Rahmetli Mehmet Âkif, yukardaki suallerden birine de¤il, hepsine “evet” 

dedirten bir airdir. Onun büyüklü¤ünü bo kalan yerinden anlamak 

kolayd›r.

Kaynak: Yeni Adam, S. 172, 15 Nisan 1937, s. 10-11. (Çantay, Âkifname, s. 387’de sadece 
Ads›z’›n -beinci ve alt›nc› sorulara verdi¤i cevaplar hariç- cevab› nakledilmitir).

Âkif’in şiirlerini mühim bulduğu genç nesil  
şairlerden Faruk Nafiz Çamlıbel masa  
başında.
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97.

Yeni Adam’ın anketi münasebetiyle bir mektup112

Hasan Basri Çantay

Ciddi ve ilmî neriyyatiyle tan›nm› olan mecmuan›zda Mehmet Âkif 

hakk›nda bir anket açm›s›n›z.

Buna verilen cevaplar› sevinçle okuyoruz. Öyle tahmin ederim ki memleke-

tin say›l› bütün ediplerini de müteâkip nushalar›n›zda okuyaca¤›z. 

Yeni Adam’›n sualleri, leh ve aleyhinde ve hakk›nda bir çok yaz›lar yaz›lan, 

bir airin tayini hüviyeti ve tasnifi noktas›ndan haiz-i ehemmiyettir. Onlara 

memleketin her yerinden cevablar verilmelidir. ‹te, ben de -dâvetsiz dü¤üne 

gidenler gibi- bu ankete itirak ediyorum. Zâten cumhura âid olan bir mev-

zua davet te laz›m de¤il ya…

1. Ben Âkif’e “Millî air de¤ildir” demenin imkân›n› bulam›yorum. 

Çünkü onun bütün terennümat› millî idi, milletin derunî sesleri idi. 

Hem, “Millî” ile “Milliyyetci” baka baka olmak laz›md›r, kanaât›nday›m. 

E¤er “Milliyyetci” demek, meselâ, eski Türk Ocaklar›’n›n bir iâr, bir meslek, 

bir ibölümü hâlinde takip ettikleri “siyasî Türkcülük” demekse Âkif o 

Türkcülü¤ün d››nda kalm›t›r, hattâ ona aleyhdar olmutur. Âkif’in bu 

aleyhdarl›¤› Türk milletinin harsini, ilerlemesini bo¤mak için de¤il, kendi-

nin yaad›¤› ve fa’al bir surette yaz› yazd›¤› devirde zaif vatan› tefrikalardan 

ve parçalanmaktan siyanet etmek içindi, yurdseverli¤indendi. O devrin ica-

bat ve erâitini göz önüne getirmezsek verece¤imiz hükümlerde hata etmi 

olabiliriz. 

E¤er “Milliyyetci” demek “Türkü Türk olarak sevmek” demek ise Âkif, übhe 

yok, olanca temiz ve ümullü mânasiyle bir “Milliyyetci”dir. Çünkü o, içinde 

yaad›¤› milleti kadar hiç bir varl›¤›n mehabbetine, ak›na kendini vermedi, 

ba¤l›yamad›. 

Bunlarla beraber, Âkif kanaat çevresini daha çok geni tutmutu. O çevre, 

merkezinde ve ba›nda dâima Türk milleti kalmak üzere, yüzlerce milyon 

Müslüman› ihatas›na almak istedi. Âkif görüyordu ki: dünyan›n en ac›nacak 

insanlar› Müslümanlard›r. Onlar› hurafelerden, geriliklerden, esaretlerden, 

zilletlerden kurtarmaya çal›t›. Terakki ve istiklâl aklar›n› ruhlar›na zerk 

etmek istedi. Bütün Müslümanlar› yekdi¤erine ba¤l›yan “ana tel” 

‹slâmiyet’ten ibâretti. Fakat o tel eski samimî ve kuvvetli sesini vermiyordu; 

Paslanm›t›! Bu paslar› temizlemek kudsî bir vazife idi. Nihayet, Cemaleddin-i 

Efganî’nin, eyh Muhammed Abdühü’nün [Abduh’un] benli¤ini saran ve 

yakan “hakimiyet-i ‹slâm - ittihad-› ‹slâm” atelerine cihan-› ‹slâm’da yaln›z 

Âkif ve Hindistanl› ‹kbal gibi mahdud airlerle ancak bir iki hakîkî âlim teva-

rüs etmiti. Onlar bütün Müslümanlar›n behemehal hakimiyetlerine 

kavuaca¤›na ve dünyan›n hatta ergeç Müslüman olaca¤›na, bundan baka 

çare bulunmad›¤›na inanm›lard›.

Âkifnâme sahibi, hep Âkif dostu 
Hasan Basri Çantay, Milli Mücadele yıllarında.

112 Bu mektubu Yeni Adam’ın kıymetli müdür ve 

sahibi bay İsmail Hakkı Baltacıoğlu’na takdim 

etmek üzere yazmıştım. Anket birdenbire kapan-

dığı için yollıyamadım. Şimdi kitaba derc ediyo-

rum. O kıymetli mecmuanın sualleri ve yazıları 

ilerdedir. (Çantay)
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Evet, ona tam bir “‹slâm airi” diyebiliriz. Kuvvetli, îmanl›, ateli bir 

‹slâm airi! Fakat, Türk dâima bata kalmak artiyle dört lisan› ede-

biyatile bilen Âkif Türk olarak yazd›, Türk olarak düündü, Türk 

olarak yaad› ve nihayet Türk olarak öldü. 

Âkif’in bir vak’as›n› hat›rlar›m: ‹lk millî kaynama ve savalarda 

üstâd Bal›kesir’e gelmiti. Onun samimî arkadalar›ndan biri 

Gönen’e tekilât yapm›ya gitmiti. Avdetinde o arkada dedi ki:

— (….)ler Türkler’e cefa ediyorlar, millî tekilât› bo¤m›ya çal››yorlar.

Âkif o zaman, hiç düünmeden, kükriyerek, verdi¤i cevab udur: 

— Orada bir “Türk Oca¤›” aç›n›z, mücadele ediniz!

Âkif beraberinde ‹stanbul’dan gelen bir zât “Üstâd sizi Türkcü görü-

yorum” demek istedi. Âkif’in a¤z›ndan alev gibi u kelimeler ç›kt›:

— Ya ne zannediyorsun? Türk’e hiçbir kavmin horoz olmas›na taham-

mül edemem!..

Bu vak›ay›  bakaca vesikaland›rmak da mümkündür. Çünkü 

ahidler el-yevm berhayatt›rlar. 

2. Âkif bir s›n›f airi de¤il, bir halk airidir. Onun “ümmî” olmamas›, 

aruz vezniyle yazmas› bu vasf›na mani de¤ildir. Kendinin içi de 

halkt›, d›› da. Hem yapmac›k de¤il, gerçekten halk! Bunda kimse-

nin üphesi yoktur. 

3. Âkif Türk ink›lâb›n›n temel talar›ndand›r. O, yaln›z eserleriyle 

de¤il, bütün varl›¤› ile ink›lâb›n hizmetkâr› oldu. Bal›kesir’de 

balayan millî hareketlerde bile Âkif’in rolü vard›r: O, ‹stanbul’da 

Darülhikme âzas›ndand›. Bal›kesir’e koup geldi. Halka müessir bir 

hitabe verdi, Millî hareketleri teci etti. O tunç hitabenin tanîni hâlâ 

Bal›kesirlilerin kulaklar›nda ç›nlar. 

‹te, bu hitabeden dolay›d›r ki kendisi memuriyetinden azledildi.

Sonra, Âkif Ankara’ya gitti, Bugün “‹nk›lâb Müzesi” hâlinde muha-

faza edilmekte olan tarîhî “Büyük Millet Meclisi” binas›n›n içine 

girdi ve orada Burdur meb’usu olarak çal›t›.

Onun millî davam›z›n esaslar›n› izâh etmek üzere, Kastamoni’de 

verdi¤i büyük bir hitabe var ki aheserdir. O hitabenin binlerce 

nüshas› orduya ve yurda da¤›t›ld›. 

Âkif, Meclis nam›na ve Meclis’in selâmlar›n› ulat›rmak üzere, intihab 

olunan general ve meb’us Ali Fuad heyeti içinde cephelerimizi dolat›. 

Nihayet, vatanda millî ‹stiklâl Mar›’n› da o yazd›. O zaman›n 

Maarif vekili Bay Hamdullah Subhi taraf›ndan Meclis kürsüsünde 

okunan bu mar mütemâdî alk›lar aras›nda kabul edildi. 

E¤er bütün say›l› airlerimizin -di¤er bir çok ediplerimizin ve 

muharrirlerimizin demiyece¤im- farz-› kifâyesini113 yaln›z ba›na 

Âkif’in Millî Mücadele’de halka seslendiği 
Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nden bir  
görünüm.

113 Halbuki uhdelerine terettüp eden o yüksek 

vazife farz-ı kifayenin de hududundan daşmış, 

müstesna ve kudsi yegâne borç olmuştu. 

 (Hasan Basri Çantay)
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edâ etmeye koan Mehmed Âkif de ink›lâba hizmet etmemi addo-

lunursa, o halde vatanda o hizmeti yapm› ikinci bir airimiz var 

oldu¤unu iddiâya büsbütün ve bir zerre imkân yoktur. 

4.  Lisana, aruza hakimiyyeti, iirlerinin selâseti, effafl›¤›, samimiyye-

ti, yekpâre vahdeti… itibariyle edebiyata hizmeti büyüktür. O 

sahalarda Âkif’in bir eini henüz edebiyat tarihimiz kaydetmemitir. 

Âkif Paa ile balayan teceddüd edebiyat›m›z, kanaat›mca, 

Mehmed Âkif’le hitama ermitir. 

6. Âkif Birinci Büyük Millet Meclisi’ndeki vazifesinin hitam›ndan 

sonra ‹stanbul’a dönmütü. Zavall› ›zd›rabat-› maiet içindeydi. Tek 

bir eve bile malik de¤ildi. Hattâ borçlanm›t› da! Kendisini çok 

seven Abbas Halim Paa her sene k››n birlikte onu M›s›r’a götürme-

ye, yaz›n da ‹stanbul’a Heybeli’ye getirmeye balad›. Bu azimet ve 

avdet birkaç sene devam etti. En son gidii de yine mutat k› hareket-

lerinden birine müsadifti. M›s›r hükümeti kendisini Üniversite’nin 

Türk edebiyat› müderrisli¤ine tayin etti ve o vazifede hastal›¤› 

itidad edinceye kadar kald›. Bu gidilerin bakaca sebebi yoktur. 

Biliyorsunuz ki, üstâd›m, üniversiteler beynelmilel ilim müessesele-

ridir. Âkif’in bir ecnebi ve Müslüman memleketindeki müderrisli¤i 

kendisi için de, milletimiz için de bir ereftir. Bahusus, o, M›s›r’da da 

Türk milliyyetine ve Türk edebiyyat›na hizmet etmitir. 

E¤er Âkif Türkiye’ye darg›n olsayd› -ki buna bir sebep yoktu- kana-

atini gizlemez yazard›. Sonra da “Cennet Vatan›na” dönmezdi, 

M›s›r’da ölür, orada gömülürdü. Âkif’in hiçbir meziyeti olmasa 

kanaat›n› gizlememesi, dosdo¤ru söyleyen bir adam olmas› kâfidir. 

Beraat-› zimmet dünyan›n her yerinde as›ld›r. Mamafih, lâyuhtîlik 

devri çoktan geçmitir. Âkif de bir beerdir. ‹htimâl, o da baz› hata-

lara sapm›t›r. Bütün insanlar›n, fakat ondan fazla, hatalara 

dütü¤ü gibi. Bu bahs uzundur. ‹zah› ba a¤r›t›r, neveleri kaç›r›r. 

Âh, vatanda yekpâre bir meslek ve samimiyetle ve tertemiz çal›an 

ikinci bir Mehmed Âkifimiz daha bulunsayd›! Buna çok muhtac›z.

6. Âkif’in bütün eserleri “ictimaî”dir. Onu di¤er airlerimizden ay›rd 

eden bir vasf ta zâten budur. 

7. Yukar›da da dedi¤im gibi onun nazar›nda dünyan›n en ac›nacak 

milletleri Müslümanlard›. O, hep Müslümanlar›n âlâmiyle ha›r ve 

neir olmutur. E¤er bu, insani bir ey ise Âkif’in eserlerinde de 

“insanî taraflar›” mebzülen bulmak mümkündür. 

Sonra, Küfe, Seyfi Baba, Kör Neyzen, Balkan facialar›na âid eser-

ler… do¤rudan do¤ruya insanî olan eserlerdir. 

‹slâmc›l›k, milliyyet, insaniyet, ink›lâb… bir ah›sta nas›l birleiyor? 

Bu, tahlile de¤er bir mevzudur.

Mamafih, bir “küll-i tam” tekil eden yedi ciltlik Safahat’› daha 

yak›ndan tedkik edersek bu hususta müttehid, mümtezic ve vâzih 

bir cevab alabiliriz. Hürmetler. 

“Prens Abbas Halim, Âkif’in gıyabında 
Fuad Şemsi’ye diyordu ki: “Âkif, ne 
zaman olsa bir Abbas Halim bulur; 
fakat ben bir Âkif bulamam. O, benim 
için bir talihtir”.  
(Mithat Cemal, Mehmet Âkif)

Kaynak: 1 May›s 1937, Çantay, Âkifname, s. 
224-227’den aynen nakledilmitir.
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98.

Mehmet Âkif münakaşası

Suphi Nuri İleri (Üstat Baltacıoğlu’na)

Yeni Adam’›n 160’›nc› say›s›nda air Mehmet Âkif hakk›nda ankete bir 

cevab›m neredildi. Bu cevaba mecmuam›z›n 173’üncü say›s›nda Sadettin 

Öcal “‹nkâr edilemiyen sanat” diye bir cevap veriyor.114 Vak›a bir eserde sanat 

var ise inkâr edilemez, fakat sanat yoksa her vakit sanatsizlik red, iddia ve 

inkâr edilebilir. Ben ankete cevab›mda: “Âkif’in mar› her cepheden fenad›r. 

‹stiklâlci Türklerin hislerine tercüman olmam›t›r. ‘Korkma’ diye bal›yan bir 

mar Türklerin hakikî ve öz duygu ve heyecanlar›na tercüman olamaz. Türk 

korkmaz. ‹stiklâl sava›nda ise hiç korkmadan yedi düvele kar› gelmi ve 

muzaffer olmutu. Binaenaleyh Âkif istiklâl ve ink›lâp için savaan Türklerin 

yüksek ve asil hislerini ve seciyelerini bileydi hiçbir vakit u sinire dokunan 

‘korkma’ kelimesiyle mar›na balamazd›. Hele istiklâlini kazan›p ink›lâba 

koyulan, cumhuriyeti ve lâikli¤i kabul eden Türkler bu mar› hiçbir zaman 

benimsiyemezler. Bu mar bizim de¤ildir, bir saat evvel kald›r›lmas› gerektir. 

Bir de bu mar insan› uyutuyor, hiçbir vakit insana yüksek ve kuvvetli bir 

heyecan vermiyor. Nerede “Hey Gaziler” nerede “‹zmir” ve “Cezair” marlar› 

ve nerede merhum Dede’nin “Tekbir”i” demitim.

Saadettin Öcal ise buna kar› “ite bir arkada›m›z›n bilmem hangi rüzgâr›n 

tesirine kap›larak coturup, güldürüp, a¤latamad›¤›ndan dolay› kald›rmak 

teklifinde bulundu¤u ‹stiklâl Mar›. Suphi Nuri’den maada hangi Türk bunu 

dinlerken comuyor, heyecanlanm›yor? Bu sözü her Türk’ün ince duygulu 

kanaatinde oldu¤undan cesaretle söylüyorum. Tekrar ederim. ‹stiklâl Mar› 

her cihetten yüksek bir sanata maliktir” diye cevap veriyor ve daha do¤rusu 

benim hissizli¤imi, zevksizli¤imi, sanatten bir ey anlamad›¤›m› nazikâne 

söylemek istiyor.

Frans›zlar zevkler ile renkler münakaa edilemez derler. Çünkü bunlar sub-

jektif anlamlard›r. Sadettin Öcal’in ise tenkit hakk› tam ve mutlakt›r. Fakat 

neye benim tenkidime k›z›yor? Tenkide bay›l›r›m, fakat bizdeki münakaa 

sistemlerinden nefret ederim. Binaenaleyh bu cevab› size sunuyorum:

Âkif ‹stiklâl Mar›’n›n yaln›z güftesini yazd›. O yaln›z bunun metninden, 

mânas›ndan dolay› tenkit edilebilir. Evvelâ buna cevap vereyim: “Korkma” 

ne demek? Tekrar ederim ‹stiklâl Harbinde Türk için korkmak mevzubahis 

de¤ildi ve hiçbir vakit Türk korkmad›. Millî heyecana tercüman olan bir eser 

millî heyecanda bulunmayan korkudan bahsedemez, ederse millî heyecana 

tercüman olamaz, belki onu tahkir eder. Zaten Âkif Türk’ün millî heyecan›n› 

duysa, anlasa ve sevse idi bizi b›rak›p M›s›r’a gitmezdi. Âkif nerede, millilik 

nerede, milli heyecan nerede?

‹stiklâl Mar›’n›n bestekâr› Bay Zeki’dir. Bu mar bestesini Bay Zeki’nin ne 

vakit ve kimin için haz›rlad›¤›n› bilenler pek çoktur. Bu beste yap›l›rken 

“Şair Mehmet Âkif için Memleketin Fikir ve 
Edebiyat Adamları Ne Diyorlar?” başlığıyla 
anket düzenleyen Yeni Adam mecmuasının 
sahibi ve müdürü İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu.

114 “İnkâr Edilemeyen Sanat

Mehmet Âkif’in anketine Suphi Nuri İleri’nin 
cevabındaki bir fıkraya itiraz taşıyan bir mek-
tubu da basıyoruz.

Bazı fikir ve edebiyat adamlarımızın Mehmet Âkif 

hakkındaki düşüncelerini okudum. Bunların içinde 

Mehmet Âkif’in eserlerinde sosyal bir tez var mıdır, 

sualine karşı verilen cevaplar nazarı dikkatimi cel-

betti. Bu yazılar vasıflarına aykırı tenkitlerdir ve 

münekkitlerinin ne fazla okumuş ne bitaraf ve ne de 

zevk sahibi olduğunu gösteriyor. Mehmet Âkif’in 

sanatı inkâr edilemez,  bunu en yakın deliller göste-

riyor. İşte o şahitler manzumesi, işte bir arkadaşımı-

zın bilmem hangi rüzgârın tesirine kapılarak coştu-

rup güldürüp ağlatamadığından dolayı kaldırmak 

teklifinde bulunduğu İstiklâl Marşı. Bay Suphi 

Nuri’den maada hangi Türk bu marşı dinlerken coş-

maya heyecanlanmıyor. Bu sözü her Türk’ün ince 

duygulu kanaatinde olduğundan cesaretle söylüyo-

rum. Zannedersem Suphi Nuri, tezinin doğru oldu-

ğunu ispat etmek için yanlış yola sapmış ve hakikati 

inkâr etmiş. Yine tekrar ederim ki İstiklâl Marşı her 

cihetten yüksek bir sanata maliktir”. (Sadettin Öcal, 

Yeni Adam, 22 Nisan 1937, S. 173, s. 5.) [haz.]
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ortada ne istiklâl mücadelesi, ne milli heyecan, ne ink›lâp ve ne de cumhuri-

yet vard›. Bay Zeki’nin eseri olan bu mar› Bay Minas armonize etti. Bu 

mar›n nas›l ve niçin haz›rland›¤›n› bando efi Bay Veli nam›nda bir zat her-

kesten eyi biliyormu. Has›l› Bay Zeki’nin bestesi herhangi bir ark› için 

de¤ildir ve söylenemez, okunamaz. Bu beste Âkif’in iirine kör topal 

uydurulmutur. Uydurulurken her halde musiki ile edebiyat›n alâkalar› ya 

bilinmiyor veyahut pek yanl› telâkki ediliyordu. ‹te size misâli:

Korkma sönmez bu afak,
larda yüzen al sancak.

“larda” diye hangi beyit balar? Böyle bir beyit okunur ve söylenir mi? Bu tarz 

hiçbir vakit insan sesine uygun de¤ildir ve telaffuz edilemez ve nitekim de 

bir türlü söylenemiyor.

Yirmi sene geçti¤i halde halk bu mar çal›nd›¤› vakit birdenbire anl›yam›yor. 

Herkes birbirini dürterek aya¤a kalk›yor ve ‹stiklâl Mar› söylenecek diye 

söylemiye bal›yor. Bunu ben yüzlerce defa gördüm ve kontrol ettim.

Dünyada bütün marlar, gerek iir ve gerek musiki itibarile çok basittir. 

Kolay söylenemiyen marlar iyi de¤ildir. ‹stiklâl marlar›n›n popüler, yani 

halkç›, millî bir ahenk ve edas› olmal›d›r. O mar bütün milletin olmal›d›r, 

yoksa bir zümrenin de¤il. Bizim ‹stiklâl Mar›’n› belki yaln›z müzisyenler 

anlar, yoksa halk anlam›yor. Tam bir ‹stiklâl Mar›’n› on yedi milyon Türk 

hep birden ve birden anlamal›, söylemeli ve sevmelidir. Mar›n güfte ve bes-

tesi bütün muvaffakiyet[le] millî heyecan› basit bir surette ifade etmektedir. 

Korkma, korkma…larla millî heyecan ifade edilemez, eski devrin büyükleri 

için haz›rlanan bu mar bugünün hür, müstakil, hâkim ve efendi Türklerinin 

millî heyecanlar› coturulamaz. Bilâkis..

Bizim güfte ve bestesini kimin yapt›¤›n› bilmedi¤imiz “Hey Gaziler”imiz, 

“‹zmir”lerimiz ve “Cezair”lerimiz var. Nerde Cezair mar›ndaki Türk nostal-

jisi, daüss›lâs›? Hele nerede u “Sivastopol” mar›.. “Atar nizam topunu yer 

gök inler…” Düünün bir kere, azamete, Türk’ün kuvvet ve kudretine, sonra 

da bize “korkma” diye hitap eden marlara bir bak›n ve bunlar› be¤enin, 

bunlar ile heyecanlananlara gelin de cevap verin… Dekadans böyle olur.

Âkif’in ve Zeki’nin ‹stiklâl Mar›’nda ne mahallî renk, ne millî duygu vard›r, 

bu mar›n bestesinde bir yabanc›l›k hissediliyor ve yabanc› melodileri bir 

türlü halk›n ruhuna girmiyor. Bizim millî havalar›m›za bu tamamen z›d ve 

yabanc›d›r. Bu beste Osmanl›d›r fakat millî de¤ildir.

Has›l› hiç be¤enmedi¤im Cumhuriyet’in onuncu y›l›n›n mar› bile bu ‹stiklâl 

Mar›’ndan daha millîdir. ‹te sokaklarda çocuklar bile bazen onu da söylü-

yorlar. Fakat hiçbir çocu¤un a¤z›ndan oynarken bu ‹stiklâl Mar›’n› adam 

ak›ll› söyliyenler de hemen yok gibidir. Mutlaka söylenirken hata ediliyor, 

falso yap›l›yor.

Kaynak: Yeni Adam, S. 176, 13 May›s 1937, s. 13 ve 19.
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99.

İstiklâl Marşı değişir mi değişmez mi?

Nizamettin Nazif [Tepedelenlioğlu]

Üç dört gün evvel bir arkada›n evinde konuuyorduk. Biri dedi ki: 

— ‹stiklâl Mar›’n› nas›l buluyorsun?

— Bestesini mi, güftesini mi? diye sordum.

— ‹kisini de…

Cevap verdim:

— Güftesi millî ihtilâli ifade etmez. air Mehmet Âkif’in bu eseri, 
imparatorlu¤a umumî harp sonundaki feci günleri lay›k görmeme-
nin ifadesidir. Ve bu s›rf bu yüzden duyulmu bir isyan›n naatidir 
ki, eski içtimaî ve iktisadî istatükonun bozulup bozulmamas›na 
zerre kadar ehemmiyet vermeden iyi günleri iaret etmekte, iyi gün-
lerden ümit kesilmemesini terennüm etmektedir. Bu ark› 
Türkiye’de ne siyasî ink›lâb›n, ne içtimaî tasfiyenin müjdecisidir. 
Yani hiç de ihtilâlci de¤ildir. Sadece ma¤rurdur. Bestesine gelince, 
bunu dinledi¤im zamanlarda kendimi büyük mücadele günlerinin 
atmosferi ile sar›lm› hissediyorum. Fakat san›r›m ki bu bestenin 
tesirinden ziyade nefsimde kendi telkinimle olan ânî bir istihaledir.

air ükûfe Nihal’in ise gerek güfte ve gerek beste üzerinde aç›k bir kanaati 
var. Besteyi tenkid ediyor, güfteyi kelime kelime tenkid ediyor ve u netice 
üzerinde ›srarla duruyor:

— Bize bir ‹stiklâl Mar› lâz›m. Ben bugün bizim bir millî mar›m›z 
oldu¤una inanm›yorum. Yeni, temiz, pürheyecan ve bizi kavr›yan 
bir iir, empozan bir beste lâz›m.

Kendisinden bana söylediklerini bir makale halinde yazmas›n› rica ettim. 
Bilmem yazd› m›, yahut yazacak m›? Fakat ite bu sabahtanberi Yeni Adam’da 
Doktor Suphi Nuri garip bir tevarüdle ona takaddüm ediyor ve ‹stiklâl 
Mar›’n›n bestesini de güftesini de iddetle tenkid eden ve her ikisinin 
de¤itirilmesini hakl› gösteren bir yaz› neretmi bulunuyor.

Suphi ‹leri’nin bilhassa u sat›rlar› pek dikkate ayand›r:

“‹stiklâl Mar›’n›n bestekâr› Bay Zeki’dir. Bu mar bestesini Bay Zeki’nin ne 
vakit ve kimin için haz›rlad›¤›n› bilenler çoktur. Bu beste yap›l›rken ortada 
ne istiklâl mücadelesi, ne millî heyecan, ne ink›lâp ve ne de cumhuriyet vard›. 
Bay Zeki’nin eseri olan bu mar› Bay Minas armonize etti. Bu mar›n nas›l ve 
niçin haz›rland›¤›n› bando efi Bay Veli nam›nda bir zat herkesten iyi 
biliyormu. Has›l› Bay Zeki’nin bestesi herhangi bir ark› için de¤ildir ve söy-
lenemez, okunamaz. Bu beste Âkif’in iirine kör topal uydurulmutur. 
Uydurulurken herhalde musiki ile edebiyat›n alâkalar› ya bilinmiyor, veya-

hut pek yanl› telakki ediliyordu”.
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E¤er Suphi Nuri’nin bu neriyat› tam hakikati ifade ediyorsa aç›kça söyliye-

biliriz ki, yaln›z bu sebep dahi bu mar›n de¤itirilmesine bizi icbar eder.

Zira bu kadar fedakârl›klarla bu kadar büyük bir eseri baarm› bir milletin böyle 
ötesi berisi k›rp›l›p kesilerek halay›k entarisini hat›rlatan bir millî mar› olamaz.

‹stiklâl Mar›’na airin cezbeye tutularak yazd›¤› eser güfte olabilir. Ve böyle 

bir güfteyi ancak vecd içinde, ruhuna sindire sindire yarat›lm› bir musiki 

aheseri orkestralar›n, fanfarlar›n diline tercüme etmi say›labilir. Ve ancak 

böyle bir güfte ile böyle bir bestenin mes’ut imtizaç ve izdivac›ndan do¤acak 

bir millî mart›r ki, bizi zaman zaman günün kötü hesaplar›ndan, realiteler-

den kopar›p, alarak göklere uçurabilir. 

Kahraman, istedi¤i kadar kendi kendine “Ben realistim!” diye tehis koysun, 

ö¤ünsün. O, ilahî adamd›r, romantik adamd›r!

Türk devleti, Türk sanatkârlar›n, Türk milletine onun romantik tab’›na 

yara›r k›ymette bir eser verebilmelerine imkân bulmal›d›r. 

Kaynak: Haber Akam Postas›, 15 May›s 1937, s. 2.

Lemi Atlı Bey’in bestesiyle  
İstiklâl Marşı.
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101.

Mehmet Âkif ve Ahmet Haşim

Peyami Safa

Edebiyat›m›zda, birbirine tamamile z›d iki iir telâkkisini bal› ba›na temsil 

ettikleri için bu iki ismi yan yana getirdim. iirde “vuzuh” ar›yanlar›n 

ba›nda Mehmet Âkif, “ibham” ar›yanlar›n ba›nda Ahmet Haim gelir. Eski 

edebiyat ve müntehibat kitablar›m›zdan kalan bu iki tabiri t›rnak içine 

al››m›n sebebi, vuzuh ve ibham taraftarlar› aras›ndaki münakaan›n yeni 

olmad›¤›na iaret etmektir. Fakat bu ihtilaf, bizde ve baka yerlerde, eski 

oldu¤u kadar da yenidir: Birkaç sene evvel, Fransa’da vuzuh taraftarlar›n›n, 

iirlerinde mâna bulamad›klar› air Paul Valéry’ye kar› müterek bir taarru-

za geçtiklerini garb edebiyat› aktüalitesile megul olanlar›m›z hat›rlarlar. O 

zaman Ahmet Haim sa¤d›. Rahib Bremond’un Valéry’yi müdafaa için “halis 

iir” hakk›nda yazd›klar›n› hemen aynen tekrara benzeyen “iir hakk›nda 

baz› mülahazalar” serlevhal› bir makale neretti ve bunu Piyale’sinin ba›na 

koydu. 

Bu mülahazalara göre “air, ne bir hakikat habercisi, ne bir belâgatli insan, 

ne de bir vaz›-› kânundur. airin lisan› nesir gibi anla›lmak için de¤il, fakat 

duyulmak üzere vücud bulmu, musikile söz aras›nda, sözden ziyade musi-

kiye yak›n, mutavass›t bir lisand›r”. Denilebilir ki herkesin anl›yabilece¤i 

iir, dûn airlerin iidir. Büyük iirlerin methalleri, tunc kanadl› müstahkem 

ehir kap›lar› gibi, s›ms›k› kapal›d›r, her el o kanadlar› itemez ve o kap›lar 

bazen as›rlarca kapal› durur”. “airin mânal› olmaktan evvel daha nice 

endieleri vard›r ki onlara nisbetle mâna ve vuzuh, iirin ancak ehli olmaya-

na göre kurulmu haricî cephe ve cidar›n› tekil eder”. “Denilebilir ki iir 

nesre tahvili kabil olm›yan nâz›md›r”.

Paul Valéery de, iire aid bütün mülahazalar›nda ve meselâ “iir meseleleri” 

ismindeki makalesinde (Variété III, s. 54) ayn› fikirlerin sahibidir: “air keli-

melere umumun ihtiyac›ndan ve kullan››ndan bambaka bir tarzda tasar-

ruf eder. üphesiz bunlar ayn› kelimelerdir, fakat ayn› k›ymetler de¤ildir. 

Her ey gösterir ve her ey isbat eder ki airin nesir gibi konumad›¤› zaman 

yapt›¤› ey iyidir. Kafiyeler, takdim ve tehir, inkiaf etmi mazmunlar, tena-

zurlar ve hayaller, bütün bunlar okuyucunun nesre aid temayüllerine kar› 

gelmek içindir. airin iirini nesre tahvil etmek ve onu nesir gibi anlamak 

veya söylemek imkâns›zl›¤›, varl›¤›n›n mübrem artlar›ndand›r ki bunlar›n 

haricinde o eserin iir olarak hiçbir mânas› yoktur”.

iirin bu “halis” telakkisi önünde Mehmet Âkif’in düpedüz birer vezinli ve 

kafiyeli nesir vuzuhu ta›yan manzumeleri, sadece birer manzum nutuk ve 

hitabe telakki edilmek laz›m gelir:

u Bo¤az harbi nedir?.. Var m› ki dünyada ei?.. 

En kesif ordular›n yükleniyor dördü, bei,

100.

Edebiyatımızda içki  
düşmanlığı

Süleyman Nehib Ulukut

‹stiklâl Mar›m›z›n dahisi Safahat airi 
Mehmet Âkif bütün içtimaî yaralar› 
eserlerile deip bize tehir ederken 
“meyhanelerin duman›nda tütsülenen 
kafalar›” bu tütsü ile inleyen zavall› 
kad›nlar› da nazm›nda canland›r›yor; 
onlar›n y›k›lan saadet hayallerine, 
yaz›larile bir maske tekil ediyordu. O, 
cemiyetin bu kangren olma¤a yüz 
tutmu yaralar›n›, bütün ç›plakl›¤› ile, 
m›sralar eklinde sahifelere hâk etmi-
tir. (Safahat, birinci kitab, üçüncü tab’›, 
s. 39, Meyhane)

Bu, bütün ç›plakl›¤› ile canland›r›lan 
meyhane, kocas›n› aram›ya giden bir 
kad›n ona, eve dönmesi için yalvar›p 
dururken, koca denme¤e lây›k olma-
yan bu ayya›n içkisinden çektiklerini 
bize, Âkif’in kalemi vas›tasile anlat›yor.

‹te Âkif, böyle aç›k aç›k yazarak mey-
haneyi, içkiyi, sarhou rezil eder: ibret 
al›nacak bir çok ac› akibetleri göz 
önüne koyard›. Çanakkale iirinin 
kahraman› Mehmet Âkif ayn› zaman-
da içkiye kar› kalemini silah gibi kul-

lanan bir Yeilay kahraman›d›r da.

Kaynak: Yeilay, y›l: 7, S. 59.115  (Eref Edip, 
Mehmet Âkif, s. 385’ten aynen nakledilmitir).

115 Tarihsiz bu yazı, muhtemelen 1937’nin onuncu 

ayına aittir. (haz.)
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Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sar›lm› ufac›k bir karaya.

Bu m›sralar›n, hiçbir edebî iddias› olm›yan dört sat›rl›k bir gazete haberin-

den fark›, vezinlerile kafiyelerinden ibarettir. Bu manzum sat›rlar› çarçabuk 

nesre tahvil etmek iini dokuz ya›nda bir çocu¤a emniyetle havale edebilir-

siniz. Bundan baka, Âkif’in manzumeleri “tunç kanadl› müstahkem ehir 

kap›lar› gibi” umumun ziyaretine s›ms›k› kapal› de¤il, bilakis her taraf› her 

cins kalabal›¤a aç›k ve içinde en kaba, en tembel idraklar›n sallana sallana 

dolaabilecekleri bombo sahalarla dolu bir meydand›r; iirin mahrem bün-

yesinde arad›¤›m›z, namütenahî tefsirlere imkân veren derin kesafetten 

mahrumdur. 

Ahmet Haim’in Mehmet Âkif için ne düünmü oldu¤unu bilmiyorum; 

fakat halis iir taraftarlar›na sorarsan›z, Mehmet Âkif birkaç m›sra ve niha-

yet belki birkaç iiri affedilmek artile, manzum konuan bir mahalle kahve-

si hatibinden baka bir ey de¤ildi. 

Sakall›, yok mu iin?.. Git, cehennem ol uradan!..

gibi Karagöz gazetesi f›kralar›n› aruz veznile söylemekten baka, de¤il iirle, 

alelâde bir güzel nesirle de alâkas› olm›yan sözler Âkif’in külliyat›n› çok 

iirmitir. 

Âkif’in iir telakkisi aleyhindeki bu mülâhazalar, taraftarlar›n›n tabirile 

“halis iir” bak›m›ndand›r. üphe yok ki yaln›z Türkiye’de de¤il, bütün dün-

yada iirin bu dar ve en yüksek zirvesi içinde say›labilecek air pek azd›r; bu 

zirvenin derece derece alt›ndaki ve eteklerindeki di¤er airleri inkâr edecek 

olursak, cihan iirinin tarihi pek tenhala›r. Zirvesine do¤ru ç›kt›kça ba› sis-

lere ve bulutlara kar›an halis iiri, eteklerindeki y›¤›nlara ve onlar› muhtaç 

olduklar› ayd›nl›¤a kavuturan airlerin de, bilhassa içtimaî bak›mdan, ede-

biyat tarihinde hususî bir mertebeleri vard›r. Mehmet Âkif’le beraber bütün 

halk ve vatan airleri bunlardand›r. Manzumeleri, nutuk ve hitabe gibi nes-

rin bünyesine aid fazlal›klar, israflar, boluklar ve ikinliklerle malûl olsa 

bile iirin özüne aid seyyaleyi halk›n ruhuna intikal ettirecek iptidaî ekil 

hünerlerile gene bir edebî k›ymet derecesi temsil ederler. Güzidelerden ziya-

de y›¤›nlara hitab eden bu airler, teshir ettikleri kütlenin kemiyetine naza-

ran büyüktürler; çünkü sosyal tesirleri o nispette fazlad›r; bir da¤›n öz iir 

taraf›ndan fethedilen zirvesi gibi yüksekli¤ile de¤il, etekleri gibi yaln›z 

genili¤ile ölçülürler ve k›ymet al›rlar. 

Mehmet Âkif te bunlardand›r ve bu mânada airdir.

Kaynak: Cumhuriyet, 1 ‹kinciterin 1937.

Âkif de o devrin pek çok münevveri 
gibi Çiçekçi Kahvehanesi’ne gider, 
orada icra edilen sohbetlere katılırdı. 
Kahvenin müdavimlerinden Fuad 
Şemsi Bey’in de çok yakın dostu 
Ressam Ali Rıza Bey’in güzel bir 
fotoğrafı.
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102.

Mehmet Âkif116

Bu Broşürü Niçin Çıkarıyoruz?

De¤ien k›ymet hükümleri içinde, de¤imiyen yarat›c› san’at heyecan›; kuv-

vetli vatan severli¤ile, temiz ve dürüst bir insan oluile, Âkif: gönüllerde 

daima örnek ya›yacak bir yurd airidir.

Çanakkale iiirile 66 bin kahraman Türk babayi¤itine emsalsiz bir âbide 

kuran;

‹stiklâl Mar›’n›n alev m›sralarile Türk gönüllerini bir bayrak gibi 

dalgaland›ran büyük Âkif, kadirinas yurttalar›n ve gençli¤in içinde temiz 

ve san’atkâr bir vatan çocu¤u olarak daima ya›yacak ve sayg›le an›lacakt›r.

Baz› san’at cüceleri ölümünü müteakip menfaâte ve modaya uygun fikirler-

le ona gelii güzel satama¤a yeltendiler.

Muayyen ihtiraslara âlet olduklar›n› tahmin etti¤imiz bu cücelerin, vel3ud 

bir san’atkâra kar› gösterdikleri bu densizlik, biraz da rüzgârlarla idare edi-

len basit ahsiyetlerin k›skanç bir refleksi say›l›r.

Bu broürü haz›rlayanlar: Âkif’in ölümünün y›l dönümünde, ismi etraf›nda 

toplanarak onun temiz hat›ras›n› tâziz etmek istiyorlar.

Ve bunu bir kadirinasl›k eseri say›yorlar.

Bu yaz›lar, ölümünün y›l›nda, onu sevenlerin mezar›na b›rakt›¤› fikirden 

örülmü sevgi çiçekleridir.

Çiçeklerin aras›nda raslayaca¤›n›z dikenler onun temiz ruhuna uzanan 

de¤ersiz elleri ve i¤reti dilleri i¤neliyecektir.

Haz›rl›yanlar

Mehmet Âkif / Atsız

Âkif air, vatanperver ve karakter adama› olmak bak›m›ndan mühimdir. 

airli¤ine kimse itiraz edemez. Onun oldukça bol manzum eserleri aras›nda 

öyle parçalar vard›r ki Türk edebiyat› tarihinde ölmez m›sralar s›ras›na 

girmitir.

Vatanperverli¤i tam ve tezas›z bir vatanperverliktir. Âkif, sözle vatanperver 

oldu¤u halde fiille bunu tekzip edenlerden de¤ildi. Vatanperverane iirler 

yazd›¤› halde en sefil bir namerd ve en rezil asker kaça¤› hayat› yaayanlar 

henüz aram›zda bulundu¤u için Âkif’in vatanperverli¤i yüksek bir de¤er 

kazan›r.

116 1937’de, Mehmet Âkif’in Kabri İçin broşüründen, 

on beş gün önce yayınlanan bu broşürden bah-

seden satırlar için bkz. bu kitapta 103. metin.
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Karakter adam› olmak bak›m›ndan ise Âkif esizdir. O, daima bulundu¤u 

kab›n eklini alan mayi veya c›v›k bir halita de¤il; eklini s›cakta, so¤ukta, 

borada, kas›rgada muhafaza eden kat› bir cisimdi.

‹slâmc› olmas›n› kusur diye öne sürüyorlar. ‹slâmc›l›k dünün en kuvvetli 

seciyesi ve en yüksek ülküsü idi. Bu günkü Türkçülük ne ise dünkü ‹slâmc›l›k 

da o idi. Esasen ‹slâmc›l›k Osmanl› Türklerinin millî mefkûresiydi. On dör-

düncü as›rdan beri Türklerden baka hiçbir Müslüman millet, ne Araplar, ne 

Acemler, ne de Hindliler ‹slâmc›l›k mefkûresi görmü de¤illerdi. Bir Osmanl› 

airi olan Âkifte millî mefkûre kemâline ermi, fakat yeni bir millî mefkûrenin 

do¤u zaman›na rastlad›¤› için geri ve ayk›r› görünmütür.

Mazide yaayanlar›n fikir ve mefkûreleri bize ayk›r› gelse bile onlar› zaman 

ve mekân artlar› içinde mütalâa etti¤imiz zaman haklar›n› teslim etmemek 

küçüklü¤üne dümemeliyiz.

Çanakkale ehitleri için yazd›¤› iir kâfidir. Baka söz istemez…

Âkif inand›, dönmedi ve öyle öldü.

Mehmet Âkif İçin / M. Turhan Tan

Nesimî, Türkçeyi iire en çok yak›t›ran bir adamd›. O zengin dilin bu kud-

retli kalemde güllü bülbüllü, ayl› y›ld›zl›, afakl› mehtapl› bir âlem oluunu 

çekemediler ve Nesimî’nin ahs›nda Türk iirini öldürmek istiyerek zavall›-

n›n derisini yüzdüler. As›rlardanberi edebiyat tarihimiz o kudsi deri ile cilt-

lenip durur.

Bu hâristan› âlemde aç›lmazsa gülimaksud 

Ne gam ey bülbüli can! ‹te gülzari adem mevcut

diyen Trabzonlu Figanî, yaln›z iire secde etme¤i iar edinmiti. Bu bedii iba-

det onu sehpaya sürükledi ve zavall› Figanî iir ak›n›n kurban› oldu. Bugün 

figan say›lan her iir bize Figanî’yi hat›rlat›r.

Nef’i iir ile seherin ikiz oldu¤unu isbat eden bir sanâtkârd›. F›rt›nalar›n 

ahengini, dalgalar›n belâgatini, y›ld›r›mlar›n tarrakesini Türk iirine 

sokmutu. O derecede ki devrinin hükümdar› bir gün “Siham› Kaza”y› okur-

ken kelimelerin y›ld›r›m haline ink›lâp edip taht›n› sarst›¤›n› bizzat gördü ve 

ödü patlar gibi olarak sihirbaz airden kurtulmak kaygusuna dütü. Nef’i’yi 

Bayram Paa Kona¤›’n›n kömürlü¤ünde cellâd suretine temessül eden ecelle 

kar›lat›ran ite bu u¤ursuz kaygudur. Nef’i’nin o kömürlükte bo¤az› s›k›ld›. 

Fakat onun Türk iirine getirdi¤i gür ses halâ ya›yor.

Mehmet Âkif de bu adamlar ayar›nda kâmil bir üstatt›. Cenab ehabettin 

gibi kelimeyi elmas, cümleyi mücevher gerdanl›k k›ymetine kavuturan bir 

san’atkâr onun için: “Hiç kimse bu kadar saf ve effaf bir billûri beyan içinde 

menaz›r› milliyeti tehir etmemitir” diyor. Süleyman Nazif gibi bazen 

“Yerüyüzünde Âkif’ten başka o selâset 
ve kuvvetle Kur’an’ı Türkçeye tercüme 
edebilecek hiç kimse yoktur”. 
(Süleyman Nazif)
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Tanr›y› tenkit, bazen tabiat› tezyif etmekten çekinmeyen celâdetli bir üstad 

onu tenkit ederken: “Namütenahilikte hubut ile uruc elfaz› müteradifeden-

dirler ve ayn› cihetü hareketi ifade ederler. Miraçlar›n da, hubutlar›n da 

mübarek olsun Âkif!” diye kasideserâl›k ediyor.

Lakin Âkif Nesimî’den de, Figanî’den de, Nef’î’den de talisizdir. Onlar devrin 

kahr›na u¤ray›p öldüler ve ölümlerile gadirden, saayetten, hakaretten kur-

tuldular.

Âkif, bil’âkis yaarken sevildi. Ölümünden sonra ise hücuma u¤rad›. Bu, ede-

biyat tarihinde nadir bir vak’a gibidir. Çünkü san’at aleminde ölü soyuculuk 

yoktu. Âkif’i k›skananlar bu bid’at› kurdular, onun ölüsünü didikleme¤e 

kalk›t›lar.

Üstad›n öhret ve k›ymeti bu hamlelerden müteessir mi oldu?.. Hay›r. 

Türbeleri tarihin koynunda kurulan insanlara fanilerin ne elleri, ne dilleri 

ulaabilir. Bu itibarla fecaat üstad›n incinmesinde de¤il, edebiyat tarihimize 

ölüye sövmek bid’at›n›n geçmesindedir.

Âkif’in ölümüne a¤l›yanlar bu fecaat için de bol bol gözya› dökseler revad›r!

Bir Fikir ve Fikirsizliğin Cevabı / Dr. İhsan Unaer

Hayat garip tesadüflerle dolu… Servetifünun devrinin büyük airi Fikret de 

daha ebedî istirahatine tevdî olunmadan, mütenak›s bir fikir dalgas›n›n 

içine dümütü. Bi çok a¤›zlar hat›ras›na kin ve küfür kusmu, dehas›na 

tapanlar yan›nda bütün edebî kabiliyetini inkâr edenler ç›km›t›.

Fikret’in, hayat›nda bir türlü anlaamad›¤› air Âkif’e de felek ayn› hazin tali 

haz›rlad›. Onu da mezar›na b›rak›rken, h›nçk›r›klar›m›z aras›nda nankör 

seslerin k›s›k fakat çirkin akislerini duyduk.

Bu k›ymet bilmiyen seslerin ço¤u fikirsizlikti. Bir k›sm› ise, c›l›z, malûl ve 

tebellür etmemi fikirlerle airin hat›ralardaki büyük öhretini kemirme¤e 

çal›t›lar.

Bir muharrir, Paul Valéry’nin bir iir telâkkisini ve Piyâle airinin de hemen 

bundan muktebes gibi görünen fikirlerini bir edebî criterium ittihaz ederek 

Âkif’in airlik hududunu çizdi ve kendine göre bir hüküm de verdi. Büyük 

air, bu hükümde “bir mahalle kahvesi hatipli¤i”inden117 yukar› ç›kam›yordu.

Bu, yaz›lar›nda biraz s›n›rs›z söz söyliyen ve ekseriya fikirlerini kuvvetlen-

dirmek isterken a›r› manâda ve bazen de yersiz tâbirler kullanan muharri-

re, daha o zaman bir cevap yazm›t›m. Neredilemedi. Hususî bir muhasebe-

yi ise ben fazla buldum. Muharrir, bir avukat›n kendisine gönderdi¤i mek-

tuptan bahsederken edebiyat amatörlerinin ie kar›mas›ndan biraz istihza 

ve biraz da telâla bahsediyordu.

Halbuki tela yersizdi… Ne avukat, ne biz, ve ne de bizim gibiler ii edebiyat 

profesyonelli¤i[ne] dökmek niyetinde de¤ildik. 117 Bkz. Bu kitapta 68 no’lu metin.
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Muharririn iir telâkkisile, baz› farklarla beraberiz. Evet, iir ki hiçbir eyi 

ispat etmez ve hiçbir ey hakk›nda delil göstermez. ahsî iddialardan daima 

uzakt›r. Güzel!.. Fakat bu iir telâkkisini mutlak (absolu) [absolute] kabul 

etmek, bütün vatan, fikir ve halk airlerini iir hududu d››nda b›rakmay› 

istilzam eder. Do¤ru mu? Bilmem… Yaln›z bilmek lâz›m ki bu iir telâkkisinin 

realize edilebilece¤i artlar dar ve mahduttur.

uurun tahlilinde kurtulmu, ilmin süzgecinden geçememi eyler… 

Mevcudat›n daima de¤ien, nihayeti bulunmayan derin ve karanl›k fezas›nda 

iir, mübhem ve belirsiz bir ››k, mütereddit bir bak› gibi görünüyor.

Âkif’i yaln›z bu adese ile tahlil etmek ve buna göre hüküm vermek haks›zl›k 

olur. San’atkâr ki, ferdî heyecanlar› bakalar›na do¤rudan do¤ruya intikal 

edebilecek bir hale getiren, bir kelime ile, onlara içtimaîlemek imkân›n› 

veren adamd›r. Âkif bunu yapabilmi mi?.. Muhakkak!..

“Bülbül”ü okurken kendi fevkimize yükseldi¤imizi duyar›z. “Çanakkale 

ehitleri”nin bilhassa ikinci k›sm›nda içimizde yepyeni bir haz ve elem dün-

yas› aç›l›r.

iirlerini delil gibi gösterirken yaln›z fena taraflar›n› yazmak do¤ru de¤il!.. 

Fena, ki kolay ve pek çoktur. k›ymetli olan iyi ve güzel yaratmakt›r. Bu adam 

bunu da yapabilmitir. ‹smail Habib’in dedi¤i gibi Âkif’in herhalde edebi-

yatta kendine mahsus bir kürsüsü var.

Âkif her eyden evvel kuvvetli bir naz›md›. Arûzu, Türkçede hiç kimse onun 

kadar iyi ve emniyetle kullanamam›t›. Bu arada iirin derin ve mahiyeti 

meçhul kayna¤›ndan da nasip alm›t›. On cilde yak›n olan eserlerinin ekseri-

si, hayalsiz, ruh ve iirsiz diye tavsif olunuyor… Belki!..

Fakat unutmamak lâz›m ki bazen bir tek güzel eser bile bir insan› 

unutmama¤a kâfidir. Hat›rlayal›m ve bilelim  ki Bernardin de Saint Piéerre 

bir tek eserile Frans›z edebî tarihine ziynet olmutur.

Biz ki, hâlâ Çanakkale ehitlerine Âkif’in mersiyesi kadar k›ymetli bir taziz 

ve hürmet âbidesi dikemedik. Bizim dudaklar›m›za hâlâ, ‹stiklâl Mar› 

kadar âtein m›srâlar› kimse vermedi.

Biz, büyük kabiliyetlerin yoklu¤unu bilhassa son zamanlarda çok kuvvetle 

duymu insanlar›z. Ne yaz›k ki bu yokluk bize olan›n k›ymetini daha iyi 

bilme¤i ö¤retemedi. Biz bunu ö¤renemedikçe, bu hasreti daha uzun zaman 

çekece¤iz.

Her ne olursa olsun, Âkif büyük bir edebî k›ymetti. K›ymet bilme¤i yurd 

borcu sayan gençlik hat›ras›na ebedî bir hürmetle daima ba¤l› kalacakt›r. Bu 

kuvvetli sayg› atmosferi içinde, bir cevaba bile de¤er kazanam›yan mehur 

münekkid Nurullah Ataç’›n bir akam gazetesinde ç›kan mahud yaz›s›n› ise 

Nabi’nin bir beytini okuyarak m’azur görüyor ve onu cidden bahts›z ve 

kabahats›z buluyoruz.

Kitâb-› kâinat esrar-› hikmetle lebâleptir 
ikâyet cehilden, feryâd bîidrakliklerden.
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Âkif’i Toprağa Bıraktığımız Gün, Edebiyat Fakültesi Talebesinden 
(Yüksek Öğretmenli) Abdülkadir Karahan Tarafından Üstadın Kabri 
Başında Söylenen Hitabe

Yüz y›llardanberi doymak bilmiyen bir h›rsla yüz binlerce büyük adam› –

korkunç pençelerile- kapan ölüm, dün akam da, Türk’ün kudretli ve müte-

fekkir bir san’atkâr›n› aram›zdan ald›. Ve yeryüzünün yetitirebildi¤i en dol-

gun k›ymetleri koynuna alarak kendine benzeten bu kara topra¤a, bugün de 

Mehmet Âkif’i gömüyoruz.

Mukadderat›n ölüm isimli üniversel ve edebî kanununa göre bütün 

ademo¤ullar› boyun e¤me¤e mecburdurlar. Ölüm: belki bir melek, belki bir 

zebanî gibi; belki yaz gecelerindeki tatl› ve ›l›k bir seher yeli, belki k››n 

k›yamette kopan bir f›rt›na gibi; belki bir gül bahçesinin fidanlar› aras›ndan 

süzülüp gelen bir bülbül sesi ve belki de bir y›ld›r›m darbesi gibi…

Hulâsa bir gerçeklik olarak -ve bizim bilemedi¤imiz ve bilmemize de imkân 

olm›yan bir ekil ve heybetle- bir gün kar›m›za dikilecek ve yakam›za 

yap›arak bizi, ademin karanl›¤a do¤ru sürükliyecektir.

Ancak bu mukadder âk›bete yuvarlan›rken yok olan, etten ve kemikten 

yap›lm›, maddî varl›¤›m›zd›r. Yoksa Âkif’in dedi¤i gibi:

Bir canl› izin varsa yer üstünde silinmez.

Ve as›l as›rlardan as›rlara, nesilden nesile geçerek insan›, etsiz ve kemiksiz ve 

fakat ölümden âdeta ete¤ini kurtarm› olarak, kalplerde ve dima¤larda, 

yaatan bu b›rak›labilinecek canl› eserlerdir. ‹te bu anda yüzlerce 

Üniversitelinin ve kendini sevenlerin mezar› ba›nda topland›¤› Buharal› 

muhterem bir kad›n›n o¤lu olan Mehmet Âkif, nisyan perdeleri üzerinden, 

billûr bir f›sk›ye halinde, aarak ad›n› mermer bir sütuna iler gibi istikbale 

iliyen mümtaz insanlardan biridir.

Âkif’in ahsiyetinde Türk gençli¤i yaln›z güçlü bir nâz›m ve Millî Mar”›n 

airini kaybetmi de¤ildir; ayn› zamanda sa¤lam karakterli, kalbinin bütün 

iman ve heyecanile inand›klar›na ömrünün sonuna kadar sad›k kalm› bir 

insan da yitirmitir.

Âkif e¤er yaln›z “Bülbül”ü ve “Necid Çölleri”i yazsayd› yine muvaffak bir 

san’atkâr ve yaln›z “Çanakkale”yi terennüm etseydi yine “Millî air” say›-

lacakt›.

Onun ad›: her sabah ve her akam, Türk İstiklâl Mar› genç gö¤üslerden gür 

bir ses dalgas› halinde ufuklardan ufuklara yay›ld›kça, milletin sevgisinden 

örülmü bir ebediyet hâlesi içinde ya›yacakt›r.

Ölümünden duyulan ac› ve teessür daha fazla söz söyleme¤e elverili 

de¤ildir. Kalpte do¤an fakat dile gelince yak›c› lezzetleri ve ayd›nl›klarile söz 

halinde anlat›lam›yan hisleri, sükûtun yumuak fakat geni anlaml› iirine 

sarmak ve ölümün ruhlardaki ürpertmesini daha derinden duymak için 

susuyorum.118

118 Abdülkadir Karahan’ın bu konuşması sebebiyle 

uğradığı takibat ve sonrasındaki gelişmeler için 

bkz. bu kitapta “Giriş”.
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Mehmet Âkif’e Hörmet İstiklâl Marşı’na Saygı / Abdurrahman Konuk

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, 

Günler u heyûlây› da, er geç, silecektir. 

Rahmetle an›lmakt›r amma, ebediyet 

Sessiz yaad›m, kim beni, nerden bilecektir?

 

Âkif için gençli¤in gösterdi¤i necip heyecan -dün ve bugün- ne kadar samimi 

ve o büyük ölüye yaraacak derecede cokun ise, ulu balara çatarak nazar› 

dikkati celbetmek isteyen, müfteri ve karaktersiz baz› f›rsat dükünlerinin 

hiçbir ilmî esasa istinat etmiyen, ahsî ve indî, yalan ve dolandan ibaret fikir-

leri o kadar hakikatten uzak, o kadar kuru ve yavand›r. Bunu ispat edebilmek 

için, bitaraf bir gözle Âkif’i -elimizden geldi¤i nisbette- anlam›ya çal›al›m.

Âkif’in iki cephesi vard›r: Faziletkâr, kâmil bir insan olarak Âkif ve san’atkâr 

Âkif…

Üstad›n faziletine, kemâline hulâsa insanl›¤›na bütün tan›yanlar› hayrand›r. 

Hatta, onu bir defa görenler, resmine bakanlar bile çehresinin mevzun 

süzgünlü¤ünden, gözlerinin saf ve melûl nazarlar›ndan, o temiz insan›n 

ilâhî seciyasini okuyabilirler. Âkif’in bir vasf› merhamet, bir vasf› da zekâ ve 

hâkimiyettir. Yolda rast geldi¤i bir fakirin eline kesesini boalt›r, kap›s›n› 

çalan bir alîli ne bahas›na olursa olsun geri çevirmezdi.

Herhangi bir mecliste, zekâs› ile güne gibi parlayan, daima hâkim bir mev-

kide ve herkese zaruri olarak hörmet hissi telkin eden yegâne ahsiyet, o 

olurdu.

Âkif’in bu parlak ahsiyetinin eserlerine memba oluudur ki bizi sonsuz bir 

vecd içinde b›rak›yor. ‹lham›n› yüksekten, derinden alan o muamma ruhtan 

kopup gelen iirler, ne yaz›k ki azd›r. Bunu, kendisi de hazin buluyor:

Safahat’›mda evet, iir arayan hiç bulamaz; 

Yal›n›z bir yeri hakk›nda “hazin ite bu!” der 

Küfe? Yok. Kahve? Hay›r. Hasta? De¤il. Hangisi ya? 

Üç buçuk nazma gömülmü koca bir ömr-ü heder!

Mamafi, bu azl›k içinde, eserlerinin ilk hususiyetini buluyoruz. Mükül-

pesentlik… Bir kelime için aylarca düünür, bir çok tecrübeler yapar, nihayet 

birinde karar k›lar, fakat bu, en iyisi, en muvaf›¤›d›r. Adetâ mükellef bir 

çat›y› tutan sütun gibi, yerinden kald›r›rs›n›z, bütün ihtiam›n› kaybeder, 

düer…

Onun, eserleri için k›stas› u idi: “Beni bile tatmin etmeyen eser, bakalar›n› 

nas›l doyurabilir?” derdi. ‹te bu yüzden dolay›, cidden kendisi gibi kâmil bir 

üstada, öyle bir itirafta bulunmutu: “Benim, nerolunmayan eserlerim, bir 

oda dolusu kadard›r.” Bu hal kar›s›nda, o faz›l insan›n aram›zdan vakitsiz 

çekiliini, bir defa daha, san’at nam›na yüre¤imiz s›zl›yarak hat›rl›yoruz.
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Safahat’› karakterize eden ikinci hususiyet: ‹stisnas›z olarak bütün iirlerinde 

sezilen samimiyettir. Kendine san’atkârl›¤› bile çok gören mütevaz› Âkif, as›l 

k›ymetini, bütün heyecan›n› ruhunda duydu¤u fikirleri terennüm etmekten, 

iirine iman›n› istinatgâh yapmaktan, samimiyetten al›r… 

Mehmet Âkif / Namık (Hukuk F.)

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince 

Günler u heyulay› da ergeç silecektir. 

Rahmetle an›lmaktad›r ama ebediyet budur amma 

Sessiz yaad›m kim beni nerden bilecektir.

diye aram›zdan giden Âkif hayat›nda yurduna ve milletine söyliyen onun 

için ç›rp›nan, a¤layan tam bir insand›. O bütün bunlara ra¤men büyüklere 

mahsus bir mahviyetle ba› önünde ve içten içe yine bir ey yapamamak kay-

gusile ç›rp›n›yor ve h›zlan›yordu.

Bir canl› izin varsa yer üstünde silinmez 

Ölsen seni s›rt›nda ta›r topra¤›n alt› 

Ey gölgeden ümmid-i vefa bekliyen insan 

Kaç gün seni hat›rl›yacakt›r bu karalt›.

Fakat Âkif’in b›rakt›¤› eserle hiçbir varl›k boy ölçüemez onun yan›nda 

herey pek k›s›r kal›r. Hayat›nda eserinin Türk milleti ve onun esiz 

bayra¤›yle ebedileip kudsileti¤ini görmütür.

Fakat ne yaz›k ki öldükten sonra geride a¤layan bir millet ve s›zl›yan gençlik 

vekar bir kitleyi kar› kar›ya b›rakt›. Bu öyle kara bir kütle idi ki on sekiz 

milyon insan› huu içinde b›rakan di¤er dost ve dümanlar› sayg›ya hürme-

te ilka eden esere ve onun sahibine ikide bir sald›rmaktan geri kalm›yordu. 

Biraz acze dütükleri zaman yalvaran, sa¤a sola ba vurup iin sonunu yay-

garaya bo¤an bu garp ediplerinin anormal maksatlar›na cevap verme¤e o 

zamnlar kimse tenezzül etmedi ve onlar bundan cesaret alarak sald›rmalar›na 

devam ettiler.

Bari dinime dahl eden dinsiz olsa

“Nam›k Kemal ve Tevfik Fikret’ten sonra iki gündenberi mehmed Âkif de 

yoktur. Vatan iirinin bu üç büyük zirveli s›ra da¤lar› üstürne ölümün kara 

bulutlar› indi. Bütün ölçüleri ve haysiyeti ile düünürsek vatan bügün 

airsizdir” diye Âkif’in tabutu eller üzerinde giderken onlar böyle medhiye-

ler yazd›lar fakat aras› bir veya iki gün geçmeden de k›z›l kalemleriyle onu 

bir mahalle kahvesi airine veya Karagöz gazetesi muharririne benzettiler.

Ve böylece Âkif’in de¤il, as›l kendi mahiyetlerini ortaya koydular. O zaman 

hiçbir kimsenin bu kadar renksiz insanlarla u¤raacak vakit ve zaman› 

yoktu. Di¤er bir k›s›mlar› da bir gece içinde Âkif’in i’ar›n› kar›t›yorlar ve 

tahrif edecek, takdir edecek yerde tezlil edecek fikir, kelime bulma¤a daha 

do¤rusu yaratma¤a ve adlar›n›n erbab› olduklar›n› herkese isbat etme¤e 
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çal››yorlard›. Bunlar› gördükçe gayr› ihtiyari insan›n hat›r›na u beyitler 

geliyor:

Ümidi bu milletin gömülmez 
Beyhude bu gayretin mezarc›.

Bizler bunlar›n edebiyatç› ve münekkitli¤ine inanm›yoruz. Bunlar her ölen 
kuymetli adamlar›n arkas›ndan bu ekilde hezeyanlar savurma¤› adet edi-
nen ve onu kendine bir süs yapan haris zavall› mahluklard›r. Bunlar 
cür’etlerini ilerlettikçe ilerlettiler, güya gençlik gazetesi oldu¤unu iddia eden 
güzel bir isim alt›nda ç›kan bir mecmua ile ‹stiklâl Mar›’na ve onun güftesi-
ne daha do¤rusu as›l sahibine zehirli dillerini uzatt›lar.

Kii noksan›n› bilmek kadar irfan olamaz

Ne yaz›k ki bu zavall› yaz›c› gaf yap›yor ve mütemadi çamlar devirerek men-
sup oldu¤u gazetesine de süikast yap›yor haberi yok. Kaba bir tabir vard›r. 
Kedi yetiemedi¤i yere murdar dermi. Gizli emellerin taht› tesirile çekeme-
dikleri bu eserler onlar› hayatlar›n›n sonunan kadar adaima takdip edecek-
tir. Zaval›lar›n gösterdikleri delil:

1. Ö¤renmesi güç olmas›.

2. Türk azim ve iradesini anlatma¤a kifayetsiz ve liyakatsiz olmas›

3. Medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar m›sra›n›n çirkinli¤i.

Bunlara bir göz atal›m:

1. Ballkanlardan ara s›ra misafir gelen Romen gençleri kendilerinin 
yaln›z “tek ses üzerinde bile” okuyam›yoruz diye ç›rp›nd›klar› ve 
etraf › yaygaraya verdikleri” ‹stiklâl Mar›’n› hem de üç ses üzerin-
den okuduklar›n› acaba duydular m›. Halbuki gençlik mecmuas› 
oldu¤unu iddia eden o mecmuan›n genç yaz›c›s› her gençlik hare-
ketlerinde bulunmas› ve görmesi lâz›m gelmez miydi?..

Demek duymad›lar.

Duysalard›, k›zarmak husletinden mahrum olan yüzleri belki bu sefer 
h›rstan moraracakt›. Akla gelmiyecek yaz›lar yazma¤› bir eref addediyorlar-
sa bir eref de¤il deliliktir.

2. Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak 
O benim milletimin y›d›z›d›r parlayacak 
O benimdir o benim milletimindir ancak.

güftesinde yaz›c›n›n buldu¤u kusuru biz kendi liyakatsizlik ve cehaletine 
ba¤›l›yoruz.

3. Habe illerinde, ‹spanyada ve Çinde binlerce ve binlerce masum 

kan› üzerinde temsil edilen, sizlerin de hayranl›¤›n›z› celbeden 
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medeniyet tek dili de¤il disiz canavard›r. Ve gençlik böyle bir 

medeniyeti bugün inkar ediyor.

Demek Hatay’da inleyen atam›n çocuklar›n›n hayali sizleri bir an olsun 

megul etmedi ve sizi azaba sokmad›?

Sokamazd›, çünkü sizler bir milletin mukaddesatile oynamaktan zevk alan 

kalpsiz insanlars›n›z.

Dillerini biraz daha uzatsalar zavall› Hamit için de muhakkak belki Yeni 

Cami Araplar›n›n çömezi diyecekler. Her millet ‹stiklâl mar›n› bir kere 

yapar. Meselâ Marseyyez yaz›ld›¤› gündenberi Fransa inkilâb› ve kendilerine 

göre olmas› lâz›m gelen hamleler acaba bu güne kadar geri mi kalm›, hay›r, 

mesele o de¤il, sizlere kalsa elbise de¤itirir gibi mar her ey de¤itirirsiniz. 

E¤er medeniyet noktalar›nda hâlâ ›srar ediyorsan›z, bu günei balç›kla 

s›vama¤a kak›makt›r ki bizlerin Donkiotlarla u¤rama¤a vaktimiz yok.

Âkif’in eserlerinin çürü¤e ç›kar›lm› bir iporta mal› olmad›¤›n› onlar›n bil-

meleri lâz›md›r. Asil Türk milleti ve yüksek Türk gençli¤i Âkif ve onun gibi-

lere lây›k oldu¤u yeri her zaman vermi ve daima da verecektir. airsiz kalan 

bu Türk vatan›n›n bir airi olacakt›r yaln›z bir farkla sizlerden de¤il. O yeri 

almak hevesine kap›ld›n›zsa Âkif’in ve onun gibilerinin eserlerine 

basamazs›n›z zira onlar ‹stiklâl Mar› ile beraber çok aziz ve k›ymetlidir.

Millî Marş ve Âkif / N. Salih

Fikir nam›na fikirsizlik yapamay›z

Millî hisleri, iman ve fazileti baltalamak için do¤rudan do¤ruya söz 

söyleme¤e cesaret edemiyen kimseler mevcuttur!..

Türkün istiklâl tarihi için, daha bugünkü neslin en yal›lar› yok iken, çal›m› 

yurdun saadete kavudu¤unu görmeden me’yus gözlerini hayata kapam› 

olanlara sald›rmak bizde bir moda ekline girdi!..

Kendilerinin de içi hava ile doldurulmu bir balona benzedi¤ini fark ettikle-

ri davalar›n› gerçekletirmek için, bir tak›m aklî buhranlar geçirmi ve geçir-

mekte olanlar›n uursuz nazarlar›nda bir heyecan uyand›rmak lâz›md›!!...

Onlar için maziye hücum:

Kendi yerlerini yapmak için geçmii y›kmak en kolay› idi!..

Birgün bu gibiler Kemal’in isminden istifade etme¤e kalk›t›lar!..

Gene bir gün Akif’in arkas›ndan dillerini uzatmaktan kendilerini 

alamad›lar!..

*

Dün memleket için düman mermileri alt›nda can veren binlerce Türk’e, bir 

âbide bile yapamad›k!... Fakat; be¤enimiyen Akif iirin mâmütenâhili¤inde 
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ilhâm›n ve kaleminin kuvvetile elli be bin gence ölmez ve y›k›lmaz an›t› 

arma¤an etti…

Bir yaz›s›nda “Vatan airsiz kald›”, di¤er yaz›s›nda “mahalle kahvesi airi idi 
o” diyen Peyam› Safa, nihayet gazete sütunlar›nda ahfein keçisi rolünü 
yapan Nurullah Ataç zavall›l›klar›n›n kara damgas›n› ölünceye kadar 
al›nlar›nda ta›ma¤a mahkûm oldular…

Son zamanlarda Yücel ismile ç›kan mecmuan›n sahifalar›nda bir hezeyana 
tesadüf ettik… “Millî mar› de¤itirmeli” !!...

Garb›n afak›n› sarm›sa çelik z›rhl› d›var 
Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var 
Ulusun korkma, nas›l böyle bir iman› bo¤ar 
Medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar.

m›sralar›n› hayretle ka›l›yor bu çocuklar:

Zavall› delikanl›lar… Topsuz, tüfenksiz istiklâl ve hürriyet için çal›an bir 
milleti ölüme mahkûm etme¤e u¤raan medeniyetin yüksekli¤ine mi 
inan›yor sunuz?

Ben ezelden beridir hür yaad›m, hür yaar›m 
Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm› aar›m.

m›sralar› hürriyete susayan ve onun için can›n› veren bir milletin asil 
heyecan›n› terennüm eder.

Kara ve k›z›l renge bürünerek kafalar› u¤uturma¤a çal›an insan düman› 
insaniyet fikirleri mi istiklâl mar›nda olmal›yd›?

Sen ehit o¤lusun incitme yaz›kt›r ata’n› 
Verme dünyalar› alsan da bu cennet vatan›.

Millî mar›n m›sralar› genç hançerelerden f›k›r›rken onu dinleyenler de 
söyliyenler de titrer. Dost ve düman bütün dünyan›n sayg› ile dinledi¤i 
asîl heyecan›n yaratt›¤› bu mar› günün ink›lâp hamlelerile kabili te’lif gör-
miyenler:

Arkada! Yurduma alçaklar› u¤ratma sak›n 
Siper et gövdeni dursun bu hayas›zca ak›n 
Do¤acakt›r sana vadetti¤i günler hakk›n 
Kim bilir belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n

diyen alev gibi m›sralar› hat›rlas›nlar…

De¤il on be y›ll›k bir ilerleyi, yüz y›llar bile geçse bu m›sralar k›ymetinden 
hiçbir ey kaybetmiyecektir. Çünkü: Millî istiklâl ve yurd ak› insan kalbinin 
tâ… kendisidir.

*

1937’de Ahmet Cevat Emre tarafından 
hazırlanmış, Âkif’in kısa bir biyografisi, 
Hasan Âli Yücel’in “Mehmet Âkif” başlıklı 
yazısı ve üstadın şiirlerinden seçmelerin 
olduğu kitapçığın kapağı.
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Çözüver de yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n› 

Bana çok görme ilâhi bir avuç topra¤›n›!..

Akif bir y›l önce delikanl›lar›n elile geçli¤in kalbine gömüldü!..,

O; Tanr›dan vücudunu dinlendirmek için bir avuç toprak isterken Rabbim 

ona ebedi bir yaay› bahetti…

Mehmet Âkif / Mustafa Kemal Ergenekon (Edebiyat F.)

iir, tabiat ortas›nda, çok cepheli insanî hassasiyetin, içtimaî bir müessese 

olan lisan ile ifadesidir. air, mensup oldu¤u cemiyetin tarihi tekâmülleri 

içinde kendisine kadar eritirilen dili, duygusunun temlerine bir saz ittihaz 

eder; ve onun üzerinde ibda›n› haz›rlar.

Mehmet Akif, on dört as›rl›k bir hars âlemi, ‹slâmiyet gibi bir dinin insicam› 

içinde yetien ve beslendi¤i, bu kökleri uluhiyetin nurlar›na kar›an kültürü 

harikulâde bir seciye selâbeti ile hazmeden bu air, hiç üphesiz, Türk mille-

tinin imdiye kadar yetitirdi¤i en içtimaî kalpli, en insan yürekli sanatkâr›d›r. 

Harpler, büyük felâketler, fütur verici içtimaî badireler, facialar, izmihlâller, 

bu büyük insan› yaralar; onun hassasiyetinden sanat›na akseder ve orada ne 

sar’alar uyand›rmaz.

Beslendi¤i ideoloji, bugün sadece tarih, bir çok ülvî vecihlerile tebcile lây›k 

bir tarih olabilir; boydan boya ömrünü verdi¤i dava, lâhuti bir atmosferle 

ci¤erlerini iiren fetihkâr hamle, realitenin sertli¤i önünde, hayal olabilir; 

ve zaman›n gözle bile görülemiyecek kadar müthi olan sürati önünde seci-

ye selâbeti geride kalabilir. Fakat, bugün bunlar, onun eserinin, mabet, 

mukaddes bir mabet gibi kalmas›na mani de¤ildir. O mabedin temelleri, 

insanî dehan›n yaratabilece¤i en temiz bir imana dayan›r; sütunlar›, ››ktan 

senfonisile namütenahi devreni yapaduran kâinata kar› yükselen donmu 

birer ahufigand›r; ve kubbesi çok ihtilâçl› geçen bir devrin akisleri ile 

u¤uldar. Ve o mabedin, ››¤a aç›lan pencereleri ehitlerimizin, alâimi sema-

lardan süzülen kanlar›ndan effaf bir akis ta›r.

Bu mabedin ei¤inden geçmek zaman› de¤ildir belki, fakat hiç bir zaman 

temiz duvar›n› da telvise cür’et edilemez.

II

Onun sanat›n›n unsurlar›n› birer birer elemek, bediî taraflar›n› belirtip, 

içtimaî ifadesini tahlili etmek, en dar bir manada bile olsa, yine onun men-

sup oldu¤u, san’at›na makes etti¤i devre, içtimaî artlara inmek lâz›md›r.

Onun mahalli tablolar›, bünyesinde tamamen yabanc› bir naz›m sistemi 

alt›nda bile, harikulâde bir munislik yaratan sade, pürüzsüz “mahallî” bir 

Türkçe ile “Öztürkçe” ile realiteyi, içtimaî realiteyi bütün ç›plakl›¤› ile göste-
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rir. Bir kahve köesi, bir aktar dükkân›, bir y›k›k sebilli mescit avlusu, bozuk 

bir kald›r›m, ona, geri, cahil, fakir, sefil bir kitlenin, kendi devrinin betbaht 

neslinin içtimaî istiraplar›n› çizmek için bir sahne oluyor. O adeta, realist 

tablolar› ile “Hüseyin Rahmi’nin” romanda yapt›¤›n›, sade, kolay bir naz›m 

içinde yap›yor. Bu sefalet sahneleri önünde elem duyar, masum tefekkürle-

rile düünür de bu trajik havaya aras›ra ac› bir istihza kar›t›rmas›n› da bilir. 

Haylâz, tenbel adamlar›n s›rtlar›n› verdikleri, y›k›k, çökük, sinek v›z›lt›lar›, 

ve uyuz köpek sürüleri ile hayats›z mahallelerden, bir parça taze hava almak 

ve güne yüzlü insanlar görmek hasretile köylere iner, orada c›l›z, 

yamr›yumru bacakl› s›tmal›, kans›z yüzlü insanlar›n –rüyadaki renksiz 

yürüyen ölüler gibi- hârap, bak›ms›z köyler içinde dolat›klar›n› görür; 

sonra en içtimaî bir betbahtî içinde gözleri yal›, kalbi da¤l›, uzaklarda, 

ötede bir fetih rüyas› arar. Ve o bunlar› dilin en tabiî en sade revii içinde 

konuur. Evet nazm etmez, konuur ve konuturur.

 Mukaddes bir kitab›n yapraklar›ndan akseden bir ümmet hayat›n› hayalin-

de yaar. Ve hakikat sahnesine ç›kan bu mefkûrevi hayat›n ne kadar gülünç 

oldu¤unu ne faciavî bir manzara arzetti¤ini görünce her idealist gibi, -yine 

ideolojisi ne olursa olsun- her sukutuhayal darbesi yiyen idealist gibi, o da 

ya döker.

Bu içtimaî tereddiye, hariçten gelen büyük badireler, harpler en kanl› rah-

neleri aç›yor. Bu sefer içtimaî sanatkâr›m›z, bir destan airi kesilir de dört 

cepheden sald›ran ölüme gö¤üsünü geren kardelerinin en ateli mefahiri-

ni hayk›r›r, mazinin, zafer kitabelerile örtülmü; bir mezarl›k oldu¤u, istik-

bal güneinin ancak galibin kanl› k›l›c›n›n gösterece¤i taraftan do¤aca¤›, 

bu büyük içtimaî buhran devirlerinde, yani harp zamanlar›nda, iirini bir 

bayrak gibi vatan ufuklar›nda dalgaland›r›r. Vatan u¤runda, istiklâl 

u¤runda düen kardelerinin kefensiz mukaddes vücutlar›n› bu iirin 

halesile sarar. Ve kanayan kalbinin hassasiyeti, ay ››¤› ile y›kanm› bir yaz 

gecesinde, zümrüt bir korunun rüyas›n›n terennüm eden bülbülün 

na¤meleri gibi ölüm meleklerinin kanatlar›n› gerdikleri kanl› cephelerin 

destan airidir o!.

III

Onun eseri, dudaklar›m›zdaki parçalar› ile, devrinin bütün içtimaî 

felâketlerini, ahlâkî tereddilerini, mefahirini aksettiren art›k “tarih” olmu 

bir mabettir. ‹zmihlâle u¤ram› bir ideoloji, bu sanat mabedini bir zaman 

için gözlerden uzak tutabilir; fakat zaman›n ak›› duruldukaça bu içtimaî 

sanatkâr›n insanî vechesi, asîl vechesi, daha effaf olarak aksedecektir.

Onun feragatkâr heycan› hiçbir zaman ferdî kaygulara dümemitir. O 

zaman›n harikulâde tahripkâr oldu¤unu o kadar iyi anlam›t›rki, ihtiras›n 

ahlan››na istihfafla bakar, ve dünkü “Hikmet” in bugün bir deli saçmas› 

olabilece¤ini hakimane söyler. Üslubu temizdir. Mevzular› umumiyetle rea-

listdir. Nazm›n tabiîli¤i bir sahne eserine yaraan bir orjinalite ile mevzuuna 
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üstatça geçirilmitir. En alelâde ölçülü lâftan en lirik bir iir dahas›na kadar 

yükselen bir sanatkârd›r.

Çöken bir imparatorlu¤un çat›rt›lar›n› ve ölüm hükmü giyen bir milletin 

iniltilerini, cehlin kesif karanl›klarile mebu ark’›n ifas›z facias›n›, içten 

duyan bu ark çocu¤u, hürriyet ve varl›¤›n›n kanile sulayaca¤› topraklardan 

f›k›raca¤›na inanan, ‹nönü, Dumlup›nar, Sakarya kahramanlar›na ‹stiklâl 

Mar›’n› ibda eden bu büyük sanatkâr›n Türk milletine miras›, ideolojisinin 

tozlar›n› zaman›n rehakâr elinin silece¤i tarihi bir sanat mabedidir.

Mehmet Âkif / Ahmet Ruhi (Hukuk F.)

Onun ebedî ayr›l›¤› kar›s›nda duymu oldu¤umuz derin ac›lar›n tesellisini 

ancak k›ymetli ahs›na ve temiz hat›ralar›na olan sonsuz hürmet ve sevgi 

ba¤l›l›klar›nda buluyoruz. Büyük ölülerin mezarlar› fethettikleri kalplerdir. 

Akif de ebedileen namile bu s›rra erimi yaayan bir fanidir.

Fazilete ve ahlâka inanan her ferd onu bu cephelerden kemâlin zirvesine 

ulam› büyük bir üstad, yüksek insanî duygular›n kuvvetle ifadesine muvaf-

fak olmu bir cemiyetçi, ve hinayet beerî ihtiraslar›n i¤rençlikleri kar›s›nda 

›zt›rab duymu ilâhî bir yarat›l› olarak görür. O yar›m as›rdan fazla süren 

lekesiz hayatile bir me’ale gibi sönmeden ruhlara ››k saçm› bir insanl›k 

nümunesi idi. Âkif bu sonsuz meziyyetleri ve hasletleri onun ilmine ve 

san’atine sars›lmaz bir temel tekil etmiti. Bu sayededir ki Akif her cihetten 

tam ve mükemmel bir insan vasf›n› iktisab edebilmitir.

Garb› da ark kadar tan›yarak her iki kültüre derin bir vukuf ve nüfuz 

kazanm› olan bu necip çehre bütün tevazular›na ra¤men iirin de, san’atin 

de en beli¤ bir ifadesi idi. Akif’in elinde aruz tertemiz Türkçesile s›hirli bir 

kudret alarak kelime denilen dar kal›plar her ekle girebilen yumuak bir 

balm›m› haline gelmi, fikiriler hudut, mania tan›mayan bir seyyaliyet 

alm›t›. O bütün üslûbuna hâkim olan bu karakterle Türk iirinin bir sadelik 

senbolü olmu, yedi ciltlik Safahat’› ile ve daha bir çok ilmî, ahlâkî ve içtimaî 

eser ve makaleleri ile de millî kütüphanemizin bir bolu¤unu doldurmutur. 

Onun hakiki kuymetini tebarüz ettirme¤e kâfi iki iiri, Türk edebiyat›n›n 

ölmez iki aheseridir. Çanakkale’yi duyan ve duyurma¤a çal›an bir çok 

kalemler faaliyete geçti. Fakat hangi biri onun kahramanlar›na, an ve 

ereflerine yaraacak o muhteem zafer destan›n› yaratabildi. Bunu yapabil-

mek, Çanakkale’yi kazanmak kadar zorlu bir iti. ‹te Mehmet Akif, millî ve 

dinî heyecanlar›n› o yi¤itlik menkabelerinin ateile ruhunda mezcederek 

ehit Mehmetci¤e ilk ve en muazzam âbideyi dikmek erefi ona nasip 

olmutur.

Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazs›n 
Gömelim gel! Seni tarihe desem s›¤mazs›n

diyerek o efsaneleen kahramanlara, ahidi bütün bir tarih olan ebedî kita-

beyi o yazm›t›r.
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Çehreler baka, lisanlar, deriler, rengâ renk 

Sade bir hâdise var ortada vahetler denk

beytinde Çanakkale’ye sald›ran medenî âlemi ne güzel tasvir eder. Ve bunun 

kar›s›nda Türk askerinin haleti ruhiyesini, Türk’ün ezelî vasf›n› öyle ifade 

eder.

Top, tüfekten daha s›k gülle, ya¤an mermiler 

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler

Bugün en esasl› içtimaî ve insanî prensiplerin kökünden y›k›ld›¤›n› esefle 

gördü¤ümüz bir as›rda o daha önceden, mazinin ac› tecrübelerinden mül-

hem olarak bize medeniyete ihtiyatla inanma¤› tavsiye eder. Ve onu yaymak 

bahanesile y›kanlar› hicveder.

Akif’in millî air olmad›¤›n› söyliyenlere hayk›rarak deriz ki; o memleketinin 

›zt›rabile a¤lam›, mâtem tutmu ve yaln›z ne’esile gümü bir vatan airidi. 

Yurdunun u¤rad›¤› büyük felâketler kar›s›nda onun kadar yeisle feryad 

etmi, fakat di¤er taraftan ona mukadder olan mes’ut müjdesini duyarak 

teselli bulmu airimiz yoktur.

Bu büyük insana ancak ölümünden sonra çatmak f›rsat›n› bulabilen o 

yi¤itler, kendilerine has bir garabetle onun hakk›nda sözüm ona tenkitler 

yürütme¤e kalk›t›lar. Esasen tenkit san’atini kald›r›m kavgas›na çeviren bu 

kimselerin bu kadar ahsî ve bu kadar gülünç iddialar kar›s›nda onlar›n 

san’at telâkkisinden ve k›ymet hükümlerinden herkesin üphe etme¤e hakk› 

olabilir.

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda 

üheda f›k›racak topra¤› s›ksan üheda

diyen bir aire böyle bir ittihamda bulunabilmek için insan›n bir ân uurdan, 

hislerden ve vicdandan tecerrüt etmesi lâz›md›r. Millî duygular›m›z›n en 

ateli bir devresinde ‹stiklâl Mar› gibi milletin ba¤r›ndan yükselen heye-

canlar›, m›sralarile ebedîletiren ve ona arma¤an eden o de¤il midir? Ve bu 

sayede de¤il midir ki millî gururumuzu, hislerimizi ta›ran lâhuti bir ses ve 

bize her defas›nda yeni bir azim, taze bir irade a›layan bir hitap olmutur. 

Ne yaz›k ki bu millî sesimize de belki s›rf Akif’in eseri oldu¤u için hücum 

edenler oluyor. Bunlar yine ayni ah›slar veya bunlara uymak gafletini göste-

renlerdir. Ayni iddialar›n› baka bir cepheden yürüterek bu mar›n art›k 

ink›lâp hamlelerine uymad›¤›n›, de¤itirilmesi lüzumunu ileri sürüyorlar. 

Pek âmiyane ve hiçbir esasa istinat ettirilemiyen bu teklifi, onun ink›lâb›m›za 

ayr›k› bir taraf›n› göremiyen ink›lâpç› gençlik reddeder. Çok ayan› memnu-

niyettir ki bütün bir milleti temsil edemiyecek kadar az, ve onun hissiyat›na 

tercüman olam›yacak kadar zaif olan bu zümre o mar’tan yenilik için h›z ve 

kuvvet alanlar kar›s›nda susma¤a mahkûmdur.
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Akif hakk›nda yap›lan tenkitler, ileri sürülen pespaye iddialar onun 

k›ymetine halel getirmekten çok uzakt›r. Görüler zihniyetler ne olursa 

olsun de¤imiyen bir hakikat vard›r; o da Âkif’in san’ati ve ölmez ahsiyetidir.

Âkif Hakkında / Necmi Gözen (Hukuk F.)

‹nsan gibi olmak, istemiyerek de her kula müyesserken; insan olmak ender 

kavuulan mazhariyetlerden biridir.

Egoizme medyun oldu¤umuz ilk aletin icad›n› medeniyetin teessüs ve 

inkiaf›nda meb’de ittihaz edib bugüne dek geçen u uzun devrenin, yekûnu 

adedle tesbit ve ifade edilemiyen umumi nüfus kesafetinde acaba b›rakt›¤› 

eserlerinde ebedileerek as›rlardan bize intikal etmi kaç mümtaz ahsiyet 

gösterebiliriz? Vesaitin tenevvü ve kesretine ra¤men kat’î bir netice istihsal 

edememekle beraber nâmütenahî olan aded mefhumunu, lâyemut simalar› 

tâdad etmek üzere ancak bin veya on binle tahdid ne ifade eder bilir misiniz? 

Tabiat üstün ve yarat›c› kuvvetlerinin azameti önünde beeriyetin aczini.. 

Hiçlik biz fânîler yan›nda bal› ba›na bir manâ ve s›f›r bize nisbetle bal› 

ba›na bir k›ymettir. Hal bir hatt›fas›l ise, var olan mazi, istikbal ise mevhum 

ve ancak olacakt›r. O halde, yar›n› kazanmak ve onu te’min etmek için, 

hereyden evvel tarihî hakikatleri hattâ her ne sebeble olursa olsun tarihe 

geçmemi vakayiile dünü bilmek gerektir. Dünsüz yar›n olamazd›; dünün 

yar›ns›z olabilmesi imkân›na ra¤men.. Şu halde, istikbale dâir sihhatli haber 

verebilecek selâhiyette olan bir kimsenin bilgi bak›m›ndan evvelâ maziye 

vukufu aranmal›, bilâhare ona ne dereceye kadar itimad edilebilece¤i 

hakk›nda bir hüküm verilmelidir. Zira, herhangi bir mevzu üzerinde verile-

cek olan anî hüküm ve kararlar insan› ekseriya vahim akibetlere sürüliyebi-

lir. Bu zaviyeden itidal ve temkin hükmün isabetinde riayeti iktiza eden 

zaruretlerden biridir ki, her iki taraf›nda lehine ve nef’ine hizmet eder.

‹lk nazarda lüzumsuz gibi görünen mukaddime mahiyetindeki u k›sa iza-

hattan sonra as›l maksada geçiyorum.

Biraz evvel ana hatlar›n› tesbit edebilmek emelile karalanan sat›rlarda iaret 

etti¤im veçhile, öhreti yaln›z yaad›¤› devreye de¤il, asr›m›za da nüfuz 

etmi, ancak say›s› pek mahdud isimlerin hâk olundu¤u öyle bir eref sütu-

nu kar›s›nda bulunuyoruz ki, her cüz’ü millet fertlerini tekil ve temsil eden 

bu muhteem âbideye, cihanumul eserlerini, bütün ömürleri imtidad›nca 

zatî faaliyetlerile tesbit ederek ebedileen bu mutlu insanlar, ölmediler. 

Onlar bünyesinde muvakkatli¤in asloldu¤u maddelerinden tecerrüd ederek 

ruha ink›lâb ettiler. ‹te, asîl ve necib Türk gençli¤inin ruhunda ve uurunda 

yer alarak, onun kalbini kazananlar aras›nda Akif’de bal› ba›na bir âlemdir. 

Ve o vatanperver air, o büyük edib, bu samimi muhitte lây›k oldu¤u 

ihtiama erebilmi ve o da, feyiz verdi¤i nesille ebedîlemitir. Millet onun 

cüzüleri ise o, milletin bütünü ve kanla sulanm› vatan topra¤› feyizli ise, 

Akif de bu mukaddes vatan›n topra¤›d›r. Akif, üslûbundaki sadelik, fikirle-

rindeki kuvvet ve meram›n› aç›kça ve hakikate en yak›n bir tarzda ifade ede-
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bilmesi bak›m›ndan kâb›na var›lmaz bir varl›kt›r. Dini akîdelerindeki 

selâbet ve vatanseverli¤i, Akif’in, bir baka cephesidir ki, di¤erlerinde oldu¤u 

gibi o, bu vadide de göz kamat›racak kadar sür’atli ve a¤›rd›r. Onu bir 

tututa kald›rmak veya ona bir hamlede yetimek, yaln›z gülünç bir e¤lence 

mevzuu tekil edebilir. Fakat, medeniyete ve onun saiki olan insaniyete pek 

hakl› olarak yukardan bakan Akif’in bast›¤› topraklardan daha dün f›k›ran 

bir çocu¤a râmolaca¤›n› ummak, beyhude ve bat›l bir zehaba saplanmakt›r. 

‹te, daha dün sabah kalem tutmaya al›t›r›lm› gafil bir heveskâr da, Akif’in 

en ölmez ve en yüce eseri, hulâsa samimi bir lisanla, Akif’in tâ kendisi olan 

‹stiklâl Mar›’n›n de¤itirilmesi ve zeman›n yeni ihtiyaçlar›na uydurulmas›n› 

istiyor. Türk milletinin ulviyet ve asâletine bak›an, onu sade bir üslûbla 

oldu¤u gibi gösteren bu kuvvetli eseri tenkid edebilmek için, evvelâ, o insan-

da uurun ve dima¤i faaliyetlerin durmu ve zihnen ât›l bir vaziyete gelmi 

olmas› icabeder.

Düünen ak›l teslim eder ki, ‹stiklâl Mar›m›z vaktile onu intihab eden yük-

sek anlay›la hey’eti milliyemizin de, taktir ve teveccühünü kazanm› ve bu 

millet onu kendine, hüsnür›zasile arma¤an edinmiti. ‹lk Kânun 1937 tari-

hinde ç›kar›lan, 34 say›l› Yücel mecmuas›n›n baz› sahifelerini kar›t›r›rken, 

bir köeye s›k›t›r›lm› “‹stiklâl Mar›. Güftenin de¤itirilmesi gerektir” 

bal›¤› alt›nda nazar›dikkatimi celbeden, batan baa hezeyan dolu bir 

yaz›da; Mar›n yirmimiz bir araya geldi¤imizde, bir a¤›zdan ve muntazam 

olarak, hatas›z okunamad›¤›n› söylüyor.

41 m›sra aras›ndan, manâs› hâlâ eski canl›l›¤ile yaayan yaln›z birini diline 

takarak, onunla istihza etmek istiyor.

Do¤rusu biraz küstahça ve daha çok cür’etkârane olan bu harekete ilkten, 

herkes gibi ben de sadece güldüm. Esasen iddias›nda münakaaya de¤ecek 

bir mant›k bulamad›¤›m için benimsemedim. Ve halâ da ciddiyetle, vaziyeti 

benmsemi de¤ilim. Yaln›z s›ras› gelmiken, bunun hakk›nda, inkilâb 

çocu¤u haysiyetile nazar› dikkatini celbetmek isterim ki, Mar› bir a¤›zdan 

söyliyemiyorsak, buna sebeb güftenin hatas› de¤il, belki baz›lar›n›n zann›nca 

bestenin zorlu¤udur. Hattâ, besteye de zor denemez. Daha ziyade onlar›n 

musikiye ve bilhassa notaya kar› vukufsuzlu¤u bu güçlü¤ü do¤urmaktad›r. 

Bu hususta ayr›ca uzun görümeler yap›labilirse de, efkâr› umumiyeyi fazla 

igal etmemek için, bu defal›k sükûtu tercih ediyorum.

Her yeni ey, muhakkak en iyi ey de¤ildir. O halde ‹stiklâl Mar›’n›n, bu 

mübtedi münekkid nazar›nda k›smen eskimi olmas› da de¤itirilmesine bir 

sebeb tekil edemez. Acaba bu kadirinas dostumuz, hangi fikre hizmet bu 

arzusunu izhar etmitir, bir türlü manâ veremiyoruz? ‹ddias›n› ispat kudre-

tinden mahrum olan, bu ilenmeye çok muhtaç yeni kabiliyetin, küçük mik-

yastaki yaz›s›n›n alt›na imza atmaktan onu meneden kuvvet ne idi? Mademki 

ahsiyetini bizden gizlemek istiyor, keke yaz›s›n› da gizleseydi de, böylece, 

hiyanetlere di bileyen karakter sahibi gençli¤in nefret hislerini tahrik etme-

seydi. Yok maksad e¤er bir orjinalite yapmaksa; onun yapt›¤› orjinalite de¤il 

tuhafl›kt›r. Buna hâlâ hayret ederiz.
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Âkif İçin / Muzaffer Kemal (T›b F.)

Ayr›ld›¤›n akam koparak göklerimizden 
Ard›nda batan bir günein zulmeti vard›; 
Gisyanl› karanl›klara bigâne düerken, 
Kalbinde vatan topra¤›n›n hasreti vard›.

M›sralar›n›n her biri âbide sanki; 
Millet bile destan›n› onlarla yaratt›! 
Fânilerin üstünde bir insans›n, inanki, 
“Ölsen seni s›rt›nda ta›r topra¤›n alt›”

Art›k e¤ilip kabrinin üstünde bu gençlik 
Elbette bir an ismini olsun anacakt›r; 
Affet bizi yollarda karanl›kla geciktik..

Tarih seni millette bulup k›skanacakt›r! 
En sevdi¤in â›k seni koynunda uyuttu, 
Akif, vatan›n topra¤› oldun bu ne mutlu!

Kaynak: Mehmet Âkif, haz. M. Sencer, N. Salih, Bozkurt Bas›mevi, ‹stanbul 1937.

Âkif hasta yatağında  
Feridun Kandemir’le görüşürken…
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103.

Mehmet Âkif’in kabri için119

Önsöz

Okuyucu,

Bu küçük broüre Âkif’in genç duygularla yap›lm› bir mezar› diyebilirsin.

Duyduk, düündük ve kadirinas Türk gençli¤inin hissiyat›n› bu küçük 

broürde toplad›k; böylece Âkif kendi mezar›n› yine kendi yapm› oluyor; 

çünkü biz bir vas›ta olmaktan baka bir ey de¤iliz. Broüre imza koyanlar›n 

baka bir iddias› yoktur; onlar sade kalplerdeki Âkif sevgisini tazelemek ve 

ona sevgilerden yap›lm› bir mezar meydana getirme¤i düündüler; okuyan-

lar, içinde Âkif’in sesini duyacak ve sevgisini bulacaklard›r. 

(On be gün evvel bir grup arkadalar›m›z›n ilk teebbüsünü, bu ikinci 

broür, suret-i kat’iyede tahakkuk ettirmek gaye ve iradesile ç›k›yor. Bu 

broürün temin edece¤i has›lât, ilk broürünki ile, en titiz bir ciddiyet ve 

samimiyet ile, gençli¤e lây›k ve Mehmet Âkif’in ahs›na uygun bir mezar 

yapt›rmak için harcanacakt›r.)

Bu broürün içinde okuyaca¤›n›z yaz›lar›n yegâne ve bir a¤›zdan ifadesi 

sadece: “Mehmet Âkif, tas›z bir avuç toprak alt›nda yat›yor. Ona vadimiz 

olan mermer ta› dikelim!”dir. ‹ ba›na arkadalar:

Damla damla göl olur. Mermer makberinin önünde toplanaca¤›m›z ve bir 

minnet ve ükran vazifesini baaraca¤›m›z güne haz›rlanal›m.

Âkif, Ruhu, Mezarı… / Abdurrahman Konuk

“Ey mezaristan, ne âlemsin, ne yüksek f›trat›n; 

Sende pinhan en güzin evlâd-› insaniyetin!”

Âkif’in mezar›… Dün, tarihe s›¤d›ramay›p ebediyete tevdi etti¤i Mehmetçik 

için, Kâbe’yi ta, ruhunun vahyini kitabe, gök kubbeyi bütün ecram› ile 

kanayan lâhdine örtü, mor bulutlar› tavan, yedi kandilli Süreyyay› âvize, 

mehtab› türbedar yap›p;

Gündüzün, fecrile âvizeni lebriz etsem; 

Tüllenen magribi, akamlar› sarsam yarana… 

Gene bir ey yapabildim diyemem hat›rana!

m›sralar› ile, bu pâk aln›n› ecdad›na öptürdü¤ü, bu, topra¤›n anl› askerin-

den, aciz hissederek özür dileyen ‹stiklâl Mar› airinin mezar›… Bir y›¤›n 

toprak, ki Âkif’i gösterecek küçük bir iaret bile yok!

1937’nin sonu... Âkif vefat edeli bir seneyi 
geçmiştir ama hâlâ kabri yapılamamıştır. 
Vefalı üniversite öğrencileri,  geliriyle şaire 
bir kabir yaptırmayı ümit ederek bu broşürü 
hazırlarlar.

119 Giriş’te de değindiğimiz üzere, Mehmet Âkif’in 
Kabri İçin isimli bu küçük risale 1937’nin 

sonunda, kazancıyla Âkif’e bir kabir inşa ede-

bilmek üzere, gerekli olan miktarı karşılamak 

maksadıyla neşredilmiş ikinci broşürdür. Bu 

girişimler gazetelerde bir çok köşe yazarı tara-

fından müspet veya menfi olarak ele alınmış-

tır. Bu kadar “gürültü” çıkmasına rağmen 22 

Birincikânun 1940’ta hâlâ mezar yapılama-

mıştır. (Bkz. 217 no’lu metin). 1940’da yapı-

lan bu mezardan da Âkif’in naşı 1960’ta 

Şehitliğe taşınmıştır. (Bkz. Tekin Erer, On Yılın 
Mücadelesi Türkiye’de Parti Kavgalarının, c. II, 

Ticaret Postası, İstanbul 1963, s. 454-456). Bu 

süreçte mühim bir yer tutması hasebiyle, bro-

şür içindeki metinlerin tamamını burada ver-

meyi uygun gördük. (haz.)
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Dün,

Oturmu a¤l›yorum, a¤lasam da mazurum; 

Vatan cüda gibiyim, ceddimin diyar›nda! 

diyerek;

Çöz de art›k yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n›, 

Bana çok görme ilâhî, bir avuç topra¤›n›!

eklinde, yeis ile Allah’›na yalvaran Âkif’in, bugün de ruhu:

Bir y›¤›n toprak da olsak, sade çi¤nenmek neden?

diye isyan ve,

Duygusuz olmak kadar dünyada lâkin dert yok; 

Öyle salg›nm› ki mel’un: kurtulan bir fert yok!

diye intizar ediyor. Zira elbetteki biz onun için hissiz ve lâkayt kald›kça:

Sükûn içinde uyurken u bir y›¤›n toprak, 

‹lelebet o büyük ruh ç›rp›n›p duracak!

Âkif’in Ağzından Akan Kan / M. Atsızayoldaş120

Kalbini Türk topra¤›na ve Türk topra¤›n›n bekçisi Mehmet’e vermi vatan-

sever. Kendi zaman› ve mekân› içindeki millî mefkûreye inanan ve dönme-

yen, karakterli insan.

Bir mezar› olm›yan fakat milyonlarca kalpte yatan büyük air.

Toprak Âkif, yüksek insanl›¤›n sembolüdür.

Ölümünün y›ldönümü günü, onun tas›z mezar› ba›nda üç asker millî 

marlar›n› söylediler ve selâma durdular.

Bu gelece¤in geçmie ba¤l›l›¤› ve milletin san’atkâra sevgisi, o¤lun ataya 

sayg›s›dr.

Tarihin en üstün kahramanlar› Çanakkale ehitlerine bir milletin kura-

mad›¤› âbideyi bir ba›na ina eden Âkif’i bir y›l önce ay y›ld›zl› bayra¤ile 

kefenlerken a¤z›ndan sakal›na akan kan› gördüm.

O kan bana unlar› söyledi: “Kadirinas Türk genci! Ben, ölüsünü ba›nda 

ta›d›¤›n, bu airin kalbini dolduran vatan sevgisiyim. O sa¤ iken, bir ate ve 

alev k›l›¤ile beni m›sralar›na katard›. air öldükten sonra ben kan ekline gir-

dim ve onun dudaklar›ndan döküldüm. Kadirinas Türk genci! Bu gördü¤ün 

kan›n Âkif’in kalbinde daima ta›nm› vatan sevgisi oldu¤unu gelece¤e söyle!” 120 Fethi Tevetoğlu. (haz.)
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Ödenmeyen Borç / A. R.

Bir avuç toprak; evet nihayet her faninin akibeti.. Fakat vücudünün her zer-

resile tarihin ve büyük bir milletin mal› olan bir varl›¤›n topra¤a düer 

dümez nisyan›n hâlelerine gömülerek isimsiz ve iaretsiz yatmas›, bütün 

bir maeri vicdan› s›zlatacak kadar ac› ve insanl›¤›n kadirinasl›¤› kar›s›nda 

yüzleri k›zartan utand›r›c› bir manzara de¤il midir?

Büyük ölünün bugün k›ymetli hat›ras› etraf›nda toplanan bir gençlik kitlesi 

uzun bir y›l›n ard›ndan duydu¤u tahassür ve itiyak›n sevkile onun kabrini 

ziyarete gitti. Kabir mi? Heyhat… Üzerinde bir ta bile bulunmayan bir y›¤›n 

toprak; sinesine ald›¤› aziz vücudu, ebedî sükûnetleri içinde uyutarak izini 

bizden saklamak istiyor. Hay›r büyük ölü hay›r! Sen izsiz yaamad›n ve unu-

tulmak için ölmedin. Geçen y›l›n yine böyle bir gününde seni eller üstünde 

ta›yarak buraya b›rakan yülerce insan, yükselen h›çk›r›klar aras›nda seni 

bugün yine ayni kimseler sana bir ta bile dikememekten duyduklar› hicab›, 

senin yüksek vekar›n›n önünde balar›n› e¤erek ruhlar›n›n derin s›z›s›na 

gömme¤e çal››yorlar.

Büyük insan! Bizi affet, sana kar› vazifemizi yapamad›k fakat ruhun müste-

rih olsun. Lây›k oldu¤un en muhteem âbideyi sana tarih yapt›. Biz de e¤er 

vicdanlarda tecessüm eden büyük varl›¤›n›n ufak bir timsâlini yatt›¤›n 

mübarek topraklara dikebilirsek, as›rlar›n ve nesillerin kar›s›nda belki nan-

körlük damgas›ndan kurtulur ümidile teselli buluyoruz.

Mezarın Başında / M[uhiddin] Onbaşıoğlu

Âkif!

Seni, ya›na giren toprak ömrünle böyle kar›m›zda ç›plak bir tümsek 

alt›nda görmek bize ac›lar›n en ac›s› geldi. Me¤er, bir adam›n, bir tarihin ve 

hatta bir devrin unutulmas› için bir y›l kâfi gelirmi; bunu da ö¤rendik.

Milyonla kahraman›n ebedî mezarlar›n› yapan Âkif’i, tas›z ve iaretsiz bir 

topra¤a b›rak›p ta aradan bir y›l geçtikten sonra böyle yüzümüz k›zara 

k›zara arayacak, nihayet bir mezarc›n›n delâletine mi muhtaç kalacakt›k?

Arkadalar! Âkif’i nihayet bulduk; o bir avuç toprak alt›nda yat›yordu; ona ne 

söyliyebilirdik? Diriler bazen ölülerin kar›s›nda küçülüyor, ufal›yor da fazi-

letlerin gömüldü¤ü topraklar›n kendilerine lânet ya¤d›raca¤›n› san›yor; top-

rak, muhakkak onu bizden daha çok seviyordu.

Ne olurdu, insan›n dünyada toprak ana kadar sevgili bir dostu daha olabil-

seydi.. Tesellisiz kalplerin birgün kendilerini habersizce onun kuca¤›na 

b›rakmalar› pek te esef edilir hadiselerden görünmüyor.

Biz Âkif’e neler anlatabilirdik? Arkadalar! Varl›¤›na hayranl›k duyulanlar›n 

yoklu¤u daha ayr› bir hüviyete bürünüyor, bu yeni hüviyet sükûtîli¤i kadar 

ezici, karanl›klar› kadar korkunç görünüyor; bizi Âkif’in mezar› ba›nda bu 

hisler titretti.
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Sonra hep bir a¤›zdan gürlüyerek ç›kan bir ‹stiklâl Mar›.. Ve sessiz bir 

Fatiha… O belki bir gün bunu düünmütü, fakat biz imdiye kadar onu hiç 

düünmedik. O bize çok ey vermiti; ya biz ona?.. Tesellisiz düüncelerin 

gözya›ndan fark› ne ki… Fakat hissiyat›m›z›n bir gün bir mermer sütunda 

teahhusunu görmek te ayr› bir teselli de¤il mi?..

Âkif’in Mezarı Önünde / M. S.121

Rüzgâr, so¤uk yüzleri kamç›larken Âkif’in mezar›n› ar›yoruz. Ölüm onu kor-

kunç ellerile aram›zdan kapt› gibi, bugün de yatt›¤› yeri gizliyor. Nihayet 

mezarc›ya sormakla kabrini bulduk.

Her taraf dümdüz, ölgün ve sessiz… Her gün oldu¤u gibi, bugün de mezarl›kta 

mezarl›¤a yaraan mezarl›k sessizli¤i ve korkunçlu¤u var.

K›r›k talar aras›nda Âkif’in tas›z ve izsiz mezar› bana u beyti hat›rlatt›:

Bir canl› izin varsa yer üstünde silinmez 

Ölsen seni s›rt›nda ta›r topra¤›n alt›.

Onu yaln›z toprak s›rt›nda ta›makla kalmad›. Ayn› zamanda Çanakkale 

ehitlerine bir türbe diken ve Millî Mar›’n› yaratan›n mezar›n› yapmak için 

icap ederse t›rnaklarile topra¤›n› kazacak ve s›rt›nda ta›n› ta›yacak kadir-

inas Türk gençli¤i de kalbinde yaatt›.

Hayal ve Hakikat / Nejad E.

Âkif’in kabrinden dönüyordum.

Bu büyük adam›n mezar›n›n hali beni çok müteessir etmiti. Müfekkirem 

hep onunla meguldu.

Yolda ve evde hep onu düündüm.

Gece yatarken bile kafamda Âkif’in tas›z kabri vard›.

Koca Âkif mezars›z ha… Ne ac›kl› manzara.

Muhayyelemden ald›¤›m kuvvetle ona bir makber için birçok planlar 

yap›yor, sonra hepsini bozuyor yeniden yap›yordum.

Ne yapsam… Ne kadar büyütsem küçük görüyor, az buluyor, daha büyü¤ünü 

yapma¤a çal››yordum.

Birden kendisini görür gibi oldum.

Ma¤rur bak›lar› ››kl› gözleri ile bana bak›yordu.

Nuranî çehresi bir arslan›n yelesini and›ran sakalla çevrilmiti. Dudaklar›n› 

hafifçe bükerek.. Davudî bir sesle: 121 Muhtemelen M.S., Muhtar Sencer’dir. (haz.)
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Zahmet etme o¤ul dedi. Onu; kendimiz hayatta iken düündük ve icab›na 

bakt›k…

Dikkat ettim hakikaten kendisi Çanakkale’de ölen Mehmetci¤in mehip, 

müheykel ruhu ile beraber kendi yapt›¤› âbide içinde idi.

Geciken Vazife / O[rhan] Alt[p]Yörük

27 Birincikânun!.

Onu geçen sene bugün kaybetmitik.

Bugün de bir y›l önceki gibi; so¤uk ve ac›.

‹çimizin h›z› d›ar›n›n f›rt›nas›na hakim, kan›m›z›n yak›c›l›¤›, hüküm süren 

so¤u¤a galip; paçalar›m›zdan aan bir çamur deryas› içerisinde, irkilmeden 

Âkif’in mezar›na gidiyoruz. F›rt›na, kar, çamur; duyduklar›m›z› izhar için 

ba ucunda toplanmam›za mani olam›yor.

Ruhlarda asil heyecan, dudaklarda bu heyecan› her an tazeleyen onun ölmez 

m›sralar›, ilerliyoruz.

Mezarl›¤a girdik… Gözler kendilerini uzaktan çekecek bir abidenin yerini 

arat›r›yor.

Fakat yanl› m› geldik?

Yoksa haberimiz olmadan Âkif’i baka bir yere mi naklettiler.

uraya buraya kouyor, abide ar›yoruz, bulamay›nca büyük mezar talar›n›, 

nihayet küçüklerini okuyoruz. Fakat onun ismine tesadüf edemiyoruz. 

Nihayet geçen sene b›rakt›¤›m›z yeri bulduk. Burada topraklar› da¤›lm›, 

üzerinde otlar bitmi, yak›nda izi kaybolacak bir mezar var.

Hay›r, buras› Âkif’e ait de¤ildir.

Ne bir an›t, ne bir küçük ta, ne de Âkif’in burada yatt›¤›na iaret edecek en 

küçük bir delil… Hiçbir ey yok. Sadece bir toprak y›¤›n›. Mezarc›y› ça¤›-

r›yoruz.

Sema devlerinin ateledi¤i y›ld›r›m bataryalar› birden boanm›lar, kulak-

lar› sa¤›r, benlikleri yok eden derin tarrakalar› ba›m›z›n üstünde imekler 

çak›arak bizi y›ld›rm›lar. Oldu¤umuz yere m›hlam›lard›. Vücutlar›m›zdan 

geçen bu seyyale ruhiyetimizi felce u¤ratt›. Ruhsuz, nefessiz ta kesilmitik. 

‹nfilâk geçti. Fakat ba›m›z sersem, kulaklar›m›z hâlâ o¤ultulu. uurumuz 

yava yava yerine geliyor. Yal› gözlerimizi birden kald›r›yoruz. Mezarc› 

kar›m›zda, gözlerimizi indiriyoruz, bir y›¤›n kara toprak önümüzde.

Demek do¤ru imi. Bir dakika evvel iitti¤imiz kalplerimizi durduran sözler 

hakikatm› ve bu y›¤›n Mehmet Âkif’in kabri imi. Ne hüsran!

Bugün mekteplerinde; vakur bir eda ile söyledikleri ‹stiklâl Mar›’n›n 

airinin mezar›n› ö¤renmek ve görmek istiyen çocuklar›m›za yar›n için 

ondan ne b›rakaca¤›z?
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66 bin Çanakkale ehidinin aziz ruhlar› acaba kendileri için ölmez bir abide 

b›rakan, ‹nönü, Sakarya, Dumlup›nar’da kahramanca can veren a¤abey-

lerimizin, babalar›m›z›n mübarek ruhlar› onlara sönmez bir ehamet des-

tan› yazan; büyük sanatkâra yap›lan bu lâkayttan bize mu¤ber de¤iller mi?

Aziz ehitler ve büyük ölü! Ruhlar›n›z sükûnet bulsun. Bu ne lâkaydi, ne de 

bir unutulutur. Sadece bir geciki. Türk gencinin yerine getirme¤e mecbur 

oldu¤u vazifenin gecikii. Gençli¤in bu büyük millî vazifeyi pek yak›nda 

yapacaklar›na mutmain, rahat uyuyunuz.

Âkif’in Kabrinde / S[ami] Doğu

Âkif; Çanakkale’de ölen 66 bin Türk evlâd›na esiz bir mezar, esiz bir âbide 

yapt›; istiklâlimizi gürleyen bir ses haline getirdi. Bu ses kar›s›nda bütün bir 

âlem ta kesiliyor.

Büyük air M›s›r’daki bir arkada›m›n hocas› iken bir gün kendisine unlar› 

söylemi: “Bilinmeyen bir derd içimi kemiriyor, bu çöl havas› bana iyi gelmi-

yecek, biraz memleketimin hür havas›n› koklayay›m, ölürsem bari orada öle-

yim”.

Âkif bu topraklar için a¤lam›t›. Safahat’›n› okuyanlar baz› sahifelerinde 

onun gözyalar›n› ve dinmeyen h›çk›r›klar›n› bulacaklard›r. 

Bu temiz varl›k bir sene evvel bugün aram›zdan kaybolmutu. Onu 

arkadalarla Edirnekap› mezarl›¤›nda ziyarete gittim. Mezarc›n›n delâletile 

bir yere vard›k. Kar›mda üzerinde bir ta bile bulunmayan bak›ms›z bir 

toprak y›¤›n› vard›. Bu büyük ölünün ahidi bunlar m› olacak dedim?

Kulaklar›mda gelece¤in seslerini iitir gibi oluyordum: “Âkif’e bir ta bile 

koymad›n›z. Onu arad›k, bulamad›k. Sizleri hiçbir zaman affetmeyece¤iz”.

Âkif’in kar›s›nda utanc›mdan yüzüm k›zarm›, gözlerim yaarm›t›. Ne 

kadar a¤lad›¤›m› bilmiyorum.

Oradan ayr›l›rken “Âkif bizleri af et. Seni hiçbir zaman unutmu de¤iliz. 

Temiz ruhun, aziz ehitlerle beraber vatan ufuklar›nda bir nazl› hilâl gibi 

ebediyen dalgalanacakt›r”, diyorum.

Âkif’in Kabri / Ş. Edgüer

Gerçi ecram içindedir taht›m 
Gecelerden siyaht›r baht›m 
Sayha-zendir ba›mda matemler

                                                    Hâmit

Âkif’i kaybedeli bir sene oldu…

So¤uk, karl› bir günde onu ebediyet yolunun kap›s›na b›rakarak gençlik bir 

y›l sonra o büyük ölünün hat›ras›n› anmak üzere topland›…
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Yine öyle bir gün… Müthi bir so¤uk. Göz alabildi¤ine bir çamur deryas›. Bir 

toprak y›¤›n› ve so¤uktan moraran ellerini semaya kald›rm› gençler…

Gür bir ses ‹stiklâl Mar›’n› söylüyor. A¤›r, fakat müheyyiç… Zahiren sakin, 

fakat hakikatte atele dolu… Dört bucaktan toplan›p gelmi, kalpleri Âkif’in 

sevgisi ile dolu, bu gençlik ile da¤›lm› harap mezar aras›nda ne büyük tezad 

var…

Buras› ne için böyle b›rak›lm›?.. Bu hal bizler için ne kadar yüz k›zart›c›…

Gençli¤in bir sene evvel ona güzel bir mezar yapt›rmak üzere verdi¤i söz 

nerede kald›, bu bir hayal mi? Yoksa icra safhas›na geçmiyecek bir vaid mi idi?

Bilmem, belki de… Âkif’in kendi için kalplerde yapd›¤› makber kâfi görüldü.. 

Zannetmiyorum.. üphe yok ki bu bir fani için en büyük bir mazhariyettir.

Fakat niçin kaplerimizin sevgisini mermerden bir âbide eklinde ebediyete 

terk etmiyeli?.. Niçin bir gün yok olacak bir varl›¤› hiç ölmiyecek olan 

varl›klara örtü yapal›m?..

Buna hakk›m›z var m›?

Baz› eyler var ki niçini yokdur. Sorulacak sual cevaps›z, niçin mânas›z kal›r. 

Çünkü o herkesin arzusu, herkesin iste¤idir. Belki bu niçin de onlardan biri...

Temenni edelim ki öyle olsun. Ve bir gün…

Dümdüz bir mezar kar›s›nda yüzümüz k›zara k›zara “Acaba Âkif’in mezar› 

bu mu idi” demek bedbahtl›¤›na u¤ramayal›m. 

“Mezarsız Şair” Faciasının Son Perdesi / [A. Kemal] Ergenekon

(Sahne: Edirnekap›’n›n harap mezarl›¤›; ya¤murlu, karl› bir gün)

BEN: Mezarc›, mezarc›! Mehmet Âkif’in kabri nerede?

MEZARCI: Geçen y›l, siz gençler onu kendi omuzlar›n›zda buraya getirmi 

gömmemi miydiniz? Ne çabuk unuttunuz koydu¤unuz yeri..

(Kazmakta oldu¤u hendekten kurumu bir kafatas›n› ayaklar›m›z›n önüne yuvar-

lad› ve sanki yüzünde: “nisyan kurdu ne çabuk haf›zalar›m›z› kemirmi. u kuru kel-

lenin içindeki beyni sömürmek için mezarl›¤›n y›lan ç›yan sürüsü senelerce sava›r” 

demek isteyen bir mâna vard›).

BEN: Mezarc›, mezarc›, bu zehirli sözleri b›rak bir yana. Bize Mehmet 

Âkif’in mezar›n› göster. Arad›k onu bütün kabristanda, ama bulamad›k.

(So¤uk ve açl›k ile yüzü yeile çalan mezarc›, ay›klad›¤› mezardan ç›kard›¤› bir ince 

kol kemi¤i ile):

MEZARCI: Nah, u yanda! u seyrek, kel tutmu selvilerin alt›nda!

BEN: u demir parmakl›, çimento örülü makbere olmas›n?

(Kâbuslarda görünen bir tayf›n gülüiyle)
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MEZARCI: O, o de¤il be… Onun beri yan›nda, bir toprak y›¤›n›. Bir seneden-
beri toprak bas›lm›, hendekte çökmü olmal›d›r. Bakan olmad› ki… 

(Yar› bele kadar açt›¤› “taze mezar”dan –bu onlar›n tabiri- d›ar› s›çrayarak).

u patikay› tutun! u su birikintilerini atlay›n. Nah, ite u deve dikenlerinin 
sa¤›ndaki toprak y›¤›n›.

(Mezarc› yine bulaca¤›m›za kanaat getiremiyerek önümüze dütü. Yerle bir olan 
mezar ba›na geldik).

BEN: Mezarc›, mezarc›! Burada kim yat›yor.

MEZARCI: Bir ölü.

BEN: Mezarc›, hay›r, mezarc›! Burada bir ölü de¤il, burada Mehmet Âkif 
medfundur!

MEZARCI: (Lâkayt) Ad› öyleymi.

Gözlerimi, bu yerle bir olan toprak y›¤›n›na çevirdim. Birden çevreme bu 
›ss›z mezarl›¤›n ays›z ve y›ld›zs›z korkunç gecesi çöküverdi. Ve bu insanl›k 
facias›n›n hazin harabezar›n›n dikenleri yerine, yüzüme, sahillerini yetmi 
iki düvelin ölümlerini getiren denizlerin dövdü¤ü Çanakkale’nin ate 
f›rt›nalar› ve kan kas›rgalar› kopan cehennemlerinin alevi vurdu. Ve k›z›l bir 
kefen gibi alaca gökleri saran sabahlar›n alt›nda, uzanm›, ehit kardelerimin 
zafer ve kahramanl›k rüyalar›na iirinden:

Ey bu topraklar için topra¤a dümü asker!

diye türbe yaratan, gür, temiz sesin sahibi; esaret zincirlerini hürriyet 
mealeleri ile dümanlar›n›n beyninde parçal›yarak, gözlerinde istiklâl 
baharlar›n›n çiçeklerile örülmü çelenklerle:

Ordular, hedefiniz Akdenizdir, ileri!

emrile, fecirlerin y›kad›¤› ayd›nl›k ufuklara yürüyen hür bir millete:

Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak!

›n tükenmez iman kayna¤›n›, h›z alevini veren temiz insan, büyük air, yüce 
bir Türk, bu bir kucak topra¤›n alt›ndan, bu yerle bir olmu mezardan, 
ma¤firet nuruna bürünerek kalkt›, gülen bir yüzle:

— O¤ul o¤ul.. Ben makbersiz de¤il, kefensiz bile yatabilirim, gönlüme 
gömdü¤üm yüzbinlerce ehit gibi.. dedi. Ve beyaz bir gölge gibi 
yine bir kucak topra¤›na döndü.

Hay›r, mezars›z air! Mezars›z air!

Sen mezars›z kalm›yacaks›n. Senin mefahir ta›n›, ay y›ld›zl› bayra¤›na, 
senin iirlerinin alevini bürüyerek hür ufuklar› fethe koan gençlik 
koyacakt›r. Gençlik! Büyük ölülere hürmet ve minneti, büyük dirilere 

duydu¤u ükran hissile gençlik yapacakt›r senin makbereni!..
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104.

Mehmet Âkif ve Andre Gide

Peyami Safa

Nurullah Atac’›n dünkü yaz›s›ndan122 ö¤rendim ki, “bugünlerde ç›kan küçük 

bir kitabda hay›rhah bir delikanl› baz› kimselere André Gide’i b›rak›p 

Mehmet Âkif’i okumalar›n› tavsiye ediyor”mu. Arkada›m›z›n tahminine 

göre, bu ta kendisile banad›r.

Kimin taraf›ndan gelirse gelsin, böyle bir tavsiyenin k›ymeti, Süleymaniye 

Camii’nin minarelerinden birile Eyfel Kulesi aras›nda münasebet aramak 

nev’inden, Mehmet Âkif’le André Gide’i yanyana düünme¤e f›rsat verme-

sinden ibaret kalmazsa, kendi kendimize kar› her zaman yapt›¤›m›z bir ten-

kidin tekrar› say›labilir: “Türk muharriri, bir düziye, garb müelliflerinden 

bahsetmek zevkini ve itiyad›n› biraz terketsin de, gözlerini az›c›k memleke-

tinin mahsullerine çevirsin!” tarz›nda bir mülâhazan›n tekrar›.

Böyle bir tavsiyenin maksad› ve k›ymeti ne olursa olsun, telkin edebildi¤i bu 

iki düünce üstünde evvelce yazd›klar›n›za ilave ettirebilece¤i yeni hiç 

birey yoktur. Bir hat›rlatmadan ve k›saltmadan gelebilecek fayday› 

düünerek bu mevzua aid fikirlerimizi hulasa ve tekrar edebiliriz: Mehmet 

Âkif, Süleymaniye Kürsüsünden bütün müslümanlar› ve onlar›n aras›nda bütün 

Türkler’i felâha ça¤›ran moralist bir airimizdi. Eserleri vatanî, ahlâkî ve 

dinî, manzum birer hutbedir. E¤er temsil etti¤i fikir sistemi geri bir ça¤›n 

dünya görüüne ba¤l› kalmasayd›, onu büyük bir millî airimiz olarak 

alk›larken ellerimizin hareketini a¤›rlat›rabilecek baz› endie ve teessüfle-

rimizden kurtulacakt›k. Fakat onun yeni bir kültür ça¤›n› idrak etmeden 

giden kafas›n›n skolastik yap›s›, eserlerinden alabilece¤imiz dersi azalt›yor 

ve yaln›z, memleketin kara günlerinde ba¤r›ndan kopan büyük millî heye-

canlara hürmet etmekle kalm›ya bizi mecbur ediyor. Herkesin ona sövdü¤ü 

zamanlarda ben bu hürmet vazifemi birkaç defa yapt›m; fakat onun fikir ve 

edebiyat k›ymetini büyütüp iirmek istiyenlerden ayr›ld›¤›m› yaz›p söyle-

mekten de geri kalmad›m. Bence Mehmet Âkif kar›s›nda bir Türk muharri-

rinin rolü budur.

André Gide’e gelince, ben onu hiç bir gün gözleri kapal› sevmi ve be¤enmi 

de¤ilim. Ahlâkî ve etik fikirlerini daima reddetme¤e çal›t›m. Fakat yirminci 

asr›n geçirdi¤i uur ve itikad buhran›n› en çok temsil eden muharrirlerden 

biri oldu¤u için, her tesirin alt›nda kalarak her yeni iddiaya ve kanaate do¤ru 

yalpa vuran bu san’atkâr›n kalemini dünya tereddüdünün ibrelerinden biri 

sayarak daima umumi alakaya lay›k buldum. E¤er Türk muharrirleri, 

Mehmet Âkif’ten ziyade André Gide’den bahsediyorlarsa, bunun sebebi çok 

basittir: Safahat airinin eserlerinde bugünkü dünyan›n endielerine cevab 

veren tek sat›r var m›d›r? Bugün bizi heyecana getiren ve esteti¤e, ekonomi-

ye, yahut muas›r fikir sistemlerinden herhangi birine dahil meselelerden 122 Bahsedilen bu yazıyı göremedik. (haz.)
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hiçbiri, Âkif’in kafas›nda ve eserinde bir i¤ne çizi¤i kadar yer b›rakm› 

de¤ildir.

Bize André Gide’i b›rak›p ezber bildi¤imiz Mehmet Âkif’i okumam›z› tavsi-

ye eden hay›rhah delikanl›, aradaki ya fark›n› sayarak, bizim de kendisine 

bir tavsiyede bulunmam›z› çok görmezse u cevab› veririz: E¤er kendisi 

Mehmet Âkif’i anl›yarak tamamile okumusa imdi onu b›rak›p biraz da 

André Gide’e göz ats›n. Çünkü dünya edebiyat› Safahat’tan ibaret de¤ildir; 

dünya endieleri ise, hiç de, ahiret endielerinden ibraret de¤ildir.

Kaynak: Cumhuriyet, 14 ‹kincikânun 1938. (Hilmi Yüceba, Bütün Cepheleriyle Mehmet Âkif, 
Dizerkonca Matbaas›, ‹stanbul, 1958, s. 89-91’de de yer alm›t›r).

Şairin Fatin Hoca’ya ithaf ettiği 
Süleymaniye Kürsüsünde’nin kapağı.
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105.

Âkif’in mezar taşı

Nurullah Ataç

Mehmet Âkif için iki küçük kitab ç›kt›123; birinde bana da hayli küfür ve … 

“merhamet” var. öyle bir okudum ve omuzlar›m› silktim. Gençlerin Safahat’› 

sevebilmeleri bana küfür savurmalar›ndan daha ziyade gücüme gidiyor. 

Neyse!.. Zaten öyle okunacak kitablar de¤il; onlar› ç›karan gençlerin yar›n 

daha iyi, daha “rab›tal›” eyler yazacaklar›n›, hatta imdiden çantalar›nda 

daha okunur eyler buldu¤unu ummak isterim.

Fakat o iki küçük kitabdan birer tane al›n. ‹kisi yirmi be kurua. Gönlünüzden 

kopar da siz daha ziyade verirseniz, yani o kitablar› ç›karanlara gönderirseniz 

o da olur. Çünkü o iki kitab›n getirece¤i para ile Mehmet Âkif’e bir mezar 

yap›lacakm›. Âkif’in bir mezar› olmas›n› istemek için iirini sevme¤e, hatta 

itikadlar›na itirak etme¤e ihtiyaç yoktur. Dilimize elbette hizmet etti; birçok 

kimselere heyecan verdi; bir “zihniyet”in en iyi, en beli¤ tercüman› oldu. Bu 

memleketi -bugün ço¤umuza ayk›r› gelen bir hisle, yani Müslüman memle-

ketidir, halifeler ülkesidir diye- sevdi; fakat sevdi ve hastalan›p da son günle-

rinin yaklat›¤›n› anlay›nca M›s›r’dan buraya döndü. Demek ki bu memleke-

ti sevmesi, kendi zann›n›n da hilaf›na olarak sadece dini dolay›sile de¤ilmi. 

Art›k dünya endielerinden ve ihtiraslar›ndan s›yr›l›p ebedi uykusunu 

uyudu¤u toprakta ad›n› and›racak bir mezar ta› bulunmas› lâz›md›r. Onu 

dikmek -iirini sevsek de, sevmesek de- hepimizin vazifesidir.

Mehmet Âkif’in eserinin kalaca¤›n›, yar›n da, okunaca¤›n› hiç zannetmiyo-

rum. Tevfik Fikret nazm›, nesir haline getirme¤e çal›m›t›; buna tamamile 

muvaffak olmas›na –pek ince olmamakla beraber yine mevcud olan- zevki 

önledi. Âkif o nevi zevkten mahrum oldu¤u için Fikret’in balad›¤› ii 

baard›: nazm›n›n –ite Süleymaniye Kürsüsünden, ite As›m ve daha birçok 

mamzumeleri- kötü bir nesirden fark› yoktur. Fakat bu yüzden bir garabet 

k›ymeti kazan›yor: air olm›yan bir adam, aruzu kolayl›kla kullanmak kabi-

liyetini elde edince nazm› ne hale sokuyor. Yahya Kemal nazm›, nesir haline 

getirmek istiyenleri kurtard›; gerek eseri, gerek ifahî telkinleri ile birçok 

airlere nazm›n daima ahenk ar›yan, mânas› kadar ve belki mânas›ndan da 

ziyade ak›› ile de “ifadeli” expresif, hergün kullan›lan dilin üstünde bir dil 

oldu¤unu ö¤retti. Türk edebiyat›na Yahya Kemal adl› air gelmeseydi Türk 

nazm›, Türk iiri ne hale düerdi, anlamak isterseniz Âkif’in kitablar›n› oku-

yun. (Ahmed Haim de nazm› kurtaramad›: Evim manzumesine bak›n; o da 

Fikret’in aç›p Âkif’in devam ettirdi¤i yanl› yola sapm›t›; onu da oradan 

Yahya Kemal çekti)

Âkif bununla da kalmad›; Fikret iirden yeni hayaller aramak endiesini 

kald›rmam›t›, bir nevi fikir sokma¤a çal›m›t›. Âkif her türlü yeni hayali, 

yeni mazmunu kald›rd›, fikri de rütiye mezunu “mütalea”lar›na indirdi.

123 Sözü edilen kitaplardan biri yukarda yer verdi-

ğimiz Mehmet Âkif’in Kabri İçin isimli broşür-

dür.bkz. bu kitapta 103. metin. (haz.)
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Âkif’i bunun için sevemedim. Kendisini yak›ndan tan›yanlar iman›na sad›k, 

temiz bir adam oldu¤unu söylerlerdi. Ben de eserini hürmetle okumak iste-

dim; fakat tahammül edemedim, o sayfalarda her türlü “hüsn-ü niyeti” k›ran 

bir perianl›k gördüm. Kendisini air olarak sevmeyiimiz, eserine 

inanmay››m›z hatta baz› telkinlerine düman oluumuz, kendisine bir 

mezar ta› dikmek lüzumuna mâni de¤ildir. Onun için o iki kitabc›¤› al›n. 

Aç›p okumasan›z da olur.

Kaynak: Haber Akam Postas›, 16 ‹kincikânun 1938.

Üniversite gençliğinin çabalarıyla 
vefatından yıllar sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yaptırılan 
Âkif’in mezar taşı. Görüldüğü üzere 
dinî ve geleneksel hiçbir iz ve  
sembol taşımıyor.
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106.

Âkif’in mezarı

Üniversite talebesi, geçenlerde, ölümünün y›ldönümü münasebetile ‹stiklâl 

Mar› airi Mehmet Âkif’in mezar›n› ziyaret etmiti. Gençler, bu mezar›n bir 

toprak y›¤›n›ndan ibaret oldu¤unu görerek müteessir olmular; onun 

mezar›na bir ta dikme¤e karar vermiler ve bunun için de bir broür 

ç›karm›lard›r. “Mehmed Âkif’in Kabri ‹çin”124 ad›n› ta›yan, bu risalecikte 

Hukuk Fakültesi’nden, T›b Fakültesi’nden, Edebiyat Fakültesi’nden, Kabata 

Lisesi’nden birkaç genç, ‹stiklâl Mar› airi için birer sahifecik yazm›lar... Bu 

kitab› 15 kurua ve iyi ka¤›dl›s›n› da bir liraya satarak onun mezar›n› tas›z 

b›rakmamak istiyorlar. Münevver gençli¤in bu kadirinasl›¤›n› memnuniyet 

ve takdirle kar›lamamak kabil de¤ildir. Söylendi¤i ve okundu¤u zaman 

bütün bir milletin hürmetle, heyecanla dinledi¤i ‹stiklâl Mar›’n›n airini, 

ölümünün y›ldönümünde bile güçlükle bulunacak, yar›n ise büsbütün sili-

nip, kaybolup gidecek bir mezarda yat›rmak elbette bize yaramazd›.

‹stiklâl Mar›’n›n bir m›sra›nda, “O zaman vecdile bin secde eder varsa ta›m” 

diye, bir gün mezar›n›n tas›z kalmas› ihtimalini bile düünmü olan Âkif’in 

bu düüncesinde yan›ld›¤›n› göstermek bir borcdur.

Onun için, Âkif’in mezar›na bir ta koymak ve üzerine ‹stiklâl Mar›’n›n güf-

tesini yazmak emelile neredilen bu kitabc›ktan ‹stiklâl Mar›’n› seven her 

Türk birer tane almal›d›r.

Bu münasebetle muharrir ve munekkid Nurullah Atac’›n “Âkif’in Mezarta›” 

adile yazd›¤› bir yaz›dan bahsetmek istiyorum. Nurullah Ataç Mehmet Âkif’i 

sevmedi¤ini söylüyor ve niçin sevmedi¤ini de izah ettikten sonra, ona bir 

mezar ta› dikmek, iirini sevsek de sevmesek de hepimizin vazifesi oldu¤unu 

söylüyor.

Bu yaz›da, muharrir, Mehmet Âkif’in iirini sevmedi¤ini, itikadlar›na bugün 

ço¤umuzun itirak etmedi¤ini anlat›rken onun ‹stiklâl Mar› airi oldu¤unu 

unutuyor. Âkif’in iirini sevmiyebiliriz; fikirlerini be¤enmiyebiliriz; itikad-

lar›n› eskimi bulabiliriz; fakat, ‹stiklâl Mar› airi oldu¤u için, Mehmet 

Âkif’i sevme¤e, hatta sevemesek bile ona hürmet etme¤e mecburuz. Nurullah 

Ataç gibi olgun bir muharrir onun ahsiyetinden ve eserinden bahsederken 

bu noktay› unutmamal› idi. On yedi milyonluk bir milletin millî mar›n› 

yaratm› olan insan›n, airli¤inden, dinî akidelerinden, edebî mesle¤inden, 

hereyden evvel ‹stiklâl Mar› airi oldu¤unu düünmemiz laz›md›r. 

Münevver Türk gençli¤i de, Mehmet Âkif’e kar› bu kadiinasl›¤›, daha ziya-

de, ‹stiklâl Mar›’n› bize hediye etti¤i için gösteriyor.

Kaynak: Cumhuriyet, 17 ‹kincikânun 1938.

124 Bkz. bu kitapta 103. metin.
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107.

Mehmet Âkif’in mezarı ve ihtifali

Sabiha Zekeriya Sertel

Üniversite gençli¤i, air Mehmet Âkif’in mezar›n› yapt›rmak, ve her sene 

mezar›nda bir ihtifal yapmak karar›n› vermi.

Gençli¤in sanatkâra kar› gösterdi¤i bu minnet ve sayg›, de¤ien bir neslin 

zihniyetini gösteriyor. Bundan evvel yap›lan Nam›k Kemal ihtifali de bunun 

bir delilidir.

imdiye kadar gelen nesiller, en sevdikleri air ve edibi, ilim adam›n›, kaybet-

tikleri gün a¤lar, dövünür, mezar›nda ateli nutuklar söyler, fakat bu sevgi ve 

heyecan, hayat›n içine kar›t›klar› dakikadan itibaren sanatkâr›n sönen ruhu 

ile beraber söner, günlük hayat, bu minnet ve sayg› hislerini, sanatkâr›n cis-

mindeki zerreleri yutan toprak gibi emer ve nisyana gömerdi…

imdiye kadar kaç büyük adam›m›za unutmamak art›yla sevgi ve sayg›m›z› 

muntazam bir ekilde gösterdik?.. Fikret’in Aiyan’›n›, mezar›n› ziyaret 

edenlerin say›s› kaça indi? Ziya Gökalp gününü hürmetle ananlar kaç kiidir?

Zaman›n de¤imesiyle, gelip geçen büyük adamlar›n iirleri olsun, felsefeleri 

olsun, yeni ak›a uymaz. Hayat mütemadiyen de¤iti¤i gibi, edebiyat da, felse-

fe de, ilim de, her ey de¤iir. Fakat her yeninin içinden ç›kt›¤› bir eski, her fik-

rin ve hareketin bir mâkabli vard›r. Tekâmül ve ink›lâb dahi kendinden evvel 

gelenin kabuklar›n› çatlatarak içindekini de¤itirmiyor mu? Bugün var olan, 

bir yokluktan ç›kmad›, dün var olan› de¤itirerek, yeni hareketlere uydurarak, 

daha ileri bir seyre bazen düz bir yürüyü, bazen bir s›çray›la vard›. Dünü 

inkâr etmek, her varl›¤›n yokluktan ç›kt›¤›n› kabul etmek demektir.

Ama, gelip geçen her sanatkâra, her büyük adama ihtifal yaparsak, senenin bir 

çok günlerini bu ie vermek laz›m, diyeceksiniz. Her be¤enilen ve sevilen, 

hatta ihtifali yap›lan adam zaman›na göre büyüktür. Nesillerce ve as›rlarca 

unutulmayan, büyük adamlar›n say›s› her millette be onu geçmez… E¤er yeni 

gelen günler, bugün be¤enilen sanatkâr› yaln›z tarih kitab›na geçirmekle 

kalm›, sanatkâr bütün nesilleri arkas›nda sürükleyememise, taliine küssün.

Mehmet Âkif, böyle nesillere ve as›rlara arkas›nda ihtifal yapt›racak kadar 

büyük müdür?.. Bunun cevab›n› yar›nki nesiller verecektir.

Bence Mehmet Âkif, zaman›ndaki sanatkârlar›n ekserisi ya saraya uakl›k eder-

ken veya açl›k, sefalet, esaret ac›lar› içinde bir millet k›vran›rken, o halka inmi, 

sakas›ndan, bekçisinden bahsederek, o zamana kadar sanatkârlar›n hakir gör-

dükleri mevzular› ilemi bir airdir. Yaln›z denizle gökten, tabiatten baka 

ilham menba› bulamayan airden ayr›larak, biraz cemiyetin içine girmitir.

Mehmet Âkif’in ‹slâmc› ve sofu oldu¤unu da iddia ederler. E¤er zaman›ndaki 

halk›n içinde bu hisler kuvvetliyse, Mehmet Âkif bunlar› da vermise, o 

zaman› ifade etmi demektir… Bugünkü genç, bu yaz›lar›n içinden kendisi-

ne uyan› benimser. Yar›nki genç ne der? Onu bilemeyiz.

Kaynak: Tan, 19 Aral›k 1938. (Eref Edip, 
Mehmed Âkif-Zeyl, s. 106-107’de aynen yer 
almaktad›r). 

108.

Mehmet Âkif’in mezarının 
yapılması

Üniversite gençli¤inin ‹stiklâl Mar› 
airi Mehmet Âkif’in Edirnekap›’daki 
mezarl›¤›n› güzel bir âbide ile süsle-
me¤e karar verdi¤ini ve bu âbidenin 
temel atma merasiminin, bu ay›n 
28inci günü yap›lacak Mehmet Âkif 
töreninde olaca¤›n› yazm›t›k.

Haber ald›¤›m›za göre bu iler için 
Üniversite gençli¤inden mürekkep bir 
komisyon kurulmutur. Mehmet Âkif 
için yeniden birkaç broür bas›lm› ve 
sat›l›¤a ç›kar›lm›t›r.

Mehmet Âkif’in güzel iirlerini beste-
lemek için de teebbüsler yap›lm› ve 

mehur Çanakkale iiri bestelenmitir.

Kaynak: Yeni Sabah, 20 Kânunuevvel 1938.
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110.

Şair Mehmet Âkif ihtifali

M[ümtaz] Turhan Tan

Rahmetli Ziya Paa, bir hayli güzel sözleri ve bir hayli de mühim hükümleri ihti-

va eden Harabat mukaddimesinde:

Bir aire müntehay› maksat 
Bir ie erâb, bir semen-had

diyor. üphe yok ki bu hüküm bir latifeden, airlerin ekseriya kanaat, feragat sahi-

bi olduklar›na telmih kastile yap›lm› ûh bir iaretten ibarettir. Nas›l öyle olmas›n 

ki hakiki bir air için hayatta san’at akile eref kaygusundan baka bir dilek ve bir 

istek olam›yaca¤›n› Ziya Paa, herkesten ve hepimizden iyi bilirdi.

iir, yaln›z mevzun söz demek olmad›¤›na göre air de vezinli tekellüm eden 

adam demek de¤ildir. Hatta düündürücü, vecde getirici beli¤ ve rakik sözler 

terennüm eyliyen adamlara da hemen air dememek gerektir. O büyük ve çok 

büyük s›fata lây›k görülecek bahtiyar insan›n eli, ete¤i ve dili temiz olmal›d›r. Bu 

art›n içinde yurt ak›, fazilet ak›, balar›n› nefsine tercih etmek esas›na dayanan 

insanl›k ak› dahildir. Yoksa iiri “cer” vas›tas› yapanlar, iyi yaamak için air 

olanlar hiçbir zaman o s›fata istihkak iddia edemezler. Bunlar›n belki sözleri 

iirdir. Fakat kendilerine air denemez!

‹stiklâl Mar›’n› memlekete ve millî tarihe arma¤an eden Mehmet Âkif, ite eli 

ete¤i ve dili temiz insanlardan, yani eli sevgi ve sayg› ile öpülecek airlerden biri 

idi. Bütün ömründe yalan söylemedi, riya yapmad›, müdahene yoluna sapmad› 

eser endiesine kap›lmad›, kalemini kekül haline koymad›, hürriyet ve istiklâl için 

ölme¤e azmetmi ve bütün dünya ile savaa girimi bir milletin münevver bir fer-

dine yak›an temiz bir iar içinde yaad›, aln› aç›k olarak gözlerini hayata kapad›.

Böyle temiz bir ömrün mükafat› gönüllerde yaar, air Mehmet Âkif -yar›s›ndan 

ço¤u ac›lar içinde geçmi olan- o lekesiz hayat›n›n hak ettirdi¤i iltifatt›r: En yük-

sek yerden, genç neslin temiz elinden al›yor. ‹te üç dört gün sonra yap›lacak ihti-

falin mânas›!...

Mehmet Âkif ile ebedî k›ymet bak›m›ndan ölçülür mü, ölçülmez mi, bilmem. 

Fakat air Bakî, ölüm döe¤inden mezar›na büyük bir kalabal›k aras›nda gitmiti. 

Ölüm döe¤ine ise bir çok sitemler, eziyetler, hakaretler gördükten sonra 

dümütü. Kendisinin rakibi olup cenaze namaz›n› k›ld›ran eyhülislâm Sunullah 

Efendi, tabut önünde ellerini kavutururken bütün o elemli hadiseleri hat›rlad›, 

için için hay›fland› ve kendini tutamayarak -Bakî’ye sanki tarziye verir gibi- u 

mehur beyti okudu:

Kadrini seng-i musallada bilip ey Bakî 
Durup el ba¤larlar kar›na yâran saf saf

Mehmet Âkif’e yüreklerini ve ruhlar›n› açan gençlikte, tarihin ona aç›lm› 

kuca¤›n› bularak k›vanç duyuyoruz ve ça¤dalar› aras›nda henüz anla›lamayan 

büyük airin ebediyete ite bu ihtifaller ile girebilece¤ine inan›yoruz. Çünkü 

istikbalin ufuklar›n› genç eller açar!

109.

Şair Mehmet Âkif için  
yapılan toplantı

‹stiklal Mar› airi Mehmet Âkif için 
bu ay›n 26’s›nda yap›lmas›na karar 
verilmi olan olan ihtifal için dün 
Üniversitede doçent Ali Nihat Tar-
lan’›n bakanl›¤›nda bir toplant› 
yap›lm›t›r. Üniversite talebeleri 
rektörlü¤e müracaat ederek bu ihti-
fal için izin istemilerdir. Rektörlük 
alâkadarlarla temas ederek bu müsa-
deyi vermitir. ‹htifal için zengin bir 

program haz›rlanacakt›r.

Kaynak: Bugün, 21 Kanunuevvel 1938.

Kaynak: Tan, 23 Kânunuevvel 1938, s. 5. 
(Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 94-95’te 
baz› tasarruflarla yer almak-tad›r).

Şairin mezarının yapılmasında maddi ve 
mânevî destek sağlayan Nuri Demirağ.
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112.

İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif

Mezarının temel atma merasimi yapıldı

‹stiklal Mar› airi Mehmet Âkif’in ölümünün ikinci y›ldönümü münasebe-

tile dün yüksek muallim mektebinde bir toplant› yap›lm›t›r. Bu münasebet-

le büyük airin hayat ve eserlerinden bahsolunmutur. Bugün saat onda air 

Âkif’in mezar›n›n temel atma merasimi Edirnekap› Şehitli¤i’nde büyük bir 

kalabal›k huzurunda yap›lm› ve bu münasebetle nutuklar söylenmi, mer-

humun hayat›ndan bahsedilmitir.

Muallim mektebindeki toplant›da airin büstü önünde 3 dakikal›k sükût da 

yap›lm› ve bu münasebetle nutuklar söylenmi, merhumun hayat›ndan 

bahsedilmitir.

Ö¤leden sonra Üniversite’de ihtifal yap›lacak, Ali Nihat airin edebî hüviye-

tini tebarüz ettirecek, iki üniversiteli nutuk söyliyecek, merhumun iirleri 

okunacak, eserlerinden bahsedilecektir.

Kaynak: Haber Akam Postas›, 28 Birincikânun 1938.

111.

İstiklâl Marşı şairi Mehmet 
Âkif için yapılacak ihtifal

Mezar›n›n yap›lmas›na balan›yor. 
Nuri Demira¤125 yard›m edecek

‹stiklâl Mar› airi Mehmet Âkif’in 
ölümünün y›ldönümü münasebetile 
üniversitede Çaramba günü bir ihti-
fal yap›laca¤›n› yazm›t›k. Merhumun 
mezar›n›n temeli bugün üniversite 
talabeleri taraf›ndan at›lacakt›r.

imdiye kadar gerek talebeler ve gerek-
se hariçten teberrü edilen para miktar› 
1500 liray› bulmutur. Talebeler Nuri 
Demira¤’a müracaat ederek yard›m 
istemilerdir. Nuri Demira¤ bunu 
memnuniyetle kabul etmitir.

Mehmet Âkif’e erefile mütenasip bir 
kabir ina olunacakt›r. 

Bundan baka Çaramba günü saat 18 
de de üniversite konferans salonunda 
bir ihtifal yap›lacak, Doçent Ali Nihat 
Tarlan taraf›ndan bir konferans verile-
cektir. Edebiyat Fakültesi’nden bir çok 
talebeler büyük airin eserlerinden 

muhtelif parçalar okuyacaklard›r.

Kaynak: Bugün, 25 Birincikânun 1938.

125 Nuri Demirağ, 1886-1957. Sivas Divriği’de doğdu. Rüşdiye tahsilini memleketinde yapmış ve aynı rüşdiyeye muallim 

tayin edilmiş, Ziraat Bankası’nın açtığı bir müsabaka imtihanını kazanarak, önce banka bünyesinde daha sonra da 

Maliye’de çalışmıştır. Kara, demir ve havayolu çalışmalarının ilk müteşebbislerindendir. 1945’de ilk muhalefet partisi 

olan Milli Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı ve genel başkanlığını üstlendi. (haz.)
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113.

Şair Mehmet Âkif için dün Yüksek Öğretmen Okulu’nda 
toplantı yapıldı

K›ymetli airin hayat› bugün de mezar› ba›nda ve Üniversite’de gençler 
taraf›ndan an›lacak.

Ölümünün ikinci y›ldönümü münasebetile, ‹stiklâl Mar› airi Mehmet Âkif 

için dün, Yüksek Muallim Mektebi’nde bir toplant› yap›lm› ve bu münasebet-

le k›ymetli airin hayat›ndan ve eserlerinden bahsedilmitir.

Toplant› saat 20’de arkada›m›z Peyami Safa’n›n sözlerile aç›lm›, müteakiben 

air Mithat Cemal, Âkif’in hayat ve eserlerinden bahsetmitir.

Bundan sonra kürsüye gelen Yüksek Muallim Mektebi talebelerinden 

Salâhaddin Erol Çanakkale, ‹smet Yurtman Azim, Süheyla Tarokan Kendim ‹çin, 
Necmiye Çelikba As›m’dan bir parça, Halil Ertürk Birlik, Mehmed Burul Bülbül 
manzumelerini okumulard›r. Müteakiben profesör Ali Nihad Mehmed Âkif’in 

edebî hüviyeti hakk›nda etrafl› bir konferans vermi, bundan sonra toplant›ya 

nihayet verilmitir.

Şair Âkif İçin Bugün Yapılacak İhtifal

Büyük air Mehmet Âkif’in ölümünün ikinci y›ldönümü münasebetile bugün 

mezar› ba›nda ve Üniversite’de, gençlik taraf›ndan ihtifal yap›lacakt›r. 

Sabahleyin saat onda. Edirnekap›’da ehidlik’teki mezar›n›n temel atma mera-

simi yap›lacakt›r. ‹stiklâl Mar› airinin mezar› iki ay sonra, lây›k oldu¤u 

ekilde yap›lm› olacakt›r. 

Ö¤leden sonra Beyaz›d Camii’nde ‹stanbul haf›zlar› taraf›ndan Mevlid okuna-

cakt›r. 

Saat alt›da Üniversite konferans salonunda ihtifal yap›lacakt›r. ‹htifale ‹stiklâl 

Marile balanacak, bir dakika sükût edildikten sonra Üniversite profesörle-

rinden Ali Nihad taraf›ndan, Âkif’in edebî k›ymeti hakk›nda bir konferans 

verilecektir.

Bu konferanstan sonra ‹stiklâl Mar›’n›n güftesi okunacak ve airin Çanakkale 

Şehitleri manzumesile, eserlerinden müntehab parçalar okunacak.

Kaynak: Cumhuriyet, 28 Birincikânun 1938.
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“Evi bir seciye pehlivanı kadar çıplaktı. Vatanı o derece kendinindi ve o kadar güzeldi ki Çamlıca gibi yüksek bir  
noktadan memleketine bakınca gurur duyuyordu. Bu gururda hükümdar azameti ve milyoner hodkâmlığı vardı: 
Dekovillerini, fabrikalarını seyreden zenginin hodkâmlığı”. (Mithat Cemal, Mehmet Âkif)
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114.

Mehmet Âkif ihtifali için

Peyami Safa

Mehmet Âkif de Nam›k Kemal gibi, ilk manzumelerinden sonra ruhlar›n›n kemal 
ça¤›nda, manzum birey söyleme¤e haz›r olduklar› zaman yaln›z vatan› söylemek 
için a¤›zlar›n› açan say›lar› pek az, o kadar az ki yaln›z kendilerinden ibaret iki vatan 
airimizden biridir. Bilmiyorum eserlerinde memleketten baka hiçbir mevzua 
yanamam›, içinde bundan baka bir büyük ak, bir büyük ›st›rab duymam› üçün-
cü bir airimiz daha var m›d›r?

Mehmet Âkif de Nam›k Kemal gibi, sevgisinde ve azab›nda hiçbir kad›n tesiri, hiçbir 
ecel ürpermesi, ferd ruhunun kendi kendisile pekimesinden peyda olmu hiçbir 
uur hummas› veya insanla varl›k aras›ndaki ihtilaftan do¤mu hiçbir felsefî ve meta-
fizik s›k›nt› olmayan, tek ihtirasl› adamd›r. ‹kisinin de eserinde kad›n›n ecelin, s›n›f›n, 
uurun, varl›¤›n bir san’atkâra çektirdi¤i kompleks ikencelerinden ve bunun üslûba 
vuran ince humma çizgilerinden, nüanslar›ndan zerre yoktur. Da¤ kadar kitleli, sarp 
ve yalç›n, nehir kadar ak›c›, hava kadar saf bir cevher, bu en büyük iki vatan airinin 
manzumelerini bir tabiat sadeli¤i ve ihtiamile doldurur. Bunlar, Türk da¤lar›nda, 
sular›nda, ovalar›nda kaybolmu, meçhul ve say›s›z Türk ç›¤l›klar›n›n aksi sadalar›n› 
topl›yarak ve koyulat›rarak ebedîletirmi eserlerdir. Vatan›n dünden bugüne kalan 
en yüksek sesi Nam›k Kemal’se onunla beraber bugünden yar›na kalacak en yüksek 
ses de Mehmet Âkif’tir. Kaside’nin [Hürriyet Kasidesi] sesi K›z›l Sultan’dan hürriyeti, 
‹stiklâl manzumesinin sesi dümandan ‹zmir’i alan büyük kuvvetler aras›ndad›r. Bu 
manzumenin ahenginde on sekiz sene evvel Karadeniz’den Akdeniz’e kadar yürüyen 
ka¤n› g›c›rt›larile kar››k bütün k›l›ç ve mahmuz ak›rt›lar›, obüs yiyen gö¤üslerden 
f›rlam› tekbir u¤ultular›, bütün iniltiler, ç›¤l›klar, yeminler, Mehmedci¤in anas›na 
son defa “anam” diyiini yâdettiren ebedî vedalar, kelimelerden ziyade, sakl› mânan›n 
ve sesin delâletinden gelme bir destan manzaras› halinde var. 

Âkif bir ark çocu¤udur. Hangimiz de¤iliz? Fakat o bunu hepimizden fazla duydu ve 
bunun y›k›l››na hepimizden fazla yand›. Safahat›n bütün iniltilerinde ve 
isyanlar›nda, dine aid olanlardan çok fazla ahlâka aid endieler görüyoruz. Belki de 
Âkif Türk ahlâk›n›n son dire¤i oldu¤u için dine sar›lm›t›. Fakat o bir dinci de¤il, 
Fikret gibi ve Fikret kadar bir ahlâkç›yd›. Nam›k Kemal’in siyasî ahlâk›n› ve hürriyet 
idealini Mehmed Âkif’in içtimaî ahlâk› ve fazilet ak› tamaml›yordu.

Bugün onun hat›ras›nda her türlü ideoloji münakaalar›n› teperek olanca samimiyeti-
mizle kutlulad›¤›m›z hakikat udur: Mehmet Âkif vatanperver ve Mehmet Âkif namus-
lu adamd›. Bu iki duyguyu birbirinden kopar›lmaz tek bir ahlâk farikas› haline sokmak, 
onun kendisinde de, memleketinde arad›¤› en büyük k›ymetti. Yaz›lar› içinde bu idea-
le sad›k kalmam›, bu hedeften yan çizmi tek bir ima, tek bir kalem gafleti görülmez.

Mehmet Âkif’in hat›ras›na kar› Türk gençli¤inin gösterdi¤i büyük vefal›l›k, Safahat 
airinin, milletinde arad›¤› faziletin en amaz delillerinden biridir. Arkas›nda, kendi-
sini her firsatta anan vatanperver ve namuslu bir gençlik b›rakt›¤›n› gördü¤ümüz 
Mehmet Âkif’i unutmamak, memleket ve fazilet sevgisinin büyük artlar›ndan biri 
haline kalacak ve bundan böyle uçsuz bucaks›z nesilleri onun hat›ras› etraf›nda 

topl›yacakt›r.

Kaynak: Cumhuriyet, 28 ‹lkkânun 1938. 
(Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 104-106’da 
tamam› yer almaktad›r).
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115.

Mehmet Âkif’in ikinci ölüm yıldönümünde

Ömer Rıza Doğrul 

Fani varl›¤› geçen iki y›l›n gündüzleri ile geceleri arkas›nda uzaklam› gibi görü-
nen o esiz siman›n, gün geçtikçe daha çok sevildi¤ini, k›ymeti daha çok anla›ld›¤›n›, 
seciyesi daha çok takdir edildi¤ini, hülasa manevî varl›¤› ile, manevî varl›¤›n›n 
bütün otoritesi ile gönüllerde yeniden do¤du¤unu ve hayat›nda kazand›¤› hürmet 
ve muhabbetin millî bir itikat gibi bütün vatan› kaplad›¤›n› görüyoruz. 

Sebebi gayet sarihtir. Türk’ün en samimi duygular›n› hiçbir kimse onun kadar güzel 
anlatamam› ve bu ruhun isteklerini, dileklerini, özleyilerini, ümitlerini, bu ruhun 
heyecanlar›n› ve isyanlar›n› bu kadar erkek ve tok bir sesle terennüm etmemitir:

Zulmü alk›layamam, zalimi asla sevemem: 
Gelenin keyfi için geçmie kalk›p sövemem. 
Biri ecdad›ma sald›rd› m›, hatta bo¤ar›m..

— Bo¤amazs›n ki..
— Hiç olmazsa yan›mdan kovar›m

Üç buçuk soysuzun ard›nda za¤arl›k yapamam; 
Hele hak nam›na haks›zl›¤a ölsem tapamam 
Do¤du¤umdan beridir â›k›m istiklâle 
[Bana hiç tasmalık etmi de¤il alt›n lâle]
Yumuak bal› isem, kim dedi uysal koyunum? 
Kesilir, belki, fakat çekme¤e gelmez boyunum 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ci¤erim, 
[Onu dindirmek için kamç› yerim çifte yerim]
Adam ald›rma da geç git diyemem ald›r›r›m 
Çi¤nerim, çi¤nenirim, hakk› tutar kald›r›r›m 
Zalimin hasm›y›m ama, severim mazlumu!

Hakiki Türk ruhu, hakikî Türk hissi, Türk mertli¤i, Türk asaleti, Türk ahlâk› bu 
m›sralarda en hakikî ve en kuvvetli ifadesini bulmaktad›r. Ve kendisi hakikaten 
anlatt›¤› gibi bir adamd›.

Oldu¤u gibi görünmek göründü¤ü gibi olmak, onun bütün yaay››nda tam 
mânas›yla gerçeklemi bir düsturdu. ‹çi d›› bir, gecesi gündüzü bir, sözü, özü bir; 
elhas›l hayat artlar›n›n zorlad›¤›, menfaat kay›tlar›n›n cevaz verdi¤i bütün riyalar› 
çi¤nemi bir adamd›. Kalbinde, yaln›z samimi hisler; kafas›nda birer mücahede ve 
mücadele bahas›na edindi¤i kanaatler yaar, geliir ve olgunla›rd›. Hiçbir endie 
onu kanaatlerinden cayd›rmaz, sapt›rmaz, ona en cüz’i fedakârl›¤› kabul ettirmez-
di. Fakat kanaatlerine bu ekilde ba¤lan››, kendi kanaatlerinin tam z›dd› olan 
kanaatlere hürmet etmesine engel olmazd›.

Kafas›n› ve kalbini seciyesi ve vicdan› içinde yaatan üstat, hem havas hem halk 

adam› idi. Havas onun kafa arkadalar› olabiliyorlard›. Fakat halk onun can 

yolda› idi. Halk ile kolayl›kla anla›r, kayna›r ve seviirdi. Halk da onu sever, din-

ler ve ona güvenirdi.
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Memleketin en güzide büyüklerinden, en münevver elemanlar›ndan büyük 

bir kütle onun arkada› idi ve hepsi de ona vefakâr dost kald›lar, onu daima 

aray›p sordular, onun eksikli¤ini daima hissettiler. Çünkü o da tam mânas›yla 

dost ve arkadat›. Sözüne güvenilir, seciyesine güvenilir, akl›selimine güve-

nilir, bütün varl›¤›na güvenilirdi.

Fakat onun halk nazar›ndaki mevki ve halk›n ona hürmeti, bambaka idi. 

Çünkü halk ile konutu¤u zaman halk› kendi seviyesine nas›l çekece¤ini 

bilirdi.

Onun havas tabakas›ndan olan bütün dostlar› gibi halk tabakas›ndan olan 

dostlar›n› da hep tan›d›m. Ve asil halk ile konumalar›na hayran oldum. O 

konuma dili bambaka bir dildi. En ölmez iirlerini halka ve halk›n büyük 

kütlelerine hitaben yazm› olmas›, halk ile aras›ndaki kar›l›kl› sevginin 

eseri ve ilham› idi. 

Fakat onun bütün ümidi gençlikte idi. Çünkü bilgi ve fazilet ancak onda, 

diledi¤i kemalde toplanabilirdi. Onun için ideal genç, ahlâkî saffetini, 

vicdanî nezahatini muhafaza ederek müsbet ilme kendini veren ve müsbet 

ilim yolunda muvaffak olan Türk genci idi. Kendisi bu ideali As›m’da yaatt›. 

As›m’›n nesli; fazileti çok derin ve çok kuvvetli olan, fakat faziletli, son üç 

asr›n yürüyen ilmiyle birletirememek yüzünden bünyevî kudreti felce 

u¤ram› gibi görünen Türk milletini fennin evketiyle teçhiz ederek onun 

durgun faziletine h›z verecek, bilgi ve faziletle yeni mesut yurdu yaratacakt›.

Üstat söylüyor:

Çünkü milletlerin ikbali için, evlâd›m 
Marifet, bir de fazilet… ‹ki kudret lâz›m. 
Marifet, ilkin ahaliye saadet verecek 
Bütün esbab› ta›r, sonra fazilet gelerek 
O birikmi duran esbab› al›r, memleketin 
Hayr-› âlâs›na tahsis ile sarfetmek için. 
Marifet kudreti olmazsa bir ümmette e¤er, 
Tek faziletle teali edemez, sonra düer 
‹ptidaîli¤e mahsus olan âvare sükûn 
Çöker âsab›na art›k, o da bundan memnun! 
Marifet farzedelim var da, fazilet mefkud 
Bir felaket ki, cemaatler için, na mahdud 
Beerin ruhunu tesmim edecek karha budur, 
Ne musibettir, o, taunlara rahmet okutur.

Âkif için en büyük bahtiyarl›k, memleketin, memleket gençli¤inin ilim ve 

fazileti ikiz bir varl›k tan›yarak onu kucaklad›¤›n›, yolunda kati ad›mlarla 

yürüdü¤ünü ve yüksek gayeye kavumaya namzet oldu¤unu ölmeden gör-

mesi idi.

Memleket bu hakikî vaziyet ve sa¤lam bilgi timsâli, memleket airinin 

hat›ras›n› tebcil etmekle hem güzide ve ölmez bir ahsiyetin hakk›n› tan›m›, 

hem onun yüce gayesini benimsemi oldu¤unu gösteriyor.

Kaynak: Tan, 28 Aral›k 1938. (Eref Edip, 
Mehmed Âkif-Zeyl, s. 101-103’te tamam› 
yer almaktad›r).
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116.

Yüksek Muallim Mektebi’nde Âkif gecesi

K›ymetli airin Eserleri ve Hayat› Hakk›nda Konferanslar Verildi.  
Gençlik Bir Kadirinasl›k Nümunesi Gösterdiler

‹stiklâl Mar› airi Mehmet Âkif iki sene evvel 27 Kânunuevvel gecesi saat sekiz 
ile dokuz aras›nda vefat etmiti. 

Dün gece tam ayn› saatte Âkif için Yüksek Muallim Mektebi’nde bir Âkif gece-
si yap›ld›.

Mektebin büyük salonunda Türk bayraklar›na sar›lm› bir kürsünün üzerinde 
yine k›rm›z› bayraklara bürünmü Âkif’in bir büstü konulmutu. 

Gayet sanatkârane bir tarzda yap›lan bu büst Güzel Sanatlar mimarî talebesin-
den Kemal Elâgöz’ün eseridir. Âkif’in büstü önünde genç yüksek muallim 
mektepliler hep bir a¤›zdan onun yazd›¤› ‹stiklâl Mar›’n› okudular.

‹lk olarak kürsüde muharrir Peyami Safa’y› gördük. 

Peyami Safa hayat›nda kad›n, kumar, içki ve di¤er bütün zevklerden 
düüncelerden uzak kalm›, yaln›z vatan› için hayk›rm›, iki air tan›d›¤›n› söy-
ledi: Nam›k Kemal, Âkif…

Hatip dedi ki:

—Vatan›n dünden bugüne kalan en yüksek sesi Nam›k Kemal’in ise 
bugünden yar›na kalacak olan sesi de Âkif’indir.

Peyami Safa Âkif’le Fikret’i kar›lat›rarak:

—Âkif, Fikret gibi, Fikret kadar ahlâkç› idi, dedi.

Sözlerinin nihayetinde ‹stiklâl Mar›’n› okudu. Âkif için üç dakika ayakta hür-
metle sükût edildi. Bundan sonra kürsüye gelen Âkif’in en eski ve en samimi 
dostlar›ndan air Mithat Cemal, Âkif’i her cepheden gayet güzel tahlil etti.

Mithat Cemal, Âkif’in hususi hayat›ndan bahsederken dedi ki:

—Âkif’in en büyük farikas› udur: O her eyden evvel inanan adamd›. 
Hayat› her sabah yeniden balayan bir mahrumiyetti. Onda ne politi-
kac› ihtiras›, ne kumar, ne kad›n, ne içki zevki vard›. Âkif dünya 
hazlar›na kanmad›. Kendi kendisi içinde mahsur kald›.

Bedbindi. ‹nsanlar ona göre bedbaht olmak için düünüyorlard›. Saadete 
yaln›z kendisinde de¤il bakas›nda da inanm›yordu. Bir tek defa saadete vuku-
undan evvel inand›: ‹stiklâl Harbine…

Size Âkif’in biraz da hususi hayat›ndan bahsedeyim:

Sar›güzel’de Sar› Nasuh mahallesi.. 12 numaral› ev..

55 sene evvel sar›kl› bir adam her sabah bu evin kap›s›n› açar, iki çocu¤u soka¤a 
emanet ederdi. Bu çocuklardan biri k›zd›, öteki erkek..
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Erkek Âkif’ti.. Bu sokak o kadar tehlikesizdi ki çocuklar s›ra kahvelerin 

arkas›ndaki mekteplerine korkusuzca gidebilirlerdi.

Çocuklar›n babas› hoca Tahir Efendi erkenden kalkar, çocuklar›n› kendi elile 

y›kar, k›z›n›n saçlar›n› tarard›. Tahir Efendi titiz denecek derecede temizdi.. 

Hatta yine kendi gibi hoca olan baka bir Tahir Efendi’den Temiz lakab› ile tef-

rik olunurdu. Tahir Efendi’nin terbiye usulünde daya¤›n yeri yoktu. Çocuklar›n› 

bir kere bile dö¤medi.

Yaln›z o¤lan çocu¤a kar› biraz sert davran›rd›. Çünkü bu çocuk biraz haar› 

idi. Her sabah mektebe giderken kap›da o¤luna s›k› s›k› tenbih ederdi:

—Dersine çal›mazsan bu kap›dan giremezsin.

Besbelli Âkif dersine çok çal››yordu ki her akam bu kap›dan içeriye girebili-

yordu. Fakat kap›dan girince de tek a¤ac› olan bahçeyi allak bullak ediyordu. 

Gece komusu Baise Han›m masal söylemeden dünyada uyuyam›yordu. Hatta 

bir gece:

—Âkif uyuyacak!.. diye masal söyliyen Baise Han›m yava yava Âkif’ten 

evvel uyuya kal›yor.

Çocuk bir cevizi mangalda k›zd›r›p Baise Han›m’›n parma¤›na yap›t›r›yor. 

C›zzzz!...

Âkif’in annesi çocu¤unun muhakkak sar›kl› olmas›n›, medreseye geçmesini 

istiyor. Fakat babas›:

—Han›m… diyor, çocu¤un medresede okuyaca¤› eyleri ben evde kendi-

sine okuturum. Bu suretle babas› o¤lunu Mülkiye ‹dadisi’ne kaydet-

tiriyor. Lâkin bu kay›ttan dolay› baba ile o¤ul sevinecekleri zaman 

kâtip:

—Kay›t harc›!.. diyor.

O zaman hoca Tahir Efendi o¤lunu bir köeye çekiyor, kimseye göstermeden 

kesesini ç›kar›yor. Paralar› say›yorlar. Fakat kay›t harc›na yetiecek kadar para 

yok…

O zaman hoca Tahir Efendi cebinden saatini ç›kar›yor, o¤luna gösteriyor. 

Gümü bir saat..

Fakat tam bu esnada kâtip onlar› görüyor. Yan›na ça¤›r›yor:

—Harc› yar›n verirsiniz!. diyor. Bu suretle de gümü saat sat›lmaktan 

kurtuluyor.

Âkif bir müddet sonra idadiden üstü ba› zeytinya¤› içinde dönüyor. Anne 

üpheleniyor… Acaba? Nihayet o¤lunun a¤z›n› ar›yor. Âkif saklam›yor:

—Evet Yenibahçe’de güreiyorum..

— ‹dadi arkadalar›nla de¤il mi? 

— K›y›c› Osman Pehlivan’la…

Âkif’in K›y›c› Osman Pehlivan’dan bahsetmesi annesine kar› bir edebiyat yap-

maktan baka bir ey de¤ildi. Çünkü o K›y›c› Osman Pehlivan’la vak›a 

güreiyordu ama ders almak için…
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Nas›l tahmin ederdim ki Âkif ölüm döe¤inde bile bana kollar›n› yukar›ya 
kald›rarak K›y›c› Osman Pehlivan’dan bahsedecek:

— K›y›c› Osman Pehlivan Nam›k Kemal’in emmisi idi…”

Mithat Cemal Âkif’in nas›l Baytar Mektebi’ne, Halkal›’ya girdi¤ini anlatt›. 
Onun spor hayat›ndan bahsetti:

—Mektepte Doru ad›nda bir at vard›.

Âkif’ten bakas› bu ata binemezdi. Bakalar› üstünden muntazaman düerlerdi. 
Âkif yaln›z ata de¤il karalara denizlere de hükmederdi.

Hatta arkadalar›n› toplayarak karadan Edirne’ye gitme¤e bile kalkabilirdi. ‹yi 
yüzerdi. Ufukta ba›n› sudan ç›kararak karadaki arkadalar›na gülmek en 
büyük zevki idi. Yüzmek, yürümek, güremek… Bunlardan baka Halkal› 
Mektebi’nde Âkif için bir dert daha balad›: iir merak›..

O nakil vas›talar›n› sevmezdi. Verdi¤i bir sözü geri b›rakacak hiçbir mani din-
lemezdi.

Merutiyet’in ilk senelerinde bir Cuma adam boyu kar ya¤m›t›. O gün Âkif’in 
sevmedi¤i vas›talar›n hiçbiri ilemiyordu. Bizim eve sütçü, ekmekçi gibi adam-
lar bile gelmemilerdi.

Biz ö¤le yeme¤inden sonra ekmekçiyi beklerken kap› çal›nd›.. Fakat gelen Âkif 
beydi. B›y›¤›n›n bir taraf› donmutu.

Ben Çapa’da oturuyordum. O Beylerbeyi’nde. O gün Beylerbeyi’nden Beikta’a 
tek bir vapur ilemiti.

— Beikta’tan Çapa’ya yürüyerek mi geldiniz? dedim.

—Evet… her eye ra¤men geldim. Çünkü söz vermitim!.. dedi.

Onun verdi¤i sözü yerine getirmemesi için kar, karayel vesaire bir sebep ola-
mazd›. Bunu söyleyince ben:

— Aman dedim, benim verdi¤im sözün iddetli bir lodosa bile taham-
mülü yoktur.

Ondan sonra ona söz verme¤e korktum...

Mithat Cemal uzun uzun ve mükemmel bir surette Âkif’i tahlil etti. 

Bundan sonra Yüksek Muallim Mektebi gençleri taraf›ndan Âkif’ten parçalar, 
Çanakkale, Azim, Birlik, Bülbül, Kendim ‹çin ve As›m’dan parçalar okundu.

Profesör Ali Nihat, Âkif hakk›nda bir konferans verdi.

Dünkü merasim ile Yüksek Muallim Mektebi gençleri hakikaten bir kadir-
inasl›k nümunesi gösterdiler.

Bugün Yapılacak Merasim

air merhum Mehmet Âkif’in ölümünün sene-i devriyesi münasebetile bugün 
saat 10’da Edirnekap›’daki mezar›na temelta› at›lacak ve bu münasebetle bir 
ihtifal yap›lacakt›r. Ö¤leden sonra Beyaz›t Camii’nde mevlûd okutulacak, saat 

18’de de Üniversite konferans salonunda di¤er bir ihtifal yap›lacakt›r.

Kaynak: Akam, 28 Kânunievvel 1938. 
(Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 72-78’de 
tarihsiz olarak yer almaktad›r).
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118.

Şair Mehmet Âkif’in ölüm yıldönümü

Gençlik İki Sene Evvel Bugün Ölen Şairi Anacak

air Mehmet Âkif’in vefat›n›n ikinci sene-i devriyesi münasebetiyle gençler 

taraf›ndan bir ihtifal yap›lacakt›r.

Haz›rlanan programa göre saat onda Üniversite gençli¤i taraf›ndan 

Edirnekap›’da ehidlik kar›s›ndaki kabrinin temel atma merasimi yap›lacak, 

ö¤leden sonra Beyaz›t camiinde ‹stanbul haf›zlar› ve mevludhanlar› 

taraf›ndan tertib edilen mevlûd-u erif okunacak, saat beten sonra da 

Vezneciler’de Üniversite konferans salonunda Üniversite gençli¤i taraf›ndan 

ihtifal yap›lacakt›r.

1. ‹stiklâl Mar›

2. Bir dakika sükût

3. Âkif’in edebî k›sm› Üniversite hocalar›ndan Bay Ali Nihat Tarlan

4. ‹stiklâl Mar›’n›n güftesi

5. Çanakkale

6. Hitabe

7. Baz› iirleri

Dün Akşam Yapılan Merasim

Dün saat 20.30’da Yüksek Ö¤retmen Okulu’nun ehzadeba›’ndaki yeni 

binas›nda Âkif günü yap›lm›, Âkif’i tebarüz ettiren sözlerden sonra 

As›m’dan parçalar okunmutur.

Kaynak: Yeni Sabah, 28 ‹lkânun 1938.

117.

Şair Mehmet Âkif ihtifali

Bugün İçin Gençlik  
Güzel Bir Program Hazırladı

air Mehmet Âkif’in ölümünün ikinci y›l-
dönümü münasebeti ile dün akam saat 
20.10’da Yüksek Ö¤retmen Okulu’nda bir 
toplant› yap›lm›t›r.

Toplant›da Peyami Safa ve Mitat Cemal 
airin hayat› ve sanat›n› tahlil etmiler; 
talebelerden biri taraf›ndan As›m müelli-
finden baz› parçalar okunmutur.

Bugün için de Üniversite gençli¤i büyük 
bir tören program› haz›rlam›t›r. Sabah 
saat onda Edirnekap›’da ehitlik kar›-
s›ndaki kabrinin temel atma töreni 
yap›lacak, ö¤leden sonra saat birde Beyaz›t 
Camii’nde haf›zlar taraf›ndan mevlût 
okunacakt›r. Yine saat 17’de Üniversite 
konferans salonunda bir toplant› yap›la-
cakt›r. 

Toplant›da doçent Ali Nihat airin 
hayat›n› anlatacak ve muhtelif talebeler 
airin eserlerinden parçalar okuya-

caklard›r.

Kaynak: Kurun, 28 Birincikânun 1938.

Münif Fehim çizimi Âkif  
portrelerinden biri daha.
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120.

Gençlik Âkif’i andı

Gavsi Ozansoy

Dün akam saat sekiz otuzda Yüksek Muallim Mektebinin konferans salo-

nunda toplanan yüzlerce genç, ölümünün y›ldönümünde büyük air Âkif’in 

hat›ras›n› hürmetle and›lar.

Salona girdi¤imiz vakit, memleket büyüklerinin her vesile ile önlerinde 

e¤ilmesini bilen asil ve temiz bir gençli¤in salonu h›ncah›ç doldurmu 

oldu¤unu gördük. Gençler aras›nda Âkif’in sad›k ve eski birkaç dostu da 

göze çarp›yordu: air Mithat Cemal ve ‹bnülemin Mahmud Kemal gibi…

Salonun ba›nda haz›rlanan kürsü, Türk bayra¤ile sar›lm›t›. Kürsünün sa¤ 

taraf›nda 

Âkif’in manal› ve sade hüviyetini aksettiren, güzel bir büstü görünüyordu.

Kürsüde, ‹stiklal Mar› airile, beyaz ayy›ld›zl› k›z›l bayrak birbirlerile öyle 

kaynam›, o kadar yak›n görünüyorlard› ki…

‹htifale, airin büyük eseri olan millî mar›m›z hep birlikte söylendikten, 

muharrir Peyami Safa taraf›ndan irad edilen heyecanl› bir hitabe ile baland›. 

Peyami Safa, bu söylevinde Âkif’i, Nam›k Kemal gibi büyük bir vatan airi 

olarak tan›tt›; iirlerinde hiçbir ferdi tahassüse raslanamad›¤›n›, onda yaln›z 

vatan mefhumunun ekillendi¤ini anlatt›ktan sonra, dedi ki:

“Da¤ kadar kitleli, sarp ve yalç›n, nehir kadar ak›c›, hava kadar saf bir cevher, 

bu en büyük iki vatan airinin manzumelerini bir tabiat sadeli¤i ve ihtiamile 

doldurur. Bunlar, Türk da¤lar›nda, sular›nda, ovalar›nda kaybolmu meçhul 

ve say›s›z Türk ç›¤l›klar›n› aksi sadalar›n› topl›yarak ve koyulat›rarak 

ebediletirmi eserlerdir. Vatan›n dünden bugüne kadar en yüksek sesi 

Nam›k Kemalse, onunla beraber, bugünden yar›na kalacak en yükske sesi de 

Mehmet Âkif’tir.

‹stiklal manzumesinin sesi, dümandan ‹zmir’i alan büyük kuvvetler 

aras›ndad›r.”

Hatib, sözlerine devamla, airin hususiyetleri üstünde durdu ve dinleyicileri 

hat›ras›n› taziz için üç dakika sükûta davet etti. Herkes aya¤a kalkarak, sayg› 

içinde üç dakika susuldu.

Peyami Safa’y› müteakip, Mehmet Âkif’in çok eski ve yak›n dostu Mithat 

Cemal, kürsüye geldi. airin 35 y›ll›k dostu olan hatib, uzun sözlerinde, onun 

ahsiyetini en ince teferruat›na kadar belirtti. Sar›güzel’deki fakir, mütevazi 

evlerini, Âkif’in tahsil hayat›n›, spora ve güree kar› olan meylini ve sonra 

Halkal› Ziraat Mektebi’nde okudu¤u y›llarda tecelli eden iir kabiliyetini 

izah etti. Dostluklar›na aid ve Âkif’in karakterini çizmek itibarile k›ymetli bir 

hat›ray› da öyle anlatt›:

119.

Bugün Mehmet Âkif için  
yapılacak ihtifal

Saat 10’da kabrinin temeli at›lacak saat 
18’de Üniversite’de ihtifal yap›lacak

‹stiklâl Mar› airi Mehmet Âkif’in ölü-
münün 2inci y›ldönümü münasebetile 
bugün bir ihtifal yap›lacakt›r.

Sabahleyin saat 10’da Üniversite ve yük-
sek tahsil gençli¤i taraf›ndan Edine-
kap›da ehitlik ziyaret edilecek ve kabri-
nin temel atma merasimi yap›lacakt›r. 
Saat 13’de Beyaz›t Camii’nde ‹stanbul 
haf›zlar› ve mevlûthanlar› taraf›ndan 
mevlût okunacak.

Saat 18’de de Üniversite konferans salo-
nunda üniversiteliler taraf›ndan ihtifal 
yap›lacakt›r.

‹htifale ‹stiklâl Marile balanacak, bir 
dakika sükût edildikten sonra, Edebiyat 
Fakültesi doçentlerinden Ali Nihat Tarlan 
taraf›ndan büyük airin edebî k›ymeti 
hakk›nda bir konferans verilecektir.

Bundan sonra büyük airin memleket 
gençli¤ine hediyesi olan ‹stiklâl Mar-
›’n›n güftesi batan aa¤› okunacak, 
eserlerden birçok iirler ve parçalar da 
nakledilecektir.

Kaynak: Bugün, 28 Birincikânun 1938.
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“‹stanbul’un say›l› k› günlerinden birinde, kar tipisi yüzünden yollar›n 

kapand›¤› ve vesaiti nakliyenin durdu¤u bir gün Mithat Cemal’in Çapa’daki 

evine ne sütçü u¤ram›, ne de bakkal… O gün kap›n›n tokma¤›n› çeken sade-

ce tâ Beylerbeyi’nde oturan Âkif olmu. Tesadüfen Beikta’a iliyebilen 

vapura atl›yarak ve sonra Çapa’ya kadar yürümek artile o karda, tipide dos-

tunu aram›… Çünkü, söz vermi imi.”

Mithat Cemal, Âkif’e muhafazakâr diyenlere de u cevab› verdi: “Âkif, yir-

minci asr›n boyas›ndan i¤renmiti.” Ve sonra onun Allah’tan baka hiçbir 

eye inanm›yan Âkif’in bir eye daha inand›¤›n› söyledi: Millî zafere. Âkif, bu 

inan››n› u cümle ile ifade etmiti: “ Ba›m›zdaki adam›, kim görse, inan›rd›.”

Burada, sürekli bir alk› tufan› salobu birdenbire sarst›, dakikalarca sürdü.

Mithat Cemalden sonra s›ra ile muhtelif gençler Âkif’in iirlerinden parçalar 

okudular. Ali Nihat taraf›ndan verilen güzel bir söylevi müteak›b, ihtifale 

nihayet verildi. 

Salon boald› ve Âkif’in büstü beyaz ayy›ld›zl› k›z›l bayrakla ba baa kald›.

Âkif için bugün de Üniversite gençli¤i bir tören yapacakt›r. Bu sabah saat 10 da 

Üniversite gençli¤inden seçilen bir heyet Âkif’in mezar›na gidecek ve mezar›n 

bu esnada temeli at›lacakt›r. Müteak›ben saat 18 de Üniversite konferans salo-

nunda bir tören yap›lacakt›r. Törene ‹stiklâl Mar› ile balanacak ve bilâhere 

Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Ali Nihad, Âkif’in eserlerini sayacak, 

hayat›n› anlatacak, airin kudretini tebarüz ettirme¤e çal›acak, iirlerini ve 

hitabelerini okuyacakt›r. Âkif’in resmi bulunan rosetler da¤›t›lacakt›r.

Ali Nihat’tan sonra talebeler airin iirlerini okuyacaklard›r.

Kaynak: Son Posta, 28 Birincikanun 1938.
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121.

Mehmet Âkif ihtifali

Şair İçin Yapılacak Anıtın Temeli de Dün Atıldı

air Mehmet Âkif’in ölümünün ikinci y›ldönümü münasebetiyle Üniversite 

gençli¤i dün merhumun mezar› ba›nda ve saat 18.30’da Üniversite konfe-

rans salonunda birer ihtifal yapm›lard›r. ‹htifallerin birincisinde Âkif için 

yap›lacak an›t›n temel atma töreni de icra edilmitir.

Bu münasebetle sabah saat dokuz buçukta Üniversite’den hareket eden 

150’den fazla Üniversiteli genç, üstad›n mezar› ba›nda toplanm›lard›r.

‹htifale ayn› zamanda Edebiyat Fakültesi doçentlerinden Nihat Tarlan ve 

Mehmet Âkif’i seven yak›n dostlar› da itirak ediyorlard›.

Gençler mezar ba›nda hep bir a¤›zdan ‹stiklâl Mar›’n› söylemiler, Âkif’in 

en çok be¤endi¤i Kur’an suretleri ve Çanakkale Şehitleri manzumesinin 

bestelenmi olan k›sm› Haf›z Saadettin [Kaynak] taraf›ndan okunmutur. 

Askerî T›bbiye’den Fethi [Teveto¤lu], Âkif’e k›sa bir hitabede bulunmu ve 

mezar›n temelatma töreni yap›larak toplant›ya son verilmitir.

Üniversite Konferans Salonunda 

Üniversite Edebiyat Fakültesi talebeleri taraf›ndan haz›rlanan ihtifale saat 

18.30’da balanm›t›r. Toplant›da rektör, dekanlar ve Âkif’in dostlar› haz›r 

bulunmulard›r.

Evvelâ hep bir a¤›zdan ‹stiklâl Mar› söylenmi, büyük airin ruhu için bir 

dakika sükût edilmitir.

Bundan sonra Edebiyat Fakültesi doçentlerinden Ali Nihat Tarlan Âkif’in 

edebî ahsiyeti mevzuu etraf›nda bir söylev vermi, airin edebiyat 

âlemindeki mevkiini çok ince bir ifade ile tebarüz ettirmitir.

Ali Nihat’›n söylevini müteakip ‹stiklâl Mar›’n›n güftesi Edebiyat Fakül-

tesi’nden ükrü [Elçin] ve Çanakkale ehitleri Edebiyat Fakültesi’nden 

Mehmet Kaplan taraf›ndan okunmutur.

T›p Fakültesi hayatî kimya asistan› Doktor ‹hsan [Unaer] ve T›p’tan Nurettin 

de birer hitabede bulunmutur.

Hitabeleri müteakip, Hukuk’tan Naki Tezel Tevekkül, Edebiyat’tan Rami 

Mahalle Kahvesinde, gene Edebiyat’tan Zeki Ömer Bülbül iirlerini 

okumulard›r.

Kaynak: Kurun, 29 Birincikânun 1938.
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122.

Büyük şair Âkif için dün yapılan törenler

Nusret Safa Coşkun

Dün büyük vatan airinin mezar›n›n temeli at›ld›, dinî merasim 
yap›ld› ve gece üniversitede toplan›ld›.

‹ki sene evvel Âkif gene dünkü gibi içini çeken, gözleri nemli bir havada 
Edirnekap› mezarl›¤›n›n bir köesine b›rak›lm›t›. Yirmi y›ld›r, Çanakkale 
mucizesinin baucuna dikemedi¤imiz ta âbideyi tek ba›na s›radan bir 
mozele gibi ina ediveren, millî gururumuzun sesini veren mar›n büyük 
sanatkâr›n› anmak ve lâhdinin temelini atmak için Edirnekap› yolunu tutan 
kadirinas Türk gençli¤inin peindeyim.

‹ki sene evvel… Gene böyle bir günde onu dünya yüzünün S›rat köprüsü olan bu 
yoldan, bizi insafs›zca k›rbacl›yan bir ya¤mur alt›nda buraya getirip Cenab› 
Hakk’›n rahmetine b›rakm›t›k. O zaman arkas›nda san›r›m bir on bin kii 
vard›. imdi on kiiden, bir on kii fazla de¤iliz amma, bu küçük grup büyük bir 
kütle ile onu, topraklar› yeniden tazelenmi kabrin sahibine olan sevgisini 
ta›yor. Âkif hiç olmazsa “kadrini musallada” bilmedi¤imiz bahtiyar adamd›r. 
Nitekim o on binin yar›s› dün akam Üniversite konferans salonunda idi. 

Kadirinas gençlerin himmetleri ve hay›rsever zevat›n yard›mile, büyük 
airin büyüklü¤ile mütenasib bir mezar yapmak için temel aç›lm›, demir 
porteller geçirilmi bile… biz su yolcular gibi paçalar›m›z› dizlerimize kadar 
s›val› mezar›n ba›na geldi¤imiz zaman her eyi haz›r bulduk.

Saat tam 10…

Bestekâr Haf›z Sadettin [Kaynak] güzel sesile Âkif’in çok sevdi¤i bir sureyi 
okuma¤a balad›. Huu içinde dinliyoruz.

Haf›z As›m akir, Âkif’in mehur As›m’› Sadettin’in arkas› s›ra gür sesile 
Kur’an’a devam ediyor. Mezar›n içinde demir telleri birbirine ekleyen Rum 
delikanl›s› bile elini karn›nda ba¤lad›. Gözü fani dünyan›n son dura¤›nda, 
dalg›n dinliyor.

O ne?..

Kur’an kesildi… Haf›z Sadettin Çanakkale ehidleri’ni bestelemi, nefis bir 
musiki ambalâj› içine koymu bize sunuyor. Arkas›ndan As›m akir Secde’yi 
gene k›vrak bir bestenin kal›b›na sokmu hayk›r›yor.

Bana öyle geliyor ki, Âkif imdi mezar›nda, dünyadan daha rahatt›r. Çünkü 
unutulmaman›n ve beklenmiyen sürprizlerin sevinci içindedir; umar m›yd› 
ki baucunda Çanakkale ve Secde musiki notalarile kucaklaarak kendisini 
yâd etsinler?..

imdi genç bir askerî t›bbiyeli, Fethi Tevet[o¤lu] konuuyor:

“Arkadalar›m!
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Hanginiz hat›rlam›yorsunuz ki?..

‹ki y›l önce, ya¤murlu bir günde onu bu mezarl›¤›n kap›s›na kadar 

omuzlar›m›zda ve kap›dan topra¤a kadar da ba›m›z üstünde getirdik. Onu 

her ölüye yap›ld›¤› gibi topra¤a gömmedik. Onu Allah kat›na, Çanakkale 

ehidlerinin aras›na u¤urlad›k. Her ölü beyaz patiskadan bir kefene bürünür 

de topra¤a girer. Âkif ise toprak olmak için giderken bayra¤a sar›ld›. Âkif, 

kefeni bayrak olan ölümüzdür.

Onu ben, Türk gençli¤i nam›na niçin bayrakla kefenledim? Çünkü o, en çok 

topra¤› ve bayra¤› severdi. Onu topra¤a ve bayra¤a verdik.

Ona çok yerinde olarak gösterdi¤imiz derin sayg› ve alâka nedendir?

Çünkü Âkif, büyük bir air, büyük bir vatanperver ve esiz bir karakter 

adam›d›r”.

Genç hatib, sözlerine öyle devam etti:

— “Âkif yükek ahlâk› ve yüksek seciyesi ile eklini s›cakta, borada, 

kas›rgada daima muhafaza eden kaskat› bir cisimdi, bir granitti.

‹nanan, inand›¤›ndan dönmiyen ve öyle ölen Âkif esiz bir karakter 

adam›yd›. ‹te Âkif’i sevmemiz, Âkif’i sayg› ile anmam›z bundand›r.

Bugün inas›na balanan u mezar ona olan hürmetimizin ufak bir 

nianesidir”.

Genç üniversiteli sözlerini u m›sra› okuyarak bitiriyor:

En sevdi¤in â›k seni koynunda uyuttu, 

Âkif, vatan›n topra¤› oldun bu ne mutlu!

Fethi Tevet[o¤lu]’den sonra Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü efi Doktor 

Ekrem, k›sa bir hitabe irad etti, dedi ki:

— “Yaayan Âkif! Senin ile de¤ilsek ruhun ve hislerinle bu anda ba-

baay›z. Bugün buraya ölmez duygular›n için Türk baytarl›¤› ad›na 

mezar›n›n temelini atma¤a, hat›rana da, sayg›dan çelenk koyma¤a 

geldik. Gençlik uurlu heyecan›n› senin ba›n›n ucunda ta›rma¤a 

geldi. Gençlik sa¤ oldukça Büyük Türk milleti gibi sen de yaa-

yacaks›n!, Seni unutmad›k Âkif. Ruhun âd olsun!”

Sözler bitmiti. Evvelâ Edebiyat Fakültesi doçentlerinden Ali Nihat Tarlan, 

sonra mezar›n inas›nda himmetleri görülen Nuri Demira¤, talebeden 

Muhtar, Bayan Fikret, temele birer kürek harç att›lar.

Dinî Merasim

Gençler sabahleyin büyük airin mezar›n›n temelini at›p, hat›ras›n› anarken 

‹stanbul haf›zlar› da Beyaz›d Camisi’nde onun için dinî bir ihtifal tertip 

etmilerdi. Ö¤le namaz›n› müteakib Beyaz›d Camisi’ni a¤›z a¤z›na dolduran 

büyük bir kalabal›k önünde en üstad mevludcular, haf›zlar vard›.
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Sigorta irketi müfettilerinden As›m akir, Lâleli Camii imam› Haf›z Necati, 

A¤a Camii imam› Haf›z R›za, bestekâr Haf›z Sadettin, Sultanselimli Haf›z 

[Ali] R›za Mevlûd; Nuruosmaniye imam› Haf›z Mehmed, Fatih Camii imam› 

Haf›z Ömer, Hamidiye Camii imam› Yusuf, Yeni Camii imam› Haf›z Nuri 

Kur’an okudular. Sab›k hâkimlerden Nuri de güzel bir dua ile merhumu and›.

Üniversite’de

Saat 18’de üniversite gençli¤i konferans salonunu a¤›z a¤z›na doldurmu 

bulunuyordu. Salonda bulunanlar aras›nda birçok tan›nm› ediblerimiz, 

airlerimiz, Âkif’in takdirkârlar› da vard›. Herkesin gö¤sünde Âkif resmini 

ta›yan rozetler bulunuyordu.

Tam 18’de, gençlik heyecanl›, dik vakur bir sesle Âkif’i konuuyordu.

Âkif 5000 geç hançerede dile geldi: ‹stiklâl Mar› okunuyordu.

Mar bittikten sonra kürsüyü doçent Ali Nihat igal etti. Daha heyecan› bu¤u 

gibi tüten, akisleri kulaklarda ç›nlayan mar›n hemen pei s›ra sözüne öyle 

balad›:

— “Onun sesidir:

Ci¤erlerinizde ve hançerelerinizde yekpare bir iman halinde ihtizaz eden bu 

ses, onun sesidir. Ruhunuzda gökler gibi gürleyip, köpüren bu ça¤layan! Ben 

iman› ne tunca, ne granite benzetebilirim. Elmasa benzetirim. E¤er onun 

ruhu ve hassasiyeti dünyalar kadar a¤›r ›zt›rab alt›nda ezilmeseydi bu elmas› 

yaratamazd›. Bu ça¤layan, buud ve mesafe mefhumunu ezecek kadar yüksek 

bir iman ahikas›ndan dökülmeseydi ruhlar›m›z da bu kadar temiz ve beyaz 

köpüremezdi”, dedikten sonra Mehmet Âkif’in hayat›n›n k›sa bir tarihçesini 

yapt›. ‹nsan olan ahsiyetine geçti ve sözüne devamla:

— “Âkif”, dedi… “Garb›n müsbet ilmine vak›f bir arkl› idi. Cemiyeti 

daima o müsbet ilim gözile tetkik etmitir. Âkif ark›n iki mühim 

diline bihakk›n vâk›f bir Türk idi. Ankara’da meb’us iken bir taraftan 

iirlerile halka heyecan verme¤e çal››yor, bir taraftan Arabca 

Muallekat ve Farsca Hâf›z Divan› okutuyordu. Arab ve ‹ran edebi-

yatlar›na hakkile vâk›f idi. Mükemmel Frans›zca bilirdi. Kültür itiba-

rile çok zengin olan Âkif bünye itibarile de o derece kuvvetli idi. 

Mükemmel güre ederdi. Küçükken Osman Pehlivan’dan güre tah-

sil etmiti. Mükemmel yüzücü idi. ‹yi ata binerdi. Hayat›nda suisti-

mal nedir bilmezdi. En büyük zevki okumakt›. Dostlar›na ve dostlu¤a 

vefakâr, her türlü kötülükten müçtenip, lekesiz bir hayat sürmütü, 

bir eye söz verdi mi her eye ra¤men onu ân›nda yerine getirirdi.

Kanaatine muhalif bir fikir ortaya at›ld›¤› zaman mücadeleye 

balard›. Bunun haricinde pek az söz söylerdi. Zarif f›kralar dinle-

mesini ve anlatmas›n› çok severdi”.

Hatib, insan olan Âkif’ten air olan Âkif’e geçti:

— “Âkif, denilebilir ki her m›sra›nda klâsik belâgatin örne¤ini vermi 
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bir airdir. Eserleri en ufak bir belâgat ve fesahat hatas›ndan âridir. 
Yaln›z bir kusuru vard›r: Çok itnaba düer. Bunun sebebi udur:

Âkif, kuvvetli de¤il, dehetli bir nâz›md›r. Hattâ kendisi öyle der:

Mevzun düürür saçmay› bir saçma adam var. 
Manzum say›klar gibi manzum say›klar.

Yazd›¤› m›sralar› kolay kolay silme¤e k›yamaz. Tasvirlerinde ekseriya kuvvet-
li bir intihab, yani sanatkârl›k, bazan tasvir foto¤rafa yaklaacak teferrüat› 
tesbit eder. 

Bir hâdisenin özünü al›p ta onun en kuvvetli karakteristik cephesini veciz bir 
ekilde yazmaz. Yaz›lar›n›n heyet-i umumiyesinde ancak bu kusur göze çar-
par. M›sralar yaln›z ba›na al›n›rsa gerek vezin yani ekil; gerek selâset ve 
belâgat noktas›ndan tamamen kusursuzdur. ark ve Garb edebiyatlar›na 
hakkile vâk›f olan, edebiyat nazariyelerini en hurda teferrüat›na kadar gayet 
iyi bilen, bir zaman Darülfünun’da edebiyat okutan Âkif, esasen baka türlü 
yazamazd›. Âkif Türkçeye aruzu mal etmi bir san’atkârd›r.

Hiç bir Türk airi onun mertebesine yükselemedi. Hiç bir Türk airi millî 
felâketlerimizde onun kadar içli, derin a¤lamad›. Safahat bunun en beli¤ 
misâlidir. 

Bundan sonra Ali Nihad Tarlan Âkif’e air de¤ildir, mürtecidir, diyenlere çok 
kuvvetli cevablar verdi. Ve sözlerini öyle bitirdi:

— “Âkif yaln›z bir defa belki tevazuunda yalan söyledi:

Rahmetle an›lmak ebediyet budur amma, 
Sessiz yaad›m, kim beni nerden bilecek!

derken yalan söyledin Âkif! Az evvel sesin ci¤erlerimizde idi. Sen mi sessiz 
yaad›n? 

Cenaze otomobili içinde mübarek nâ›n Beyaz›d Camii’ne geldi¤i zaman seni 
bin bir heyecanla ba¤r›na basan, tabutunu gufran› ilâhi gibi k›z›l bayra¤a 
saran gençlik mi seni bilmedi?

K››n o karl› ve çamurlu günü arkas›nda pardesüsü dahi olmad›¤› halde seni 
elleri üstüne al›p, omuzlar›na bile indirme¤e k›yamadan Beyaz›d’dan 
Edirnekap›’ya kadar göz yalar› içinde ta›yan, seni cenaze arabas›na koyma¤› 
hat›r›na hürmetsizlik telâkki eden Türk gençli¤i mi seni bilmedi?

Arkadan gelen otomobil sürüsüne dönüp bakmadan cenazeni yaya takip 
eden memleketin genç, ihtiyar bir çok edib ve airleri mi seni bilmedi?

Ve nihayet bugün mezar›n›n üzerinde hayat›n kadar temiz, seciyen kadar 
metin mermer bir âbideye temel atan bu üniversite gençleri mi seni bilmedi?

Hay›r, büyük air, seni unutmayaca¤›z, müsterih uyu!”

Ali Nihad’›n çok alk›lanan bu konferans›ndan sonra bir çok gençler Âkif’i 
tebarüz ettiren nutuklar söylediler, Âkif’ten parçalar okudular. Ve tören gene 

büyük airin, büyük milletin mar› salonu sarsarken sona erdi. Kaynak: Son Posta, 29 Birincikânun 1938.

Hafız Asım’a imzalı Gölgeler’in bir nüshası. 
“Hafız Asım bey oğlumuza. Fî 26 Zilkade 
1352”. Hafız Asım, Âkif hastalanıp 
İstanbul’a döndüğünde, Mısır Apartmanı’nda, 
hastanede her daim yanındaydı. Onun için o 
kadar çok ağlardı ki, ancak bir evlat babası 
için bu kadar gözyaşı dökebilirdi. Bazen 
Kur’an, bazen naat okuyarak Âkif’i teselli 
için elinden geleni yapardı.  

(Yusuf Çağlar arşivi)
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123.

M. Âkif’in ölümünün ikinci yıldönümü 

Dün Yap›lacak Kabirin Temeli At›ld›. Üniversite Konferans 
Salonunda ‹htifal Yap›ld›

Dün, büyük air Mehmet Âkif’in ölümünün ikinci y›ldönümü idi. Bu müna-

sebetle dün sabah büyük airin Edirnekap›’daki mezarl›¤›nda yap›lmas› 

takarrür eden muazzam kabrinin temelleri at›lm›t›r.

Merasimde Üniversite gençli¤inden baka Edebiyat Fakültesi profesörlerin-

den Ali Nihat Tarlan ve Bay Abdurrahman Naci [Demira¤]126 bulunmutur.

Merasime ‹stiklâl Mar› ile balanm› ve T›bbiye’den Fethi [Teveto¤lu] bir 

hitabe söylemitir.

Merasimde bulunan Haf›z Sadettin [Kaynak] kabrin ba›nda kur’an ve bunu 

müteakip Çanakkale ehitleri’ne bestelenmi eklini okumutur.

Büyük airin ruhu için ö¤leden sonra saat 15’de Beyaz›t Camii’nde mevlüt 

okunmutur.

Akam saat 18’de de büyük air için Üniversite konferans salonunda büyük 

bir ihtifal merasimi yap›lm›t›r. Konferans salonu büyük bir dinleyici kütle-

si ile tamamen dolmu bulunuyordu. Kürsü batan baa Türk bayraklariyle 

donat›lm›t›. Kürsünün üzerinde Türk bayra¤›na sar›lm› bir büst bulunu-

yordu.

Merasime tam saat alt›da büstün bayra¤› kald›r›larak balanm›t›r.

Mehmet Âkif’in bu büstü Güzel Sanatlar Akademisi Mimarî k›sm›ndan genç 

bir talebe taraf›ndan resmine bak›larak yap›lm›t›r. Eser hakk›nda Mehmet 

Âkif’i yak›ndan tan›yanlar fikirleri sorularak tashihat yap›lacakt›r.

Büstün aç›lmas›ndan sonra merasime hep bir a¤›zdan söylenen ‹stiklâl 

Mar› ile devam olunmu ve martan sonra büyük airin ruhu için bir dakika 

sükût edilmitir.

Program› takiben kürsüye gelen Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Ali 

Nihat Tarlan çok heyecanl› ve güzel bir konferans vermitir. Hatip 

konferans›na öyle balam›t›r:

— Onun sesidir,

Ci¤erlerinizde, hançerenizde yekpare bir iman halinde ihtizaz eden bu ses 

onun sesidir;

Ruhunuzda gökler gibi gürleyip köpüren bu ça¤layan, onun sesidir. Ben bu 

iman› ne tunca, ne granite benzetebilirim. E¤er onun ruh hassasiyeti dünya-

lar kadar a¤›r ›zt›rap alt›nda ezilseydi bu elmas› yaratamazd›. Bu ça¤layan 

bulut ve mesafe mefhumunu ezecek kadar yüksek bir iman ahikas›ndan 

dökülmeseydi, ruhlar›n›zda bu kadar beyaz bu kadar temiz köpüremezdi.

“Meşhur bestekâr Hafız Sadeddin de 
hastalığında üstadı birkaç defa ziyaret 
etmiş, ona hazin parçalar okumuştur. 
Bir gün Hafız Sadeddin, Kazasker İzzet 
Efendi’ye atfolunan bir durak  
okuyordu: Matla-ı nur-i Huda… Müessir 
bir parça, üstad mest olmuştu. Durak 
bittikten sonra konuşulmaya başladı. 
Sadedin “matla-i” okumuştu. Üstad 
doğrusu “matli-i” olduğunu söyledi.  
Ve bu kelime üzerine izahat verdi”. 
(Eşref Edib, Mehmet Âkif) 

(Necdet İşli arşivi)

126 Abdurrahman Naci Demirağ, Nuri Demirağ’ın 

kardeşi. 1889’da doğdu. Mühendislik tahsil 

etti. Sivas mebusluğunda bulundu. (haz.)
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Bundan sonra airin hayat›na geçen hatip, k›sa bir tarzda bir izah yapmaya 

geçmi ve demitir ki:

— Herkes bilir ki Âkif aruzu Türkçe’ye mal etmi bir sanatkârd›r. 

Fikret’in elinden tekâmülünün bir merhalesine erien aruz, Âkif’de 

kemal mertebesine yükselmitir. 

Denebilir ki Âkif, bal› ba›na bir dil ibda etmitir. Bu dilin mukallitleri çok 

olmutur. Fakat Âkif mukallitlerinden çok kolayl›kla ay›rd edilebilir.

Edebiyat›m›z›n aheserlerinden biri olan ‹stiklâl Mar›’n› yazd›¤› zaman 

hükümetin kendisine verdi¤i mükâfat› derhal Hilâliahmer’e yat›rm›t›r.

Halbuki Âkif ihtiyaç içinde idi. Yamal› bir gömlekle geziyordu. Demek o, 

sanat›n› her eyden yüksek tutmu, onu istismar etme¤e tenezzül etmemiti. 

O, s›hhî feryad›n› paraya tahvil edemezdi.

Gençler! ‹nsaniyetin mukaddes mefhumlar›n› eline al›p onu bir bezirgân 

gibi pazar pazar dolat›ranlardan nefret ediyoruz. ‹nsaniyeti bunun kadar 

alçaltan hiçbir cinayet olamaz. Çünkü bu kurun do¤rudan do¤ruya kalbe 

gömülür.

Âkif’i air olarak kabul etmiyen dört zümre vard›r.

Âkif bir imparatorlu¤un müthi tarrakalar› y›k›ld›¤› bir zamanda yetiti. 

Harp gürültüleri, kan kokular› içinde piyano veya keman konseri dinlene-

mez. O anda musiki tiz boru sesleri binlerce insan› bir anda ölüme sürükli-

yen askerî bandodur. 

Bundan sonra kürsüye gelen Bay ükrü ‹stiklâl Mar›’n›n güftesini, Mehmet 

Kaplan Çanakkale ehitleri’ni okumulard›r.

Bunlar› takiben doktor ‹hsan [Unaer] bir hitabe söylemi, Hukuk’tan Naci 

Azim’den sonra Gönül, T›p’tan Avni Sait Paa ‹mam›’n› okumutur.

Kaynak: Yeni Sabah, 29 ‹lkkânun 1938.

“Yine bir gün…

- Hafız Bey oğlum, dedi, zannederim şevkitarebden 
olacak, “Bir muazzam padişahsın” diye bir ilâhi var, 

hatırınızda mı? Sadeddin derhal okumağa başladı: 

Bir muazzam padişahsın ki kulundur cümle şah 
Kurb-i ev ednaya vaz oldu seninçin tahtigâh 
Nuh felek heft ü zemin ancak sana barigâh 

Emrine mahkûmdur âlem, her sözün bir vahy-i ilâh

Üstad çok heyecana gelmişti. Ağlıyordu. Gözyaşları 
sakallarına dökülüyordu. Onun bu hazin ağlayışı orada 

hazır bulunanlara da tesir ederek herkes ağlıyordu”. 
(Eşref Edip, Mehmet Âkif)

Hafız Saadettin Kaynak’ın fötr 
şapkalı bir fotoğrafı.
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124.

Şair Mehmet Âkif için üniversitede yapılan ihtifal

Birçok hatipler söz alarak airin büyük meziyetlerini iire, edebiyata 

hizmetlerini hürmetle and›lar.

Büyük adamlar›n›, büyük bir kadirinasl›kla anmas›n› çok iyi bilen üniversi-

te gençli¤i dün akam saat alt›da ‹stiklâl Mar› airi Mehmet Âkif için bir 

merasim yapt›lar.

Üniversite salonu gö¤sünde Âkif resimlerini ta›yan üniversiteli gençlerle 

dolmutu.

Evvelâ hep birden airin ve nihayet bütün milletin a¤z›nda dolaan ‹stiklâl 

Mar› söylendi. Bundan sonra Mehmet Âkif’in ruhuna hürmeten bir dakika 

ayakta sükût edildi.

Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Ali Nihad [Tarlan] söz alarak büyük 

airin tercümei halini anlatt›ktan sonra devamla dedi ki:

— ‹stiklâl mücadelesi zaman›nda Büyük Millet Meclisi’nde aza idi. 

‹stiklâl Mar› hayat›n›n bu devresine aittir.

Âkif garbin müsbet ilmine vâkıf bir arkl› idi. Arap, ‹ran ve Frans›z dillerine 

bihakk›n vâkıft›. Ankara’da oturdu¤u zamanlar bir taraftan mebusluk vazi-

fesini yap›yor, iirlerile halk› tenvir ve irada u¤ra›yor, bir taraftan da edebi-

yat merakl›lar›na Muallâkat ve Haf›z Divan› okutuyordu.

Kültür itibarile çok zengin olan Âkif, bünye itibarile de çok kuvvetli idi. 

Mükemmel bir sportmen idi. Halkal›’dan Edirne’ye yaya gitti¤i rivayet edili-

yor, yürüme¤i çok severdi.

Hayat›nda suistimal nedir bilmezdi. ‹çki, kad›n, kumar gibi zevkleri 

tatmam›t›. En büyük zevki okumakt›.

Zarif f›kralar› dinlemesini ve bilhassa anlatmas›n› çok severdi.

Bundan sonra profesör Ali Nihad, Âkif’in edebî hüviyetini anlatma¤a balad› 

ve dedi ki:

— Âkif denilebilir ki, her m›sra›nda belâgatin örne¤ini vermi bir 

airdir. 

Âkif’in yaln›z bir kusuru vard›r:

‹tnaba düer. Bunun sebebi udur:

Âkif kuvvetli de¤il, dehetli bir nâz›md›r. Hattâ kendisi öyle der:

Mevzun düürür saçmay› bir saçma adam var 

Manzum say›klar gibi manzume say›klar.
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Herkes bilir ki Âkif, aruzu Türkçe’ye mal etmi bir sanatkârd›r. Fikret’in elin-

de tekâmülün mühim bir merhalesine erimi olan aruz, art›k Âkif de kemal 

mertebesine yükselmitir”.

Müteakiben airin gayet sanatkârane bir büstünü yapan Güzel Sanatlar 

mimari talebesinden B[ay] Kemal Elâgöz’e127 alenen teekkür edildi.

Bundan sonra edebiyat fakültesinden B[ay] ükrü Elçin taraf›ndan ‹stiklâl 

Mar›’n›n güftesi, talebeden, B[ay] Mehmed Kaplan taraf›ndan airin 

“Çanakkale ehitleri” manzumeleri okundu.

T›b Fakültesi hayatî kimya asistan› doktor B[ay] ‹hsan Unaner, Âkif hakk›nda 

bir hitabe irad etti.

Mehmed Âkif Baytar Mektebi’nden mezun oldu¤u için baytar meslektalar› 

nam›na Pendik Bakteriyolojihanesi efi Ekrem Vardar Âkif’e gösterilen bu 

kadirinasl›¤a kar› duyduklar›n› anlatm›t›r. Bir aral›k Devrek gençleri 

taraf›ndan Âkif için gelen u telgraf Bayan Fikret taraf›ndan okunmutur:

“Büyük ölü!.. Seni sevmek, seni yaymak, vatan›n›, milletini sevmek ve 

saymak kadar erefli bir borç oldu¤unu bilen bir vatan evlâd›n›n 

Bugün kalbi senin temiz kabrinin ba›nda sana a¤lay›p aziz ve 

mukaddes hat›rat›n› yadedenlerle beraberdir.

Yaln›z Türk ‹stiklâl Mar›n› ibda eden air Mehmet Âkif’in de¤il, 

Türk edebiyat âleminin bir reisi idin.

Semalarda yükselen büyük ruhunu her an hürmetle takdis eder, teli-

mi temiz kabrine bir çelenk olarak sunar›m”. 

Mustafa Safi

Bundan sonra toplant›ya nihayet verilmitir. Dün sabah da Mehmed Âkif’in 

Edirnekap›’daki mezar›n›n temeli at›lm›, bu münasebetle hararetli nutuk-

lar söylenmitir.

Mezar için Gaziantep’te bulunan hususî k›rm›z› bir renkte ta getirilmesi 

düünülmektedir.

Ö¤leden sonra Beyaz›t Camii’nde Âkif’in ruhuna bir mevlûd okunmutur.

Kaynak: Akam, 29 Kânunuevvel 1938.

127 Mimar. 1961’de ilk Türk arabası yapma projesi-

nin içinde yer alan isimlerden biridir. (haz.)



s e s s i z  y a ş a d ı m302

125.

Şair Âkif ihtifali

Hakkı Süha Gezgin

Kuvvetli rüzgârlar›n esti¤i yerlerde, köksüz eyler, küçük varl›klar bar›na-
mazlar. Bunlar, kendilerinin de¤il, rüzgâr›n istedi¤i yerlere sürüklenirler. Fikir 
cereyanlar› kar›s›nda, insanlar›n da hali budur. Muayyen bir düünüü, 
sa¤lam, derin bir inan›› olmayanlar, bakalar›n›n sözlerine kap›l›rlar, 
bakalar›n›n açt›klar› bayraklar›n alt›na toplan›rlar.

Bir bayrakta, kendi rengini görerek, ona sar›lanlar› unutmuyorum. Böyleleri 
içinde ideale kuvvet olanlar da var. 

Fakat uras› muhakkak ki büyük bir kalabal›k olan yerde toplanan ve 
alk›lan›rken, kendi inan ayr›l›¤›n› sezerek yaln›z kalanlar, hak bildikleri yola 
tek balar›na gidenler, kuvvetli adamlard›r.

air “Âkif”de bu muhteem yaln›zl›¤› görüyoruz.

Edebiyat-› Cedide, memleketin en sa¤lam ve en çok istikbal arayan kalemlerini 
Servet-i Fünun’da toplam›t›. 

Yurtta yepyeni bir havan›n esii, bambaka bir zevk ak›› her tarafa tohumlar›n› 
serpiyor ve alk› biçiyordu. 

Âkif de onlarla birleerek kolay öhrete, hiç de¤ilse sitemsiz ilerleme¤e erebi-
lirdi. Bunu yapmad›.

“Servet-i Fünun”cular, gerçi ekilde arktan ayr›lm›lard›. Fakat dilde Tanzi-
mat’tan daha geri ahsiyetleri vard›. Süslü yazma¤› hakiki san’at say›yorlard›. 
Hatta romanda, hikâyede ve kahramanlar›n konumalar›nda bile…

Âkif, iire, baka bir ses getirmiti. Aruz, san’atkâr ellerinde balmumu gibi eri-
yor, istedi¤i perdeden, istedi¤i âhengi ç›kar›yordu. Dil iinde ise kitapça 
Türkçe’den sokakça Türkçe’ye ilk ad›m› atand›r.

Zaman zaman ona sald›ranlar oldu. Ümmetçi, ‹slâmc› dediler. Evet öyle idi. 
M›s›r’dan Hind’e, Suriye’den Hicaz’a kadar onu “air-i ‹slâm” diye tan›rlar.

Fakat Âkif, büyük air oldu¤u kadar, büyük insand›r da. Ömrünün kusur 
say›lacak hiçbir taraf› yoktu. Sa¤l›k Yurdu’nda yatt›¤› günlerde onunla 
konumutum. ‹nk›lâb›m›z›n verdi¤i güzel neticeleri takdir ediyordu. Ölmek 
üzere bulundu¤unu bilerek söyleyenlerin sözlerine -söyleyen Âkif bile olma-
sa- iki yüzlülük kar›maz.

Onu, yaln›z Çanakkale destan›yla anmak, yanl› yola girmek olur. Âkif’in her 
yaz›s›nda bu topra¤›n derdinden bir parça vard›r. Yedi cilt tutan iirlerinin bir 
tek m›sra›n› bile kendi için harcamayan air, feragatiyle de san’at› kadar 
büyüktü. 

Yanl› anlamalar, zihinleri bir zaman inkâra sapt›rsa bile, vicdan günei nas›l 
olsa, bir gün do¤ar. Nitekim ite bugün memleket gençli¤i onun ruhunun 
etraf›nda pervaneleiyor.

Kaynak: Kurun, 29 Birincikânun 1938.

Âkif için “Suriye’den Hicaz’a kadar onu 
‘Şair-i İslâm’ diye tanırlar” diyen  
Hakkı Süha Gezgin. 

(Dergâh Yayınları arşivi)
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126.

İstiklâl Marşı

Abidin Daver128

Dün, münevver ve kadirinas Türk gençli¤i, “‹stiklâl Mar›” airi Mehmet 

Âkif’in mezar›n› ziyaret etti ve ona yapt›rd›¤› lahdin temelini att›. Sonra, 

Üniversite konferans salonunda büyük air için bir ihtifal yap›ld›.

Mehmet Âkif, ölümünden biraz evvel, ‹stiklâl Mar› için “O, iir art›k benim 

de¤ildir. O, milletin mal›d›r. Benim milletime kar› en k›ymetli hediyem 

budur” demiti. Ben, onun iirleri aras›nda, en çok ‹stiklâl Mar›’n› severim ve 

bu sevgimi de, herkese, bilhassa bütün talebeme a›lama¤a çal››r›m.

Senelerdenberi, Musevi lisesinde, k›z ve erkek bütün talebeme ‹stiklâl 

Mar›’n›n bütün güftesini ezberlettim. Gene senelerden beri, Beyo¤lu Rum 

K›z Orta Mektebi’nde, talebem aras›nda ‹stiklâl Mar›’n› batan aa¤› tama-

mile ezber bilmiyen tek k›z yoktur. Bunlar aras›nda güzel mar›m›z›, terte-

miz, bir Türk k›z› ivesile okuyanlar çoktur. Bu sene Cumhuriyet bayram›ndan 

evvel Beyo¤lu Akam K›z San’at Mektebi’nde, Cumhuriyet’in 15 y›l içinde 

yapt›klar›n› anlatan bir konferans vermitim. Konferanstan sonra, talebem 

olan Rum k›zlar›ndan biri ‹stiklâl Mar›’n› okudu; teessür ve heyecandan 

gözleri yaaranlar az de¤ildi.

Âkif’in öldü¤ü gün, her s›n›fta, ‹stiklâl Mar›’n›, en güzel okuyanlara okuttum 

ve okuturum. Onlara ‹stiklâl Mar›’n›n mânas›n› anlat›r›m, ne zaman 

yaz›ld›¤›n› izah ederim. Onlara Mehmet Âkif’i, tan›t›r›m. ‹çlerinde ‹stiklâl 

Mar›’n›n baz› k›talar› kar›s›nda “ah, ne güzel!” diye hayret ve takdirlerini 

ifade edenler çoktur.

Geçen sene bu mar›, yaln›z 8inci ve 9uncu s›n›flara ö¤retmitim. 7inci s›n›f 

için güç gelece¤ini düünerek o s›n›fa da 8inciye geçtikleri zaman ö¤retme¤i 

düünüyordum. 7inci s›n›f, rica ve ›srarla ‹stiklâl Mar›’n› ö¤renmek isteyin-

ce, yalar›n›n küçüklü¤üne ra¤men onlara da ezberlettim. ‹te Beyo¤lu 

Akam K›z San’at Mektebi’nde okuyan bunlardan biri idi. Bu sene de 7inci 

s›n›f›n küçük k›zlar› ‹stiklâl Mar›’n› ö¤renmekle meguldürler.

Mekteblerimizde, ‹stiklâl Mar›’n›n bütün talebeye ezberletiyorlar m›, bil-

mem? Elbette mar›n güftesini tamam olarak çocuklara ö¤reten arkadalar 

vard›r. ayed, bunu yapm›yan ö¤retmenler varsa, onlardan rica ederim, 

‹stiklâl Mar›’n› bütün talebelerine ezberletsinler.

Türk’ün ‹stiklâl Harbi bir harikad›r; ‹stiklâl Mar› da, o harikan›n harikal› 

iiri ve 10 k›ta içine s›¤d›r›lm› tarihidir.

Bast›¤›n yerleri “ toprak” diyerek geçme, tan›: 

Düün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›. 

Sen ehid o¤lusun; incitme, yaz›kt›r atan›: 

Verme, dünyalar› alsan da, bu cennet vatan›.

Kaynak: Cumhuriyet, 29 Birincikânun 1938. 
(Gazetede “Hem Nal›na Hem M›h›na” köe-
sinde imzas›z yay›mlanan bu yaz› Eref Edip, 
Mehmed Âkif-Zeyl’de de tam metin olarak s. 
95-97’de yer almaktad›r.)

128 Eşref Edip, a.g.e., s. 95’de Abidin Daver’e nis-

betle nakledilmiş. (haz.)
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127.

Ölümünün yıldönümü münasebetiyle  
vatan toprakları Âkif için şuheda kaynağı idi

Salahaddin Güngör

‹dadî mektebinde talebe iken, sar›kl› bir edebiyat hocam›z vard›. Derse her 

giriinde cebindeki sar› defterden bize baz› iirler okurdu. Bunlar, çok defa, 

Nabî’den, Bakî’den, Fuzulî’den, Sabri-i akir’den; eyh Galib’den, geliigü-

zel seçilmi kaside, naat, gazel gibi parçalard›.

Hocam›z, bir gün gene bu sar› defteri cebinden ç›karm›t›. Fakat seçti¤i par-

çay› okumadan evvel, nezleli tesirini veren çatlak sesile:

— Efendiler, dedi, size bugün “Seyfi Baba”y› okuyaca¤›m!..

S›n›fta, edebiyat merakl›s› geçinen arkadalar, birbirimize bak›t›k:

Bu Seyfi Baba da kim oluyordu?...

Fakat, hocam›z; devam ettikçe, alâkam›z artt›:

Geçen akam, eve geldim, dediler: “Seyfi Baba 

Hastalanm›, yat›yormu” Nesi varm› acaba? 

Kim bilir, komu haber verdi geçerken bu sabah, 

Keke ben evde olayd›m, esef ettim vah vah… 

Bir fener yok mu verin! Nerede sopam, k›z çabuk ol 

Gecikirsem kal›r›m beklemeyin.. Zira yol 

Hem uzun, hem de batakt›r, daha da âlâ kal›n›z. 

Teyzeniz geldi bu akam de¤iliz biz yaln›z…”

‹tiraf edeyim ki o günkü zevk telâkkimiz; “Seyfi Baba”ya kar› hayranl›k 

duymam›za mânidi! Hiç, konuma dilile, hikâye gibi iir yaz›l›r m›yd›?.. Bu, 

adeta “bizim Türkçe” idi. Bizim Türkçe! Tumturakl› kelimelerle ifade edile-

bilen, yahut ifade edilemeyen a¤dal› eylere o kadar al›m›t›k ki, “Seyfi 

Baba”n›n samimi hüznünü birden kavr›yamam›t›k. Fakat gitgide; Safahat’› 

sar› defterden safha safha takib ettikçe, kulaklar›m›z bu yeni ahenge al›ma¤a 

balad›.

Safahat airine, yazd›¤› “manzumeler” için air payesini tevcih etmekte 

k›skanç davrananlar›, onun muvaffak eserlerinden m›sralar okuyarak ilzam 

etme¤e, Mehmet Âkif’in yüksek bir air oldu¤unu, her vesile ve münasebet 

düürdükçe önümüze gelene telkine çal››yorduk.

Hâdiseler, bizim gibi düünenlere hak verecek bir seyirde yürüdü. Nice 

öhretlerin üzerinden merhametsiz bir silindir gibi geçen seneler Mehmet 

Âkif’in; g›das›n› vatan ›st›rab›ndan alan öhretini –bilâkis hergün bir yeni 

zafer ilave ederek- katmerletiriyordu! Safahat airi, günün birinde “‹stiklâl 

Mar›”n›n da mübdii oldu.
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Mehmet Âkif, bu abideleen m›sralarile unu ispat etti ki: “Bir aire 

münteha-y› maksad, bir ie arab ve bir semenhad” de¤ildir.

Safahat airi, araba de¤il, hatta ehid analar›n›n gözya›na bat›rarak da, 

maksad›n müntehas›na erimek kabil oldu¤u fikrinde idi!

“Mehmet Âkif”de mukaddes vatanseverlik hastal›¤›n›n ilk tezahürü, Balkan 

Harbi’nde balar. “Rumeli”nin elden ç›kmasile neticelenen o büyük bozgun, 

“Mehmet Âkif”in iman›ndan maada, her eyini sarm›t›.

Bütün varl›¤›n› kaybeden air, ellerini mekân› ve semti olm›yan maneviyete 

do¤ru açarak, en ac› sesile hayk›r›yordu:

Vatans›z, hanümans›z bir garibim mülteca yok mu? 
Bütün yokluk mu her yer, bari bir “yok!” der sada yok mu?

Umumî Harb, Mehmet Âkif’in hassas sinirleri üzerinde ikinci büyük f›rt›nay› 

kopard›. Mehmedcik, Çanakkale’de dö¤üürken, Mehmet Âkif de, kendi 

köesinde, durmadan, gözya› döküyordu:

Yaralanm› temiz aln›ndan uzanm› yat›yor 
Bir hilal u¤runa Yarab ne güneler bat›yor!..

Onda sevgi nam›na ne varsa, vatan anaya aiddi. Hiçbir ferdi nee, “Mehmet 

Âkif”in dudaklar›nda, tebessüm uyand›rma¤a kâfi de¤ildi.

Vatan topraklar›, ‹stiklâl Mar› airi için üheda f›k›ran bir kaynakt›:

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda,  
üheda f›k›racak topra¤› s›ksan üheda…

M›s›r’da zalim bir hastal›¤›n pençesi alt›nda kavrulurken vatan gene bir avuç 

toprak k›yafetine bürünerek, kar›s›na ç›km›t›. Kimseye ahsî hiçbir ii için 

müracaat etmeyen Âkif, art›k aciz içindeydi:

Bana çok görme ‹lahî bir avuç topra¤›n›…

diye Tanr›s›’na yalvar›yordu.

Vatan, ondan bir avuç topra¤›n› esirgemedi. Mehmet Âkif, ebedî uykusunu 

müsterih uyuyabilir. Ve hele, hiçbir vesile ile u dört m›sra›; gençli¤in 

etraf›n›, bir gönül kâbesi gibi tavaf etti¤i mezar›nda bir daha tekrar edemez:

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince 
Günler, u heyulây› da ergeç silecektir! 
Rahmetle an›lmak, ebediyet budur amma 
Sessiz yaad›m, kim beni nerden bilecektir?

Kaynak: Cumhuriyet, 29 Birincikânun 1938. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 97-100’de aynen 
yer al›yor).
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128.

Şair Âkif için ihtifaller

İstiklâl Marşı Şairi Heyecanla Anıldı

Millî air Mehmet Âkif’in ölümünün y›ldönümü münasebetiyle dün akam 

üzeri Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde bir ihtifal yap›lm›t›r.

‹htifalde enstitü hoca ve talebeleri bulunmular ve büyük airin hat›ras› yâd 

edilmi birçok iirleri okunmu, bu arada söz alan birçok hatipler Âkif’in 

ahsiyeti ve faziletleri hakk›nda izahat vermilerdir. Bundan sonra büyük 

ölünün istirahat-› ruhu için bir dakika sükût edilmitir.

Gazi Terbiye Enstitüsü’nde

Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri, müdür ve muallimlerinin de itirakiyle 

evelki gece ‹stiklâl Mar› airi Mehmet Âkif’in ölümünün 3üncü senesi için 

bir toplant› yapm›lard›r.

Bu toplant›ya ‹stiklal Mariyle ve ‹stiklâl Mar›’n›n okunmasiyle balam›, 

bunu, hayatî, ferdî ve içtimaî karakteri, miliyetçili¤i, vatanseverli¤i ve 

airli¤ini izah eden bir konuma takip etmitir. Bundan sonra da Mehmet 

Âkif’in Çanakkale isimli iiriyle Berlin Hat›ralar›’ndan bir parças› 

okunmutur.

Toplant›ya airin ruhunu taziz için bir dakika sükûtla nihayet verilmitir.

İstanbul’daki Merasim

air Mehmet Âkif’in ölümünün üçüncü y›l› münasebetile bugün bir ihtifal 

yap›ld› ve airin hayat› ve eserleri an›ld›. Üniversite gençli¤i airin ailesi 

erkân›, dostlar›, sabah saat onda Edimekap›’daki mezar›n› ziyaret ettiler. 

‹stiklâl Mar›’ndan sonra Haf›z Sadettin [Kaynak] “Meçhul ehid”in 

bestelenmi bir parças›n› okudu. Hitabeler söylendi. Ö¤leden sonra Beyaz›t 

Camii’nde haf›zlar mevlûd okudular.

Üniversitede de saat 18’de ihtifal yap›ld›. ‹htifale ‹stiklâl Mariyle baland›. 

airin hat›ras› an›ld›. Edebiyat Fakültesi doçenti Ali Nihat hayat› edebî 

ahsiyeti üzerinde bir konferans verdi. Edebiyat talebesinden birisi ‹stiklâl 

Mar›’n›n güftesini di¤er talebeler de baz› iirlerini okudular.

Son olarak airin “Mahalle Kahvesi” ve “Bülbül” iirleri okundu, heyecanl› 

bir hava içinde ihtifale nihayet verildi.

Kaynak: Ulus, 29 Kânunievvel 1938. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 83’te haberin bir 
k›sm› yer almaktad›r).
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129.

Pehlivan şair

Burhan Cahid [Morkaya]

Evvelki yazd›. Alemda¤›n›n engin çamlar› alt›nda air Âkif’i son defa ziyaret 
etmitim. M›s›r’dan hasta olarak gelen dini bütün air birkaç hafta hastane-
de kald›ktan sonra gençli¤indenberi sevdi¤i Alemda¤›’n› arzulam› ve ken-
disile yak›ndan alâkadar olan bir M›s›rl› prens airi Almeda¤›’n›n tenha 
korulu¤undaki köküne misafir etmiti.

Âkif art›k ölüm döe¤inde oldu¤unu sezmiti. Orada rüzgârlar›n çam 
dallar›nda yaratt›¤› k›r musikisini dinliye dinliye tabiat›n koynunda ölmek 
istiyordu.

Ziyaretine gitti¤imiz zaman onu kökte bulamad›k. air tabiatin sesini din-
lemek için yata¤›n› koruya ta›tm›, kollar› göklere yükselen bir büyük 
çam›n alt›nda yat›yordu.

Mecalsizdi. Ba›n› sa¤a sola çevirmeden konuabiliyordu. Edebiyat üzerine 
bir kaç kelime konutuk. Damad› Ömer R›za’y› sordu. Görüyorum ki ne’esi, 
heyecan› tükenmiti. Gözleri kapal› konuuyordu. Bir aral›k yan›mdaki zat 
birkaç hafta evvelki ziyaretinde istedi¤i resimleri getirdi¤ini söyledi. airin 
gözleri aç›ld›, k›m›ldamayan ba› hareket etti: 

— Hani? 

O zat cebini kar›t›rd› ve birkaç foto¤raf ç›kard›. Bakt›m, güre tutmu vazi-
yette birkaç pehlivan resmi. Âkif bunlar› doya doya seyretti. Dudaklar›nda 
mazinin gençli¤in tahassür ifade eden tebessümü bir anda parlay›p söndü.

Nazm› kadar bazusu da kuvvetli olan pehlivan air üç gün sonra gözlerini 

ebediyete kapam›t›.

Kaynak: Son Posta, 29 Kânunuevvel 1938. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 110-111’den aynen 
iktibas edilmitir).

Ömer Rıza Doğrul’un Mısır’da Hizbu’l-Vatanî  
mensubu iken Hasan Hüsnü Erdem’e  
imzaladığı fotoğrafı ve arka yazısı.  
27 Cümâdelâhire 1333. 

(Veli Ertan-İsmail Kara arşivi)

Güreş tutmayı seven Âkif nazmın da  
pehlivanıydı. Her ikisi de er meydanıydı. 
Bileğine güvenen çıkabilirdi o meydana...
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130.

Şair Mehmet Âkif için yapılan ihtifal

Gençlik dün merhumun kabrini ziyaret etti ve Üniversitede büyük 
airin ebedi hayat› ve eserleri hakk›nda konferanslar verildi.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Âkif’i Dün Andık 

Üniversitede Yap›lan ‹htifalde K›ymetli airin Edebî K›ymetinden, 
Hayat›ndan ve Eserlerinden Bahsolundu

K›ymetli air Mehmet Âkif’in, ölümünün ikinci y›ldönümü münasebetilei 

dün Üniversite konferans salonunda gençlik taraf›ndan büyük bir ihtifal 

yap›lm›t›r.

Toplant›ya gelen profesörler, binlerce talebe ve airi sevenler salonu 

doldurmulard›. Bütün ihtifale gelenlerin gö¤sünde gençler taraf›ndan 

haz›rlanan Âkif’in resmini havi rozetler vard›. Söz söyliyeceklere mahsus 

kürsünün arkas›na airin büyük bir tablosu konmutu.

‹htifale saat 18’de ‹stiklâl Marile balanm›, ve arkas›ndan da merhumun 

hat›ras›na hürmeten bir dakika sükût edilmitir.

Sükûtu müteak›b profesör Ali Nihad [Tarlan] kürsüye gelerek Âkif’in edebî 

ahsiyeti hakk›nda çok güzel bir hitabede bulunmutur. Profesör ezcümle 

demitir ki:

“— Herkes bilir ki Mehmet Âkif aruzu Türkçeye maletmi bir 

san’atkârd›r. Fikret’in elinde mühim bir tekâmülün merhalesine 

ermi aruzu Mehmet Âkif kemal mertebesine yükseltmitir. Âkif 

air ünvan›n› istismar etme¤e tenezzül etmemitir”.

Ali Nihad bundan sonra Âkif’in eserlerinin ihtiva etti¤i dinî ve ahlâkî iki ceb-

heyi tebarüz ettirerek onu tenkid edenleri dört zümreye ay›rm› ve onlara 

ayr› ayr› cevab vererek sözlerini öyle bitirmitir:

“— Ölümünden iki sene sonra burada, az evvel ci¤erlerimizden senin 

sesin yükseliyordu. K››n o karl›, çamurlu günü arkas›nda belki bir 

pardesüsü dahi olmad›¤› halde seni elleri üstüne al›p omuzlar›na 

bile indirme¤e k›yam›yan, ta Beyaz›d’dan Edirnekap›’s› d››na 

kadar balar› üstünde ta›yan, seni cenaze arabas›na koyma¤› 

hat›rana hürmetsizlik telâkki eden Türk gençli¤i, mezar›n›n üze-

rinde hayat›n kadar beyaz, temiz seciyen kadar metin mermer bir 

abideye temel atan Üniversite gençli¤i var”.

Ali Nihad’dan sonra kürsüye gelen Edebiyat Fakültesi’nden ükrü [Elçin] 

‹stiklâl Mar›’n›, Mehmed Kaplan da Çanakkale Şehidlerini ve doktor 
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‹hsan’›n [Unaer] Âkif hakk›nda verdi¤i bir hitabeyi müteak›b Hukuk’tan 

‹rfan As›m’dan parçalar, T›b’dan Avni “Said Paa ‹mam›”n› muvaffakiyetle 

okumulard›r.

Bundan sonra kürsüye gelen Ekrem Vardar da k›ymetli bir hitabede 

bulunmu, bilâhare ihtifale nihayet verilmitir.

Kabirdeki Merasim

Büyük air Mehmet Âkif’in Edirnekap›’daki ehidlikte bulunan kabrinin 

yap›lmas›na balanm›t›r.

Dün sabah saat 10.30’da Üniversite talebelerile merhumun yak›nlar› 

mezar›na giderek temel atma merasiminde bulunmulard›r. Etraf› 

demirparmakl›klarla çevrilen kabrin ba›nda evvelâ ‹stiklâl Mar› söylenmi, 

müteak›ben bestelenen Çanakkale ehidleri Haf›z Sadeddin [Kayank] 

taraf›ndan okunmutur. 

Bundan sonra da Âkif hakk›nda gençlik nam›na T›b Fakültesi’nden Fethi 

[Teveto¤lu] bir hitabede bulunmu ve ilk harç kürekle profesör Ali Nihad 

[Tarlan], Abdurrahman Naci ve Üniversiteli bir genç taraf›ndan konarak 

merasime nihayet verilmitir.

Kaynak: Cumhuriyet, 29 Kânunuevvel 1938.

Âkif’in şiir defterinde  
Said Paşa İmamı’nın son sayfası. 

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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131.

İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif için yapılan ihtifal

Üniversiteliler dün büyük airin mezar›n›n temelini büyük merasim-

le att›lar

Dün saat 10. 30’da ‹stiklâl Mar› airi Mehmet Âkif’in Edirnekap› ehit-

li¤indeki kabri Edebiyat Fakültesi doçentlerinden Ali Nihat, merhumun 

arkadalar›ndan Abdurrahman Naci [Demira¤], Âkif’in yak›nlar› ve yüzlerce 

Üniversite talebesi taraf›ndan ziyaret edilmi ve kabrinin temel atma mera-

simi yap›lm›t›r. Âkif’in etraf› demir çerçeve ile çerçevelenmi olan kabrinin 

temel atma merasimi yap›lm›t›r. Âkif’in etraf› demir çerçeve ile çerçevelenmi 

olan kabrinin önünde hep bir a¤›zdan evvelâ ‹stiklâl Mar› okunmu bade-

ma Haf›z Sadettin [Kaynak] taraf›ndan Çanakkale ehitleri iirinin 

bestelenmi ekli teganni edilmitir. Bundan sonra T›bbiye’den Fethi 

Tevet[o¤lu] bir hitabede bulunmutur.

Bundan sonra Âkif’in mezar›n› yapmak için teebbüse girien heyet 

azalar›ndan ve Edebiyat Fakültesi’nden ‹zmirli bayan Fikret kabre ilk harc› 

atm›t›r.

Âkif’in mezar›n›n inas›na derhal balanm›t›r. Pek yak›nda erefile mütena-

sip bir makbere vücude getirilecektir. 

Üniversite’deki İhtifal

Akam saat 18’de Üniversite konferans salonunda Âkif’in ruhunu taziz 

etmek için bir toplant› yap›lm›, bu toplant›da Âkif’in hayat› eserleri ve edebî 

k›ymeti hakk›nda hatipler taraf›ndan konferanslar verilmi ve iirleri 

okunmutur.

‹htifale ‹stiklâl Mar› ile balanm› ve bunu müteakip bir dakika sükût 

edilmitir. Akademi talebelerinden M. Kemal Elâgöz’ün yapm› oldu¤u 

Âkif’in büstü ile salon da süslenmi bulunuyordu. 

Edebiyat Fakültesi doçentlerinden Ali Nihat taraf›ndan Âkif’in edebî k›ymeti 

tahlil edilerek hayat› anlat›lm›t›r. Ali Nihat bilhassa unlar› söylemitir:

“— ‹itti¤imiz ses onun sesidir. Ci¤erlerimizde, hançerelerimizde yek-

pare bir iman halinde ihtizaz eden bu ses onun sesidir. E¤er onun 

ruh ve hissiyat› dünyalar kadar a¤›r ›zt›rap alt›nda ezilmeseydi bu 

elmas› yaratamazd›. Ruhlar›n›z onu bu kadar beyaz, bu kadar 

temiz göremezdi. Âkif temiz Tahir Efendi’nin tertemiz o¤ludur”.

Ali Nihat’tan sonra ükrü Elçin taraf›ndan ‹stiklâl Mar› güftesi, Edebiyat’tan 

Mehmet Kaplan, Çanakkale ehitleri’ni, okumulard›r. Bu s›rada Devrek 

gençlerinden Mustafa Sami imzasile gelen telgraf okunmutur.
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Telgrafta hülâsaten öyle denmekteydi:

“— Bir vatan evlâd›n›n ruhu, bugün senin temiz kabrinin ba›nda sana 

a¤lay›p aziz ve mukaddes hat›rat›n› yadedenlerle beraberdir. Sen 

yaln›z Türk ‹stiklâl Mar›’n› ibda eden air Mehmet Âkif de¤il Türk 

edebiyat âleminin bir zirvesi idin”. 

Müteakiben Hukuk’tan Nami [Naki], Tezer [Tezel] As›m’dan parçalar 

T›bbiye’den Avni “Sait Paa ‹mam›” ve T›b’dan Muhittin Onba›o¤lu bir 

hitabe okumulard›r.

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü lâbaratuvar efi ‹hsan Vardar da bir hitabede 

bulunmu ve ezcümle öyle demitir:

“— Âkif Türk’ün temiz kalpli ve sabit karakterli evlâd› idi. Özü gibi 

sözü de bir ve toktu. ‹çinde inanan bir kuvvet ve asaletten bir kale 

ta›rd›. 20 y›l mesle¤ine hizmet etti. Yurtta köylere var›ncaya kadar 

Türklü¤ün yaay››n›, an’anevî adet ve imanl› karakterini yak›ndan 

görme¤e ve etütler yapma¤a f›rsat ve imkân buldu”.

Bundan sonra Edebiyat’tan Raci taraf›ndan “Mahalle Kahvesi” ve 

Edebiyat’tan Ömer taraf›ndan “Bülbül” iiri okunmu ve [heyecanl› gencle] 

bu ihtifale son verilmitir.

Kaynak: Bugün, 29 Birincikânun 1938.
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132.

Mehmet Âkif ihtifali çok heyecanlı oldu

‹stiklâl Mar› airi Mehmet Âkif’in ölümünün ikinci y›l› münasebetiyle dün 

kabri ziyaret edildi ve Üniversite konferans salonunda bir ihtifal yap›ld›, 

airin hayat›, eserleri an›ld›.

Havan›n kapal› ve ya¤murlu olmas›na ra¤men kadirinas Üniversite gençli¤i, 

airin ailesi erkân› ve dostlar›, sabah saat onda Edirnekap›’daki mezar›n› 

ziyaret ettiler. Âkif için yap›lacak kabir haz›rl›klar›na balanm›, kemikleri 

sanduka içine al›nm›t›. Ziyaretçiler bir a¤›zdan ‹stiklâl Mar›’n› söylediler. 

Haf›z Sadettin, Âkif’in “Meçhul ehit: Çanakkale” manzumesinden 

bestelenmi ve:

Ey bu topraklar için topra¤a dümü asker 
Gökten ecdat inerek öpse o pâk aln› de¤er

beytiyle bal›yan parçay› okudu.

Askeri T›bbiye’den Fethi [Teveto¤lu] gençlik nam›na bir hitabede buluna-

rak:

“Âkif, kefeni bayrak olan ölümüzdür. Onu gençlik mezar›n›n ba›nda bay-

rakla kefenledi, çünkü o en çok bu topra¤› bayra¤› severdi”.

Bundan sonra Doçent Ali Nihat Tarlan, Abdürrahman Naci [Demira¤] ve 

onlar› takiben gençler kabrin temeline ilk harc› koydular.

Üniversite’de İhtifal

Üniversite gençli¤inin Âkif için tertip etti¤i ihtifal akam saat 18’de yap›ld›. 

Üniversite konferans salonu tamamen dolmu, kürsünün üzerine airin bir 

büstü ve arkas›na da büyük k›tada foto¤raf› as›lm›t›.

‹htifale ‹stiklâl Mar› ile baland›. airin hât›ras›n› tâziz maksadiyle ayakta 

bir dakika sükût edildi. Bunu müteak›p Edebiyat Fakültesi doçentlerinden 

Ali Nihat Tarlan Âkif’in hayat›, edebî ahsiyeti üzerinde bir konferans verdi 

ve gençli¤in bir a¤›zdan söyledi¤i ‹stiklâl Mar›’n› telmih ederek dedi ki:

“Onun sesidir; hançerelerinizde yekpare bir iman halinde ihtizaz eden bu 

ses.

Onun sesidir; ruhunuzda gökler gibi gürleyip köpüren bu ça¤layan.

Ben bu iman› ne tunca, ne granite benzetebilirim. Elmasa benzetirim.

E¤er onun ruhu ve hassasiyeti dünyalar kadar a¤›r ›st›rap alt›nda ezilmesey-

di bu elmas› yaratamazd›. Bu ça¤layan buud ve mesafe mefhumunu ezecek 

kadar yüksek bir iman ahikas›ndan dökülmeseydi ruhlar›n›zda bu kadar 

beyaz, bu kadar temiz köpüremezdi”.
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Hatip airin hayat›n› anlatt› ve edebî ahsiyetini tahlil ederek sözlerine öyle 

devam etti:

“Herkes bilir ki Âkif’in aruzu Türkçe’ye mal etmi bir sanatkârd›r. Fikret’in 

elinde tekâmülünün mühim bir merhalesine erien aruzu kemal mertebesi-

ne yükseltmitir”.

Milliyetçi Âkif’in portresini çizen Ali Nihat, onun insaniyetin mukaddes 

mefhumlar›n› eline al›p bir bezirgân gibi pazar pazar dolat›ranlardan nef-

ret etti¤ini söyledi ve ilâve etti:

“— Türkçülük cereyan›n›n henüz sarih ve vaz›h bir ekil almad›¤› 

zamanlarda Âkif eserine Türk foneti¤inin bütün hususiyetlerini 

bilhassa ‹stanbul ivesinin en k›vrak ifadelerini koyabilmitir. 

Fakat Âkif buna ra¤men Türkçülük davas›n› istismar etmemitir”.

Hatip, Âkif’i air olarak kabul etmiyenleri dört zümreye ay›rarak hepsinin de 

haks›z olduklar›n› söyledi ve bugün âbideye temel atan Üniversite gençli¤inin 

onu unutmad›¤›n› ve unutm›yaca¤›n› kaydederek sözlerini bitirdi.

Diğer Hatipler

Bundan sonra Edebiyat talebesinden ükrü Yalç›n [Elçin] ‹stiklâl Mar›’n›n 

güftesini, Mehmet Kaplan Çanakkale ehitleri manzumesini okudular. T›p 

Fakültesi hayatî kimya asistan› doktor Adnan bir hitabede bulundu. 

Hukuk’tan Numan As›m’dan baz› parçalar, T›ptan Avni “Sait Paa ‹mam›”n›, 

T›p’tan Muhittin Âkif için yazd›¤› hitabesini okudu. 

Veterinerler nam›na Bakteriyoloji Enstitüsü efi Ekrem Vardar; Âkif’in 

hayat›nda daima özü gibi sözü de do¤ru yaad›¤›n›, içinde inanan bir kuvvet, 

asaletten bir kaynak ta›d›¤›n› kaydederek Âkif’in baytarl›k mesle¤inde de 

Anadolu’nun muhtelif yerlerinde feragatli çal›malariyle unutulmaz hiz-

metlerde bulundu¤unu söyledi.

Edebiyat’tan Raci “Mahalle Kahvesi”ni, Ömer Zeki de “Bülbül”ü okudu. Ve 

heyecanl› bir hava içinde ihtifale nihayet verildi.

Kaynak: Tan, 29 ‹lkkânun 1938.
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133.

Ölümünün ikinci yıldönümü münasebetiyle  
İstiklâl Marşı şairinin hâtırası anıldı

air Mehmet Âkif’in ölümünün ikinci y›ldönümü münasebetiyle Üniversite 

gençli¤i merhumun mezar› ba›nda ve bilâhere Üniversite konferans salo-

nunda birer ihtifal yapm›lard›r. ‹htifallerin birincisinde Âkif için yap›lacak 

an›t›n temel atma töreni de icra edilmitir.

‹htifale ayn› zamanda Edebiyat Fakültesi doçentlerinden [Ali] Nihat Tarlan 

ve Mehmet Âkif’i seven yak›n dostlar› da itirak ediyorlard›.

Gençler mezar ba›nda hep bir a¤›zdan ‹stiklâl Mar›’n› söylemiler, Âkif’in 

en çok be¤endi¤i Kur’an sureleri ve Çanakkale ehitleri manzumesinin 

bestelenmi olan k›sm› Haf›z Sadettin [Kaynak] taraf›ndan okunmutur. 

Askerî T›bbiye’den Fethi [Teveto¤lu], Âkif’e k›sa bir hitabede bulunmu ve 

mezar›n temelatma töreni yap›lacak tolant›ya son verilmitir.

Üniversite Konferans Salonunda

Üniversite Edebiyat Fakültesi talebeleri taraf›ndan haz›rlanan ihtifale saat 

18.30’da balanm›t›r. Toplant›da rektör, dekanlar ve Âkif dostlar› haz›r 

bulunmulard›r. 

Evvelâ hep bir a¤›zdan ‹stiklâl Mar› söylenmi, airin edebiyat âlemindeki 

mevkiini çok ince bir ifade ile tebarüz ettirmitir.

Ali Nihad [Tarlan]’›n söylevini müteakip ‹stiklâl Mar›’n›n güftesi Edebiyat 

Fakültesi’nden ükrü [Elçin] ve Çanakkale ehitleri Edebiyat Fakültesi’nden 

Mehmet Kaplan taraf›ndan okunmutur.

T›p Fakültesi hayatî kimya asistan› Doktor ‹hsan [Unaer] ve T›p’tan Nurettin 

de birer hitabede bulunmulard›r.

Hitabeleri müteakip; Hukuk’tan Naki Tezel Tevekkül, Edebiyat’tan Rami 

[Raci] Mahalle Kahvesinde, gene Edebiyat’tan Zeki Ömer Bülbül iirlerini 

okumulard›r. 

Kaynak: Uyan›, y›l 49, c. 85/21, S. 2210-525, 29 Birincikânun 1938, s. 83.
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134.

Âkif ihtifali dolayısile

Nureddin Artam

Ankara’da ve ‹stanbul’da gençler, air Mehmet Âkif’in ad›n› heyecanla 

and›lar. Bütün hayat›nda bir an heyecandan ayr›lmam›, âdeta heyecanla 

tegaddi etmi bir airi de, ancak, heyecanla anmak yara›rd›.

Âkif, her eyden, çolu¤undan, çocu¤undan, iinden, gücünden ziyade 

vatan›n› sevmiti. Onun hususî hayat›n› yak›ndan bilen be on kii,

Can›, canan›, bütün var›m› als›n da Hudâ 
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda.

beyitini ne kadar içten yazd›¤›n› bilirler.

Balkan Harbi’nin felaketli günlerinden birisinde bir tan›d›¤› Âkif’e Safahat’›n 
birinci cildinde hemire zadesi Selma için yazd›¤› bir mersiyeden bahsede-

rek:

— Ne içli bir yaz›d›r o, demiti, tekrar tekrar okur, hâlâ zevk al›r›m.

O zaman Âkif’in daima parlak gözlerine bir düünce bulutu inmi ve air u 

cevab› vermiti:

— imdi h›s›m akraba, çoluk çocukla megul olma¤a gönlümüzün 

tahammülü yok; vatan yan›yor!

Âkif’in ad›n› fazla köhneye ç›karanlar, onun etrafında ba¤da kurup onun 

engin iiri ile kudretli kaleminden kuvet almak istiyenlerdi. Bu eskicilerin 

rab›talar› ne kadar kuvetli olabilirdi? Ne kadar kuvetli oldu¤unu uradan 

anl›yabilirsiniz:

air, M›s›r’da kald›¤› y›llar içinde “Secde” ve “Hicran” bal›kl› iki iir yazm›t›. 

Bu manzumelerde:

Bu bir mabedse ç›rç›plak, yak›maz, sonra gayet lo, 
Gelen mabud, ››k bul, yayg› bul bir baka yerden, ko.

*
Nedir mânas› mabud olmad›ktan sonra mihrab›n, 
Rükûun, hayetin, vecdin, bütün biçare esbab›n?

gibi m›sralar› görünce eskiden etrafına ba¤da kuranlar aralar›nda onu “tek-

fir” ettiler. Bilmem, bunu bilir miydinîz, Âkif bundan iki y›l önce bu yobaz-

lar›n tekfir etti¤i bir adam olarak hayata gözünü yumdu ve onlar tekfir ettik-

leri içindir ki onun iman ve faziletini Türk gençli¤i benimsemilerdir.

Kaynak: Ulus, 30 ‹lkkânun 1938. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de sehven 28 ‹lkânun 1938 
tarihiyle ve baz› tasarruflarla s. 109-110’da yer almaktad›r).

Sebilürreşad mecmuası başmuharriri Âkif’in 
kartviziti ve Nuri beye yazılmış arka yüzü. 
14 Teşrinievvel 1330.
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135.

Bir kaç hatıra

‹stanbul’daki Üniversite gençleri, bugün Üniversite konferans salonunda 

‹stiklâl Mar› airine bir tören yapt›ktan ve onun hayat ve iirleri hakk›nda 

sözler söyledikten sonra Edirnekap› d››ndaki mezar›na giderek yeni 

yap›lacak lâhdin temelini atacaklar. 

Üniversite rektörü bundan bir müddet önce bu tören için ilgili makamlardan 

izin alm› ve bunu gazetecilere anlatm›t›.

Bu vesile ile büyük aire dair birkaç hat›ram› anlatmak istedim.

Çocuktum; babam›n siyah sakall› bir dostu vard›. Bu zat, arada s›rada bize 

u¤rard›. Ben de o aral›k iire merak ediyor ve kargac›k burgac›k nevinden bir 

tak›m m›sralar yaz›yordum. O zaman, henüz, edebiyat ve iir telâkkisi baka 

türlü idi. Vezin, kafiye ve mâna hatalariyle dolu sat›rlar, “aheser” addededi-

lip mecmualara konulmaz, ay›plan›rd›.

Babam, beni iirle u¤rat›¤›mdan bu siyah sakall› dostuna bahsetmi. Bir 

gün, beni yanlar›na ça¤›rd›lar. Rahmetli babam:

—Yazd›klar›n› oku! dedi.

Ben, ezildim, büzüldüm. Fakat nihayet o zavall› m›sralar› orada okudum.

Siyah sakall› misafir, -o zaman neler duydu¤unu, neler düündü¤ünü ya›m 

ilerledikten sonra anl›yorum-, babama:

— Tebrik ederim, dedi, o¤lunun iire istidad› var! 

Ve bir baba gönlünü almak için söylendi¤ini imdi anlad›¤›m bu sözden 

sonra bana döndü:

— ‹yi, güzel, çocu¤um dedi, fakat sana bir büyük nasihat›: Otuzunu 

tamamlamadan sak›n bir tek m›sra bile yazay›m deme; sonra adam 

olamazs›n; haylaz olur, gidersin!

Y›llarca sonra hikâyeyi zarif bir arkada›ma anlat›yordum. O,

— Tabiî, dedi, sen de bu ö¤üdü dinlemedin ve otuzundan önce iir 

yazd›n!

Âkif, büyük harbin ilk y›llar›nda Berlin’e gitmiti. Orada kendisile tan›an 

asilzade bir Alman kad›n› ile konuurken kad›n:

— Affedersiniz, demiti, sizin bir air oldu¤unuzu duydum. O halde 

merhametli bir kalbiniz olmak lâz›m. Diyorlar ki siz, memleketiniz-

de kad›nlar› kilitler, ondan sonra soka¤a ç›karmazm›s›n›z. Onlara 

ac›maz m›s›n›z?

Bu acaip sual kar›s›nda Âkif, ac› ac› gülümsemi ve:

—Yalan›n›z yok, yanl››n›z var madam, demiti, biz kad›nlar› içeriden 

6 Eylül 1328 (19 Eylül 1912) tarihli bu 
mektup Âkif tarafından Ispartalı Hakkı’ya 
gönderilmiş. Darülfünûn’a metinler şerhi 
muallimi alınacak, Âkif’in adayı da Ispartalı 
Hakkı. Ancak bu, Âkif’in tüm uğraşmalarına 
rağmen gerçekleşmez. Âkif Ispartalı 
Hakkı’yı durumdan haberdar etmek için bu 
mektubu kaleme alıyor. 

(Yusuf Çağlar arşivi).
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d›ar›ya b›rakm›yor de¤iliz; fakat d›ar›dan içeriye alamad›¤›m›z 

çoktur! 

 Âkif, zaferden sonra M›s›r’a gitmiti. Yak›n dostlar›ndan bir profe-

sör, uzunca bir müddet, ne olur ne olmaz, diye kendisine mektup 

göndermemi, nihayet airin ‹stanbul’daki annesi ölünce bir tazi-

yet mektubu yazm›t›.

airden gelen cevap da u cümlenin bulundu¤unu rivayet ediyorlar: “Yahu 

sizden ses seda ç›kmas› için bizim evden cenaze ç›kmas› lâz›m m› geliyor?” 

Âkif’in evinden en büyük cenaze, yani kendisinin ölüsü ç›kt›ktan bir müddet 

sonra da gene bir ses duyuyoruz. Fakat bu çekingen bir dostun de¤il, 

gö¤üsleri samimiyetle dolu bir gençli¤in sesidir.

Kaynak: Ulus, 30 Kânunuevvel 1938. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 107-109’dan aynen 
nakledilmitir)129

Âkif’in yakınlarından Ispartalı Hakkı’nın bir fotoğrafı.  
O anlatıyor: 

“O zaman Âkif çocuk denecek yaştaydı. Gelir, bana 
şiirlerini okurdu; Muallm Naci tarzında gazeller… Ben 
bu şiirleri yalnız dinler, bir şey söylemezdim. Bir gün 
geldi, yine bir gazelini daha okudu; ben yine bir şey 
söylemedim. ‘Beğenmedin mi Hakkı?’ dedi. 
‘Beğenmedim Âkif’ dedim. Başını çevirdi; daldı. 
Dakikalarca sonra döndü: ‘O kadar da mı fena?’ dedi. 
Ben onun üzerine ‘Seninle biraz konuşmak lâzım 
geldi. Yazdığın şeyleri sen beğeniyor musun Âkif?’ 
dedim. ‘Bu gazellerle nihayet bir Muallim Naci  
olursun. Halbuki edebiyat bu mu? Medenî  
memleketlerin edebiyatından haberin yok. Bak, ben 
senden on yaş büyüğüm. Konya’nın bir köyünden  
gelmiş bir adamdım. Öyle iken sabah Mekteb-i 
Hukuk’a gidiyorum, hukuk tahsil ediyorum. Öğleden 
sonra Emniyet Sandığı’nda muhasebede kâtiplik edip 
ekmek paramı kazanıyorum. Gece de Fransızcaya 
çalışıyorum. Ben, şu köylü adam, bu yaşımda 
Fransızca öğreniyorum. Boileau’dan tercemeler  
yapıyorum. Sen kalkmış, Naci’nin arkasından  
koşuyorsun. Bu devirde bu gazeller ayıptır. Sen bu 
şairliği bırak da evvelâ bir lisan öğren. Ondan sonra 
şair mi olacaksın, âlim mi, seninle oturur, karar  
veririz (…) ‘Âkif bu sözünüze kızmadı mı?’ dedim. 
Ispartalı Hakkı mânalı gülümsedi: ‘Yarım saat kızdı; 
fakat sonra 7 sene çalıştı. Şimdi en güç Fransız 
muharrirlerini okuyor, hatta en uzunlarını bile”. 
(Mithat Cemal, Mehmet Âkif)

129 Eşref Edip bu tarihle vermekler birlikte, bizim 

gazete taramalarımız neticesinde bu yazıya 

rastlayamadık, muhtemelen tarih hatasıyla 

iktibas edilmiş. (haz.)

(Yusuf Çağlar arşivi)
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136.

Bana göre Mehmet Âkif

Şükûfe Nihal 

Bir baka sanatkâr›m›z›n duyup yazamad›¤› bir zamanda, bize bir ‹stiklâl 

Mar› tanzim ederek o ulu günlerin hat›ras›n› b›rakan Mehmet Âkif’e 

gençli¤in gösterdi¤i sevgi ve sayg› takdire de¤er. Nitekim, ben de bunun için, 

Âkif’in, yurdumuza döndükten sonra hasta ve bak›ms›z oldu¤unu, himayesi 

yolunda kimsenin bir teebbüse girimeye cesaret edemedi¤ini gördü¤üm 

zaman, fena halde üzülmü, onun yard›m›na komaya kara vermitir. 

Nitekim Prenses Emine’nin onu yatt›¤› hastaneden alarak M›s›r Apartman›’na 

götürdü¤ü söylendi. Müsterih oldum.

Bugün, ölümü arkas›ndan sütun sütun yaz›lar yazan kalem sahiplerinin, o 

zaman, bak›ms›z bir halde haftalar, aylar geçiren Âkif’le neden megul 

olmad›klar›n› sormak istiyorum. 

Kadrini seng-i musallada bilip ey Bakî, 

Durup el ba¤l›yanlar, kar›na yâran saf saf

*

Âkif’in sanati, çocuklu¤umdanberi, beni enterese etmi de¤ildir. Bunun için 

kimsenin kimseye itap etmiye hakk› yoktur. Zevkten sual olunmaz, sanatkâr 

Âkif bana bir ey söylemiyor.

Âkif’in vatanperverli¤ine gelince:

Bunu da herkes gibi anlam›yorum. Âkif, ancak din bayra¤› alt›nda ve bugün 

kendimizi kurtarmak için tek dayanc›m›z olan milliyet fikirlerinden büsbü-

tün ayr›, ‹slâm camias› içinde bir vatanc›l›¤a k›ymet veriyordu. ‹te isbat›:

Türk Araps›z yaamaz, kim ki yaar, der, delidir.

Lâkin, ite biz Araps›z ya›yoruz. Daha erefli, daha sa¤lam, daha ba›m›z 

göklerde olarak ve bütün dünyaya gösterdik ki, biz, deli de¤iliz! Pek ak›ll›, 

pek ne yapt›¤›n› bilen insanlar›z. 

Diyorlar ki:

“Âkif bir ark çocu¤udur, hangimiz de¤iliz ki!”

“Âkif bir dinci de¤ildi, belki de Âkif Türk ahlâk›n›n son dire¤i oldu¤u için 

dine sar›lm›t›”.

Hepimiz ark çocu¤uyuz ve hepimiz Müslüman›z, elbette.. Lâkin hiçbirimiz 

çürümü bir dire¤e yaslanacak kadar taassubun esiri de¤iliz!

Son as›rlarda dinin sapt›¤› hurafeli yollar›, bizi sürükledi¤i örümcekli, 

haaratl› labirentleri gördükten sonra art›k kurtulu yolunu yaln›z dinde 
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aram›yacak kadar akl›m›z ba›m›za geldi. Halbuki Âkif, bizim ba›m›za hâlâ 

dini musallat etmek istiyor; bizi as›rlarca medeniyet dünyas›ndan 

uzaklat›ran, hakikî veçhesini kaybetmi bir cepheye dayan›yordu. 

Âkif bizi b›rakt›, gitti. Lâkin, bütün b›rak›p gidenler gibi, o da dünyaya göz-

lerini kapayaca¤› zaman, bu güzel topra¤›n sonsuz hasretini çekti. Bütün 

b›rak›p gidenler gibi, o da geriye dönmek, koynunda beslendi¤i milletin 

topra¤›nda gömülmek için ç›rp›nd›.

Bu bahsi görüürken etraftakiler bana:

“Fikirlerinde tek kal›yorsun” dediler. “Zarar yok”, dedim. “Benim vicdan›m› 

yaratan, Tevfik Fikret’tir. ‹stedi¤i kadar Safahat airi ona:

“Protestanlara zangoçluk eden!” 

diye küfretsin.

Fikret bana:

“Hak bildi¤in bir yola yaln›z gideceksin!”

demiti; ben de bütün ömrümde böyle olm›ya çal›t›m, baka türlü yapm›ya 

hayat›n de¤eri var m›?

Âkif’e de k›ymet verdi¤im taraf, ite budur. ‹ster koyu dinci, skolastik 

düünceli bir adam olsun, ister dünya medeniyetini hiçe sayacak kadar göz-

leri ark gölgelerile büyülenmi bulunsun, ister bize “deli!” desin; Âkif, dön-

medi. Paraya, mevkie yaltaklanmad›. Vicdan›na h›yanet etmedi; gururunu 

çi¤nemedi, insan kald›. Hak belledi¤i yola yaln›z gitti.

Bu, do¤ru buldu¤u yola yaln›z sapan ba önünde hürmetle e¤ilmeye mecbu-

rum.

Kaynak: Tan, 31 Kânunievvel 1938 (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 127-128’de bir tak›m 
tasarruflarla yer alm›t›r).

Âkif’in oğlu Emin Ersoy’un elyazısıyla  
eniştesi Ahmed Bey’e (kız kardeşi  
Suad Hanım’ın eşi) yazdığı bir mektup.
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137.

Mehmet Âkif

Eşref Edip [Fergan]

13. İstanbul’a Dönüşü ve Hastalığı Rıhtımda İstikbal: Canlı Cenaze

9uncu fasl›n nihayetinde (sahife 174) dedi¤imiz gibi, son günlerde üstad, 

M›s›r’da çok s›k›l›yormu. Görütüklerine: 

— Korkuyorum buralarda ölece¤im, memleketime gidemiyece¤im, 

diyormu.

Vapurdan Galata r›ht›m›na ç›kt›¤› zaman onu kar›lama¤a gelenler birden-

bire tan›yamad›lar. O kadar zay›flam›, de¤imiti. 

— Nas›ls›n›z üstad?

— ‹te gördü¤ünüz gibi, canl› cenaze!

Fakat bununla beraber imdi memleketine kavutu¤undan dolay› o kadar 

memnun, hissiyat› o kadar galeyanda idi ki gözlerinden yalar dökülüyordu.

Bir gün ihtisasat›n› bize anlat›rken öyle demiti:

— Bo¤az’a yakla›p da Çanakkale tepelerini gördü¤üm zaman ne 

kadar mütehassis oldu¤umu tarif edemem. Bütün o eski hat›rat 

gözümün önünde canland›.

İstanbul’a Gelirken

M›s›r’dan gelirken vapurda tesadüfen ‹hsan Faik Bey’le görümüler. ‹hsan 

Faik Bey ‹stanbul Türkofis Müdür Muavini. Üstad’›n eski tan›d›klar›ndan. 

Filistin’de aç›lan sergiye hükümet taraf›ndın memuren gitmi, avdet ediyor. 

Hayfa’dan vapura binmi. Üstad da ‹skenderiye’den geliyor. 

Vapurda Üstad’› görünce birdenbire tan›yamam›, onu M›sır’da biliyor ve 

hasta oldu¤undan da haberdar de¤il. Biraz dikkatle bakm›. Üstad ondan 

evvel:

— ‹hsan Bey, tan›yamad›n m›? demi.

Hemen kucaklam›lar. Vapurda bildi¤e tesadüf etmek ne kadar hotur! 

‹kisi de memnun olmular. Üstad, her eyden evvel Münir ‹brahim’i sormu:

— O, vefat edeli çok oldu.

— Vah vah, Allah rahmet eylesin.

Üstad Münir ‹brahim’in vefat›n› iitince çok müteessir olmu. Onu çok 

seviyormu. Münir ‹brahim k›ymetli bir dost. ‹brahim Paa’n›n o¤lu. 

Hariciyeye mensup. Anvers Konsolosu. Topkap› haricinde güzel bir kökleri 

var. Otuz sene evvel o kökde güzel günler geçirmiler; Mithat Cemaller, 

“Âkif’i dirilten kitab”ı hazırlayan Eşref Edip 
Fergan’ın 1938 tarihli bir fotoğrafı.

(İsmail Kara arşivi)
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Ferid Beyler, bütün candan dostlar orada toplan›p güzel sohbetler etmiler. 

O zamanlar oras› âdeta ilmî bir mahfel halinde imi. 

Üstad bunlar› hat›rlay›nca mütehassis olmu:

— Bakal›m, ‹stanbul’a ç›k›nca daha kimlerin vefat›n› haber alaca¤›m, 

demi; bütün dostlar çekilmi. Tan›d›klar›n ço¤u topra¤a kar›m›. 

Art›k benim de son günlerim, ya›yorum ama tats›z, ne’esiz bir 

hayat. imdi memleketimde kimbilir ne kadar yabanc› kalaca¤›m. 

Çok eyler de¤imi. Çok kimselr tan›nm›yacak hale gelmi. ‹te 

görüyorsun, ben de bitkin bir haldeyim. M›s›r çöllerinde ölüp 

kalaca¤›m diye son zamanlarda çok muztarip oldum. Memleketim 

gözümde tüttü. Vapura atlad›m, yola ç›kt›m. imdi içimde hep 

topra¤›ma kavumak hasret ve itiyak›. Bakal›m, belki ‹stanbul’un 

havas› biraz iyi gelir.

— ‹nallah iyi olacaks›n›z Üstad.

— ‹yilik bizden geçmi. Yaz›lacak birkaç eserim var. Onlar› yazabile-

cek kadar biraz kudret ve vakitten baka bir ey istedi¤im yok.

— ‹nallah daha çok eserler yazacaks›n›z.

‹hsan Faik Bey’le vapurda güzel vakit geçirmiler. Eski hat›ralar› yadetmiler. 

‹hsan Bey Üstad’› ne’elendirmek için ona hep güzel eylerden, güzel 

hat›ralardan bahsetmi.

Prenses Emine Abbas’ın Misafiri

Vapurdan ç›k›nca Prenses Emine Abbas Halim taraf›ndan gelen bir han›m, 

Prenses’in misafiri oldu¤unu Üstad’a tebli¤ etti. Bundan çok mütehassis 

oldu. K›z› Feride babas›n› eve götürmek üzere gelmiti. Fakat Prenses’in 

daveti üzerine, yaln›z annesini al›p götürdü. Bekleyen otomobile Üstad itina 

ile bindirildi. Fuad emsi, Mithad Cemal de ona refakat ettiler. Biraz sonra 

Prenses’in Maçka’daki ikametgâh›na geldi. Orada Prenses taraf›ndan büyük 

sevgi ve samimiyetle kar›land›. 

Abbas Halim Paa’n›n yüksek ruhlu, yüksek irfanl›, vefakâr k›z› Prenses, ona 

büyük efkat ve ihtimam gösterdi. Onu üç dört gün evinde misafir etti. Ona 

çok samimî izaz ve ikramlarda bulundu.

Hastahanede

Sonra tedavi edilmek üzere Nianta›’ndaki sa¤l›k yurduna götürüldü. 

Hastane olarak yap›lan sa¤l›k yurdunun k›ymetli doktoru Üstad’›n tedavisi-

ne ihtimam gösterdi. Memleketin en tan›nm› doktorlar› geldiler, hastal›¤› 

tehis için konsoltasyon yapt›lar.

‹lk tehiste kanser dediler. Bilâhare “Siros-Teemmu-u Kebid” oldu¤u 

tahakkuk etti. M›s›r’da uzun müddet ikamet eden yabanc›lara bu hastal›k 

daha ziyade musallat olurmu. A‘raz› hissedilir edilmez derhal M›s›r’dan 

uzaklamak lâz›m gelirmi. Fakat Üstad bunu yapmad›. Hastal›k ci¤erine 
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yerleti. Art›k tedavisi imkâns›z bir hale geldi. Doktorlar bize ümid vermi-

yordu:

— Hastal›k gayr› kabil-i tedavidir, ancak be alt› ay daha yaayabilir, 

diyorlard›.

Anla›l›yordu ki Üstad ölüm yata¤›na uzanm›t›. Doktorlar, hasta bak›c›lar, 

ameliyatlar… u insan akl›n›n bulabildi¤i bütün çareler, tedbirler yap›l›yor… 

Yemeklerin enva› önüne s›ralan›yor.. Uykusuna, istirahatine itina ediliyor.. 

Bütün hastane seferber halde. Prenses’ten al›nan emir üzerine, ona hayat 

vermek için ku sütüne var›ncaya kadar, hiç bir ey diri¤ edilmiyor.

Fakat hiç bir ey kâr etmiyor. Üstad’›n derdi devas›z. Ci¤eri yanm›, 

kavrulmu. Damarlar›ndan s›zan sular karn›nda toplan›yor, kendisi günden 

güne eriyor. Etleri eridikçe karn› iiyor. Hiç bir ey istemiyor. Hasta 

bak›c›lar›n ›srar› üzerine zorla hafif eylerden bir parça yiyiyor.

Ziyaretciler Akın Halinde

Üstad bu vaziyetde iken ziyaretciler ak›n ediyor. Senelerden beri Üstad’a 

hasret kalan arkadalar›, tan›d›klar›, edibler, airler, muharrirler, meb’uslar, 

gazeteciler, ilim, fen üstadlar›, profesörler, darülfünun gençleri… Has›l› 

memleketin bütün kadirinas evlâdlar› üstad› ziyarete kouyorlar.

Üstad, hastal›¤›na, mecalsizli¤ine ra¤men, misafirlerini kar›l›yor, onlar›n 

gönüllerini almak için onlarla konuuyor, aç›lan bahislerde fikirlerini söylü-

yor, f›kralar anlat›yor, hat›rat›n› naklediyor, yeni iirlerini okuyor… Gelen 

misafirler daha ziyade onun söylemesini istiyor. O da yorulmakla beraber 

söylüyor. Onun bu hali, dima¤›n›n bu faaliyet ve canl›l›¤› gelen misafirleri 

ne’elendiriyor, iyileece¤i hakk›nda ümidler veriyor.

Samimî Ziyaretler, Tahassürler

Ziyaretciler intizar salonunda s›ra bekliyorlar. Sabahdan akama kadar has-

tane dolub boal›yor. Hastane kap›lar› aç›k. Gelen misafirler itizar ediliyor. 

Baz› arkadalar› gündüzün üstad uyurken bile odas›ndan ayr›lm›yorlar. Onu 

biraz daha fazla görmek, biraz daha fazla ruhlar›n› doyurmak istiyorlar.

Üstadın Tahassüsatı

Bu samimî ziyaretler, bu candan tahassürler üstad› çok memnun ediyor, 

canland›r›yor, ne’elendiriyor, ona hep iyi olaca¤› ümidlerini veriyor. Bazen 

cuu hurua geliyor. Hemen kalemi al›p iir yazmak istiyor.

Bazan penceresinden Bo¤aziçi’nin tepelerini seyre dal›yor. ili tepelerinden 

Bebek s›rtlar›na kadar uzanan geni manzaralar kar›s›nda düünüyor: Ah, 

bir defa iyi olsa… öyle biraz kendine gelebilse.. Hemen, planlar›n› haz›rlad›¤› 

Haccetü’l-Veda gibi, ‹stiklâl Sava› gibi büyük iirlerini bitirecekti. Bu 

iirlerine neler girmiyecekti.. Onun en tekemmül etmi zaman›nda yaz›lacak 

bu iirler fikirleri yerinden oynatacak, ruhlar› heyecanlar içinde b›rakacakt›. 

imdi en büyük üzüntüsü o idi. Biraz iyileip bu iirlerini yazabilmek..
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Şairâne Bir Hayal

O s›rada ‹brahim Alâeddin’in öyle bir makalesi intiar etti:

“Kuvvetli bir bandonun ahengini uzaktan duyar gibi oldum. Hayalimdeki 

bu sesler yava yava yak›nlat›. Hastanenin bütün camlar›n› sarsan büyük 

bir u¤ultu ile soka¤› kaplad›. Biran sonra binlerce ve on binlerce çocuk ve 

genç sesi borular›n, trampetlerin, davullar›n velvelesi önünde heybetli bir 

dalga gibi yükseldi:

Hakk›d›r Hakk’a tapan milletimin ‹stiklâl!

imdi Mehmet Âkif, hakikatten gelen bir sayha ile bütün o eski sa¤laml›¤› 

birden kazanm› gibi karyolas›nda dimdik do¤ruldu. Alevli gözlerinde her 

zamankinden kuvvetli bir imek, süzgün simas›nda, geçme¤e balayan 

bayraklar›n k›z›ll›¤›ndan aksetmi bir renk belirdi. Zay›f vücudunden ümid 

edilmiyen çâlâk bir davran›la pencereye yaklat›. Ben de hayalimde onunla 

birlikte, hayretten ve heyecandan donmu gibi bak›yordum.

Mektebliler, çocuklar, zabitler, askerler, hele Çanakkale ve ‹stiklâl sava›nda 

ehid düenlerin arkadalar› dudaklar›nda ve hançerelerinde onun güftesi, 

hastanenin penceresi önünden bölük bölük, tabur tabur, alay alay geçiyor-

lar. Çanakkale destan›n›n ve ‹stiklâl Mar›’n›n özlü ve cokun airini muhab-

betle, samimiyetle selâml›yorlar.

Ah, ne yaz›k ki o sesler, o gürültüler ancak bir hayalden ibaretdir. On bir y›l-

dan beri toplanm› tahassürlerle üstad›n ellerini öpme¤e gitdi¤im gün bir söz 

fas›las›ndaki sükûn esnas›nda bu hayal bir serab gibi dima¤›mdan geçmiti. 

Hasta aire candan sevdi¤i yurdunun ve milletinin evlâd› taraf›ndan yap›lan 

bu sevgi tezahürlerinden daha kuvvetli bir deva tasavvur edilebilir mi?”130

Nümayiş Değil, Gönüllerde Sevgi ve Samimiyet

‹brahim Alâeddin’in üstada kar› olan derin sevgisi ve hürmeti onu böyle 

tahayyülâta sevk ediyordu. Fakat böyle tezahürata ne lüzum vard›? Esasen o, 

bütün hayat›nda alk›tan, tezahürattan kaçm›d›. Büyük Millet Meclis’i kür-

süsünde ‹stiklâl Mar› okundu¤u zaman bile o, Meclis’de durmam›, hemen 

d›ar› f›rlam›d›. Bütün millet mümessillerinin alk›lar› Meclis’in tavanlar›n› 

çatlat›rken o, mahcubiyetten koridorlarda bile durmam›, encümen odalar›na 

kaçm›d›.

Onun, hayatta yegâne istedi¤i ey, gönüllerin sevgi ve samimiyetle dolmas› 

idi. Ve hiçbir ey yapmadan, hiçbir kelime bile söylemeden o, bunu hisseder, 

samimî kalblerdeki sevgileri okurdu. 

O, yaln›z hayat›nda de¤il, öldükten sonra bile tezahürat istemezdi. Onun 

için kimsenin haberi olmaks›z›n, her türlü külfet ve resmiyetten azade ola-

rak hemen süzülüp karargâh-› ebedisine gitmek onun ruhunun çok honud 

olabilece¤i bir eydi. Fakat ne çareki darülfünun gençli¤i vefat haberini ald›, 

cenazenin etraf›n› ihata ederek eller üstünde, balar üstünde onu götürdü.
130 Perşembe, 2 Temmuz 1936. Bkz. bu kitapta 12. 

metin. (haz.)
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Kalbden Kalbe Görünmez Yollar

Ziyarete gelenlerin kalbleri muhabbet ve samimiyetle dolu oldu¤unu görü-

yordu. Bu, onun için kâfi idi. Sevgili yurdunu, sevgili aziz dostlar›n› görmek, 

onalarla sevgi ve samimiyet içinde konuup görümek Üstad’›n on bir sene-

lik hasretini tadile kâfi idi. 

‹brahim Alâeddin öyle diyor: “Bizim memlekette sevgiler sayha ile ifade edil-

miyor, kalbden kalbe görünmez yollarla geçiyor. Mehmet Âkif on bir sene 

uzak kald›¤› bu güzel yurdun ifa veren havasile ve o havaya sinmi olan bin-

lerce ve binlerce yurdda sevgisi ve temennisi ile az zamanda mutlaka 

iyileecek ve kudretli ruhunun o engin cokunluklar› Safahat’› yeni ciltler 

halinde vermek için gecikmiyecektir”.131

‹te merhumun en büyük derdi bu idi: Son eserlerini yazmak için biraz daha 

vakit bulabilmek. O zalim hastal›k onu yere sermeseydi o daha çok eyler 

yazacakt›, millete daha çok büyük eserler hediye edecekti.

Çanakkale ve İstiklâl Harbi’ni Yaşatan Şair

O s›rada Peyami Safa da Âkif’e Hasretimiz diye u makaleyi neretti:

“Âkif’in iiri, içinde bir güne hulasas› ta›yan p›rlanta k›r›nt›s› gibi ancak 

üstünde bir kuyumcu parma¤›n›n oyn›yabilece¤i ince bir san’at ii de¤il, 

hayadan yontulmu, dimdik ve koskoca bir abide hacmile zamâna ve mesa-

feye meydan okuyan sapa sa¤lam bir heykelt›ra eseridir. Yar›nki nesillerin 

Çanakkale’de ve Sakarya’da bir abide ar›yan gözleri, bu topra¤›n alt›nda 

kefensiz yatanlar›n bir tek tesellisi olarak onun iirini görecektir. Mehmet 

Âkifsiz Bo¤azlar müdafaas›n›n ve ‹stiklâl Harbi’nin destan› bir vak’anüvisin 

kaleminden ç›kan alelâde ve kupkuru bir zab›t varakas› halinde kalacakt›. O 

tarihlerde bütün Türk airlerinin ne ile u¤rat›klar›n› soracak olan yar›na, 

Türk edebiyat› nam›na Mehmet Âkif’ten baka hangisi cevab› verebilecektir?

Biz, vatandan bir lahzâ cüda dümemek için can›n› ve canan›n› feda etme¤e 

haz›r oldu¤unu bildi¤imiz bu insan›n on bir senelik ayr›l›¤›ndan do¤an has-

retimizi kendisine lây›k bir derecede ifade edememi olmakla da ayr›ca 

mes’ulüz. Bu hasret, ‹stanbul’a geldi¤inin ilk günlerinde, Mithat Cemal gibi 

onu yaln›z b›rakm›yan birkaç vefal› adam›n gözlerinde, büyük airine kar› 

vatan›n bütün sevgisini teksif etmek gibi a¤›r ve ulvî bir vazife yüklenerek, 

darac›k bir hastane odas›n›n duvarlar› aras›nda kalm›, mahpus bak›larile 

kendisine arzedilebilirdi.

Zarar› yok, bazen bütün bir memleketi birkaç adam›n vefas› temsil eder”.132

Peyami Safa’n›n bu makalesinden Üstad çok mütehassis oldu:

— Fazla teveccüh göstermi, dedi; Peyami Safa da babas› ‹smail Safa 

gibi k›ymetli ve faziletli bir genç. Bu gençler imdi ne güzel nesir 

yaz›yorlar!

Sonra ‹smail Safa’dan uzun uzad›ya bahsetti.

131 Perşembe, 2 Temmuz 1936.

132 Cumhuriyet, 23 Haziran 1936. 
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Mısır Apartmanında ve Alemdağı’nda 

Bir ay kadar Sa¤l›k Yurdu’nda kald›. Uzun bir tedaviye ihtiyaç oldu¤u 

anla›ld›. Onun üzerine M›s›r Apartman›’nda kendisine tahsis olunan bir 

daireye nakletti. Memleketimizin k›ymetli, yüksek doktorlar›ndan Profesör 

Burhaneddin Bey tedavisini üzerine ald›.

Bir müddet M›s›r Apartman›’nda kald›kdan sonra Prens Halim Bey’in 

Alemda¤›’ndaki Baltac› Çiftli¤ine gitdi. Oraya çekilip oturmay› daha M›s›r’da 

iken düünmü, kararlad›rm›d›. Alemda¤›’n›n azametli ve münzevî orman-

lar› aras›nda son günlerini geçirmek onun için büyük bir emel idi. Prens 

Halim Bey hususî otomobilini ona tahsis etti, üstad›n yemeklerini haz›rlamak 

üzere hususî bir aç› gönderdi.

Orada her türlü esbab-› istirahat› temin edildi. ‹lâçlar›na orada devam edi-

yor, on be günde bir karn›nda toplanan sular› ald›rmak için ‹stanbul’a ini-

yordu. Bir kaç gün sonra M›s›r Apartman›’nda kald›kdan sonra gene 

Alemda¤›’na gidiyordu.

Alemdağı Ziyaretleri

Onu seven dostlar› otomobillerle Alemda¤›’na ta›nma¤a balad›lar. 

Bir gün büyük muharrirlerimizden M. Turhan Tan ve Ferid Kam üstadlar›m›z 

merhumu ziyaret etdiler. Üstad bu ziyaretden çok mütehassis olmudu.

Üstad’›n çok sevdi¤i, faziletli ve kudretli, büyük dostu M. Turhan, o ziyaretin 

intibalar›n› u suretle yaz›yor:

“Alemda¤›’na, yak›n ve pek yak›n bir köede otomobil sola k›vr›ld›, sars›nt› 

büsbütün sezilmez oldu. oseden ham yola sapm›t›k, kanads›z bir uçula 

Baltac› Çiftli¤i’ne do¤ru yükseliyorduk.

Bize, insanî, medenî ve bediî bir hac yolunda k›lavuzluk eden büyük filozof 

Ferid, üç be dakika sonra, yeil bir Buk‘a gösterdi.

— ‹te, dedi, Âkif burada yat›yor.

Eski edebiyattaki Kubbe-i hazra tabiri hat›r›ma geldi. Eslâf, yeil çinilerle 

örtülü kubbeler alt›nda uyuyan birkaç ünlü ölünün ebedî aiyanlar›n› tarif 

için bu tabiri kullan›rlard›. imdi bizim de gözümüzün önünde kubbemsi 

bir yeillik beliriyordu. Fakat bunun ötekilerden fark› pek büyüktü. Bir kere 

sun‘î de¤ildi, tabiî idi. Alt›nda uyuyan da üstadlar üstad› air Âkif’ti.

Cemaatsiz Mihrabların Harab Olmuş Minareleri

“Terbiyeli bir ua¤›n delâleti bizi hastabak›c› bayana ulat›rd›. Onun 

k›lavuzlu¤u da heyecanl› bir itiyakla ç›rp›nan gönüllerimizi üstad›n elleri-

ne kavuturdu, sevgi, sayg› ve tahassür, yüreklerimizde hemen birleip 

riyas›z bir buse ekli alm› ve dudaklar›m›zdan o temiz ellere dökülmütü.

imdi zekân›n, irfan›n, hassasiyetin, belâgatin ve hakikî iirin yere dümü 

bir mihrab gibi döe¤e uzand›¤›n› görüyorduk. Cemaatsiz mabedlerin harab 

Ferid Kam hocalık yaptığı  
Yüksek Muallim Mektebi’nin önünde.

“Üstad bana ‘Sen kitap okuma. Kitap 
okumak senin feyzine mani olur. Sen 
yalnız düşün ve düşündüğünü yaz, 
derdi”. () 

(İsmail Kara arşivi)
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olmu mimberlerini and›ran bu hasta mihrab ruhumuza elem veriyordu. 

Fakat gene ruhumuzla ona meczub idik, önünde diz çöküp oturuyorduk. 

Ömrümde hiç feveran, hiçbir tu¤yan, hiçbir f›rt›na, hiçbir cokun deniz, bu 

ahid oldu¤um mahzun sükût içinde ya›yan belâgat kadar beni meshur 

etmedi, heyecanland›rmad›. Üstad, doktorlar›n tavsiyesine uyarak susuyor-

du. Lâkin yüre¤imiz, kalbimiz, vicdan›m›z onun susuunda cild cild 

Safahat’›n gür ve beli¤ sayhalar›n› duyuyordu, vecde düüyordu.

Âkif’i ziyaretimiz, eski tabirle, bir iyadetti, iyadetlerin ise ibadetler gibi 

zamanlar› mahdudur, mukayyeddir. Bu sebeble çok oturmad›k, bediî hacc›n 

hazz›n› benli¤imize sindire sindire oradan ayr›ld›k.

Âkif’i yaln›z b›rakt›¤›m›z için hay›flan›yorduk. Lâkin onu kendi içimizde 

bulup seviniyorduk”.133

Kur’an’la Geçen Son Günleri 
Kur’an Dinlemek İhtiyacı

Üstad, ötedenberi Kur’an dinlemesini pek severdi. ‹stanbul’da dinlemedi¤i 

haf›z yoktu. Sonra her gün bir mikdar Kur’an okuma¤› eskidenberi itiyad 

edinmiti. Kur’an okumad›¤› gün hemen yoktu. Bu, Kur’an okumak ve dinle-

mek, onun için en büyük manevî bir zevk idi. 

Bahusus son seneleri hep Kur’an tercümesile geçti¤i için art›k Kur’an onun 

bütün kalbini, bütün varl›¤›n› kaplam›t›.

imdi hastal›¤› sebebile gidip de haf›zlar› dinleyemedi¤i için çok üzülüyordu.

Bir gün M›s›r Apartman›’nda M›s›rl› eyh Muhammed R›fat’›n çok müessir 

Kur’an okuyuundan bahsediliyordu. Bunun üzerine As›m:

— Bizim de eyh R›fat›m›z var üstad›m, dedi; siz Haf›z Necati’yi gali-

ba tan›m›yorsunuz..

— Ha.. sahi… Fuad emsi bahsediyordu. Bizim Fuad onu dinlemi, 

“harika!” diye tavsif ediyordu. Acaba göremez miyiz?

Üstad boynunu bükerek sükût etmiti. Ertesi gün Haf›z Necati üstad›n 

kar›s›nda Kur’an okuyordu. Üstad çok ile dinledi. As›m:

— Üstad, dedi, hazret bugün size tamamile kendini dinletemedi. 

‹nallah yar›n daha güzel okur.

— Ay, Efendi hazretleri yine terif edecekler mi?

— Zannederim her gün.

— u son günlerimin en büyük mükâfat› bu olacak.

Haf›z Necati ona ölünceye kadar hemen her gün, bazen gün a›r› geldi, 

Kur’an okudu. En s›k›nt›l› dakikalar›nda onun yan›ndan ayr›lmad›, onu 

yaln›z b›rakmad›. Eskiden tan›mad›¤› halde büyük dostluk, vefakârl›k gös-

terdi. Üstad› çok memnun etti. Üstad›n ruhunu ruhanî ne’elerle doldurdu. 

Öldü¤ü gün de en son hizmetlerini gördü. Hasta oldu¤u halde, havan›n 
133 Cumhuriyet, 18 Ağustos 1936. Bkz. bu kitap 

19. metin. (haz.)
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müthi so¤uk ve f›rt›nal› olmas›na ra¤men, cenazesinin yan›ndan ayr›lmad›. 

Herkes çekilip gittikten sonra da kabri ba›nda kald›, ona Kur’an okudu.

Haf›z Necati okurken üstad öyle diyordu:

— Ben bu zat› dinlerken Kur’ân yeni nazil oluyormu gibi geliyor 

bana. Bu, ne müeddeb okuyu! Bu, ne muhrik sada! Sonra her ey 

yerli yerinde. Bu adam Allah’›n vermi oldu¤u nimeti ilimle de tez-

yin etmi. An-ilmin okuyor. Allah raz› olsun.

Onun sevdi¤i haf›zlardan biri de Haf›z ‹dris idi. Hasta günlerinde o da üstad› 

ziyaret eder, hazin ve müessir okuyuile üstad› vecd içinde b›rak›rd›. Üstad, 

Haf›z ‹dris’i ilk gördü¤ü zaman gülerek:

— Haf›z Efendi, dedi, maallah b›rakd›¤›m gibi duruyorsun. Hiç 

ihtiyarlamam›s›n.

Haf›z ‹dris tebessüm ederek:

— Teveccühünüz Üstad›m, dedi.

Biraz konudukdan sonra Üstad:

— Haf›z Efendi, biraz Kur’an dinliyebilir miyiz? dedi.

Haf›z ‹dris okuma¤a balad›. Kur’an’dan baz› ifa ayetlerini okudu. Bir iki 

sahife okuduktan sonra sükût etti ve sonra sordu:

— Baka nereden emredersiniz?

Üstad gözlerini kapad›, düünmeden:

              —— —————— —— ————— — —   134

dedi. Haf›z ‹dris oradan okuma¤a balad›. Bir sahifay› bitirmi, ikinci sahi-

fay› okuyordu:

— —— ———— ——— ——— ———— ——— ———  135

Üstad a¤l›yordu. Fart-› heyecan içinde idi. Haf›z ‹dris gittikçe couyordu. 

Okudukça sesi güzelleiyor, heyecanlan›yordu. Üstad›n teessür ve 

heyecan›ndan korktuk. Haf›z ‹dris’e iaret ettik, kesti. Hiç konumuyorduk. 

Derin bir sükûnet oday› kaplam›t›. Üstad gözlerini kapam›, dalg›n 

yat›yordu.

Biraz sonra Üstad iitilir iitilmez, gayet hafif bir sesle kendi kendine:

— ——— —— ——— ———— 136

dedi. 

Haf›z ‹dris oradan okuma¤a balad›. Bitirdikten sonra Üstad gözlerini açt›; 

As›m’a döndü:

— As›m evlâd›m, dedi, bu çocuklar hep beni severler, beni görmek 

arzu ederlerdi. Fakat onlara sen rehber oldun, buraya getirdin. 

Berhudar ol. Bütün yapt›klar›ndan ziyade beni bunlar memnun 

etti. Allah hepinizden raz› olsun.

134 Tercümesi: “İyilik ederseniz kendi nefsiniz için 

edersiniz. Fenalık ederseniz yine kendinize 

edersiniz”.

135 Tercümesi: “Her kim mümin olduğu halde 

ahreti ister ve ona nasıl çalışmak icap ediyorsa 

öylece çalışırsa onun ve onun gibilerin sa’yi 

meşkûr ve makbul olur. Biz her birine, onlara 

da, bunlara da, Rabbinin atâsından yardım 

ederiz. Rabbinin atâsı mahdud değildir. Bak, 

onların içinde bazısını nasıl bazısına tafdil 

ettik. Muhakkak ahiret, büyük dereceler itiba-

rile daha büyük, fazl ve fazilet itibarile daha 

yüksektir”.

136 Tercümesi: “Ey yer suyunu yut!” (Hud Sûresi/44) 

(haz.)
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İcazet Cemiyetine Heveslenmesi

Yine ölümüne tekaddüm eden günlerde idi. Üstad›n haf›zl›k hocas› Fatih 
imam› Arab Haf›z selam göndermi, üstad› icazet cemiyetine davet etmiti. 
Üstad çok sevinmi, ne’elenmiti. O s›rada As›m geldi. As›m’a müjdeledi:

— Gel gel As›m, dedi, Arab Hoca Efendi bana haber göndermi. Sen onu 
bilirsin. O benim hocamd›. Hasta imi. Buraya gelememi. Talebe-
sinden Haf›z Ferhad Efendi’yi göndermi.137 Bu Ferhad Efendi benim 
talebem. Ben bir zamanlar medreselerde edebiyat da okutmutum. 
Hürmetle geldi, elimi öptü. Perembe günü Arab Hoca Efendi’den 
Takrib icazeti al›yormu. Cemiyetleri varm›. Beni de davet ettiler. 
Hoca Efendi bana çok dua etmi. Kuzum As›m, o gün gel de birlikte 
gidelim.

Üstad bunu söyledi¤i zaman hastabak›c›n›n yard›mile yata¤›nda 
do¤rulabiliyor, birkaç dakika yast›¤a dayan›p durduktan sonra yine yata¤›na 
uzan›yordu. Birkaç gün evvel ameliyat yap›lm›, karn›nda toplanan sular 
al›nm›t›. Üstad hastal›¤›n› unutmutu. Dima¤› faaliyette oldu¤u için vücu-
du da gidebilecek zannediyordu.

Hafız Sadeddin

Mehur bestekâr Haf›z Sadeddin de hastal›¤›nda üstad› birkaç defa ziyaret 
etmi, ona hazin parçalar okumutur.

Bir gün Haf›z Sadeddin, Kad›asker ‹zzet Efendi’ye atfolunan bir “durak” 
okuyordu:

———— ——— ———

Müessir bir parça, üstad mest olmutu. Durak bittikten sonra konuulmaya 
balad›. Sadeddin matlai okumutu. Üstad do¤rusu matlii oldu¤unu söyledi. 
Ve bu kelime üzerinde bir izahat verdi.

Yine bir gün Sadeddin güzel naitler, kasideler okumutu. As›m’la beraber 
gelmilerdi. Üstad sakin ve hazin dinliyordu. Sadedin bitirdikten sonra 
üstad çok memnun oldu¤unu beyan etti:

— Haf›z Bey o¤lum, dedi, zannederim evki tarebden olacak: “Bir 
muazzam padiahs›n” diye bir ilâhi var. Hat›r›n›zda m›?

Sadeddin derhal okuma¤a balad›:

Bir muazzam padiahs›n ki kulundur cümle ah 
Kurb-i ev ednaya vazoldu seninçin tahtigâh 
Nuh felek heft ü zemin ancak sana bir barigâh 
Emrine mahkûmdur âlem, her sözün bir vahiy-i ‹lâh

————— ——————— ————— ——— ———
——— ———— —— ———— ———————— ———— ———

Üstad çok heyecana gelmiti. A¤l›yordu. Gözyalar› sakallar›na dökülüyor-
du. Onun bu hazin a¤lay›› orada haz›r bulunanlara da tesir ederek herkes 137 Ferhad Efendi şimdi Valide Cami-i Şerifi imamıdır.
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a¤l›yordu. Bu ilâhî mi, yahut o ses, o okuyu mu üstada tesir etmidi? Yoksa 

bu ilâhî ona mazinin derin sinesine gömülen baz› hat›ralar› m› canland›rm›t›? 

Her nedense o gün çok müteessir olmudu.

Hafız Asım

Ölümünden iki gece evveldi. Üstad üç dört günlük bayg›nl›kdan sonra biraz 

kendine gelebilmiti. Ba› ucunda büyük kerimesi Cemile oturmu, 

a¤l›yordu. Derken yine As›m geldi. Üstad ba›n› bile çevirecek kudrette 

de¤ildi. Çok takatsizdi. Gözlerinin rengi de¤imi, feri kalmam›t›. Çenesi 

sarkm›, dili a¤›rlam›t›. Sözleri güç anla›l›yordu. Kelimeleri tamam ede-

miyordu. Ancak karîne ile baz› sözlerini anlamak mümkün oluyordu. Çok 

sözleri de anla›lm›yordu.

As›m’› görünce fersiz gölerini ona tevcih etti. Bir ey söylemek istiyordu. 

Fakat dili kalkm›yordu. Anla›l›r anla›lmaz, hafif bir sesle, sanki bir iaretle:

— As›m nerdesin? dedi.

— Buraday›m Üstad.

— Çoktan beri gözükmedin.

— Her gün ben buraday›m. Ama siz istirahat ediyordunuz. 

Uyand›rmak istemedim.

O s›rada Fuad emsi geldi:

— As›m, sen art›k bize okumaz oldun, dedi. Sen galiba kendini bilmi-

yorsun. Biz seni hiç kimse ile bir tutmay›z.

Sonra Üstad’a döndü:

— De¤il mi Üstad? As›m’›n okuyuu bambaka bir ey! Rica ederim, 

söyleyiniz de okusun.

Fuad emsi en tehlikeli dakikalar›nda metanetini muhafaza eder, hastal›¤›n›n 

a¤›rl›¤›n› Üstad’a hissettirmemek için ho sözler söyler, Üstad’› avutma¤a, 

kendini düünme¤e meydan b›rakmama¤a çal››rd›. Üstad o kadar takats›z 

idi ki art›k ba›n› çeviremiyordu. Yaln›z gözlerini oynatabiliyor, söyleyeni 

gözlerile dinliyordu. Bu kadar takats›zl›¤a ra¤men yine dima¤› yerinde idi. 

Söyleyemiyor, fakat her eyi hissediyor, anl›yordu.

Fuad emsi öyle iyi zamanlar›ndaki konutuklar› lisanla Üstad’a:

— Rica ederim, söyleyiniz de okusun.

deyince, Üstad hakikaten canlan›r gibi oldu. Yine dudaklar›n› oynatt›. 

Kula¤›m›z› vererek dikkat ettik:

— Hele dinlensin, uzaktan geldi.

diyordu. As›m:

— Yorgun de¤ilim Üstad, dedi. Eûzu Besmele çekti. Biraz durdu. 

Üstad’›n hangi ayeti iaret edece¤ini bekliyordu. Üstad çok hafif bir 

Henüz bir talebe iken Âkif’in şiirlerinin 
hemen hepsini ezberleyen Hafız Asım Şakir, 
İstiklâl Harbi’nden sonra tanışıp Üstad’ın 
elini öpmek bahtiyarlığına erişmiştir. 

(Beşir Ayvazoğlu arşivi)
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sesle: ————————— —— ———————   138 dedi. As›m oradan okuma¤a 

balad›. Birkaç sahifa okudu. Üstad çok mütehassis olmutu. Dalg›n 

dalg›n dinliyordu. Bitirdikten sonra Üstad Fuad emsi’ye bakt›. 

Ona bir ey söylemek istiyordu. Fuad emsi daha yak›nlat›. 

Kula¤›n› ona verdi. Üstad unu anlatmak istiyordu:

— Fuad Bey, As›m’daki bakal›k nedir bilir misin? As›m okuyaca¤› 

ayetleri zemin ve zamâna münasip intihap eder. O, benim houma 

giden yerleri bilir. Bu vadide ona hizmet etmiimdir.

Fuad Şemsi Üstad’›n ne demek istedi¤ini anl›yarak sözü ald›. Üstad’›n 

yorulmas›na meydan vermemek için Üstad’›n maksad›n› izah etti. Üstad 

gözlerile Fuad emsi’yi tasdik ediyordu.

Şeyh Muhammed Rifat

Üstad M›s›r’›n en mehur haf›z› eyh Muhammed Rifat’›n Kur’an okuyuuna 

da meftun idi. Cuma günleri Hâlvan’dan kalkar, Kahire’ye gelir, Habbaniye’de 

eyh Rifat’›n okudu¤u camiye koar, onu dinlerdi. 

eyh Rifat’›n sesi yüksek de¤ildir. Fakat öyle muhrik ve müessirdir ki onu 

dinlerken hiç bir insan kalbinin titrememesi mümkün de¤ildir. O, öyle bir 

okuyudur ki gözlerinizi kapay›p da ruhunuzu ona verdi¤iniz zaman 

Kur’an’› do¤rudan do¤ruya kalbinize nâzil olmu gibi duyars›n›z.

Üstad Haf›z Rifat’› dinlerken kendinden geçecek derecede vecd içinde 

kal›rd›. Üstad’a göre, Haf›z Rifat gibi Kur’an okuyan bir adam yeryüzünde 

yoktu. Haf›z Rifat’›n okuyuu insan›n kalbinde takva hissini uyand›r›r, 

ruhunu heyecanlar içinde b›rak›r.

Üstad bir gün Haf›z Rifat’a nereli oldu¤unu sormu. Haf›z R›fat:

— Ben Türküm, demi, ceddim Diyarbak›rl›d›r.

Cuma ve Sal› geceleri M›s›r radyosu eyh Rifat’›n sesini bütün dünyaya 

nerediyor. M›s›r radyosu bütün Kur’an’› eyh Rifat’a okutmu ve plâklar›n› 

saklam›t›r. Aralar›ndaki mukaveleye göre vefat›ndan evvel bu plâklar 

neredilmiyecektir. eyh Rifat okudu¤u zaman ‹slâm âleminin her 

taraf›ndaki radyolar onu dinliyor.

Son Zamanları Hep Kur’an’la Geçti

Üstad›n son seneleri hep Kur’an tercümesile geçti¤i için art›k Kur’an onun 

bütün kalbini, bütün ruhunu, bütün mevcudiyetini kaplam›t›. Kudret-i 

bedeniyesi müsaid oldu¤u zamâna kadar her gün mutlaka bir parça Kur’an 

okurdu. Evvelce günde birkaç cüz okuyabilirken sonralar› takats›zl›¤› hase-

bile birkaç sahifaya kadar indi. Hiç okuyam›yacak kadar hastalan›nca Haf›z 

Necati onu Kur’ans›z b›rakmad›. Hemen her gün onun ba› ucunda, sakin ve 

sessiz odas›nda, hazin hazin okudu. O da gözleri kapal›, hazin hazin dinledi.

Üstad, Kur’an’›n her ayeti ile, her kelimesile, hattâ harflerile günlerce, sene-

lerce u¤rat›¤› için art›k gönlünü oraya vermi, bütün zevki o olmutu. Bir 

138 Tercümesi: Muhacirlerden, ensardan en ileri ve 

evvel gelenlerle iyilikte onlara uyanlardan 

Allah hoşnud oldu, onlar da hoşnud oldular. 

Allah onlara altından ırmaklar akan cennetler 

hazırladı. Onlar orada ebedî kalırlar. En büyük 

muvaffakıyet de budur. (Tevbe Sûresi, cüz 11.)



s e s s i z  y a ş a d ı m 331

p›rlanta üzerinde ileyen san’atkâr gibi, o Kur’an’›n muazzam ayetleri üze-

rinde senelerce çal›m›, onu anlama¤a u¤ram›t›. Peygamberimizin dev-

rinde olsayd›, o, bir kâtib-i Vahy olurdu. Aradan on üç as›r geçmi olsa da 

Hazreti Peygamber onu o payeye mazhar olanlar derecesine is’ad buyurmu 

olsalar gerek.

Kur’an’› Türkçe’ye onun kadar güzel tercüme edebilecek yer yüzünde bir 

kiinin daha bulunmamas›, elbette büyük bir mevhibe-i ilâhiyedir. Hayat›n›n 

son senelerini Kur’an’a hasretmesi, hiç üphe yok ki, bir saik-i manevînin 

taht› tesirindedir.

Bütün hayat› iir içinde geçmi olmakla beraber airli¤i o kadar faideli bir 

ey göremezdi. Onu bir süs gibi, bir lüküs e¤lence gibi telâkki ederdi. O 

kadar güzel iirler yazm› olmakla beraber bunlar› ehemmiyetsiz görür, 

“Ben daha faideli eyler yapm› olmal›yd›m” derdi. airli¤i kimseye tavsiye 

etmezdi. Ömrünün son senelerinde iir ile itigale vakit bulam›yarak bütün 

zaman›n› Kur’an’a hasretmesi onun için büyük bir mazhariyet, çok feyizli 

bir akibet olmutu.

Onu eritip bitiren Hastalık 
Doktorun Tıbbî Müşahedatı

Üstad›n hastal›¤› ve tedavisi hakk›nda ona bakan k›ymetli doktorlar›m›zdan 

Profesör Burhaneddin Osman Tugan’dan139 bir ey yazmalar›n› rica ettim. 

unu yaz›p göndermek lütfunda bulundular.

“Merhum s›hhat itibarile çok sars›lm› bir halde M›s›r’dan ‹stanbul’a 

avdet eder etmez, burada kendisini seven dostlar› airin hayat›n› kur-

tarabilmek üzere derhal memleketin en k›ymetli t›b üstadlar›n› davet 

etmiler, bir müddet tetkik ve tedavi kasdile Tevikiye Sa¤l›k Evi’nde 

yatm›, ondan sonra ümitsizlik içinde hastaneden ç›kar›lm›t›.

Bu s›rada aziz, kadirinas, bihakk›n yüksek ruhlu, merhumun da pek 

çok sevdi¤i Fuad emsi arkada›m, bana da Âkif Bey’in ›zt›raplar›ndan 

bahsetti, bir kere de benim görmekli¤imi istedi. ‹te bu suretle mer-

humun son yar›m senelik hayat›nda kendisile pek yak›ndan alâkadar 

oldum. Bu f›rsat bana bu sat›rlar› yazmak bahtiyarl›¤›n› bahetti.

Büyük airin hayat›n›n her safhas›n›n tesbit edilmemesi istikbal için 

müaheze mevzuu olaca¤›n› hat›rlayarak t›bbî görgülerini hülâsay› bir 

vazife telâkki ettim.

Ümidsizliğe Düşürmemek İçin
Nihayet bir gün merhum, Fuad emsi’nin ‹stinye’deki yal›s›na gelmi, 

bana da haber verilmiti. Benden istenen, hayat›n›n pek k›sa bir 

zamanda nihayete erece¤ine hükmedilen airin yaad›¤› müddet 

zarf›nda, kendisini ümidsizli¤e düürmiyecek, ›zt›raplar›n› teskin 

edecek, hülâsa her veçhile teselli edecek tedbirlerin ittihaz›yd›.

139 Dahiliye mütehassısı. 1956-1957’de Gülha-

ne’de Baştabiblik vazifesinde bulundu.  Gül-

hane Askerî’nin Tıp Fakültesi olmasında etkin 

isimlerdendir. Bkz. Kemal Özbay, Türk Asker 

Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, C. II, 

İstanbul 1976, s. 291, 293. 
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Filhakika merhum hastanede yatmas›na ihtiyaç olmad›¤›n› ö¤renir 

ö¤renmez, art›k d›ar›da kendisinin tedavi edilece¤ine muntaz›rd›. 

Bu intizar› bir iki hafta devam etmi, birkaç defa Fuad emsi’ye:

— Can›m Fuad, beni ne zaman gelip görecekler? Neler yiyece¤im? Ne 

ilâçlar alaca¤›m? Tedavinin esaslar› nedir?..

diye sorarm›. Her nas›lsa bu noktada bir yanl›l›k olmu…

Fuad emsi, hastan›n mütemadî arzusu kar›s›nda, kendisini arayan 

soran bulunmad›¤›n› bir müdet gördükten sonra keyfiyeti endie ile 

bana açm›, e¤er biraz daha müdavi hekimin gelmemesi devam eder-

se hasta kendisinin art›k ölüme terkedilmi olaca¤›n› endie ile 

anlatm›t›.

Hastanın Mizacı
G›yaben herkes gibi ben de merhumu tan›yordum. Fakat mizac›, bil-

hassa birkaç senelik ›zt›raptan sonraki halihaz›r› ne vaziyette idi? 

Fuad emsi bana umumî bir fikir edinecek kadar karakterinin hususi-

yetlerini anlatm›t›. Bununla da ilk mülâkat gayet heyecanl› bir imti-

han olaca¤›n› hissediyordum. Acaba deruhde edece¤im t›bbî vazifede 

ne dereceye kadar muvaffak olabilecektim? Acaba meyus hastan›n 

Ruhan sempatisini celb eden bir yard›mc› olabilecek miydim?

Kendisi hastal›¤›n›n balad›¤› iki seneden beri muhtelif memleketler-

de bir çok meslekdalarla tan›m›, hastal›¤› hakk›nda bir çok izahat 

alm›, bilhassa müteaddit müaverelerle de bu hisleri çok incelemiti. 

Di¤er taraftan velev ki uzun zaman megul dahi olmam› olsa yine 

t›bb›n muayyen bir ubesinin de saliki bulunuyordu. Âkif baytarî t›b 

mensubuydu.

Merhum, Fuad emsi’ye her zaman, kendisine bakacak hekimden her 

eyden ziyade ruhen bizzat holanmas› lâz›m geldi¤ini söylermi.

‹te bu hislerle mebu olarak hastay› ziyarete gittim.

İlk Muayene
Gençli¤inde say›l› pehlivanlardan olan Üstad çok de¤imi, uzun 

boyu, sararm› esmer rengi, muztarip fakat mültefit vechi ifadesi, 

ince boynu ile gayri mütenasip derecede hastal›k neticesi ikin karn› 

ve s›k s›k nefes alma ihtiyac› ile hastan›n ›zt›raplar›n› mucip olan hal 

hemen anla›l›yordu. Ufak bir de ate vard›. Hiç itihas› yoktu.

Kendisinden hastal›¤› hakk›nda k›saca izahat ald›ktan sonra umumî 

muayenesini yapt›m. Bu muayeneden ald›¤›m neticelere istinaden 

kendisini teselli edebilecek baz› noktalar buldum. Bu, beni de bir 

parça memnun etti. Çünkü son konsoltasyonda düünüldü¤ü gibi 

hastan›n pek k›sa bir zamanda hayat›na hatime verecek olan hastal›¤›n 

mevzuu bahis olmamas› ihtimalleri mevcuttu. Bu senelerden beri 

devam eden müzmin derdin hakikî hüviyetini meydana koyabilmek 

üzere baz› laboratuar tetkiklerine ihtiyaç vard›.
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Tetkik ve Teşhis

Hastan›n birkaç haftadanberi ›zt›rab›n›n artmas›na sebebiyet veren 

itahs›zl›k, kab›z, hummas›na kar› derhal icabeden tedabiri ittihaz 

ettik. Tetkikat›n yap›lmas›n› ve s›k s›k muayene ve tedavisini kontrol 

etmek üzere, merhum yine, dostu Fuad emsi’nin delâletile M›s›r 

apartman›na yerletirildi. Orada her türlü istirahat esbab› temin 

edildi.

‹lk kontrol böbreklerinin faaliyetinin ne halde bulundu¤unu tespite 

matuftu. Bu cihetten endieli bir vaziyetle kar›lamad›k. Böbrekler 

tamamen tabiî faaliyette idi. Bu sebeple tedavi esnas›nda bu nokta-i 

nazardan bir mahzur ile kar›lamayacakt›k.

Bunun arkas›ndan kan tetkikine geçtim. Kandaki bu tetkik bize öte-

denberi fikirleri üzerinde topland›¤› karaci¤er hastal›¤›n›n mahiyeti-

ni meydana koyacakt›. Konsoltasyonlarda karaci¤erde kanser 

oldu¤una hükmedilmi ve hastan›n birkaç haftal›k ömrü kald›¤›na 

iaret edilmi bulunuluyordu.

Acaba karaci¤erdeki rahats›zl›k hakikaten kanser mi idi? Baka bir 

ihtimal kat’iyyen mevzuu bahs de¤il mi idi? T›bbî bilgilerimiz 

do¤rudan do¤ruya ilk merhalede karaci¤erde bal›yan kanserleri 

oldukça nadir telâkki eder. Karaci¤erdeki kanserlerin büyük bir ekse-

riyeti, di¤er uzuvlarda, bihassa midede bal›yan kanserlerin zamanla 

vücudun muhtelif yerlerine yay›ld›¤› s›rada karaci¤erde de ikinci ola-

rak bir mihrak tevlid etmelerinden ibarettir. 

O halde merhumda bu keyfiyeti en evvel arat›rmak lâz›m geliyordu. 

Vücudunun her hangi bir taraf›nda zamanla karaci¤erde kanser 

yapabilecek bir ilk mihrak bulunmuyordu. Nitekim zaman bize 

sonuna kadar da böyle bir ar›zan›n mevcudiyetini göstermedi. Yani 

ne mide, ne de iç uzuvlar›n›n hiç birinde kanser mihrak› yoktu.

O halde hastada olsa olsa do¤rudan do¤ruya karaci¤erde bal›yan bir 

kanser ihtimali olabilirdi.

Fakat bunun yan›nda hastada görülen alâmetleri daha fazla tevlid 

etmesi ihtimali olan ve memleketimizde oldukca s›kca görülen bir 

hastal›¤› da hat›ra getirmek icab ediyordu. Bu da “karaci¤erin damurî 

teemmüü” veya “Laennek hastal›¤›: Cirrhose antrophique de 

Laennec” idi.

Filhakika esasen iki hastal›¤›n a‘raz› da birbirine pek müabih idi. 

Yaln›z bidayette hastal›k a‘raz›n›n noksan oluu konsültan hekimleri 

kanser düüncesine götürmesi ihtimali vard›. ‹te kanda yapm›ya 

karar verdi¤im tetkik, a‘raz› birbirine pek müabih olan bu iki has-

tal›¤› yekdi¤erinden ay›rm› olacakt›.

Bu tetkik Takata ve Ara ismindeki Japon müellifinin tavsiye ettikleri 

kan teamülü idi. Bütün dünyada büyük mesailere yol açan bu muaye-
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ne usulünü ben de Gülhane’de uzun zaman tetkik etmi ve dünya 

mesaisini kendi bulular›mla mezcederek Pratik Doktor mecmuas›nda 

neretmitim. Bu teamül karaci¤erin Laennek tipindeki sirozunda 

yüzde doksanbe müsbet bulunuyordu. Âkif merhumun kan›nda da 

bu teamül gayet kuvvetli müsbet bulundu. Karn›ndaki suda da ayn› 

teamül iddetle müsbetti. ‹te bu veçhile merhumun hastal›¤›n›n haki-

ki ad› meydana ç›kt›. Âkif “damurî kebid teemmüü”ne mübtelâ idi.

Bu hastal›k vak›a gayr-› kabili ifa hastal›klardan biriydi. Fakat kanser 

kadar seri seyirli bir hastal›k de¤ildi. Bu hastal›kta yaama müddeti 

vasatî iki sene kabul ediliyordu. Merhumun da hastal›¤›n›n 

balamas›ndan itibaren hemen de iki sene geçmi bulunuyordu. 

Fakat son seneler zarf›nda hayat› biraz daha temdid edebilen baz› 

yeni tedavi usulleri neredilmiti. Ben de bundan cesaret alarak ken-

disine bunlar› tatbike karar verdim.

Hastabakıcının Şefkati
Bütün tedavi devresinde kendisine tam bir hastabak›c› vazifesini 

gören Rus mültecilerinden hastabak›c› Mari’nin yard›mlar›n› ve 

fedakârl›klar›n› buraya ükranla kayde mecburum. Hattâ hastaya 

büyük bir hisle ba¤lanan hemire, hastan›n ›zt›raplar›nda bir anne 

efkatile ç›rp›nd›¤›na ahit olurdum. Hattâ mezar›nda herkesten çok 

fazla gözya› döken o, Kur’anlar okutan da o oldu¤unu zikretmeden 

geçemiyece¤im. Çünkü o herkesten daha fazla airi tan›m›t›.

Tedavi
Tedavide en mühim noktalar, karn›nda fazla su toplanmas›na mani 

olmak, toplanan› idrarla harice ç›karmak, hastan›n beslenmesini 

temin etmek ve karaci¤er vazifelerini düzeltmekten ibaretti. 

Karn›ndan hastanede iki defada on be kiloya yak›n su al›nm›t›. 

Karn›ndan bu suyun al›nmas› hastalar›n ömrünü k›saltan mühim 

sebeplerden birini tekil ediyordu. Çünkü bu su içerisinde uzviyetin 

yap›s› için çok elzem maddeler de harice ç›kar›lm› oluyordu. Hasta-

daki beslenme unsurlarile de telâfi edilmemesi ölümü yaklat›rm›ya 

sebep oluyordu.

‹te son senelerin mesaisinin bize verdi¤i yeniliklere istinaden bu 

suyu usulü dairesinde idrarla ç›karmak kabil oluyordu. Di¤er taraf-

tan kar›nda esasen süratli toplanm›ya da yine baz› ilâç ve perhizlerle 

mani olabiliyorduk.

Vefatı
Bu esnada hasta tebdil-i hava, a¤açl›k sakin bir yer itiyak›n› da id-

detle hissediyordu. Bu da temin edildi. Alemda¤›’ndaki Prens Halim 

Bey’in çiftli¤ine yerleti. Her on be günde bir hastabak›c›sile 

‹stanbul’a inerek bana geliyorlar, tedaviyi tanzim ediyordum.

Epey zaman bu vechile idare edilen hastan›n karn›ndaki su art›k pek 

fazlalam›t›. Hasta baz› ilâçlar› almakta çok mükülât çekiyordu. 
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Kalb ve haz›m yollar›, teneffüs yollar› ehemmiyetli tazyik alt›na 

girmi bulunuyordu. Çaresiz karn›ndan suyu almak icab ediyordu. 

Çünkü idrarla ç›kan mikdara nazaran kar›nda toplanan daha fazla 

oldu¤undan teraküm gittikçe daha tehditkâr bir hal alm›t›. Kar›ndan 

su boalt›ld›. Ve bu hal üç dört haftada bir tekrar edilmeye baland›.

Art›k hastada ruhî baz› bozukluklar da balam›t›. Bazen teheyyücler 

gösteriyor, baz› günler hiç yemek yemiyor, günlerce aç kal›yormu. 

Bittabi bu hal birdenbire umumî vaziyeti bozuyordu.

Eriyip Söndü
Yava yava erime hadd-i gayesine vas›l olmu, kelimenin tam mana-

sile bir deri bir kemik haline gelmiti. Art›k kalbde vakit vakit ehem-

miyetli zaaflar görülmeye bal›yordu. Hattâ bir gün tamamen kendi-

ni kaybetmi, halet-i nez’ide oldu¤u zannedilmiken, gene bir hafta 

yaamak imkân› has›l olmudu. Nihayet mukadder ak›bet, eskilerin 

tabiri vechile, tekmil-i enfâs-› ma‘dude-i hayat suretile tecelli etdi. 

Mevlâ rahmet eyleye.”

Doktor Profesör Burhaneddin Osman Tugan

Fuad Şemsi

Fuad emsi, ona, bir insan için yapmas› mümkün olan bütün ihtimam ve 

efakati gösterdi. Onun çok vefakâr bir dostu oldu¤unu isbat etdi. Üstad 

onu, zaten çok seviyordu. As›m gibi en mühim eserini ona ithaf etmiti, 

Abbas Halim Paa ile onu tan›t›rm›t›, yeni yazd›¤› iirleri evvelâ ona gön-

derirdi. Sanki onun kuca¤›nda ölece¤ini biliyordu.

Âkif’in Asım kitabını kendisine ithaf 
ettiği yakın dostu Fuad Şemsi İnan, 
devirlerin hazineleriyle lebâleb dolu 
çalışma odasında. 

(Uğur Derman arşivi)
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Ömrü bedbaht geçen üstad, onu çok hakikatli bir evlâd olarak telâkki etmi, 

gönlünü öyle ona ba¤lam›t›. Ona öyle derdi:

— Sen benim yaln›z vefakâr dostum de¤il, ayn› zamanda en hakikatli 

evlâd›ms›n.

Fuad emsi’yi bir rubu‘ as›r evvel tan›m›d›. Aralar›ndaki dostluk, muhabbet 

daha görümeden balam›d›. Bir müddet g›yaben birbirini sevmilerdi. 

Nihayet bir gün Fatin Hoca’n›n delâletile görüdüler. Ondan sonra 

aralar›ndaki dostluk, muhabbet artd›; son derece samimiledi.

Fuad emsi onun iirlerinin ço¤unu ezber okuyordu ve güzel okuyordu. O 

okudukça üstad ne’elenirdi. Okurken tahlil eder, çok be¤endi¤i yerleri tek-

rar tekrar okur, bazen da tenkidler yapard›. Üstad onun takdir veya tenkidle-

rine k›ymet verirdi. Fuad emsi yazam›yor, fakat yaz›lan eyleri iyi anl›yor. 

Üstad onun zevk-i edebisini be¤eniyordu.

Bir zamanlar ‹stanbul’da, sonra Bo¤aziçi’nde çok samimi sohbetler yapt›lar.. 

Nice günler, nice geceler geç vakitlere kadar bu tatl› müsahabeler devam etdi. 

Bir aral›k Fuad emsi M›s›r’a gitdi; orada da hep birlikde vakit geçirdiler.

Nihayet üstad hastaland›, ‹stanbul’a geldi. Fuad emsi vapura gitdi, onu ora-

dan ald›, prensesin evine götürdü. Sonra hastaneye yat›rd›. Memleketin en 

yüksek doktorlar›n› toplad›. Konsültasyonlar yapt›rd›. Bir müddet hastane-

de tedavisini taht-› temine ald›. Sonra Abbas Halim Paa’n›n M›s›r Apart-

man›’na getirdi. Kendisine bir daire tahsis olundu. Hastabak›c› tutuldu. 

Hususî bir doktor, memleketin en hazik tabibi onun tedavsini üzerine ald›. 

Yeyip içmesine bakacak aç› tutuldu. Has›l› Fuad emsi, onun bütün ihtiya-

cat ve arzular›n›n teminine canla, bala kodu, u¤rad›. Merhumun her 

istedi¤ini ald› ve yapd›. Onu hiçbir eyden mahrum etmedi. Müteaddid hiz-

metçiler, hastabak›c›lar onun bütün arzular›n› ifaya çal›d›lar. Hat›r›ndan 

geçen eyler be dakika sonra önüne geldi. Gelen binlerce ziyaretciler izaz 

edildi. Gelenler üstad›n ne kadar temiz, ne kadar ihtimamla bak›ld›¤›n› gör-

düler, memnun oldular.

Bütün bu ilerin tedviri Fuad emsi’nin himmetile oldu. Üstad›n evlâdlar›na 

hiçbir külfet, hiçbir vazife kalmad›. Ziyaretine geldikce pederlerinin büyük 

itinalar, efkatlerle bak›ld›¤›n› gördüler, memnun oldular. 

Merhum s›k›ld›kca, hat›r›na bir ey geldikce: “Fuad!” dedi, o kodu. Onun 

buhranl› dakikalar›nda bir dakika yan›ndan ayr›lmad›. Onun en ümidsiz, en 

hüzünlü zamanlar›nda ona ümid verecek, onun gönlünü ne’elendirecek 

sözlerle onu avutdu. Onun hastal›¤›n› unutdurmak için hep onun holand›¤› 

mevzularda konudu. Onun iirlerini okudu. Tahliller, tenkidlerle onu 

megul etdi. En güzel okuyan haf›zlar› getirip âhir ömründe ona her gün 

Kur’an dinletdi. 

Üstad son em‘a-i hayat›na kadar böyle naz u naim içinde yaad›. Nihayet 

ya¤› tükenen bir mum gibi günün birinde söndü. Fuad emsi’nin kuca¤›nda 

gözlerini kapad›. Bu âlem-i faniye veda etdi.

Öldükten sonra da techiz ve tekfini, tedfin merasimi hiç noksans›z yap›ld›.
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‹te bir taraftan prensesin vekil-i umûru s›fatile, bir taraftan onun vefakâr 

büyük dostu olmak itibarile sonuna kadar ona kar› yap›lmas› mümkün ve 

mütesavver olan her türlü efakat ve ihtimam› gösterdi. Her suretle vazifesi-

ni yapd›. Üstad da onlara dua ederek gözlerini kapad›.

Vefatından Sonra Âlem-i Faniye Vedaı

27 Kânuevvel 936 Pazar günü akam›, Pazertesi gecesi, saat sekizi çald›¤› 

zaman üstad bu âlem-i faniye veda edeli on be dakika olmutu. Altm› üç 

senelik bir ömür, insanlar›n saadeti, Müslümanlar›n izzeti, Türklerin teâlisi 

için, çarp›nmalarla geçen bir ömür nihayete ermiti. imdi art›k üstad derin 

uykulara dalm›t›. Ateler içinde yan›p kavrulan o vücud donmutu. Kalbleri 

tututuracak alevler saçan o parlak gözler sönmütü. Ruhlar› sarsan, gönül-

leri heyecana veren o lisan susmutu.

Boylu boyuna uzanm›, gufrana bürünmü yat›yordu. Ne kadar da vicdan 

istirahati ile bir yat›! Hayatta vazifesini yap›p da gözlerini büyük bir 

istirahat-i kalb ile kapayanlara mahsus bir yat›! 

Her taraf sessiz, derin bir samt içinde. Hastabak›c› kad›n, müfik bir Rus 

kad›n›, ellerini kavuturmu, ayaklar› ucunda a¤l›yor. Sevgilisinin na‘i 

kar›s›nda bir â›k ancak bu kadar samimiyetle a¤lar. Öldü¤üne sanki inan-

m›yor. O kadar iyi bir insan nas›l ölürdü? Vefakâr dostu Fuad emsi derin bir 

hüzn içinde, donmu kalm›. Teessüründen bir yerde duram›yor, muttas›l 

dola›yor. K›z› Cemile babas›n›n ba›ucunda oturmu gözyalar› döküyor…

Vefat Haberi

Biraz sonra telefon bütün matbuat› üstad›n vefat›ndan haberdar etmiti. 

Onun üzerine bütün gazete idarehanelerinden Ömer R›za’ya telefonlar 

ya¤maya balad›. Hem taziye, hem de muazzam bir alay tertibi için cenaze-

nin bir gün sonraya tehiri teklif ediliyordu.

Sabahleyin gazeteler vefat haberini ehrin her taraf›na yayarken üstad 

Beyo¤lu hastanesine kald›r›larak gasl ediliyordu. Üstad, hayat›nda oldu¤u 

gibi, vefat›ndan sonra da böyle muazzam resmî alaylardan holanmayaca¤› 

malûm idi. Birkaç kiinin sevgi ve samimiyet içinde, birkaç dostun mezara 

kadar ona refakat etmesi kâfi idi. 

Tabutun İstikbali, Alsancaklara Sarılması

Fakat cenaze otomobili tabutu Beyaz›t Camisi’ne getirdi¤i zaman Darülfünun 

talebesi büyük bir kütle halinde tabutu kar›lam›t›. Hava so¤uk, iddetli bir 

poyraz esiyor, bütün gece kar ya¤m›, ortal›k bembeyaz.

Tabut otomobilden ç›kar›l›yor. Ç›plak, örtüsüz, yaln›z tahtadan ibaret bir 

tabut! Talebe büyük airin tabutunu görünce hüngür hüngür a¤lamaya 

balad›lar. Hele baz›lar› o kadar müteessir olmulard› ki tabutu kucakl›-

yorlard›.
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Bir k›s›m talebe etrafa da¤›ld›lar. Biraz sonra ellerinde albayraklar geldiler. 

Tabutu bu anl› alsancaklara sard›lar. Onlar›n üzerine de Kâbe örtüsü örtül-

dü. Ç›plak bir tahta olarak gelen tabut, musalla ta›nda alsancaklarla, Kâbe 

örtülerile donat›ld›.

Vefat›n› gazetelerde okuyan ahbablar›, Darülfünun müderrisleri, airler, 

edibler, muharrirler, üniversite talebesinden baka di¤er mekteb talebeleri 

tabutun etraf›n› ihata ettiler.

Cenaze Alayı: Eller, Başlar Üstünde

Öyleyi müteakib cenaze namaz› k›l›nd›ktan sonra Darülfünun gencleri 

tabutu musalla ta›ndan elleri üzerinde kald›rd›lar. Cenaze arabas› ile götü-

rülmesine raz› olmad›lar.

— Biz üstad›m›z› kabre kadar ellerimiz üstünde,balar›m›z üstünde 

götürece¤iz, dediler.

Büyük airin tabutu bu suretle balar, eller üzerinde ta›nd›. Cenaze arabas›, 

di¤er otomobiller bo olarak cenaze alay›n›n arkas›ndan geldiler.

‹ki genç, tabutun önünde, Edebiyat Fakültesi’nin çelengini ta›yordu. 

Ekseriyetini Darülfünun gençleri tekil eden büyük bir cemaat cenazeyi 

takip ediyordu. Geç haber alarak yetiemiyenler otomobille yollarda iltihak 

ediyorlard›.

Cenaze Bayaz›t, ehzadeba›, Fatih, Edirnekap› caddelerinden geçerken halk 

taraf›ndan büyük hürmet gösteriliyordu.

Kabri Başında

Mezar›, Edirnekap›’da ehitlik kar›s›ndaki kabristanda çok sevdi¤i Ahmed 

Naim’in kabri yan›nda haz›rlanm›t›. Biraz ötede yine sevdi¤i dostlar›ndan 

Süleyman Nazif’in, Muallim Cevdet’in kabirleri var. Yaln›z de¤il. Hep sev-

diklerile beraber.

Tabut indirildi. Kabrin etraf›n› bütün Darülfünun gençleri ihata ettiler. 

Talebenin teklifi üzerine Heykelt›ra Rat›b Air taraf›ndan yüzünün kal›b› 

al›nd›. Ondan sonra yine kefenine sar›larak Kur’an sesleri aras›nda defnedil-

di. Memleketimizin en yüksek haf›zlar› üstada kar› son vazife-i ihtiramiye-

lerini yapmak üzere gelmiler, güzel ve muhrik Kur’an seslerile kalbleri cu-› 

hurua getirmilerdi. Gençler çok heyecanl› idi. Üstad›n aziz dostlar› büyük 

teessür içinde idiler.

Duay› mütekib bütün Darülfünun gençleri ve orada haz›r bulunanlar hep 

bir a¤›zdan ‹stiklâl Mar›’n› okuma¤a balad›lar. Bu, çok ulvî, çok heyecanl› 

oldu. Çok kimseler kendini zabtedemiyerek a¤l›yorlard›. Fatin Hoca: 

“Ömrümde bu kadar teessür ve heyecan içinde kald›¤›m› bilmem” diyordu.

Mar bitince gençler çok samimî nutuklar söylediler. Üstad›n yüksek fazilet 

ve secayâs›ndan, millet ve vatana olan büyük hürmetlerinden, Türk edebi-
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yat›nda yapt›¤› ink›lâblardan bahsettiler ve daima gençli¤in kalbinde 

yaayaca¤›n›, gençli¤in hiçbir zaman onu unutmayaca¤›n› söylediler.

Edebiyat Fakültesi talebesinden Abdülkadir Karahan ateîn nutkunu u 

sözlerle bitirdi:

— Âkif’in ahsiyetinde Türk gençli¤i yaln›z güçlü bir naz›m ve millî 

mar›n airini gaib etmi de¤ildir. Ayn› zamanda sa¤lam karakterli, 

kalbinin bütün iman ve heyecanile inand›klar›na ömrünün sonuna 

kadar sad›k kalm› bir insan da yitirmitir.

Âkif e¤er yaln›z “Bülbül”ü ve “Necid Çölleri”ni yazsayd› yine muvaf-

fak bir san’atkâr ve yaln›z “Çanakkale”yi terennüm etseydi yine 

millî air say›lacakt›.

Onun ad› her sabah ve akam, Türk ‹stiklâl Mar› genç gö¤üslerden 

gür bir ses dalgas› halinde ufuklardan ufuklara yay›ld›kça, milletin 

sevgisinden örülmü bir edebiyat hâlesi içinde yaayacakt›r…”

Di¤er bir zat da heyecanl› nutkunu u sözlerle bitirdi:

— Ey Çanakkale ehitleri! Sizi terennüm eden Âkif misafirinizdir. Ona 

iyi bak›n›z!

Âkif! Nisyandan korkma! ‹stiklâl Mar› söylendikçe unutulamazs›n. 

Ve bu mar Türklük yaad›kça vard›r…

Gençler büyük airin mezar›n› kendileri yapt›racaklar›na, her sene öldü¤ü 

gün kabrini ziyaretle bir ihtifal yapacaklar›na ahd ü peyman etdiler. Edebiyat 

Fakültesi talebe cemiyeti bu iin tanzim ve idaresini üzerine ald›.

Görülmemiş Samimiyet

Bu kadar samimî, bu kadar candan gönülden bir tezahür görülmemitir. 

Darülfünun gençli¤inin gösterdi¤i bu yüksek kadirinasl›k üstad›n ruhunu 

adetmi oldu¤u gibi, dostlar›n› da çok sevindirmitir. Kudret ve fazilete 

verilen bu k›ymet, hiç üphe yok ki kudret ve fazilet eseridir. Bu itibarla 

Darülfunun talebesi büyük takdirler kazanm›t›r.

K›ymetli airimiz ‹brahim Alâeddin gençli¤in bu hareketini tebcil ederken 

öyle diyor:

— Büyük üstada genç neslin bu son sag› hareketi oldu. Bu arada vatan 

topraklar› büyük bir evlâd›n› gö¤süne al›rken o büyük ac› de¤erli 

bir neslin yetimekte oldu¤unu görmekle biraz diniyordu.140

Dökülen Samimî Yaşlar

Karahisarl› Kâmil [Miras] Efendi anlat›yor: Bu kadar samimî bir cenaze 

alay›nda bulundu¤umu bilmiyorum. Darülfünun gençlerinin gösterdi¤i 

tezahürat fevkalâde bir ey idi. Âkif’in bütün samimî dostlar›n› o gün büyük 

teessür içinde gördüm. Nevzad [Ayasbeyo¤lu], M. emseddin [Günaltay], 140 Yedigün, 6 Kânunuevvel 937. (Fergan.)
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ben bir arada cenazeyi takib ediyorduk. Zeyneb Han›m Kona¤› önüne gelin-

ce teessürümden orada dizlerimin kesildi¤ini hissettim. Bo giden otomobil-

den birine binelim, dedim. M. emseddin:

— Siz Nevzad’la bininiz, ben gidemiyece¤im, dedi.

Biz Nevzad’la bindik. Kabrin önüne vard›¤›m›z zaman emseddin’i orada 

bulduk. Bizden evvel gelmi.

— Hani sen gelmiyecekdin?

— Hay›r, dedi, gelecekdim; fakat gençli¤in gösterdi¤i samimî tezahü-

rat beni çok mütehassis etdi. A¤lamak ihtiyac› duydum. Onun için 

yaln›z ba›ma otomobile bindim. Doya doya a¤lad›m…

Kabire gelenlerin birçoklar›n›n a¤lad›klar›n› gördüm. Merhumun hulûs ve 

samimiyeti bütün gönülleri kaplad›. ‹te Âkif böyle samimî gözyalarile def-

nolundu.

Bir Rüya

Hac› Nuri Bey anlat›yor: Mehmet Âkif merhumun kabrine defnedildi¤i 

günün akam›, yahut ertesi akam› rüyamda unu gördüm:

Büyük ve ayd›nl›k bir oda. Sa¤ tarafdaki köede kurulmu bir karyoladan 

daha yüksek bir yerde aç›lm› beyaz çarafl› geni bir ilte. Ortas›nda beyaz 

bir bez üzerine kurulu sofra. Burada merhum Süleyman Nazif ile Babanzade 

Ahmet Naim ve Mehmet Âkif diz üstü oturmular, yemek yiyorlar. Ben de 

bunlara ayakta hizmet ediyorum. Elimde dolu bir yemek kab›. Onlar›n 

önünde, Süleyman Nazif’in de arka taraf›nda ayakta bekliyorum. Biraz 

itihas›z gördü¤üm Mehmet Âkif’e –baz› hareketlerimle- fazla yemesini tek-

lif ediyorum. Bu arada arkamdan biri:

— O yorgundur, dedi, daha yeni geldi. Bunlar burada k›rk be kiidir.

Bu söz söylenirken kar›mdaki Mehmet Âkif’e bakt›m, hakikaten yorgun ve 

ba› aç›kt›. Hattâ aln›nda, akaklar›nda boncuk boncuk ince terler vard›.

Kaynak: Eref Edip, Mehmed Âkif: Hayat›, Eserleri ve 70 Muharririn Yaz›lar›, Asar-› ‹lmiye 
Kütüphanesi Neriyat›, 1939, s. 297-333.

Abbas Halim Paşa’ya yazılan  “Bir Arîza” 
başlıklı şiiri, şair Âkif, 14 Nisan 1934’te 
arkadaşı Nevzat Ayasbeyoğlu’na mektup 
olarak göndermiştir. Üstte Âkif’in  
elyazısıyla bu mektuplar görülüyor. 

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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138.

Âkif’i nasıl tanıdım, nasıl görüştüm ve nasıl gördüm

Tahir Olgun

Kadirinas Türk gençli¤i, air Âkif’in irtihalinde yapt›¤› gibi beka âlemine inti-

kalinden sonra da ona samimî bir alâka gösterdi. 1938 Kânunevvelinin 28 inci 

Çaranba gecesiyle gününde Safahat mübdii nâm›na hürmetkâr bir ihtifal 

yapt›. Âkif’i pek çok sevenlerden biri de ben oldu¤um için kendisini u suretle 

tezkâr›, hicranzede ruhuma o yar-› cân› and›rd›. Binânaleyh Âkif’in ihtifalini 

tertip ve icra eylemi olanlara yaral› yüre¤imin en sâf ükrânlar›n› arzederim.

Âsar-› ‹lmiye Kütüphanesi sâhibi Bay Eref, Âkif hakk›nda mükemmel bir 

eser neretti. Oraya konulmak üzere merhuma dair bir hat›ra karalam›t›m. 

Bilgi Yurdu mecmuas›nda da Âkif için bir yaz› bulunsun diye o hat›ran›n bâz› 

parçalar›n› buraya naklediyorum.

Vefat› târihini a¤laya a¤laya nazmetti¤im141 Âkif hakk›nda imdiye kadar 

yaz› yazamam›t›m. Buna iki ey sebeb oluyordu. Biri: fevkalâde müteessir 

oluum, öbürü: onu bitarafane düünemeyiim. Çünki: Ben, Âkif’i lillâh 

fillâh bir muhabbetle sever ve hâlini “ayn-i r›za ile görürdüm. Ondan baka 

Âkif’i hakkiyle görebilmek için pek çok yükselmek lâz›md›. O kadar teâli ise 

benim haddim e¤ildi. Öyle olmakla beraber ve kendi görüüme göre birkaç 

sat›r karalamay› da insanl›k ve kardelik vazifesi bildim.

Ben, merhum Âkif’i 1892-893 seneleri içinde ismen tan›m›t›m. O vakitki 

Makam-› Seraskeri kâtiplerinden Bay Haf›z Tahsin, bana “Kadar” redifli bir 

gazel göstermi, Mülkiye Baytar Mektebi talebesinden Mehmet Âkif’in 

oldu¤unu söylemiti. Gazelin suretini almam›; vezni, kafiyesi, redifi 

hat›r›mda oldu¤u için bir nazîre yazm›t›m ki o nazîrenin bugün yaln›z:

Ârzû-yi intisâb etmem ricâl-i asra ben 
Var m› bir âlî mahal dergâh-› Yezdân›m kadar

beytini tahattur edebiliyorum. 

Merutiyet’in ilân›ndan sonra Âkif’in Ticaret ve Ziraat Nezareti’ndeki Baytar 

Müdiriyet-i Umumiyesi’nin muavinli¤ine tâyin edildi¤ini iittim. O s›rada 

ben de Nezaret’in muhasebe kâtiplerinden idim. u zat, vazifesine balas›n 

da görüelim dedim. S›rat-› müstakim mecmuas›nda yaz›lar›n› okudum. 

Bunlar, yepyeni bir vâdide idi. Benim tenzir etti¤im “Kadar” gazeline hiç 

benzemiyordu. Birgün kendisiyle tan›t›k, sohbet esnas›nda o gazelden ve 

naziresinden bahsettim. Gazelcili¤i çoktan b›rakm› oldu¤unu söyledi. 

Mereblerimizin uygunlu¤u aram›zda samimî bir dostluk husule getirdi. Bir 

dâire dâhilinde bulundu¤umuz için ya ben onun odas›na gitmek, yahut o 

bizim kaleme gelmek suretiyle hergün görüüyorduk. S›rat-› müstakim 

mecmuas›n›n âir ve muharriri oldu¤undan beni de oraya yaz› yazmak için 

tevik etti. Onun tevikiyle manzûm, mensûr epice yaz›m gerek o mecmua-

da, gerek bilâhire ç›kan Sebilürreâd’ da nerolundu.

141 Bu târihin bir kısmı Bilgi Yurdu’nun Şubat 1937 

târihli ve 4 numaralı sayısında münderictir. 

(Olgun). Tahir Olgun’un bu metni için bkz. bu 

kitapta, 72. metin.
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Baytar muavinli¤inden istifa ettikten sonra S›rat-› müstakim idârehânesinde 

görüüyorduk. Kendisi Arabca ile Frans›zcay› pek iyi bilir, Farisîyi de güzel 

anlard›. Öyle iken Arabca tercümeleri bizzat yapar, Farisî eserleri bana verir-

di… Ben Türkçeye çevirdi¤im yaz›larda kelime de¤il, söz nakletmeyi ve terce-

me kokusu bulundurmamaya çal›may› Âkif’ten ö¤rendim dersem hakikati 

söylemi olurum…

Âkif, benim ‹slâm Târihi, bilhassa Asr-› saadet vakayiyle biraz megul 

oldu¤umu bildi¤i ve taktir etti¤i için, Heybeliada’da kira ile oturdu¤u köke 

haftada bir defa gitmemi ve büyük kerimesine ‹slâm Târihi okutmam› 

istemiti. Bir k› mevsimi her hafta gittim. Ben ders söylerken o da oturur, 

dikkatle dinler, bâz› vak’alar›n anlat›l››nda gözleri yaar›rd›. O derslerin 

birinde idi ki Hacc-› vedâ vak’as›n›n yaz›lmas›n› ve nazmedilmek üzere ken-

disine verilmesini söylemiti. Fakat ne ben yazabildim, ne de o nazma 

muvaffak oldu. Târih müzakeresi bittikten sonra Âkif de bana Muallekat-i 

seb’a’y›, erhi bulunan Zevzenî ile birlikte okuturdu. Demek ki bende tâlim 

hakk› vard›r; bunu söylemekle iftihar ederim. Ruhu âd olsun… Halkal› 

Ziraat Mektebi’ndeki kitabet dersinin bir müddet vekâletinde bulunmu 

olmakla da müftehirim..

Âkif, mütareke devrinde Anadolu’ya gitti ve Burdur mebusu intihab edildi. 

Devre sonunda ‹stanbul’a geldi ve M›s›r’a gidip bir müddet oturdu. ‹stanbul’a 

hasta olarak dönmütü. Hastanede gördü¤üm vakit gözlerinden tan›ya-

bildim. Çünkü müteneffis meyyit hâline gelmi; canl›l›k ancak gözlerinde 

kalm›t›. Her gidiimde Âkif’i daha bitkin bir halde görüyor, gözyalar›m› 

göstermemek için kendimi zabta çal››yordum. Ben ona:

— Nas›ls›n? diye sordukça; o da bana:

— Sen nas›ls›n? istifsar›nda bulunuyor, nefes darl›¤›ndan muztarip 

oldu¤umu bildi¤i için son demlerinde bile benim s›hhatimle 

alâkadar oluyordu. Hattâ vefat›ndan birkaç saat evvel yan›nda 

bulunmu olan Bay Suûd’a güç iitilebilen bir sesle:

— Tahir nas›l? Geliinde rahats›zd›, demiti.

*

Cenaze namaz›n› Bayezit’te k›ld›k. Sâde tabutu, Üniversite talebesinin elleri 

üstüne kald›r›ld›. Edirnekap›’s›na kadar yürümeye takatim olmad›¤› için 

Üstâd Bay Ferid’le Beyaz›t’tan tramvaya bindik. Araba kalabal›ktan a¤›r a¤›r 

yürüyebiliyordu, biz de oturdu¤umuz yerden ve a¤layan gözlerimizle tabu-

tu takip ediyorduk. Kabristana geldik, yer karl›, hava so¤uk ve hüzünlü idi. 

Âkif hayat ve irfan arkada› Müderris Ahmed Naim merhumun mezar› 

yan›na bir kabir aç›lm›t›. Bir servinin gövdesini siper alarak çömeldim. 

Okunan Kur’an› dinliyor ve karde yetimli¤i ac›s›yla inliyordum. Talebeden 

biri yan›ma geldi.

— Kabrin ba›nda bir ey söyliyecek misiniz? diye sordu:

— Evlad›m; lâk›rd› söyliyebilecek hâlim olsayd›, gösterdi¤iniz takay-

yüdden dolay› size teekkür ederdim, cevab›n› verdim.

Âkif’in mezarda bile yanından ayrılmadığı 
yakın dostu Babanzâde Ahmed Naim Bey. 

İsmail Kara arşivi)
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Biraz sonra Âkif’in cesedini kucaklayan mezar kapanm›, senelerden beri 

devam eden hâlis bir meveddet ve uhuvvetin hazin hât›ralar› kalm›t›.

Bence Âkif; sâde bir nâz›m de¤il, kabul ediimizden kendisine gelinceye 

kadar arûzu bütün Divan ve Tanzimat âirlerinden iyi kullanm› yegâne bir 

üstadd›. O kadar ki onun manzumeleri yan›nda Naci’nin de, Fikret’in de söz-

leri pürüzlü olmaktan kurtulamaz. âirli¤ine gelince; âirlerimizin en 

büyü¤ü say›lmasa bile üphesiz ki en büyüklerindendi.

Âkif- Nam›k Kemal gibi i’ri düüncelerinin ve duygular›n›n tebli¤ine vas›ta 

k›lm›t›. Onu gaye ittihaz etseydi ve o maksatla yaz› yazm› olsayd› eserleri-

ni, mevcudlar›ndan çok baka görürdük. Edebiyat›m›za getirdikleri, yahut 

iirimizde yapt›klar› -benim görüüme göre- unlard›r: 

Pürüzsüz bir âhenk ile düzgün bir Türkçe’nin ifâdesi,

As›l muhavere lisan›n›n pek tabii bir surette nazme tatbiki,

Mütefekkir bir kafa ile hassâs bir kalbin düünüp duyduklar›n› sâde bir 

üslûb ve cokun bir edâ ile tebli¤i, 

Hiçbir vakit tasannua düürmedi¤i san’at›n›, san’atkâr görünmek için de¤il, 

memlekete ve millete faydal› olmak üzere kullanmas›,

Vatan›n parçalanmas› felâketine kar› hiçbir âirin duyamad›¤› ve duyura-

mad›¤› bir teessürle a¤lamas›, yurdun istiklâl-i seâdetini de taklit edileme-

yen bir beyan ile alk›lamas›.

Âkif’in nazm›, nesirinden çok güzeldi. Çünkü arûz âhengindeki melekesi, 

onu hece vezni ile nesirden musta¤ni b›rakm›t›. Bakalar›n›n düüne 

düüne uzun bir zamanda yazabildikleri bir mensûrenin meâlini o, daha 

renkli ve âhenkli olarak k›sa bir müddette nazmen yaz›verirdi. Âkif’in ilham 

menba› neydi? Bence her büyük âir gibi her eydi. Safahat sayfalar› tetkik 

edilirse, dinden ilham al›narak yaz›lm› iirlerin yan›nda dünyadan ve tabi-

attan mülhem neidelerin bulundu¤u da görülür.

Öyle san›yorum ki bir âir, bir eyden mütehassis olup da baka eylerden 

teessür duymazsa onun airli¤inde noksan vard›r. Âkif öyle nak›s âirlerden 

de¤ildi.

Âkif pek yüksek ve pek müessir iirleri aras›nda “ratb u yâbis” sözler 

bulundu¤u da inkâr edilemez. Fakat dikkat olunmal›d›r ki onlar kendi söyle-

dikleri de¤il, bakalar›na söylettikleridir. Hattâ onlar›, söyleyenlerin a¤z›na 

uygun, yâni gayet tabiî söyletmesi de bir muvaffakiyettir.

Âkif’in edebî ahsiyetini ve yüksek san’atini terih edebilmek benim kudre-

timin fevkindedir. Binâenaleyh perian, lâkin samimî sözlerimle kari’leri 

daha ziyade yormamak için bu kadar söylemeyi kâfi gördüm.

*

Evvelce yazd›¤›m u sat›rlar›, imdi ilâve edilmesi lâz›m gelen bir ey varsa, o 

da ihtifal mürettiblerine tekrar teekkür etmek ve mukaddema Âkif hakk›nda 

nahak yaz›lar yazm› olanlar›n fikir de¤itirmi olduklar›n› görmekten 

mütehass›l memnuniyetimi söylemektir.
Kaynak: Bilgi Yurdu, Y›l 2, S. 6, ‹kinci-
kânun 1939, s. 566-570.
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139.

Kendini unutan şair

Şefik Can

Bu muhakkak ki bütün airler yazd›klar› iirlerde az çok kendilerinden, 

kendi aklar›ndan, ne’elerinden, ›zt›raplardan bahsederler. Hangi airin 

olursa olsun iir mecmuas›n› aç›n›z orada, o iirler aras›nda, airin kendini 

bulacaks›n›z. Dünyan›n en mehur airlerinin en güzel iirlerini okuyal›m; 

görece¤iz ki kimi sevgilisinin vefas›zl›¤›ndan, kimi güzelli¤inden, kimi de 

baht›n›n kara oluundan ikâyet etmektedir. Bizim Hamidimiz çok sevdi¤i 

kar›s›n›n ölümünden müteessir olarak ah eseri olan Makber’i ibda etti. 

Dante’ye Divina Komidiya’y›, Beatris, ilham etti. Göte’ye kendi ba›ndan 

geçen bir ak maceras› Verter’i yazd›rd›. Müse vefas›z Gorgesand’n›n ihane-

tinden incinerek Geceler’inde a¤lad›.

Niçin uzun uzadiye isim sayal›m.. ah eserlerin ço¤unu ak ve ihtiras do¤ur-

mam› m›d›r? imdi bu hakikati anlad›ktan sonra bize sorsalar; acaba dünya-

da kendini unutmu air yok mudur? Kendinden bize hiç bahsetmeyen, kendi 

ak›ndan, ne’esinden, kederinden hiçbir ey söylemeyen bir air olabilir mi? 

Evet kendini unutan bir air vard›r: O air son zamanlarda leh ve aleyhinde 

birçok yaz›lar yaz›lan Mehmet Âkif’dir. ‹stiklâl Mar›’n› yazan, Çanakkale 

ehitleri için edebî ve ebedî bir abide kuran Mehmet Âkif’tir. Onun yedi kitap-

tan ibaret olan Safahat’›n› kar›t›ral›m. Görece¤iz ki bu iirleri yazan air 

dünyan›n hiçbir airine benzemiyor; iir yazma¤a balayanlar kalemlerinin 

kudretini sevgilerinden al›r ie sevgililerini tasvirle balarlar. Halbuki 

Mehmet Âkif kitab›n›n daha en ba›nda Halkal› Ziraat Mektebi’nde geçen bir 

vak’adan, kimsesiz hasta bir talebenin ›zt›rab›ndan bahsediyor. Talebe verem 

olmutur. Mektep idaresi bir iki haftal›k ömrü kalan bu zavall›y› tebdili hava 

behanesile mektepten uzaklat›rmak istiyor. Çocuk bir türlü raz› olm›yor:

Üç buçuk y›l bana katland› bu mektep, üç gün 
Daha katlansa k›yamet mi kopar? Hem ne için.. 
Beni y›llarca bar›nd›rm› olan bir yerden, 
“Öleceksin!” diye ko¤mak; bu ko¤ulmakt›r; ben, 
Kimsesiz bir çocu¤um, nerde gider yer bulurum;  
Etmeyin sonra sokaklarda perian olurum… 
Anam ölmü babam›n bilmiyorum hiç yüzünü.

Safahat’› kar›t›rma¤a devam edelim… Birkaç sayfa çevirdikten sonra “Küfe” 

iiri ile kar›la›r›z. Yük ta›ya ta›ya ölmü gitmi hamal›n; soka¤›n ortas›na 

at›lan küfesini on üç ya›nda bir çocuk tekmelerken unlar› söyliyor:

— Benim babam senin alt›nda öldü, sen halâ
Kurumla yat soka¤›n ortas›nda böyle daha! 
O anda kar›ki evden bir orta yal› kad›n 
Göründü. – Oh benim o¤lum, gel etme k›rma sak›n! 

Âkif için “kendini unutmuş şair” diyen  
Şefik Can, yaşlılığında.
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Ne istedin küfeden yavrum! A¤z› yok, dili yok, 
Baban sekiz sene kulland›… Hem de derdi ki: “Çok 
U¤urlu bir küfedir, kalmad›m hemen yüksüz…” 
Baban gidince demek kald› âdeta öksüz..! 
Onunla besleyeceksin ananla kardeini 
Bebek misin daha ö¤renmedin mi sen iini;

Aradan birkaç gün geçiyor, Âkif bir gün Fatih’te küfecinin o¤luna tekrar rast-

l›yor:

Çocuk, benim o sabah gördü¤üm zavall› yetim 
u var ki yavrucu¤un hali eskisinden elim! 
C›l›z bacaklar›n›n dizden alt› ç›rç›plak… 
Bir ince mintan›n alt›nda titriyor, donacak!.. 
Ayakta kondura yok.. Bata var m› fes! Ne gezer! 
Dü¤ümlü aln›n›n üstünde sade bir çenber. 
Nefes de¤il o soluklar, kesik kesik feryat; 
Nazar de¤il o bak›lar. Dumû-u istimdat 
On üç ya›nda burumu cebin-i safi, yaz›k…

*

Nas›rlam› kalpler belki bir küfeci çocu¤unun ›zt›rabile alâkadar olmazlar. 

Di¤er airler de yükler alt›nda kendini ezdirten zavall› bir yavrunun feci 

halini tasvir edecekleri yerde kendilerine ehevi raeler veren güzel 

kad›nlar›n portrelerini çizerler…

Küfeci çocu¤un ›zt›rab›n› duyduktan sonra ilerliyelim… imdi “Has›r” ad›n› 

ta›yan iir gözlerimize iliiyor.. Bal›k bizi hayrete düürüyor, “Has›r”›n iiri 

olur mu diye düünüyoruz… Âkif yayla civar›nda ahbab› bulunan attar›n 

dükkân›na gidiyor. Biraz oturuyor, konuuyor. O s›rada müteriler sökün 

ediyor. Öteberi sat›n al›yorlar. Bir aral›k bir müteri:

— Genice bir has›r›n var m›; neyse hem de¤eri!

Cenaze sarmak içindir, eziyet etme sak›n! 
Mahallemizde be ayd›r yatan o hasta kad›n… 
Bugün, sabahleyin art›k cihandan el çekmi…

— Ne çare! K›smeti bir böyle günde ölmekmi…

— Yan›nda kimsede yokmu.. Aman b›rak neyse…

— Ecel gelince ha olmu, ha olmam› kimse!..

— Dokuz kuru bu has›r, siz sekiz verin hayd›…

— Pazarl›k etmeyelim bir kuru için imdi…

Attar dükkân›nda oturan Âkif o, kendine has olan kudretile kolayca tasvir 

etti¤i vak’a ile cemiyetin bir yaras›n› deiyor.

Fakir bir kad›n›n bir köede ölüünü ve kefen yerine bir has›ra sar›larak 

mezara at›l››n› gördükten sonra yolumuza devam edelim…
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Bakal›m kendini unutan Âkif kimleri düünüyor, kimlerden bahsediyor: ‹te 

“Meyhane”ye geldik. Âkif diyor ki:

Can›m s›k›ld› dün akam, sokak sokak gezdim;  
Sonunda bir yere sapt›m ki, önce bilmezdim. 
Bitince bir s›ra ev, sonra bir de, virane,  
Dikildi kar›ma bir han k›l›kl› meyhane! 
Bas›k tavanl› karanl›k, sefil bir dükkân! 
‹çinde bir masa yahut civar tabutluktan 
At›lma çok ölü görmü ac›kl› bir teneir! 
Yan›nda hurdas› ç›km› bir eski püskü sedir 
Sakat, bacaks›z on be has›rl› iskemle, 
K›r›k dökük ieler, bir de çinko tepsile 
Be on kadeh, iki üç desti… Sonra tezgâhl›k 
Eden yan üstüne devrilme kirli bir sand›k.

Meyhaneyi ve sarholar›n konumalar›n› en realist bir romanc›y› k›skan-

d›racak bir ekilde tasvir ettikten sonra, kafalar›n k›z›t›¤› bir s›rada içeri 

giren bir kad›n›n meyhaneye en son gelen bir adama öyle hitap etti¤ini 

görüyoruz.

Demek ta›nmal› art›k çoluk çocuk buraya!
Ayol, nedir bu senin yapt›¤›n? Utan az›c›k… 
Anan da ben de, yumurcaklar›n da aç kald›k!  
Ne i, ne güç, gece gündüz içip z›bar, sade; 
Sak›n düünme çocuklar acep ne yer evde? 
Evet, sen el kap›s›nda sürün iin yoksa; 
Getir bu sarhoa yutsun, getir paran çoksa! 

Nihayet kad›n›n söylenmelerinden k›zan sarho adam, couyor: Ve “— Cehen-

nem ol seni h›nz›r orospu, git: Bosun” diye ba¤›r›yor. Ve hay›rs›z kocas›n›n 

kendini boad›¤›n› iidince kad›n da teessüründen düüp bay›l›yor.

*

Mehmet Âkif’in portresini tetkik edecek olursak görürüz ki onun yüzünde 

k›r›mad›k yer kalmam›t›r. Onun yüzündeki k›r››klar nedir? Hassas airin 

çekti¤i ›zt›raplar›n yüzüne çizilmi bir grafi¤i de¤il midir? Küfeci çocuklar›n 

›zt›rab›, kimsessiz ölenlerin derdi, meyhanede boanan kad›nlar›n elemi airi 

bu hale koymutur. üphesiz, dünyada kedersiz “senelerin gölgesi, incelip 

çizgileerek yüzümüze düer”. Fakat bizim yüzümüzü k›r›t›ran kederler 

bizim kendi kederlerimizdir. Biz kendi ›zt›raplar›m›za a¤lar›z. Biz Mehmet 

Âkif gibi bayram yerlerinde dolaarak yoksul çocuklar›n kederlerine ortak 

olmay›z. A¤layan yetimlerin gözyalar›na ald›rmay›z… Hangimiz azc›k bir 

zaman için olsun kendimizi unutarak “Seyfi Baba”lar›n, “Kör Neyzen”lerin, 

“Yemici ihtiyar”lar›n yan›nda duruyoruz.142 Hangimiz egoizmin ve sefil 

arzular›n zincirini k›rarak; insanl›¤› bakalar›n› düünmekte buluyoruz?

Kaynak: Bilgi Yurdu, Y›l 2, S. 6, ‹kincikânun 1939, s. 570-573.

140.

Mehmet Âkif’e çatanlara 
cevap

Tan gazetesinde ‹stiklâl Mar› airi 
Mehmet Âkif aleyhinde yaz›lan yaz›lar 
Türk gençli¤i ve münevverleri aras›nda 
büyük bir infial uyand›rd›. Bu hakl› 
infial neticesinde kendilerine cevap 
olmak üzere birçok mektuplar ve 
makaleler ald›k.

Her biri yüksek ve k›ymetli birer görü 
mahsulü olan bu yaz›lar›n hepsini 
gazeteye koymaya maddeten imkân 
olmad›¤›ndan bu husustaki neriyat› 
kesmek mecburiyetinde kal›yoruz.

Gelen mektuplarda izhar edilen duy-
gular, millî ve vatanî duygular›m›za 
tamam›yla uygundur. Türk gençli¤i-
nin ve Türk münevverlerinin bu teca-
vüz kar›s›nda gösterdikleri hassasiyet 

ne kadar takdir edilse azd›r.

Kaynak: Yeni Sabah, 1 Kânunisani 1939.

142 Geyme [tırnak işareti] içerisine alınan terkipler 

Âkif’in Safahat’ında bazı şiirlerin serlevhaları-

dır. (Şefik Can)
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141.

Lâik, gayri lâik şairler olur mu?

O.143

 

“Âkif millî air midir, din airi midir?” anketini açan Tan gazetesinde Âkif’in 

muar›zlar› bahsi lâikli¤e intikal ettirerek ‹stiklâl Mar›’nda dinî kelimeler-

den bahsetti¤i için Âkif’in lâik air olmad›¤›n›, as›l lâik airin Fikret oldu¤unu 

söylediler.

iirden bahsederken lâiklik bahsini kar›t›rma¤a ne lüzum var? Hukuk-u 

idare ›st›lahat›ndan olan ve devletlerin ekillerine aid bulunan bir s›fat› 

airlerde araman›n hiç te do¤ru olmad›¤›n› biraz hukuk ile megul olanlar 

takdir eder.

Herkes bilir ki lâiklik din ilerinin hükûmet ilerinden ayr›lmas›, din ilerinin 

hükûmet ileri çerçevesinin haricinde telakki edilmesi demektir.

Bilfarz, buna k›yasen “lâik” ve “gayri lâik” diye airleri de ikiye ay›rarak, lâik 

airi: “iiri dinî kelimelerden ve mefhumlardan ay›ran, dinî kelime mefhum-

lar› iir çerçevesi haricinde telakki eden, yani dinin ne lehinde, ne aleyhinde 

bulunan” diye tarif edersek o vakit Tevfik Fikret’e lâik air diyebilir miyiz?

Tevfik Fikret ilk zamanlarda “Tevhid”, “Sabah Ezan›nda”, “ehidlik’te”, 

“Hasan’›n Gazas›” gibi iirlerinde tamamile dinî hisleri terennüm etmi, dinî 

kelimeleri kullanm›t›r. Sonra da “Tarih-i Kadim”inde yine dinî kelimeler 

kullanarak mülhidâne fikirlere sapm›t›r. Demek ki iiri gerek evvelki 

yaz›lar›nda, gerek sonraki yaz›lar›nda dinî mefhumlardan ve kelimelerden 

ay›rmam›t›r. Yani dinin hem lehinde bulunmu, hem aleyhinde bulunmu; 

dine kar› bitaraf kalmam›t›r.

E¤er Fikret ilk zamanlar›nda din airi, son zamanlar›nda lâik airdi, denile-

cek olursa bu da do¤ru olamaz. Çünkü lâik demek mülhid demek de¤ildir. 

Ne bizde, ne de dünyan›n baka bir yerinde lâikli¤i böyle tarif ve telâkki eden 

olmam›t›r. Bilâkis, lâiklik, vicdan hürriyetlerine tamamile hürmetkârl›kt›r.

O halde bu itibarla da Tevfik Fikret’e lâik air demeleri do¤ru olmaz.

Tevfik Fikret “Tevhid”, “Sabah Ezan›nda”, “Hasan›n Gazas›”, “ehidlik’te” 

iirlerini yazarken din airi, “Tarih-i Kadim”ini yazarken k›z›l airdi, denile-

cek olursa bu, belki bir tasnif olabilir.

Fikret’in iirlerini istedi¤iniz gibi tarif ve tavsif edebilirsiniz. Fakat ‹stiklâl 

Mar›’na dil uzatmak kimsenin haddi de¤ildir. Çünkü o, on sekiz milyon 

Türk’ün istiklâl sembolüdür.

Kaynak: Eref Edip’in yazar›n›, kayna¤›n› ve tarihini zikretmeden yer verdi¤i bu metni 
Mehmed Âkif-Zeyl, s. 183-185’ten aynen naklediyoruz.

143 Yazarı ve tarihi tespit edilemedi. Fakat Tan gazete-

sindeki ankette Âkif aleyhine verilen cevaplara bir 

karşılık mahiyetinde kaleme alındığından krono-

loji itbarıyla buraya denk düşeceğini düşündük. 

(haz.)
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142.

İstiklâl şairi Mehmet Âkif

Nizamettin Nazif [Tepedelenlioğlu]

Üniversite gençli¤i tertemiz bir harekette bulundu. Türk istiklâlini 

zaman›nda ve romantizmine en uygun tarzda terennüm etmi olan airin ne 

yüksek bir sevgiye lay›k oldu¤unu bir daha gösterdi.

Mehmet Âkif’in bu masum heyecan ile sar›l› olarak tarih ve sanat kar›s›na 

ç›k›› hiç üphesiz, milletinin sanca¤›na sar›l› olarak topra¤›na kat›l›› kadar 

imrenilecek bir talidir. Bin defa söyledim, bir daha söylerim ve bin defa daha 

tekrar edece¤im:

Dürüste, temize mukadder olan en parlak tali hat›ras› önünde gençli¤in bir 

dakika susmaya lüzum görebilmesidir. 

Dürüst ve temiz oluile ve yaln›z millî olmaktan baka bir mânaya al›nmas›na 

asla tahammül ve müsamaha göstermiyece¤imiz “taassub”u ile bu yüksek 

talie ulaan Âkif, art›k, her takdirin üstündedir. iirinde sanca¤›m›z için 

söyledi¤ini onun için de söyleyebiliriz:

O da bizimdir, o da tarih içinde milletimizin bir y›ld›z›d›r ki daima parla-

yacakt›r. Ve gelecek nesiller, as›l Türk ›rk›ndan geldi¤ini tarihe tekzip ettir-

memek için büyük bir hassasiyet göstermi, büyük imtihanlar geçirmi fera-

gatin en hayret uyand›r›c› misâllerini yaratm› bir neslin destan›n› ondan 

dinlemekte ›srar edeceklerdir. ‹stiklâl platformunda Mehmet Âkif’in bir 

ölmez eseri bir de¤itirilmezdir. Bizce Mehmet Âkif’in böyle sevilii ve böyle 

an›l›› do¤rudur. Ancak böyle bir inan› ve böyle bir vuzuh içinde yüksekli¤ini 

bulabilecek bir tertemizin hat›ras› için de sahte ve bulan›k taraf›ndan istis-

mar edilmek nas›l mukadder olabilir?

‹te, yine, ezelî kötülü¤ün yeni yeni tezahürleri ile kar›la›yoruz.

O kadar çapra›k eyler yay›l›yor ki do¤ruyu bilmesek, hakikati amaz bir 

dikkatle aramak isteyenlerden olmasak bu gidile istiklâl airinin tan›namaz 

bir renge ve ekle girmesi nihayet bir gün meselesi halini alabilir. 

Ona millîletirdi¤imiz hüviyetinin d››nda bir meziyet aramaya neden 

lüzum görünüyor?

Âkif’i medrese ile imaret aras›na çivilemek ne tuhaf ve küçük bir teebbüstür! 

Ne ayk›r› bir davad›r bu! Yanl››n ç›kmaz›na saplananlar niçin daima bu gra-

niti oymakla kendilerine bir ç›kar yol bulabileceklerini san›rlar?

Türk’ün Mehmet Âkif’te gördü¤ümüz dev yap›s› iirinde duydu¤umuz ateli 

erkek sesi, yap›lan garip neriyata en ufak hak verdiren ne yapm›t›r?

Lâikli¤in tefsirine lüzum görenleri Mehmet Âkif kadar mükemmel bir lâik 

terbiye nümunesi vermeye davet etmek maalesef bir lüzum olmutur. 

Türkiye’de lâik Cumhuriyet ilân edildikten sonra Türk istiklâlini terennüm 
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etmi olan airin yaln›z temiz bir vatanperver ve nasyonalist kalmakla iktifa 

etmedi¤ini, lâikli¤in çerçeveleri d››na ç›kmak temayülünü asla göstermeye-

rek ahsile münevver, ileri ve tam Cumhuriyetçi bir vatanda yaratt›¤›n› 

kabul etmek laz›md›r. 

Türk gençli¤inin temiz ve masum duygular›, faraza bir avukat›n fuzulî yurt 

bilgisi profesörlü¤üne kalk›mas›n› tabii sayd›racak istikametler göstermek-

ten mutlaka çok uzaklardad›r.

Türk gençli¤inin ba üstünde tuttu¤u Mehmet Âkif hangi Mehmet Âkif’tir?

Baytar Mehmet Âkif mi?

Sebilürreat’ta polemik yapm› olan Mehmet Âkif mi?

air Mehmet Âkif mi?

Baba Mehmet Âkif mi? 

Dost, arkada, a¤abey ve insan Mehmet Âkif mi?

Müslüman Mehmet Âkif mi?

Hay›r.. Bütün bunlar›n d››nda bir Mehmet Âkif. Son oca¤› sönmeden zapte-

dilemeyecek bir Türk vatan›na ve son neferi ölmeden bayra¤› y›rt›lamayacak 

bir Türk milletine inanm› olan Mehmet Âkif’tir o. Bir Mehmet Âkif ki bir 

nesil isyan etti¤i gün içinde idi, bu neslin en iyi kükreyenlerinden oldu ve bu 

neslin sesini iir, en iyi onun dilile terennüm etti ve istiklâl sayham›z›n iire 

bu derece güzel intibak›n› ona borçlu oluumuza ink›lâb›m›z›n hiçbir mer-

halesinde bizi asla piman etmedi. Dev gövdesi Türk vatan›na, Türk 

bayra¤›na sar›l› olan ve aziz hat›ras› Türk gençli¤ine daima ›l›k, temiz ve 

masum bir heyecan katacak olan Mehmet Âkif’i bu terennüm, lâik 

Cumhuriyet’in vakur bir yat›r› haline yükseltmitir..

Bundan böyle Türk nesilleri onu fani hüviyetini tahlil için de¤il ancak ve 

daima ululat›rmak için anacaklard›r. 

Baka Mehmet Âkif aramaya ne lüzum var? 

Kaynak: ‹kdam, 2 ‹kincikânun 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 158-160’ta sehven 13 
‹kincikânun 1939 tarihiyle aynen yer alm›t›r).
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143.

Mehmet Âkif muallim

Reşat Nuri Güntekin

Sahne mehur Zeynep Han›m Kona¤›’nda büyük salon…

Zaman Merutiyet’in ikinci senesi…

Görünüte buras› yediden demiyelim de on yediden yetmie kadar her yata 

ve her s›n›fta insan›n topland›¤› herhangi bir içtima salonu, bir tiyatro veya 

mahkemedir. Fakat hakikatte Darülfünun Edebiyat ubesinin birinci 

s›n›f›nday›z.

Ön s›ralarda idadilerden gelmi tüysüz çocuklar, kenarlarda sar›kl› sakall› 

medreseliler, arkada sâmîler denen kalabal›k bir grup…

Merutiyet ink›lâb› hapishane kap›lar›ndan sonra Darülfünun kap›lar›n› 

açm›t›r. Antre serbest ve meccanidir. Yaln›z elinde tahsil vesikas› olmayan-

lar sâmî [sami‘] ad›yla içeriye girerler ve sene sonunda o seneki derslerden 

imtihan vererek aslî talebe hakk›n› kazan›rlar.

(Adamca¤›z›n belki k›l›k k›yafetine bak›larak uydurulmu bir yaland›r. 

Fakat sâmî talebeden birinin s›r›k arabac›l›¤›ndan geldi¤ine dair dahi bir 

rivayet vard›.)

Derken kap› aç›l›yor; içeriye orta boylu kara topsakall› kalender bir zat giri-

yor: emsiyesile lâstiklerini kap›n›n arkas›na b›rakt›ktan sonra talebe 

s›ralar›na gidece¤i yerde muallim kürsüsüne do¤ruluyor. O zaman 

yan›mdaki arkadatan ö¤reniyorum ki bu zat bizim edebiyat muallimimiz 

air Mehmet Âkif’tir.

Hiç unutmam Âkif o gün bize Muallim Naci’nin bir tevhidini yazd›rd› ve 

ders sonuna kadar bunun izah› ile u¤rat›. 

Koskoca bir Darülfünun’da bize manzume yazd›r›ls›n!

Bu muamele fena halde haysiyetimizi k›rm›t›. Benim gibi ukalâl›ktan 

buram buram öten birkaç çocuk bu eski kafal› hocay› protestoya karar ver-

dik ve dedi¤imiz yapt›k.

Âkif’in son günlerde hasta yata¤›nda çekilmi resmine bilmem dikkat ettiniz 

mi? Harabe halindeki çehrenin gözlerinde o kadar harikulâde bir ate ve nur 

güzelli¤i vard› ki insana adeta airin ruhun ebedili¤i hakk›ndaki kanaatini 

kabul ettirecek gibi olur.

Hocam›z ite o ayn› gözlerle bizi dinledikten sonra:

— Bakal›m görürüz, dedi ve ertesi derste bize Nam›k Kemal’den, 

Ekrem’den, hatta Fikret’ten baz› m›sralar okutarak mânalar›n› iste-

di. Tabiî hepimiz fena halde rezil olduk. 

Darülfünûn Edebiyat şubesinde henüz birinci 
sınıfta iken Âkif’in talebesi olma  
bahtiyarlığına ermiş Reşat Nuri Güntekin, 
daha sonraki yıllarda, artık o da bir 
sanatkârken objektifin karşısında.
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O zaman:

— Çocuklar, bu halle siz nazariyeyi ne yapacaks›n›z? dedi, ben zaten 

nazariyeci herif de¤ilim (kelime kendisinindir). Siz bugün Sahaflar 

çar›s›ndan yüzer paraya bir Terkib-i Bend ile bir Terc-i Bend al›p 

getirin de onu size okutay›m.

Bütün senemiz edebiyat›m›z›n, eski ve yeni iirlerini okumak, mânalar›n› 

anlamakla geçti.

Aradan geçmi bunca seneden sonra anl›yorum ki Âkif o zaman bizim için 

yap›labilecek eylerin en iyisini yapm›t›r.

Onun sa¤lam mant›¤›, samimî ve pratik zekâs› çürük temel üzerine kurula-

cak nazariyelerin bolu¤unu anlam›, bir hoca için en iyi usulün -plân›, prog-

ram› bir yana b›rakarak- talebeyi hangi seviyede bulursa oradan al›p yürüt-

mek oldu¤unu gayet iyi takdir etmitir.

Otuz senedenberi mekteplerimizde birçok hay›rl› de¤iiklikler meydana 

gelmi olmas›na ra¤men Âkif’in cesur ve realist usulünden bugün de çok isti-

fade edebilece¤imiz kanaatindeyim.

Kaynak: Tan, 2 Kânunusani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 111-113’ten aynen iktibas 
edilmitir).

Âkif’in Darülfünûn’da Osmanlı Edebiyatı 
hocalığı yaptığı döneme ait bir imtihan 
suali kâğıdı. “Ulûm-ı Şer‘iyye Şubesi’ne 

girmek isteyen talebe için Türkçeden 
tertip edilen sual…”

İmzalardan biri Âkif’e, diğeri Ferit 
(Kam)’a ait. 3 Teşrinisâni 1329).
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144.

Âkif’le meşgul olunur mu?

Ali Süha144

Gençler, Âkif için tezahürat yapt›. Üniversite’de, mezar›n›n ba›nda hitabe-

ler irad ettiler. Ne mutlu ona! Fikret bize, medenî, insanî bir ahlâk›n mübeiri 

oldu. Ziya Gökalp, millî uuru yaratt›. Ahmet Haim “öz iir” denilen ebedî 

lezzetlerin örneklerini verdi. Bu üç büyük Türk’e kar›, üzerlerine örtülen 

toprak kadar alâkas›z, sayg›s›z ve gafil bulunuyoruz.

Âkif bir din airiydi. O bizde dincilik ve Osmanl›l›k fikirlerinin müdafiiydi. 

Bugün hâkim olan zihniyet milliyetçilik ve garpç›l›k halis ve öz iir yolu de¤il 

midir? O halde Âkif için yap›lan tezahürler ne?

Âkif ümmet devrinin airidir. Onun zihniyeti din havasile doludur. O yaln›z 

düman› “kâfir” olarak tan›r, yani haçl› düman, nasranî düman… Kur’an 

düman›; onun endiesi budur.

Türk dilini, aruza uydurduysa, bu millî bir endieden do¤mu de¤ildir. Âkif 

hutbelerini yaymak, kolay anlatmak için ayn› yolu tutmu ve geni kitlelere 

anlatmak için bu sade dili kullanm›t›r.

Gençlere unu hat›rlatmak istiyorum ki, lâik bir Türk topra¤› üzerinde millî 

heyecanlar›m›z›, millî k›ymetlerimizi saklayal›m. B›rakal›m Âkif’i sevenler 

onunla megul olsun. Biz Fikret’in, Ziya Gökalp’›n, Haim’in ölüm y›l 

dönümlerinde eserlerini okuyal›m. Konferanslar verelim.

Kaynak: Tan, 2 Kânunusani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 128-129’dan aynen 
nakledilmitir).

Kur’an okumadığı hemen hemen  
hiçbir gün olmayan Âkif’in ilk şiiri 
1331’de Mektep mecmuasında 
yayınlanan “Kur’an’a Hitap”dır.

144 Ali Süha müstearının Ali Nüzhet Göksel olduğuna dair 

bkz. Çetin, a. g. e., s. 130; Mithat Sertoğlu’nun müs-

tearı olma ihtimali için, bkz: Yıldırım, a. g. e., s. 368.
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145.

Âkif’in mevlüdünde, Mehmet Âkif’in Çanakkale Şehitleri 
şiiri ile, onun ruhuna okunan mevlût arasında münasebetler

Süreyya Saltuk

Evvelisi gün ‹stiklâl Mar› sahibi ve Çanakkale aheseri airi Mehmet Âkif’in 

ölümünün y›ldönümüne rastgeliyordu. ‹ki y›l evvelki bu hazin gün Safahat 

airine üç türlü ibadet ve kutluk haz›rlad›. O günün sabah› kuluk zaman›, 

Üniversite’nin uurlu ve nurlu gençli¤i Âkif’in Edirnekap›’s›ndaki ›slak 

topra¤›na sert kayalardan temel att›. Ö¤leyin ‹stanbul’un say›n haf›zlar› ve 

say›l› mevluthanlar› Bayez›t’ta birleerek onun ruhuna Kur’an sayfalar›n›; 

Mevlid-i erif’in parçalar›n› okudu. ‹kindileyin, Üniversite konferans salonu 

onun için bir dakika sükût etti. Yüzlerce saniye söyledi; hayk›rd›. Evet ite 

bugün, birinci kânunun yirmi sekizinci günü, Mehmet Âkif’i makberden 

ald›; mâbede koydu; mâbedden ald›; mektebe götürdü. Biz Âkif’in 

mevlûdunda bulunduk. Burada onu anlataca¤›z.

Saat bire çeyrek var: Beyaz›t Camii’nin kürsüsü niçin bu kadar güzel 

donanm›. “Süleymaniye Kürsüsü”nden “Fatih Kürsüsü”ne giden ‹slâm 

airini o, çeyrek as›rdan beri zaten bekliyordu. ‹te Fatih Kürsüsü’nü, 

Süleymaniye Kürsüsü’nü söyleten airin ilhaml› ruhu Beyaz›t kürsüsünü 

saatlerce okutma¤a balad›. Mevlid-i erif’in mukaddimesi olan münacat 

m›sralar›n› ne güzel bir tesadüf, “As›m” tilavet etme¤e balad›: Mehmet 

Âkif’in o mehur aheseri “As›m”›n orjinali olan genç. Eserde yüksek 

menk›belerini dinledi¤imiz bu genç hakikaten o yüksek sayfalar› igal 

etmekte bir derece daha hak kazan›yor. Âkif’in kaleminden okudu¤umuz bu 

ehametli ruh ne ahenktar bir hançereye de mâlikmi!.. Münacat› vakur edal› 

bir Kur’an tilaveti takip etti. Sonra Naat-› erif balad›:

Hak teâlâ çün yaratt› Âdem’i 

K›ld› Âdem’le müzeyyen âlemi.

Haf›z Necati’nin hazin ve narin sesini dinliyoruz. Celâlettin Rumî’nin on 

üçüncü as›rda inletti¤i nayin-i hilkat, oradan alm› ve yirminci as›rda dinle-

mek üzere bu hançereye tevdi etmi san›rs›n›z. Necati bu yönden bir hususi-

yet, f›trat›n bir mevhibesidir. Ondan sonra yine Kur’an tilaveti: Fatih 

imam›n›n de¤irmi ve heybetli çehresinden a¤›r a¤› s›zan sesler. Bu aral›k 

mâbedin ortas›na do¤ru ad›mlar›n› s›klat›ran bir zat görüldü: Beiktal› 

Haf›z R›za, geldi haf›zlar halkas›n›n içine mütevazz›hane oturdu. Fakat 

Ar-› erif bitince kürsüye ç›kar›ld›. imdi menevili, oynak ve gergin bir 

musikî sesi bal›yordu:

Amine Hatun Muhammed ânesi 

Ol sedeften do¤du ol dürdanesi
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Mehmet Âkif’in Çanakkale ehidine iledi¤i ev yap›s› batanbaa ilahî ve 

kudsî âbideyi Süleyman Çelebi be as›r evvel Hazreti Muhammed’in 

do¤umuna ayni kudret ve bela¤atla ina ediyor: Bak›n›z:

Hem Muhammet gelmesi oldu yakîn 

Çok alâmetler belürdü gelmedin 

Dedi gördüm ol Habib’in anesi 

Bir acep nur kim güne pervanesi 

Üç alem dahi dikildi üç yere 

Her birisin nideyim nirden nire  

Biri merik biri ma¤ripte an›n 

Biri dâm›nda dikildi Kâbe’nin 

‹ndiler gökten melekler saf saf  

Kâbe gibi k›ld›lar evim tavaf 

Hem heva üzre döendi bir döek  

Ad› “sündüs” döeyen an› melek 

Yar›l›p duvar ç›kt› nâgehan 

Üç bile huri bana oldu âyan 

Çevre yan›ma gelip oturdular  

Mustafa’y› birbirine mutular  

Dediler o¤lun gibi hiçbir o¤ul 

Yarad›lal› cihan gelmi de¤il..

Tabiat m› güzel; sanat m› güzel veyahut tarih mi zengin sanat m›? sualine 

cevap vermek istedi¤imiz zaman bu misâller derhal bize cesaret veriyor: 

‹kincisi, ikincisi diyoruz: Sanat! Babas› çöllerden dönmemi bir dürr-i yeti-

min do¤uu tarihte -velev Kâbe-i mükerreme emininin torunu olsa da -kim 

bilir ne kadar yasl› ve mütevaz›ane olmutu. Fakat Süleyman Çelebi bu 

hâdiseye kendi hayal yanarda¤›n›n lâvlar› ile bir azamet veriyor: “Bir nur dal-

gas› zulmetleri yararak talar›n, bulutlar›n, topraklar›n içinden lâhutî sima-

lar yarat›yor. Bu simalardan üçü biri ark, biri garp di¤eri de Kâbe merkezin-

de üç sancak dikiyorlar ve gök ile yer aras›nda ve hava üzerinde muazzam 

cennet döe¤ini döüyorlar. Amine’ye bir anda iki mukaddes müjdeci ile bir 

mukaddes yard›mc› geliyor: Musa annesi Asiye; ‹sa annesi Meryem; genç bir 

huri; ve Amine’ye müjdeliyorlar: Sana gelecek o¤lun dünya yarat›lal› ei daha 

gelmemi; bu ulu devletten dolay› ne kadar tebrik edilmeye lay›ks›n, ey talili 

ana, diyorlar. Bu müjdeler, kutlamalar aras›nda do¤um hengâmesi balamak 

üzere. Fakat Akku eklinde Cebrail, mübarek annenin imdad›na kouyor, 

arkas›n› s›vayarak kardan ak ve so¤uk erbeti içiriyor ve mukaddes ana hiç-

bir zahmet çekmeden mukaddes o¤lunu dünyaya getiriyor…

imdi Çanakkale iirinde Mehmet Âkif’i dinleyelim:

Vurulup tertemiz aln›ndan uzanm› yat›yor; 

Bir hilâl u¤runa ya Râb ne güneler bat›yor 

Ey bu topraklar için topra¤a dümü asker 

Gökten ecdat inerek öpse o pâk aln› de¤er 
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Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazs›n?! 
“Gömelim gel seni tarihe” desem s›¤mazs›n. 
“Bu ta›nd›r” diyerek Kâbe’yi diksem ba›na; 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem ta›na;  
Sonra gök kubbeyi alsam da, rida nâmile; 
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecramile; 
Ebr-i nisan› aç›k türbene çatsam da tavan,  
Yedi kandilli Süreyyay› uzatsam oradan; 
Türbedâr›n gibi tâ fecre kadar bekletsem; 
Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem; 
Tüllenen ma¤ribî akamlar› sarsam yarana; 
Yine bir ey yapabildim diyemem hat›rana.. 
Ey ehit o¤lu ehit isteme benden makber 
Sana a¤uunu açm› duruyor Peygamber.

Mehmet Âkif’in mübarek levhas›, Süleyman Çelebi’nin mukaddes levhas›na 

ne kadar uyuyor. u farkla ki, birinci levha muhteem bir mehit [beik]; ikin-

ci levha muazzam bir mezar. ‹te bizce Mehmet Âkif için okunan Mevlid-i 

erif, airin ruhunu manevî bir ecr ile âdederken Süleyman Çelebi ile onun 

ilham ve tahassüs birli¤i yönünden de onu dilat etmi oldu. Mevlid-i erif 

an›nda üstat, Bayez›t’›n mevce kemer ve kubbeleri içinde bize böyle görün-

dü ve böyle okundu. Gelecek yaz›m›zda Mehmet Âkif’in böyle yüce ihtifalle-

re ne kadar lay›k oldu¤unu takdir ettirecek olan hat›ralar›m›zdan; onun 

sanat ve fikir hayat›ndan bahsedece¤iz..

Kaynak: Yeni Sabah, 3 Kânunisani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de sehven 3 Kânuni-
evvel 1939 tarihiyle ve bir tak›m tasarruflarla s. 113-117’de yer alm›t›r).
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146.

Mehmet Âkif hakkında yazılanlar cevap:  
Biz Şükûfe Nihal’den etraflı bir tahlil ve tenkit beklerdik!...

Ali Rıza Korap

Birkaç gün evvelki bir sabah gazetesinde k›ymetli airimiz ükûfe Nihal’in 

Âkif’e dair bir yaz›s› vard›.145 Kendisinden geni ve etrafl› bir tahlil beklemi 

oldu¤umuz sanatç› itiraf edelim ki, bizi sükû-tu hayale u¤ratt›. Çünkü 

yaz›s›nda tek tarafl› düünmü, tezatlara dümü, daha do¤rusu bir sanatkâr› 

yanl› bir ekilde izah etmi görünüyor. Tahlil ve tenkitte gözetilecek ilk 

nokta bir sanatkâr› s›rf kendi görü ve duyular›m›zla de¤il, onu yine kendi 

sanat terkibi içinde oldu¤u gibi gösterme¤e çal›makt›r. Fikir meselelerinde 

bile, kendilerini tahlil etti¤imiz kimseleri s›rf kendi kanaatimize göre izaha 

kalk›mak bizi hataya düürebilir. Nerde kald› ki kökleri, subjektivitelerin 

çok derinliklerinde olan zevk ve his meselelerinde verece¤imiz hükümler 

bizi nerelere sürüklemez ki?..

Nitekim k›ymetli ve içli eyler yazar bildi¤imiz ükûfe Nihal’i tezatl› bir vazi-

yette görmekle müteessifiz. Çünkü ‹stiklâl Mar›’n› yazan bir sanatkâra 

gençli¤in gösterdi¤i aslî alakay› takdir etmekle ve Âkif hakk›nda ifa edilen 

hürmet vazifesinde geç kalan muharrirler tarizde bulunmakla makalesine 

balayan muharrir sonradan yine o sanatkâr› dolambaçl› yollardan giderek 

anlatmaya çal›m›, fakat yine o dönüp dola›p yaz›s›n› bu ba önünde hür-

metle e¤ilerek bitirmi.

Yaln›z Fikret’e hayran oldu¤unu ve vicdan›n› ondan kazand›¤›n› söyleyen 

muharrir unutuyor ki Âkif de Fikret gibi, hak belledi¤i yolda yürümekle 

onun gibi “Vicdanlar” ibda eden bir airdir.

Büyük airler de, di¤er mütefekkir ve sanatkârlar gibi birer kristale benzer-

ler. Güne kar›s›ndaki bu kristalin gözlerimizi kamat›ran renklerine bak›p 

da “A, bu turuncu renkten holanmam” dersek eseri tek cepheden 

gördü¤ümüze delâlet eder. Kristali evirip çevirmeli, yahut yerimizi de¤itirip 

onu öbür cephelerinden de görmeli. Renkler aras›nda herkesi hayran edecek 

güzelliklerin de, baka renklerin de bulundu¤una o zaman ahit oluruz. 

Çünkü maksat bu kristalin mor, turuncu, mavi, yeil, sar›, k›rm›z›… gibi 

renkleri aksettirmesidir. Rengi bir ünite olarak al›rsak daha do¤ru hareket 

etmi oluruz.

Âkif’in bir beytini veya bir m›sra›n› al›p onun üstüne çullanmak, onu balta-

lamak hiç de bitaraf bir hareket say›lamaz. Böyle olunca Fikret’in de birçok 

m›sra ve beyitlerini al›p çatmak kolayd›r. Fakat böyle parça ve yamal› 

hükümlere ba¤lanmak ne kadar do¤ru olur acaba!..

Âkif’in houmuza gitmeyen taraflar› bulunabilir. Sonra yurdu u¤runa tek 

ba›na bütün bir saray zihniyetine hücum etmekten zerre kadar çekinmeyen, 

tazyik edildikçe daha coan Nam›k Kemal’e bile “Osmanl› airi” diye hücum 145 Bkz. bu kitapta 136. metin.

Şükufe Nihal, 1937’de “Âkif’i  
nasıl bilirsiniz?” sualine şu cevabı  
vermişti: “Âkif muayyen bir sınıfın 
şairi değildir, ben onda bir halk şairi 
vasfını göremiyorum. O, ümmetçi bir 
adamdır, en karakteristik tarafı, koyu 
bir din adamı oluşudur. Safahat’ı  
baştan başa karıştırırsanız,  
her fikrinde, her mevzuda  
hep Allah, hep Nebi, Turisinalar,  
secdeler...”



s e s s i z  y a ş a d ı m 357

edilebilir. Nitekim onu da böyle tek cepheden vurmaya yeltenenler oldu. 

Nam›k Kemal gibi aktif olarak çarp›aca¤› yerde hiddetlendikçe âiyan›na 

kapanan, bir kaç fena ruhlu insana bak›p hücumunu bütün insanl›¤a kadar 

temil eden Fikret hakk›nda da “Menfi ruhludur” gibi bir hüküm yap›t›rmak 

pekâlâ akla gelebildi¤i halde do¤ru olamaz. Çünkü Fikret de kendi devrinde 

ve kendi âleminde çok hakl› idi. O da, hakk›, fazileti kendi zaviyesinden görü-

yordu. ükûfe Nihal pekâlâ itiraf ediyor ki vicdan›n› Fikret’ten kazanm›t›r. 

Halbuki Fikret’le Âkif’in geçinemedikleri de malumdur. Demek muharrir, 

s›rf tesiri alt›nda kald›¤› bir airin dilinden konumu oldu¤unu anlatm› 

oluyor. Yine o muharrir pekâlâ bilir ki her sanatkâr› kendi muhiti ve kendi 

artlar› içinde görmeye çal›mal›d›r. Yoksa tesiri alt›nda kald›¤›m›z kimsele-

re göre veya kendi kanaatlerimize saplanarak 

(…)146 

Burada ükûfe Nihal’in yaz›s›nda bir idefiks görüyoruz: Tek ba›na kalmak. 

Bu hal -tabiri mazur görecekler- bazan menfi ruhlarda görülür. Bu bir mani-

dir, megaloman. Normal bir ruh için maksad tek kalmak de¤il, fakat do¤ru 

bilinen bir yolda yürümektir. Bir kimse “acaba tek ba›ma kalabilir miyim?” 

diye ikide bir etraf›na bak›na bak›na yürürse ondan üphe edebiliriz. ükûfe 

Nihal’e hiçbir zaman böyle bir mani izafe etmek akl›m›za gelmez. Yaln›z 

yaz›lar›nda böyle bir (…)147

Bu yaz›y› karalamadan birkaç saat evvel Bay Eref Edip’in neretti¤i ve için-

de yurdun 70 kadar mütefekkir ve sanatkâr taraf›ndan Âkif’e dair tahliller de 

bulunan kitab›n› okuyordum. Orada Nurullah Ataç’›n öyle bir ifadesiyle 

kar›lat›m:

— Nâz›m Hikmet’in “Trantababu”sunu okuduktan sonra hiç üphe 

yok Âkif’i de be¤enmem laz›md›. O da bir ideal peinde koan 

adam. Fakat etrafta onun lehinde yaz›lar› görünce bana da aleyhin-

de yazmak arzusu geldi!

‹te s›rf “tek ba›na” kalmak gayesine saplanmak isteyenin sürüklenece¤i 

netice.

S›rf tek ba›na kalmak için yap›lan ilerin mutlaka mant›kî ve hay›rl› olmas› 

icap etmez. Tarihte, Diana mâbedini de y›kan tek kalmak istiyordu. Büyük 

ahsiyetlere f›rsat buldukça suikast yapanlar da tek ba›na kalmaya, veya hiç 

olmazsa mehur olmaya çal››yorlard›.

ükûfe Nihal yaz›s›na göre Âkif’in k›ymet kazan›› adeta yaln›z ‹stiklâl 

Mar›’n› yazd›¤› için mi hürmete lây›kt›? Böyle bir ifadeden “air nas›lsa böyle 

bir iiri rastlatm›” gibi bir mâna ç›kar. Halbuki ‹stiklâl Mar›’n› yazan Âkif 

de¤il, ‹stiklâl Mar› gibi iirler vücuda getirebilen bir Âkif vard›r. ‹ster müzik, 

ister resim, isterse nâz›m veya nesir eklinde olsun, eseri bizi kendisine çeken 

hiçbir sanatkâr “rastlatma” kabilinden eser vermi de¤ildir. Zaten bir sanat-

kâra böyle bir hüküm yap›t›rmak mümkün de¤ildir. O ya tam vard›r, ya hiç 

yoktur. Tahlil edece¤imiz ruh bir ünitedir. Onu parça halinde görürsek hata 

bizdedir. Tezat varsa “rastlatma” varsa o yaln›z bizim görülerimizdedir.

146 Teknik bir sebepten ötürü metnin bu paragrafı 

okunamadı. (haz.)

147 Teknik bir sebepten ötürü metnin bu paragrafı 

okunamadı. (haz.)
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‹stiklâl Mar›’n› bize hediye edebilen bir sanatkâr›n baka eserine de bak-

mal›. ‹te Âs›m: Bu eser, hiç mübala¤as›z bir destan âbidesidir. ‹bda ve 

bela¤atin, millî heyecan›n dipdiri, her zaman ter u taze bir sembolüdür. Bu 

yurt u¤runa ehit gidenlerin nam›na dikilmi bir âbidedir. Bu eser Homer’in 

destanlar› gibi bütün dünya dillerine nakledilebilse dünya klasikleri aras›na 

girmeye namzet addedilebilir.

Üstelik bu eserde yaayanlar Homer’inkiler gibi hayalî kahramanlar de¤il, 

canlarile, et, adale, kemik ve kanlarile birer hakikat olan ruhlard›r.

Ne tuhaf tesadüftür: Gerek Homer’in, gerek Âkif’in eserlerine sahne olan 

yerler birbirlerine çok yak›nd›r. Fakat arada büyük bir kalite farklarile!.. 

Vaktile iki sistemin harbini tasvir eden ‹lyada’ya mukabil, Âkif’in ibda etti¤i 

eser, Âs›m medeniyetin en müterakki silahlarile kendisine hücum eden bir 

husumet cihan›na kar› gelen, vesait ve mühimmatça fakir, fakat kendi hayat 

ve istiklâlini kurtarmaya azmetmi bir ordunun evlâd›d›r.

u Bo¤az harbi nedir? Var m› ki dünyada ei? 
En kesif ordular›n yükleniyor dördü, bei…

diye devam eden tasvirdeki kuvveti baka eserlerde arayal›m. Bulmak kolay 

m›?

‹te Âkif’in ruhunda yanan büyük sanat ulesinin bir kontamplasyon ve 

meditasyon halinde seyretmeli ki onun zevkine var›ls›n. Bunu pekâlâ yapa-

bilecek kabiliyette olaca¤›n› bildi¤imiz tenkit muharririnin bahsetmi 

oldu¤u labirentlerden kendisinin kurtulmas›n› dileriz.

Kaynak: Yeni Sabah, 5 Kânunisani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de bir tak›m tasarruf-
larla s. 133-135’de yer alm›t›r).



s e s s i z  y a ş a d ı m 359

147.

Dindar Âkif ve milliyetçi Âkif

Ressam148

Mehmet Âkif’in ölüm y›ldönümü münasebetile gençlik bir ihtifal yapt›. 

Millî vicdan›, insanî vicdan› teessüs etmi bir gençlikten de ancak bu bekle-

nirdi. Çünkü, do¤duklar›, yaay›p yaatacaklar› vatanlar›n›n sevgisini Âkif, 

her airimizden derin bir duygu ile terennüm etmi, hissiyat›nda her türlü 

gizli emellerden münezzeh olarak samimî bulundu¤unu da ölünciye kadar 

yaad›¤› temiz hayat›, sonsuz feragatlarile isbat eylemiti. Hiç birimiz inkâr 

edemeyiz ki, memleketin her felâketinde onu muztarip ve cokun bulduk. 

Fakat hiçbir refah ve ikbal ya¤mas›nda ne kendisine, hattâ ne gölgesine 

ahid olmad›k. O, kaybedilen topraklar için cisminden kopmu bir k›s›m 

ac›s›n› duyarak feryad etti. Millî varl›¤a reva görülen hakareti ahs›na ve 

mukaddesat›na çarp›lm› bir tokat gibi isyanla kar›lad›. Kimseyi aldat-

mad›. A¤l›yanlarla birlikte a¤lad›. Yemedi, yedirdi. Aldatmad›, daima 

do¤ruyu ö¤retti. Nihayet Müslüman bir M›s›rl›’n›n yard›m döe¤inde can 

verdi. En mütevazi bir tabut içinde arad›¤› diyar-› ervaha göç etti, gitti. 

Gençlik bu civanmerd adama saf tutup el ba¤l›yam›yacak ta kime 

ba¤l›yacakt›? Her nedense bu ihtiram› çok görenler bulundu. “Âkif din-

dard›!” diyenler oldu.

Evet, Âkif dindard›. Fakat bilmem ki baak türlü olmas›na imkân var m›yd›? 

Hepimizin elindeki nüfus tezkereleri gibi Âkif’in de elindeki hüviyet 

cüzdan›nda evsaf› öyle mukayyetti:

‹smi: Mehmet Âkif..

Dini: Müslüman.

Milliyeti: Türk.

Kendini Müslüman kaydettiren haysiyet ve ahsiyet sahibi bir insan, elbette 

dinine sad›k, hiç de¤ilse hürmetkâr olur. Onun kanaati, izmihlâlin dinden 

de¤il, dinsizlikten geldi¤ine inanm›t›. Çünkü dinden ald›¤› hitapta izmihlâli 

mucip, itilây› münkir bir aksakl›k hissetmiyordu. Din ona:

— Bir Tanr› tan› ki, faziletin enmüzeci veya bizzat ta kendisi olsun. 

Hak yeme, yalan söyleme, yoksulun, mazlumun yard›mc›s›, zali-

min hasm› ol, diyordu. Benli¤ini vücuda getiren uur da bu hükmü 

nakzedecek cüret bulam›yordu. Medeniyetin de gayesi bu de¤il 

miydi? Din gibi, medeniyetin ve bütün kavaninin ibreleri de hep 

ayni istikamete müteveccihtiler. Tekilât-› içtimaiye de insan o¤lu-

nu yalandan, zinadan, zulûmdan, enaatten menediyordu. Bu 

do¤ru yoldan Âkif nas›l itibah eder, nas›l ayr›labilirdi; hususile 

ayr›lanlar›n düçar olduklar› rezaletleri, bais bulunduklar› felâket-

leri görüp dururken…

148 Eşref Edip’te yazarın ismine dair bir bilgi veril-

memiş, sadece Ressam olduğu belirtilmiştir. 

(haz.)
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Sonra. ark›n balang›ç noktas›ndan Garbin bitimine kadar dünya üzerinde 

yay›lm› insanlar›n hepsini muhtelif dinler etraf›nda toplanm› gören Âkif, 

meselâ Japonlar’› tetkik ediyor, görüyordu ki, müterakkidirler. Dinlerine, 

ananelerine sad›k kal›, tekâmüllerine engel olmam›t›r; bilâkis, 

mukaddesatlar›nda birleiklik, ananeye sadakat muvaffak›yetlerini teshil ve 

ikmal etmitir. ‹ngilizler’e bak›yor, onlarda da ayn› hali görüyordu. Ve 

yaad›kça ahid oluyordu ki, çan sesleri ufuklardan ufuklara coup gidiyor; 

ezan sesleri ise üç erefeli minarelerden mescit kap›lar›na iniyor. Bu tenez-

zülün esbab›n› aramak ve bais sebeplere isyan etmek onun vicdan borcu 

de¤il miydi?

Beerin her eyden üstün bir ihtiyaç ile arad›¤› “adalet” e¤er “Hakk”›n teslim 

ve ilâs› demek ise, tasdik etmeliyiz ki, Âkif’in bu heyecan›, heyecanlar›n en 

faziletlisidir.

Dindar olan Âkif hiç üphesiz dindarl›¤› nisbetinde de milliyetçi, yani 

Müslüman Türkçü idi, menhus istilâda halk› iir ile cotururken halifenin 

fitnesi ç›k›nca silâh ile mukabele için Anadolu’ya geçti. Millî cepheyi mürte-

ci cepheye tercih etti. Eserlerini tahlil edince de anl›yoruz ki iç politikadaki 

iar›, milliyetçili¤i, âdette müterek, ananede müterek, menfaatte müterek 

biliyordu. Yani teekkülü su götürmez müttehit, mütecanis bir aile birli¤i 

gibi.

Bu itibarla hükümetin millete kar› fedakâr bir evlâd muhabbeti beslemele-

rini istiyor, her ikisini de bu gayeye tevik ediyordu. Sefahati u¤runa milleti 

istismar eden bir teekkül onun nazar›nda millî bir hükümet olmad›¤› gibi 

yoksul bir millet s›rt›ndan refah temin etmiye çal›an hamiyetler de milliyet-

perver de¤illerdi. 

O bu neticeyi belki, ‹slâmiyet’in cemiyetci iar›ndan al›yordu. Çünkü 

‹slâmiyet refah› ahsa de¤il, ancak cemiyete mubah k›lar. Cemiyete temil ve 

tevzi eder. Servetini halk›n menfaatinde sakl›yan insan, ‹slâm nazar›nda 

münkir veya kâfirdir. Küfürün de as›l mâna-y› muradîsi budur.

D› politikas›na gelince; tarihten ibret alarak garbin samimiyetine 

inanam›yor; selâmeti ark›n ittihad›nda, kemalinde hayal ediyordu. Onun 

için üç yüz elli milyon Müslüman’›n dostlu¤u, H›r›stiyan do¤rulu¤undan 

daha ziyade itimada ayan idi. Gerçi o dostluktan gördü¤ümüz h›yaneti 

inkâra da mecali yoktu. Fakat ihanetin esbab›n› izah ederken vebali 

H›r›stiyanl›¤›n sinsi ve garazkâr hululüne, Müslümanlar›n da onlara kap›lan 

dalâlet ve cehaletlerine yüklemekte idi. 

Bu da bir içtihadd›r. Nitekim benzerlerini garpl›lar›n da bir memsek olarak 

yaad›klar›n› görüyoruz.

Meselâ ‹talya-Habe Harbinde Bay Mussolini biraz mükülâta düçar olunca 

garplilere: “H›r›stiyan medeniyeti, H›r›stiyanl›¤› Afrika vahilerine mi feda 

edeceksiniz?” diye ba¤›rm›, m›r›ldanan cemaatleri susturuvermiti!

Mamafih bu içtihad›na ra¤men Âkif, garb›n düman› de¤ildi. Garb›n ilmini, 

sanayini, tekilât-› esasiye ve siyasiyesini iktibas tavsiyesinde bulunuyor, 
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ona mani olan yobazlara da çatmaktan hem en ac›, en muhakkir bir itap ile 

sille çarpmaktan çekinmiyor ve geri kalm›yordu.

Muhakkak ki, Âkif, garb›n bütün ilmî ve s›naî servetinden iktibas taraftar› 

idi. Ancak garp çinicili¤i bizden naklederken ihtida etmedi¤i gibi, o da garp-

ten iktibasta bulunurken tanassura taraftar de¤ildi. Bilmem ki, bu da Âkif 

için yüksek bir meziyet say›lmaz m›? Ve ona taan edenler günahkâr olmaz-

lar m›?

Ey aziz gençlik, sen ancak Âkif’e gösterdi¤in alâka ile vicdan›n›n rüdünü 

isbat ettin. Bundan sonra da mutâ›n ancak kendi vicdan›ndan alaca¤›n ses 

olsun.

Kaynak: Tan, 5 Kânunusani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 135-139’dan aynen 
nakledilmitir).
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148.

Lâik şair, din şairi

Ali Süha

Hakikatleri söylemek mânas›z m› telakki edilir? Ben dedim ki: Mehmet Âkif 

bir din airidir. Biz lâik bir milletiz. Binaenaleyh onun airli¤ini ve ahlâk›n›n 

baz› taraflar›n› be¤enebiliriz. Fakat, bir Âkifperestlik asla. Böyle bir yol bizi 

Nam›k Kemal’e, Fikret’e götürürse millî terbiye bak›m›ndan faydal› olur. 

Fakat Âkif ve temsil etti¤i zihniyet bugün art›k tarihe kar›m›t›r. O sayfalar› 

demiyelim…149

Fikret, zühdî duygular› edebiyattan uzaklat›rm› lâik bir airimizdir. Kolej 

meselesi150 ve Süleyman Nazif’in onun hakk›ndaki sözleri… neyi ifade eder? 

Umdu¤unu görmeyen, temiz bildi¤i insanlar›n zamanla de¤ien seciyeleri 

onu müteessir ediyor. air muztariptir, küskündür. Aiyan›na çekilir. Bu 

muhteem inzivâs› içinde maddiyat›n› besleyen kolejle o da madde taraf›n› 

veriyor. Fakat onun ruhu, onun vicdan› yurduna, milletine iir ve fikir halin-

de zaman zaman feyiz vermekten geri durmuyor.

Süleyman Nazif, çok hassas bir san’atkârd›. Onda tezat denilen çeitli heye-

canlar onun kalemine hâkimdi. 

air Âkif’in dili din için, sade dili dini halka yaymak için kullan›yor. Bunu 

niçin inkâr etmeli?.. Bir insan›n ahsiyetini büyütmek için mutlaka hakikat-

leri örtmek mi lâz›md›r?

Bir insan›n büyüklü¤ünü ölçmek için, onu bunu bulundu¤u cemiyet içinde 

eserlerile beraber yok farzederek düünmeli. Divan edebiyat›n›n ve hattâ 

Tanzimat edebiyat›n›n maziye ba¤l› tefekkür cihan›n› ancak ve ancak Fikret 

de¤itirmitir.

Kaynak: Tan, 5 Kânunusani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 139-140’dan aynen 
nakledilmitir).

“Âkif’in kendine mahsus dikkatleri 
vardı. Süleyman Nazif kalabalık bir 
yerde, Recaizâde Ekrem’in paltosunu 
tutuyordu; ve o tarihten sonra: 

— Süleyman Nazif ne kadar asîl  
adamdı!” 

(Mithat Cemal, )

Süleyman Nazif’in bir karikatürü.

149 Bkz. bu kitapta 144. metin .

150 Tevfik Fikret’in Robert Kolej’de öğretmenlik 

yapmasına Âkif’in getirdiği eleştirilere atıf var. 

(haz.)
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149.

Sadece idealist bir san’atkâr

Naci Sadullah [Daniş]

Bana öyle gelir ki, en büyük hatalar›m›zdan birisi, sevmediklerimizin bütün 

k›ymetlerini inkâra kalk›mam›z, ve sevdiklerimize toz kondurulmas›na 

katlanamay››m›zd›r.

Fakat garezlerimizde, sevgilerimizde bu derece müteass›p davran››m›z, 

bizi ekseriya, hakikatin ta kendisini görmek, bulmak kâr›ndan mahrum 

b›rak›yor.

Mehmet Âkif meselâ:

Bu ezanlar ki ehadetleri dinin temeli,  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli!

kabilinden baz› m›sralar›n› ve ebediyen yaataca¤›m›za hep beraber and 

içti¤imiz umdelerimize tamamiyle uygun bulam›yaca¤›m›z ‹stiklâl Mar›’n› 

yazd›¤› için, iman›n› terennüm eden bütün kitaplariyle ba›m›za tac m› ola-

cak?

Bu sözlerimden zinhar, Âkif’e ihtifal yap›lmas›na muar›z bulundu¤um 

mânas› ç›kar›lmas›n. Ben:

Heyecana verdi gönülleri, 
Heyecanl› sesleri gönlümün. 
Ben o na¤meden müteheyyicim 
Ki yok ihtimali terennümün!

m›sralar›n›, mehur Hind airi ‹kbal’den dilimize kazand›ran, ve bunun gibi 

daha bir çok m›sralar› ile, iirden zevk duyanlar› kazanan Mehmet Âkif’i, 

duygulu, kuvvetli bir air olarak severim.

Baz› m›sralar› müstesna, ‹stiklâl Mar›’n› yaratan ayni aire o sevgi kadar 

büyük bir hürmetin, hattâ minnetim var.

Kalbinin bütün temizli¤ini ta›yan s›cak, yumuak çehresile, gururu gibi 

e¤ilmeyen dimdik baile, vekarile Mehmet Âkif her delikanl›ya hünerli elini 

öptürebilecek kadar muhterem bir sanatkârd›: Hiçbir mecburiyet duyma-

dan itiraf etti¤im bu hislerin, samimiyetine üphelenilemez san›r›m.

Kald› ki ben en büyük sayg›y›, Mehmet Âkif’in, bütün bunlardan daha yük-

sek bir meziyetine kar› duymaktay›m: Mehmet Âkif idealist bir sanatkârd›: 

Gayesi için, ölüm döe¤ine girdi¤i güne kadar, dönmeden, e¤ilmeden, 

y›lmadan, b›kmadan, durmadan dövütü.

Davas›n› ba›na getirdi¤i bütün seyyielere ra¤men saçlar›, sakallar› 

a¤ar›ncaya kadar, ve seneler belini iki kat edinciye kadar, mukaddes bir yük 
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gibi diyar diyar ta›d›: Satmad›, sat›lmad›. Tuttu¤u yoldan sapmamak için, 

y›llarca gurbet ac›s›, evlâd, torun hasreti çekti. Ve bu kahramanl›¤›ndan hiç-

bir fedakârl›kta bulunmadan öldü.

Bu bak›mlardan, Âkif’i unutmak, ve Âkif’e sayg›s›zl›k etmek, nankörlü¤ün 

her küfre müstahak olan›d›r.

Fakat Âkif’i ahsen sevmek, Âkif için ihtifal yapmak onun baz› eserlerinden 

edebî, bediî bir heyecan, bir lezzet duymak, Âkif’e hürmet etmek, hiçbir 

zaman, hiç birimizi, Âkif’in davas›n› benimsemek gafletine düüremez. Ve 

Âkif’in yüksek meziyetlerinin parlakl›¤› bile, davas›n› göremiyecek, 

kavrayam›yacak derecede gözlerimizi karartmaz. 

Âkif’i “millî” de¤il, “dinî” air sayanlar›n iddialar›n› isbat eden vesikalar daha 

kuvvetli ve daha çoktur. u halde, Âkif’i dikkatle okuyup da bunun aksini 

iddia edebilmeye imkân var m›?

Kaynak: Tan, 6 Kânunusani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 143-145’ten aynen nakle-
dilmitir).

Âkif fotoğrafının arkasına torunu  
Ferdâ için şu mısraları yazmıştır:

Ferdâ Kadın

Ferdâ Kadın! Ferdâ Kadın! 
Ben görmeden sevdim seni, 
Sen galiba gördün beni, 
Pek ihtiyar, hoşlanmadın!

Ferdâ Kadın! Ferdâ Kadın! 
Ey yavrumun ilk yavrusu! 
Pek tatlı şeysin doğrusu. 
Lâkin neden çirkin adın?

Yok yok, adın cidden güzel; 
Dünyada her şeyden güzel; 
Aydan güzel, günden güzel; 
Ay, gün nedir? Senden güzel! 
Hatta derim: Benden güzel! 
Zira “yarın” “dün”den güzel!

Mehmet Âkif
Deden
23 Cemaziyelahir 1348.

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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Âkif tarafından henüz göremediği torunu Ferda’ya “Ani’l-gıyâb tanıdığım 
Ferdâ Hatuna”, oğlu Emin tarafından “Pek sevgili Suad ablama”  
yazılarak gönderilmiş bir fotoğraf. 

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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150.

Mehmet Âkif’e hücum edenlere cevaplar!

Bir Milletin Üç Şeyi Asla Değişmez:  
Vatanı, Bayrağı ve Millî Marşı!

Sami Doğu

Biz gençler 28.12.1939 Çaramba günü Âkif’in ikinci y›ldönümünü Üniversite 

konferans salonunda kutlad›k. Bu hareketimiz baz› menfi düünceli kimse-

ler taraf›ndan yanl› tefsir edildi. Âkif ihtifalinde bulunan gençler birkaç gün 

evvel büyük vatanperver Nam›k Kemal’in ihtifalini de ayn› heyecanla 

kutlad›lar. Âkif’e çatanlar›n zannetti¤i gibi gençlik büyüklerini hiçbir zaman 

unutmu de¤ildir.

Atatürk gençli¤i sevenlerini daha iyi bilir ve sever.

Bilfarz onlar›n kasdetti¤i Fikret’i, Ziya Gökalp’i, Haim’i ele alal›m. Bu 

büyük Türk air ve mütefekkirlerini hangi Türk münevveri unutabilir? Hele 

menfaat duygular›n›n kirletemedi¤i temiz ruhlu Türk gençli¤ine bu 

haks›zl›k nas›l isnad edilebilir? Gönül arzu eder ki her büyük Türke ihtifaller 

yap›ls›n.

Âkif için “Âkif bir Müslüman airidir, Türk de¤ildir” diyenler oldu. Bu mem-

lekette Müslüman olmak hiçbir zaman kabahat say›lmaz. Herkesin vicdan 

hürriyetinden do¤an samimi duygular›na hürmet etmek lâz›m. Âkif bir 

çocuk kadar saf olan duygular›n› bu menbadan alm›t›r. Âkif ilerlemenin 

aleyhinde de¤ildi. O bilâkis bütün ömürlerini ataletle geçirenlere hepimiz-

den fazla çatt› ve onlar› tenkit etti.

Âkif bu topraklar için a¤lamam›t›r diyenlere gelince insafs›zl›k ediyorlar, 

kadir bilmiyorlar diyece¤im. Onun yedi ciltlik Safahat’› vatan muhabbetinin, 

millet sevgisinin en büyük âbidesidir. Safahat’›n› okuyanlar birçok sahifele-

rinde onun dinmiyen h›çk›r›klar›n› ve gözyalar›n› bulacaklard›r.

‹gal günlerinde onun kadar a¤l›yan hangi airimiz vard›? O s›ralarda 

Bursa’n›n igali için yaz›lan “Bülbül”den bu parçay› okuyal›m:

Hay›r, matem senin hakk›n de¤il matem benim hakk›m 
As›rlar var ki, ayd›nl›k nedir, hiç bilmez afak›m! 
Teselliden nasibim yok, hazan a¤lar bahar›mda! 
Bugün bir hanümans›z serseriyim öz diyar›mda.

Lâik bir idarede “sen dindars›n; binaenaleyh mürtecisin!” demek kadar ay›p 

bir itham olamaz. Makul düünen dindar bir kimsenin vatanî duygular›ndan 

hiçbir suretle üphe edilemez. 

Onlar› böyle bir hüküm alt›nda b›rakmak en büyük bir insafs›zl›k olur. 

Mukaddes bir eye inanmak yaamak kadar tabii bir hakt›r.
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‹nk›lâb hamurile yu¤rulan bugünkü gençlik bunu pek iyi anlam› ve 

duymutur. 

Âkif’i niçin seviyoruz? 

Âkif’in herkese nümune olacak temiz bir ahlâk› vard›. Bunu Âkif’e çatanlar 

bile takdir ediyorlar. Âkif vatan›n› ve milletini seven bir airdi. Bunu inkâr 

edenlerden baz›lar› vatan›n karanl›k günlerinde yabanc› diyarlardan yard›m 

dilenenlerdi. Bugün onlar, haz›ra kondular ve yurt için çal›anlara dil uzat-

maya kalkt›lar. Fakat bugünkü gençlik onlar gibi nankör de¤ildir. O gençlik 

ki gözleri analar›n›n gözyalarile, kulaklar› top seslerile aç›ld›.

Bu yurt için çal›anlar› biz hiçbir zaman unutmayaca¤›z. Onlar› anmak en 

büyük bir vazifemizdir.

Tan gazetesi bir yaz›s›nda, “Âkif ‹stiklâl Mar›’nda bile ‹slâm timsâli olan 

anl› hilâlden bahseder” diye ‹stiklâl Mar›’na çatmaya kalkt›. Hilâl bizim 

sembolümüz de¤ilmi!.. Ne kadar baya¤› bir düünce. Türk bayra¤›na 

yabanc› olduklar›n› söylemekten çekinmeyen bu adamlar, acaba bayra¤›m›z› 

da m› de¤itirmek istiyorlar?

Hay›r, baylar çok ileri gidiyorsunuz. Milletin mukaddes varl›klar›na diledi-

¤iniz gibi dil uzatamazs›n›z. Âkif temiz ve temiz oldu¤u kadar vatan›n› seven 

bir insand›. 

Bir hocam›n dedi¤i gibi “Âkif Çanakkale’ye giden atafatl› heyet aras›nda 

yoktu, fakat bu anl› sava artlar›n›n Homer’i o oldu”. Faziletkâr bir muhar-

ririn dedi¤i gibi, benim de sözüm budur! Mehmet Âkif öldü, fakat ‹stiklâl 

Mar› airi, yaratt›¤› ölmez ‹stiklâl Mar› gibi, ebedî bir hayata mazhar ola-

rak yaayacakt›r.

Nisan 1329 tarihli Donanma 
mecmuası Âkif’i “Müslümanların 

içtimaî şairi” olarak takdim etmiş.

(Yusuf Çağlar arşivi)

Kaynak: Yeni Sabah, 6 Kânunisani 1939. 
(Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de baz› 
tasarruflarla s. 142-143’te yer alm›t›r).
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151.

Mehmet Âkif’e hücum edenlere cevaplar

M[uhtar] Sencer151

Tan gazetesinin evvelki günkü nüshas›nda büyük millî air Mehmet Âkif 

hakk›nda yaz›lm› ve gençli¤in uurlu olarak ödedi¤i bir borcunu fazla gös-

teren bir yaz› ile bir noktas›n› kabul etmedi¤im di¤er bir yaz›ya cevap 

vermitim.

Dünkü Tan gazetesinde ikinci yaz›n›n sahibi, affetsinler, mânas›z bir cevap 

verdiler.

‹i baka yollara döken bu zata cevap vermek istemezdim. Fakat kendilerine 

tutunacak bir destek bulamay›nca baka noktalara sapan ö¤retmene son bir 

cevap vermeyi lüzumlu buldum. 

Diyorlar ki “Mehmet Âkif bir din airidir. Biz lâik bir milletiz. Binaenaleyh 

onun airli¤ini ve ahlâk›n›n baz› taraflar›n› be¤enebiliriz, fakat, bir 

Âkifperestlik asla”.152

‹lkönce bu mehur ö¤retmenle lâiklik kelimesi üzerinde konuaca¤›m. 

Lâiklik ne demektir?

Bizim anlad›¤›m›za göre lâiklik din ve dünya ilerini birbirinden ay›rmak 

demektir. Halbuki siz bunu böyle kabul etmiyorsunuz.

Lâik ve hür memleketimizde aziz yurdumuzda “sen dindars›n veya sen din-

sizsin diye kimse kimseyi itham etmez”.

Yaz›n›zda ulu vatan airimiz Nam›k Kemal’i metheder görünüyorsunuz. 

Hayret ettim! Büyük Kemal hiç üphe etmeyiniz ki dinsiz de¤ildi! u m›sralar 

onundur:

Git vatan Kâbe’de siyaha bürün 
Bir kolun Ravza-i Nebî’ye uzat 
Birini Kerbelâ’dan Mehed’e at 
Kâinata o heybetinle görün  
De ki Ya Rabbî Hüseyn’indir 
u mübarek Habib-i zian’›n  
u kefensiz yatan ühedân›n  
Kimi Bedr’in kimi Hüneyn’indir.

Bunlar› yazd› diye bize vatan ve millet sevgisini a›layan Nam›k Kemal’i yok 

etmeye mi kalkaca¤›z?

Fikret hakk›ndaki sözlerinize gelince, Fikret’e her zaman hürmet ederiz. 

Evvelce de bunu zikretmitim. Siz Âkif’i baltalamak ve Fikret’i yükseltmek 

istiyorsunuz. Fikret inmemitir ki yükselsin.

Benim yaz›mda Fikret hakk›nda bahsetti¤im Kolej hâdisesini örtmek için 

151 M. Sencer’in, İsmail Habib Sencer’in torunu 

Muhtar Sencer olduğunu Fethi Tevetoğlu’ndan 

öğreniyoruz. Bkz. Fethi Tevetoğlu, “Bayrağa 

Sardığım Yüce Şair”, Milli Kültür, 1986 Aralık, 

S.55, s. 6-9.

152 Bkz., bu kitapta 148. metin.
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u¤ra›yorsunuz? Ben yaz›mda sizin Âkif’e yapt›¤›n›z çirkin hücumlara kar›, 

tenkit edilirse herkes tenkit edilir diye misâl vermitim.

Peki sizin gibi kabul edelim ve Kollej’e Fikret madde taraf›n› vermi olsun. 

“Sa‘y ve irfan›n tebdil-i tabiiyet ediyor” sözü de mi maddî taraft›r?

Fakat geçen yaz›mda da dedi¤im gibi bize “Sis”, “Millet ark›s›”n› veren 

Fikret’e her zaman hürmet gösterece¤iz. Biz böyle bir nesiliz.

Ben size son cevab›m› Nabî’nin bir beytiyle verece¤im:

Kitab-› kâinat esrar-› hikmetle lebâlebtir 
ikâyet-i cehilden feryad› bî-idraklikten

Yaz›m› bitirirken 04. 01. 1939 tarihli Tan’›n kendi fikri olmak üzere neretmi 

oldu¤u bir yaz›ya cevap vererek geçece¤im.

Hilâl ‹slâm sembolü imi ve Âkif millî marta bunu söylemimi. Bayra¤›m›z›n 

üzerinde bulunan hilâli, yani bayra¤›m›z› bile yok etmeyi mi istiyorsunuz?

Gençli¤in dikkat nazar›n› çekmenize lüzum yoktur. Bizler hükümlerimizi 

vermiizdir. Bir milletin üç eyi de¤imez: Vatan›, bayra¤›, millî mar›. Türk 

gençli¤i vatan›na göz dikenlere, bayra¤›na hürmetsizlik gösterenlere yapt›-

¤›n›, millî mar›na suikast tertip edenlere de yapmaktan geri kalmayacakt›r.

Kaynak: Yeni Sabah, 6 Kânunisani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de sehven 9 Kânunisani 
1939 tarihiyle ve baz› tasarruflarla s. 140-141’de yer alm›t›r).
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152.

Yeni neslin  
kalbinde yatan Âkif

A[bdurrahman] Yılmaz

Bir memleketin san’at ve kültür hareketlerini yaatacak o memleketin 

ayd›nlar›d›r. Bilhassa bu gayenin tahakkuku gençlikten beklenir. air M. 

Âkif’in ölümünün ikinci y›l dönümü münasebetiyle üniversite gençli¤inin 

gösterdi¤i kadirinasl›k bunun en aç›k bir tezahürüdür. airin mezar›n› yap-

mak ve yüksek hat›ras›n› ona lây›k ekilde anmak gibi faydal› ii baaran 

gençlerimiz, sayg›yla an›lmaya hak kazanm› bahtiyarlard›r.

M. Âkif cidden yüksek bir airdir. Onun Türk iirine getirdi¤i “ritmik” varl›¤› 

unutmam›za ve inkâr etmemize imkân yoktur. O, Türk aruzunun en ileri bir 

ahsiyeti idi. Bir çok edebiyat tarihçelerinin ve münekkidlerinin dedikleri 

gibi aruzu öyle bir ekle dökmütü ki kelimeleri balmumu gibi istedi¤i ve 

diledi¤i biçimde onun dar kal›plar›na yerletirebiliyordu. Bu bak›mdan 

kudretli bir sanatkâr olan Âkif, duygu bak›m›ndan da de¤erli bir Türk airi 

idi. Çanakkale, ‹stiklâl Mar› ile yeni neslin kalbinde büyük bir yer alan Âkif 

hiçbir zaman unutulm›yacakt›r. Çanakkale siperlerinde dünyan›n görülme-

dik harikas›n› yaratan “Mehmed”e yaraan sözleri onun dilinden ve kale-

minden iittik. 

Âkif’in karakteristik bir vasf› da, dava-s›na inanan bir sanatkâr oluudur.

Kaynak: K›z›l›rmak, 6 Kânunusani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 121-122’den aynen 
nakledilmitir).

153.

Şiir değil, nesir

Nurullah Ataç

‹htifallere gitmek pek âdetim de¤ildir. 
Ne iim var? Öyle toplant›larda hara-
retli hararetli sözler söylenir, sürekli ve 
iddetli alk›lar kopar. Halbuki ben 
gürültüye hiç dayanamam.

Geçenlerde, gazetelerde hâlâ bahsedi-
len bir ihtifal olmutu. Ona da gitme-
dim. Çok iyi etmiim.

“Münekkid tasla¤›”n›n yani benim, alt› 
yüz senelik medeniyetimizden hiçbir 
eyi be¤enmedi¤imi ilân etmi. Güzel, 
ne parlak sözler!..

Hatip, Fuzulî’yi, Bakî’yi, Nef’î’yi Nailî’yi, 
Nedim’i sevseydi, onlardan gerçekten 
zevk alsayd› Âkif’in iirlerinden hola-
namazd›. Onlarla biraz ciddî bir surette 
megul olsayd›, zevki teekkül eder, 
Âkif’in nâz›m de¤il, nesir müsveddesi-
ne benziyen m›sralar›ndan tad almazd›.

Âkif’in aruzu, aruzun bunamas›d›r. 
Âkif öyle her vezni kullanamaz; ancak 
bir t›k›rt› ö¤renmitir, sözü ona uydu-
rup söyler.

Âkif’i niçin seviyorlar, bilir misiniz? 
Basitli¤i için, iiri kendi anlay›lar› 

derecesine indirdi¤i için.

Kaynak: Haber, 6 Kânunusani 1939. (Eref 
Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 163’ten aynen nak-
ledilmitir).
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154.

Zavallı hasta ruhlu münekkid!

İhsan Unaer

Kalabal›k yerlerde, heyecanl› anlarda fenal›klar geçirdi¤ini söyleyen münek-

kid153, makalesinin bu girizgâhile edebî hadiseleri takibdeki ihmal ve 

tekâsülünü mazur gösterme¤e çal››yor. Fakat hakikaten kendisinin sinirle-

ri bu kadar hasta, nebatî cümle-i asabiyesi bu kadar hypersensible ise, orada 

bulunmad›¤› gerçekten isabet olmu, gençli¤in samimi kalbinden kopan o 

müthi alk›lardan maazallah kalbi duruverirdi.

Divan airlerinden bahs ediyor, ne tuhaf! Profesör Ali Nihad’›n yapt›¤› bir 

münakaada “Ben divan edebiyat›n› anlamam” dedi¤ini hat›rl›yoruz. 

Hamid’in iirlerini, ötede, beride, karagöz taklidi yapar gibi, alayla 

okudu¤unu unutmad›k. Bütün bu inkâr ve tehzillerden töbe etmise, kendi-

sini tebrik ederiz.

Sonra, iirde en büyük meziyeti nakisa addetmek de görülmemi bir cürettir. 

Nesir gibi iir, nazm›n en mütekâmil noktas›d›r. Cenab ahabeddin, Âkif’in 

iirini tahlil ederken diyor ki: “Âkif kendisine has bir hikmet-i bediiyeyi takip 

ediyordu, tâki o hükmün düstur-u merkezîsi u idi: Azamî besatat içinde 

azamî güzellik… Âkif’in hedef-i mesaisi sehl-i mümteni’dir. Güzellik mesele-

leri son merhalesinde hissiyata istinad etti¤i için münazaralarda mütefek-

kirlerin ittifak› nadiren görülür. Bir hakikat-› bediiye olmak üzere hepsini 

müttehiden yaln›z unu kabul etmilerdir ki mesa-i sanat›n gayesi güzelli¤i 

“sehl-i mümteni”le tahakkuk ettirmekdir. Güzel bir eser-i sanatta mübdiin 

cehd ve cebri ne kadar az his olunursa ve lezzet-i bediiye ne kadar kolayl›kla 

istifa olunursa k›ymeti o nisbette yüksek görünür. Âkif’in sanat› sehl-i müm-

tenia teveccüh etmekle selamet-i zevke en muvaf›k istikameti ittihaz etmi 

oluyordu.. Hiç kimse Âkif kadar saf ve effaf bir billurî beyan içinde menâz›r-› 

milliyeti tehir etmemitir”.154

Nazm›n ahikas›na yükselen sehl-i mümteni airinin bu iriilmez meziyetini 

nakise göstermek isteyenlere Ercümend Ekrem’in “Devle Cüce”sini155 

okumalar›n› tavsiye ederim.156

Üniversite gençli¤i, fazilet ve vatanseverlik noktas›ndan oldu¤u gibi, iir ve 

san’at noktas›ndan da temyiz kudretine maliktir ve hükümlerinde tamamile 

musibdir.

Bütün edeb ve fazilet aleminin icma-› edebîsine kar› say›n münekkidin 

böyle söyleniini biz, hekim olmak s›fatile, mazur görüyoruz. Meslek, bizi 

akliye k›liniklerinde yaln›z kendisinin ak›ll› ve bütün dünyan›n deli oldu-

¤una inanan hastalara al›t›rd›.

Hayat›m›zda da bir çok kimseler tan›r›z ki do¤ru yoldan yükselip teferrûd 

etmenin kendi vusatlar›nca kabil olam›yaca¤›n› gördükten sonra menfi yol-

dan maksada vas›l olacaklar›n› zannederler. Maatteessüf münekkid de böyle 

155.

Âkif millî olamaz

Şefik Celâl

Bence Âkif gerek Safahat’›nda ve gerek-
se Sebilürread risalesinde ‹slâm ideolo-
jisinin tam mânasile vaizli¤ini yapm›-
t›r. Bu iki vesika zannederim kâfi delil 
tekil eder. Dinler ve bahusus ‹slâm 
dini asla milliyetcili¤e yer vermez; 
ancak din kardeli¤i kabul eder. Âkif 
bu sebepten milliyetçi olamaz. Âkif 
dine ba¤lanm›t›r, hem pek çok ba¤-
lanm›t›r.

Sanatkâr Âkif’e gelince: Bunun üzerinde 
fazla söz söylemeye lüzum yoktur. Zira 
Âkif Füzuli’nin, Nedim’in, Hamid’in, 
Fikret’in, Haim’in, Yahya’n›n yan›nda 
bilmem mevzu-u bahsedilebilir mi?

Hulâsa Mehmet Âkif milliyetçi de¤il, 
ümmetçi idi. ‹slâm camias› içinde bir 
Türklü¤e yer veriyordu. Büyüklü¤ü bir 
idealist oluunda-d›r. Baka eyinde 

de¤il...

Kaynak: Eref Edip’in kayna¤›n› ve tarihini 
zikretmeden yer verdi¤i bu metni Mehmed 
Âkif-Zeyl, s. 145-146’dan naklediyoruz.157

153 Yazarın münekkid diye işaret ettiği isim Nurullah 

Ataç’tır. Bkz. bu kitapta, 153.  metin.

154 Mehmed Âkif: Hayatı ve Eserleri, s. 336-342. (İhsan 

Unaer)

155 Bkz. bu kitapta, 13. metin.

156 Aynı eser, s. 359.(İhsan Unaer)

157 Tan gazetesindeki anketle başlayan tartışmalar çer-

çevesinde Âkif aleyhine verilen cevaplara bir karşılık 

mahiyetinde kaleme alındığından kronoloji itbarıy-

la buraya denk düşeceğini düşündük. (haz.)
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bir negativisme çukuruna dümü görünüyor. Hâlâ aka kara, karaya da ak 

demek inad›ndad›r.

Onun için, “bütün anormal taraflar›na ra¤men, bu adam bir eyler 

k›m›ldatmak istiyor” diyorlar. Tebellür etmi fikir halinde neler verdi¤ini biz 

göremedik. Bir eyler k›m›ldataca¤›n› da bilmem ama, öyle görünüyor ki bu 

yolda fazla ›srar› halinde k›m›ldayacak ey kendi mantalitesi olacak!

Kaynak: Kayna¤› ve tarihi zikredilmeden verilen bu metin Mehmed Âkif-Zeyl, s. 164-166’dan 
aynen nakledilmitir.158

Temeli atılan Âkif’in mezarı başında  
üniversite mensupları ve sevenleri  

İstiklâl Marşı’nı okurlarken.  
Ve, Âkif’in ikinci ölüm yıldönümü’nde 

hâlâ bir mezar taşı yok.

158 Tan gazetesindeki anketle başlayan tartışmalar 

çerçevesinde Âkif aleyhine verilen cevaplara bir 

karşılık mahiyetinde kaleme alındığından kro-

noloji itbarıyla buraya denk düşeceğini düşün-

dük. (haz.)
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156.

Bizim gönüllerimize ne karışıyorlar

Ahmet Aymutlu

Ölümünün ikinci y›ldönümünde büyük air Mehmet Âkif’i and›k. Biz 

bununla sadece vazifemizi yapt›k. Bilmem niçin buna müdahale edenler 

oldu? Bizim gönüllerimizin sevgisine ne kar››yorlar? Âkif’in dininden onla-

ra ne? Biz onlar›n dinlerine, milliyetlerine kar››yor muyuz? O, bir fazilet 

örne¤idir. Bütün temiz gençli¤in idealini o terennüm etmitir. Yaln›z bugün-

kü nesil de¤il, bundan sonra gelecek nesiller de onu hürriyet ve istiklâl airi, 

fazilet ve feragat sembolü olarak tebcil edeceklerdir. u naçiz iirimi onun 

ruhuna ithaf ediyorum:

Bir May›s sabah›nda gül bahçesinde uyand›m; 
Gördüm: güller k›zarm›, menekeler morarm›… 
Bir bülbül a¤l›yormu, bense gülüyor sand›m; 
Me¤er onun gönlünde kanayan bir gül varm›!.. 
Ötüünüz bülbüller güllerin sinesinde; 
Bu cennet ülkesinde size bu ay mutludur! 
“‹stiklâl” na¤mesile ehitlikteki yerinde 
Ötüünüz her seher, onun ruhu kutludur!

Kaynak: Eref Edip’in kayna¤›n› ve tarihini zikretmeden yer verdi¤i bu metni Mehmed Âkif-
Zeyl, s. 160-161’den naklediyoruz.159

“İstiklâl Marşı için tahsis edilen beş yüz lira mükâfatı üstadın 
kabul etmemesi o zaman çok kimselerce tuhaf görülmüştü. 
Bâhusus o sırada sıkıntısı da vardı. Bu ikramiyeden bahsedenlere 
çok kızardı. Baytar Şefik [Kolaylı] de bir gün bu sebeple üstaddan 
fena bir azar yedi. Üstad Ankara’da ceketle gezerdi. Paltosu 
yoktu.  
Pek soğuk günlerde Şefik’in muşambasını istiâre ederek giyerdi. 
Bir gün Şefik: 

— Âkif Bey, şu mükâfatı red etmeyip te bir muşamba, yahut bir 
palto alsaydın daha iyi olmaz mıydı? 

diyecek oldu. Hiddetinden ne hallere geldiğini görmeliydiniz. Böyle 
söylediği için tamam iki ay Şefik’le konuşmadı”. (Eşref Edip, )

159 Tan gazetesindeki anketle başlayan tartışmalar 

çerçevesinde Âkif aleyhine verilen cevaplara bir 

karşılık mahiyetinde kaleme alındığından kro-

noloji itbarıyla buraya denk düşeceğini düşün-

dük. (haz.)

(Yusuf Çağlar arşivi)
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157.

Âkif’in sevgisini kalbimizden kim sökebilir

Cevdet Türkay

Âkif hakk›nda yapt›¤›m›z candan ihtifali çekemiyenler oldu. Onlar gençli¤i 

ne zannediyorlard›? Fazilete kar› bigâne, yolunu a›rm›, yabanc› 

rüzgârlar›n cereyan›na tutulmu, istedikleri gibi dalâlete sürüklenebilir 

çocuklar diye bize bakt›larsa çok aldanm› olduklar›na emin olsunlar.

Bizim Âkif hakk›ndaki hürmet ve muhabbetimiz öyle geliigüzel de¤ildir. 

Onun yazd›¤› ‹stiklâl Mar›’n›n her m›sra›, her kelimesi bizim ruhumuzun 

sesidir. Biz onun mar›n› okurken gönüllerimiz heyecanla, gözlerimiz yala 

dolar.

Fazilet kayna¤› Âkif! Bütün o ateli m›sralar onun yüksek iman›ndan nebean 

etmitir.

Bu ezanlar -ki ehadetleri dinin temeli- 
Ebedî, yurdumun üstünde Benim, inlemeli. 
Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda 
Can›, canan›, bütün var›m› als›n da hüda. 
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda. 
Verme dünyalar› alsan da bu cennet vatan›. 

Bu m›sralar› ancak Âkif gibi içinde sönmez yurd ak› olanlar söyler. Onun bu 

ak› iman›ndan mülhemdir. Türk ehitlerine en yüce abideyi o dikti. Bütün 

ömrünü feragatle geçirdi. Hiçbir kuvvete boyun e¤medi, hiçbir metaa gönül 

ba¤lamad›. Bu kadar yüksek bir fazilet kimin kâr›d›r? Biz ite bunun için onu 

seviyoruz, can›m›z kadar seviyoruz. O, Türk gençli¤i için bir ideal olmutur. 

Nafile hiç yorulmay›n›z. Onu, gençli¤in kalbinden söküp alacak hiçbir kuv-

vet yoktur.

Kaynak: Eref Edip’in kayna¤›n› ve tarihini zikretmeden yer verdi¤i bu metni Mehmed 
Âkif, s. 161-162’den naklediyoruz.160

158.

Âkif’e hücum biz gençliği 
incitmektedir

Abdülkadir Ceyhun

Büyük air Âkif için biz gençli¤in 
yapd›¤›m›z ihtifalden dolay› bizi 
muahaze ediyorlar. Âkif Müslü-
man airi imi, gençlerin onun 
arkas›ndan gitmesi do¤ru de¤ilmi! 
Ne tuhaf fikir! Gençleri kendileri 
gibi mi zannediyorlar? Kulland›k-
lar› silâh›n modas› geçmitir. Âkif 
ilhamlar›n› dininden ve milletinden 
ald›. Ona hücum edenlerin ilham 
menbalar›n› bilmez de¤iliz. Bizi 
söyletmemelerini rica ederiz. 
Gençlik iyi ile kötüyü, hata ile sevab› 
ay›racak derecede irfan sahibidir. 
Âkif gibi faziletli bir airi bugünkü 
gençlik örnek tutmutur, gelecek 
nesiller de onu bizim gibi tebcil 
edecek ve örnek ittihaz edecektir. 
Nafile ondan gençli¤i so¤utma¤a 
çal›may›n›z. Beyhudedir. Millî 
mar›m›z› yazan Çanakkale kahra-
manlar›na abide diken büyük aire 
kar› dil uzatt›kça kalplerimizdeki 
sevgiyi daha ziyade tututurmu 
oluyorsunuz. unu iyi biliniz ki 
Âkif’in ruhunu incitmek biz gençli¤i 

incitmek demektir.

Kaynak: Eref Edip’in kayna¤›n› ve tari-
hini zikretmeden yer verdi¤i bu metni 
Mehmed Âkif, s. 162’den aynen naklediyo-
ruz.161

160 Tan gazetesindeki anketle başlayan tartışmalar çerçevesinde Âkif aleyhine verilen cevaplara bir karşılık mahi-

yetinde kaleme alındığından kronoloji itbarıyla buraya denk düşeceğini düşündük. (haz.)

161 Tan gazetesindeki anketle başlayan tartışmalar çerçevesinde Âkif aleyhine verilen cevaplara bir karşılık mahi-

yetinde kaleme alındığından kronoloji itbarıyla buraya denk düşeceğini düşündük. (haz.)
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159.

Mehmet Âkif’e hücum edenlere cevaplar! 
Ümmet şairir ne demektir?

Etem Ruhi Balkan

Merhum Mehmet Âkif ve Eski İnkılâp Şairlerimizin Rahmetle Yâdını Çok 
Görenlere Cevap

Bugünler ‹stanbul’da ç›kan sabah gazetelerinden birinde, merhum air 

Mehmet Âkif hakk›nda baz› yaz›lar okudum. Hayret etmedim. Öteden beri 

al›m› oldu¤umuz bu yanl› ve gayri ilmî cereyanlara ac› ac› gülmekten 

beli¤ bir cevap olamaz. Hele Üniversite gençlerinin merhum hakk›ndaki 

ihtifallerini, Türk milletinin ve gençli¤inin istikbali büyüklü¤üne bir iaret 

addetmemek Türklük için kadirnainasl›k olur.

Bu gibi cereyanlar› yapanlara, yanl› bir tarafl› düünenlere, sütunlar›n› 

açm› olan gazeteler onun muhalifli¤ini düünenlerin de ilmi ve samimi 

endielerine sütunlar›nda bir kar› yer b›raksalard›, adalet yerine gelir, fikir-

lerin müsademesinden belki bir hakikat ç›kard›. Merhum Mehmet Âkif’in ve 

eski ink›lâpç› airimizin rahmetle yâd›n› çok görenlere kar› ilmin ve fazile-

tin aksülamellerine sahifelerini aç›k tutan gazetenizin müsaadekârl›¤›n› 

tahdis-i nimet olarak kaydeder, edep ve ilim sahas›nda bizim de naçiz baz› 

düüncelerimizi nere delâletlerinizi istirham ederim.

Gelelim maksada:

Ben, Üniversite ihtifalinden sonra iki yaz› okudum. Biri Nihâl, di¤eri de Ali 

Süha imzal›d›r. Bu zatlar›n takdirine göre Mehmet Âkif ümmet airi imi, din 

airi imi, hakiki bir air de¤ilmi. Meselâ Tevfik Fikret zümresinden bir air 

de¤ilmi..

Bu sözler ötedenberi baz› yenilik iddias›nda bulunanlar›n ziynet-i kelâm 

olarak söyledikleri bir nakaratt›r. Bu rivayetler aras›nda ben, söz ve mülaha-

za kay›tlar›ndan baka bir ilim kokusu hissetmedi¤im, ilmî bir mütalaa 

görmedi¤im cihetle daima müteessirim. Olabilir ya. Biz de ihtiyar ve eski 

yaz›c›lardan oldu¤umuz için yeni edebiyatç›lar›m›z›n üstün malûmat›ndan 

faydalanmak, onlardan nur almak hakk›m›zd›r. Ne yaz›k ki bu haktan mah-

rumuz. Yaln›z oradan buradan baz› sesler; “Nam›k Kemal ink›lâp airidir, 

fakat hakikî air de¤ildir. Mehmet Âkif ümmet airidir, medenî âlemin airi 

de¤ildir”. Yaln›z kuru bir iddia daha do¤rusu ilim ve edebiyat nam›na esefle 

kayda seza bir macera!...

Muhterem Baylar: Çok rica ediyorum bana evvela iiri tarif ediniz. iir neye 

derler bunu bize anlat›n›z. Hangi yaz›lara veya duygulara iir denir? Bunu 

hep anlayal›m, bundan sonra eserler üzerinde yapaca¤›m›z k›yaslarla mües-

sire intikal çaresini bulal›m.
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Benim anlad›¤›ma göre iirin vasf›nda ve mânas›nda aram›zda iki cereyan 
var. Muar›zlar›m›z meselâ Nam›k Kemal veya Mehmet Âkif’i, ince bir air 
olarak kabul etmiyorlar. Onlar merhumlar› alelâde bir ihtilâl, bir ink›lâp 
yaz›c›s›d›r, diyorlar. Fakat Tevfik Fikret ve emsâli, iirin inceliklerine nüfuz 
etmilerdir, air böylelerine denir diyorlar. Ben bu davada bariz bir mâna 
bulam›yorum. Çünkü bu airlerin ilhamlar›ndaki incelikler üzerinde, 
müahedeye ve misâllere müstenit, ilmî bir k›yas ve ifadeye tesadüf edemi-
yorum. Meselâ iir nam›na aran›lan inceliklerin ne gibi eyler oldu¤u tahlil 
edilemiyor. Vaziyet yine eski bir airimizin dedi¤i gibidir:

Kimseler fehmetmedi mânas›n› davam›z›n 

Biz dahi hayran›y›z dava-y› bî-mânam›z›n

Bence iir, iirde aran›lan incelik, hayat›n en hassas, en ince duygular›n› fikir-
lerle tecessüm ettiren, onu beerin idrakine bir zevk-i edebî ile ilham eden bir 
kuvvettir. Bu kuvvetin kayna¤› felsefedir. Böyle oldu¤u içindir ki ‹ngiliz ve 
Frans›z edebiyat› tarihlerinde edebiyat ile felsefe, yekdi¤erinin müradifidir. 
u halde edebiyat felsefeden do¤uyorsa hayat›n bütün tatl›l›klar›n› ve 
ac›l›klar›n›, insanlar›n ruhî zevklerini, beerî ›zt›raplar›n› edebî bir belagatle 
ifade edemeyen yaz›lar iir de¤ildir. Bir yaz›da mâna-y› hayal dalgalanm›yorsa, 
bir yaz› bir zümre-i beerin dertlerini, elemlerini terennüm edemiyorsa o, iir 
de¤ildir. Bence bu incelikler evvela Nam›k Kemal merhumun yaz›lar›nda 
zemzeme gibi akan bir elaleye benzer. Mehmet Âkif’in nevhalar›nda ise diri 
diri mezara gömülmek istenen Türk milletinin ölüm h›rharas› içinde âfaka 
yükselen hayat seslerini idrak eder, ruhlara inirah veren bir teselli, bir zevk-i 
ebedî bulursunuz. Tevfik Fikret’e gelince, bence onu, di¤erlerinden ay›rt 
etmek, eskilerini ümmet airi deyip merhum Fikret’i ilahiyata ehemmiyet ver-
meyen bir air diye göstermek cidden günaht›r. Bunu iddia edenler, Tevfik 
Fikret merhumun Rübab-› ikeste’sinde mevcut “Sabah Ezan›” sernâmeli 
iirini dikkatle okumalar›n› tavsiye ederim.

Allahü Ekber, Allahü Ekber, güya tabiat  

Hamû, hamû eyler ibadet

diye terennüm ediyor. Sabah›n sükûnu içinde, herkes uyuyorken tabiat›n 
sakin sakin Allah’a ibadetini tasvir etmekteki felsefeyi, azameti bir kere 
düünelim. Bütün bir kitab-› felsefenin hülasas› olan bu yaz›y› okuyunca 
Fikret’e de ümmet airi mi diyece¤iz?.

Biz dine hürmet duyan yaz›larda acaba neden iirin inceliklerini görmüyo-
ruz? Daha dün bütün dünya matbuat› gibi bizim gazetelerimizde Amerika 
Müttefik Cumhuriyetleri reisi çok muhterem Ruzvelt’in tarihe ve bugünün 
insanlar›na ebedî fazilet dersi verircesine irâd eyledi¤i nutkunda ilham 
almayal›m m›? Ruzvelt “her zaman oldu¤u gibi bugün de Amerikal›lara üç 
müessesenin lüzumu vard›r. Bunlardan birincisi di¤er ikincisinin kayna¤› 
olan dindir. Di¤er ikisi de demokrasi ile beynelmilel hüsnü niyettir”, diyor. 
Bu söz yaln›z politika âlemine de¤il, yine o nutukta okunaca¤› vechile bütün 
milletlerin nizam-› içtimaîsine, fazilet ve medeniyetlerine amil bir hitabe-
dir. ‹nsanlar için edeb ve iirin me‘hazi, medeniyet ve fazilettir. 

Kaynak: Yeni Sabah, 7 Kânunisani 1939. 
(Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de sehven 8 
Kânunisani 1938 tarihiyle ve baz› tasar-
ruflarla s. 146-148’de yer alm›t›r).



s e s s i z  y a ş a d ı m 377

160.

Âkif için ulu önderimiz Kemal Atatürk’ün eserine  
kem gözle baktı demek büyük cehalettir

M[uhtar] Sencer

Tan gazetesi büyük air Âkif hakk›nda bîtarafl›k kisvesine bürünerek yapt›¤› 

aleyhte neriyata devam ediyor. Nitekim dünkü Tan’a iki yaz› intiar etti.

Bunlardan birisi, gençli¤in Nam›k Kemal ve Âkif hakk›nda gösterdi¤i sevgi-

lerde ifrata vard›¤›n› söyleyerek hepimizin malûmu olan “mehur!” 

meslekta›n›n Nam›k Kemal aleyhinde neretti¤i bir broürü ve gençli¤in o 

zata kar› çok büyük ithamlarda bulundu¤undan bahsediyor”.

Bu muharrire çok teekkür ederim ki, mehur zat›n o hâdisesini hat›rlatarak 

millî varl›klara ne gibi ahsiyetlerin hücum ettiklerini bugün kendini müda-

faa edebilecek serbest bir vaziyette olmad›¤›ndan bu meseleyi tazelemek 

istemiyorum. 

‹stiklâl Mar›m›z›n neresi bizim umdelerimize uymuyor? Bunu kendisine 

sorabilir miyim? 

Dün yazd›¤›m bir yaz›da dedi¤im gibi biz lâikli¤i sizin anlad›¤›n›z mânada 

anlam›yoruz. 

Millî mar›m›zda Âkif:

Bu ezanlar ki ehadetleri dinin temeli, 

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli!..

dediyse bugün aksi mi var? O seslerin duyulmad›¤›, çan sesleri çal›nd›¤› gün-

denberi eser kal›r m›?

Hay›r baylar, Millî mar›m›za dil uzatamazs›n›z!

Hele Çanakkale iirinde bize ayk›r› bir eyi aramak mânas›z olur. O s›ralarda 

her aileden ehit olan birisi var ve onlara dikilmeyen âbideyi bu adam dikti.

Âkif’in biraz methiyesini yapan ayn› muharrir, tekrar hücuma geçiyor ve 

Âkif’in birkaç iirini al›yor.

Bir airin dinî bir tak›m iirler yazmas› milliyetçili¤ini yok mu eder? Fikret; 

“Sabah Ezan›”, “ehitlik”, “Hasan’›n Gazas›” iirlerini yazmakla milliyet hari-

cine mi ç›km›t›?

Âkif’in yazd›¤› ve misâl verdi¤iniz iirleri siz; yurdun o kötü devirlerinde 

ortal›¤› kar›t›rmamak için yazd›¤›n› anlamak istemezsiniz! Tekrar ediyo-

rum dindar olmak milliyetçili¤e mani tekil etmez.

Âkif millîdir. Ve onu böyle yaatacak vesikalar onun eserlerinin kendisidir.

*
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Tan’daki mahut ikinci yaz›ya gelince; dindar bir insan milliyetçi olamaz m› 

bay›m? Ekseriyeti dine inanan bu milletin hepsi milliyetçi de¤il de siz mi mil-

liyetçisiniz?

Hele Ulu Önderimiz Atatürk’ün eserlerine kem gözle bakt› demeniz büyük 

bir cehalettir. Çünkü; Millî Mücadelemize ilk inananlardan biri ve manevî 

cephesi ba›nda didinen Âkif’tir. 

Sanatkâr Âkif’i, Fuzulî, Nedim, Hâmid, Fikret, Haim, Yahya Kemal ile 

mukayese etmeniz cahilli¤inizin ölçüsünün olmad›¤›n› gösteriyor. Bu 

sayd›¤›m›z airlerimizin, hepsi baka baka edebî yollar›n yolcusudur. 

Edebiyat dersi verebilece¤imizi anlad›¤›m›z kimselerle fazla münakaa 

etmeye tahammülümüz yoktur.

Size de son defa olarak unu söyleyeyim. Fikret’in devrinde irfan müessese-

leri olmad›¤›n› iddia etmek bütün bugünün büyüklerini inkâr etmek demek-

tir. ‹leri gidiyorsunuz!

Âkif herkes gibi bir din sahibidir ve ona hürmet eder. Fakat Âkif Türk’ün 

u¤rad›¤› felaket kar›s›nda kendinden geçer.

Bu m›sralar onundur:

La yüs’ele binlerce sual olsa da kurban  
‹nsan bu muammalara dehetle nigâhbân 

Yahut:

Yetmez mi musab oldu¤unuz bunca devâhî 
A¤z›m kurusun yok musun ey adl-î ilahî.

‹te Âkif böyle millî ve fazilet sembolü bir adamd›r. Gençlik verdi¤i hüküm-

lerde amam›t›r ve amayacakt›r.

Kaynak: Yeni Sabah, 7 Kânunisani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de baz› tasarruflarla 
sehven 8 Kânunisani 1939 tarihiyle yer alm›t›r).
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161.

Yine Mehmet Âkif için

Hakkı Süha Gezgin

Daha dün, mezar› ba›nda memleket gençli¤inin hürmetle topland›¤›n› 

gördü¤ümüz air Âkif’i, baz›lar›n›n k›skançl›¤›ndan, ne yaz›k, ki ölüm bile 

kurtaramad›.

urada burada gene o eski sinsiyane vurulara rastl›yoruz.

Hiç kimse ç›k›p da bu adam›n tek ba›na “muhteem bir yaln›zl›k” yaratt›¤›n› 

söyleyemiyor. Çünkü bunu itiraf etti¤i dakikada, Âkif’in bal›ba›na bir mer-

hale oldu¤unu da tasdik etmi olacakt›r.

Âkif, ancak kendine benzemek için çal›t›. Kendine kurdu¤u âbidenin teme-

linde, bütün bir ömrün al›nteri var. Da¤lar› yenen, uçurumlardan aan 

büyük hamlelerin mesut ve temiz bir al›nteri.

Bu âbideden air, kendi ahsî derdine bir tek ta ay›rmad›. Onu yükselten 

eserlerin her biri, bir baka vatan derdi, bir baa millet davas›d›r.

Âkif’in dinine, imân›na el sürmek ve dil uzatmak hakk› ise hiç kimseye veri-

lemez.

Bir fikir ve sanat davas›nda bu türlü gevezeliklerin yeri, ii ne?

Âkif, bir air olarak niçin muhakeme edilmiyor? Neden Safahat ele al›nm›yor 

da sofuluk, softal›k, bilmem nelik üstünde duruluyor?

Hâmid’e ölüm ve ak›n verdi¤i heyecan› hakl› buluyor da, dinin Âkif’te ayn› 

gönül dalgalanmas›n› yarat››na hangi hakla ve nas›l bir mant›kla sata›yoruz?

Bugün böyle bir ahsiyet kar›s›nda bize düen vazife, dedikodu yapmak 

de¤il, sanatkâr›n hüviyetini parçalara ay›rarak tahlil etmek ve ancak bundan 

sonra hükme geçmektir.

Onun yaad›¤› devirde kimler vard›? Bunlar›n iirleriyle onunkiler aras›nda 

dil, âhenk bak›m›ndan ne gibi ayr›l›klar seziliyor? ‹stanbul, Türk, tarih, 

hayat ve realite hangisinde daha çok canlan›yor?

Balkan facias› kar›s›nda, Türk’ün ac›s›n›, tek ba›na kim hayk›rm›, bu 

›st›raba kim dil vermiti?

O devirde yaayan öteki airlerin kaçar m›sralar› var?

Çanakkale kahramanlar›na Âkif’ten baka alt›n âbideler kuran ç›kt› m›?

‹nsan Âkif’ten burada bahsetmiyece¤im. Çünkü ona hücum edenler, onun 

bu taraf›n› göremeyecek kimselerdir.

Dünyan›n neresinde olursa olsun, Âkif çap›ndaki adamlara yaln›z ve ancak 

sayg› duyulur.

Kaynak: Vakit, 7 ‹kincikânun 1939. (Eref 
Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de, s. 150-151’de 
yer alm›t›r).
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162.

Gençliğin sevgisini toplıyan faziletle Âkif

Fikret Güner

Kardeim M. Sencer,

Sizi Yeni Sabah’daki yaz›lar›n›zla tan›d›m ve ö¤rendim ki, hamiyetli ‹stanbul 

gençli¤inin bir uzvusunuz. 

Evet, o uurlu gençlik tek vücud bir kitledir ki, her ferdi onun faal bir uzvu-

dur.

Bir cüz’ü oldu¤um Ankara yüksek mektepler gençli¤i de o kitelenin bir 

parças›d›r.

Hepimizi, ayn› elem a¤latacak, ayn› sevinç güldürecektir.

anl› günlerin hat›rasile ad olacak, hazin olanlar›n yadile hep beraber mah-

zun olaca¤›z. Ölen büyüklerimizin ruhunu hürmetle yadetmek, onlar› unut-

mamak ve unutturmamak vatan borcumuzdur.

Elbet bu gaye birli¤imizi k›skananlar ç›kacak. Fakat ç›ks›n, ne ç›kar? Yel, 

kayadan ne götürür?

Aziz iki ölünün hat›ras›n› yadederken sizlerden uzak bulundu¤um için en 

hicranl› günlerimi yaad›m. O ebedi varl›klara gösterdi¤iniz vefa ve hürmet 

def’alarca gö¤sümü kabartt›; ayn› iman ve ayn› akla benim de kalbim çalka-

land›.

De¤il mi cephemizin sinesinde iman bir  

Sevinme bir, ac› bir, gaye ayn›, vicdan bir.

Evet, hepimizin iki cepheli tek bir gayesi var: vatan ve millet.

De¤il mi ortada bir sine çarp›yor… yaln›z 

Cihan y›k›lsa emin ol bu cephe sars›lmaz.

Aziz ve ebedî, air Mehmet Âkif’e dil uzatanlara asla k›r›lmay›n›z ve dar›lma-

y›n›z. Çünkü onlar zavall›d›rlar. Mehmet Âkif’i ve dolay›sile onun tap›narak 

öldü¤ü vatan ve millet ak›na ulaam›yacak kadar alçakdad›rlar.

Yurdun felâketine inleyen ve nevhalarla bir kalpde, bir gö¤üsde ürpermeler 

husule gelmezse, o nevhalar›n inledi¤i felâketin husulü de, o yüreklere tesir 

etmekten acizdir. Bu, büyük bir nasipsizlik! Hilkatin bu mahrumiyetine 

mahkum olanlara ac›mak lâz›m. Onlar,

Nas›l tahammül eder, hür olan esaretine 

Kör olsun a¤lamayan, ey vatan: felâketine.
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beytindeki kudsi ve ebedî feryadlarla heyecanlanamazlar. Onlar,

Do¤du¤umdan beridir a›k›m istiklâle 
Bana hiç tasmal›k etmi de¤il, alt›n lale

beytindeki Mehmet Âkif’in seciyesini aynile terennüm eden ve insan olana 

yaraan karakteri ifade eden necabet ve asaletten nasibi olmayanlard›r. 

Onlar, 

Vurulup tertemiz aln›ndan uzanm› yat›yor 
Bir hilâl u¤runa yâ Rab ne güneler bat›yor!

m›sralar›n›n teressüm etti¤i ilâhî levhan›n ulviyetini ve azametini ruhlar›nda 

yaatmak kabiliyetine hasret kalanlard›r. Onlar,

Ey bu topraklar için topra¤a dümü asker! 
Gökden ecdad inerek öpse o pak aln› de¤er

hitabesine kar› hissiz olan zavall›lard›r. Ve yine onlar,

Basd›¤›n yerleri toprak diyerek geçme tan› 
Düün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan› 
Sen ehid o¤lusun incitme yaz›kt›r atan› 
Verme dünyalar› alsan da bu cennet vatan›

tenbihile mütenebbih olmak kudretinden mahrum olanlard›r, basd›klar› 

yeri, toprak diyerek çi¤ner geçerler! Onlara ac›mak ve onlar› yükseltmek 

lâz›m. 

Kaynak: Eref Edip’in kayna¤›n› ve tarihini zikretmeden yer verdi¤i bu metin Mehmed Âkif-
Zeyl, s. 185-187’den aynen nakledilmitir.



s e s s i z  y a ş a d ı m382

163.

Şair Âkif’e yapılan hücumların akisleri162

Mülakatı Yapan: Nusret Safa Coşkun

Cevaplayan: Ali Nihat Tarlan

Gazete sayfalar›nda air Mehmet Âkif’e hücum ediliyor. Daha do¤rusu bir gazete 
ona hücum edenlere mikrofonluk yap›yor. Bir baka gazete de Âkif’in lehinde 
neriyatta bulunuyor. Fakat Âkif’in lehinde de, aleyhinde de konuanlar›n sesleri 
c›l›z. Hiçbir salâhiyet sahibi ç›k›p da “mesele öyledir” veya “böyledir” demiyor.

Ortaya at›lan iddialar hakk›nda ne düündüklerini en salâhiyattar simalara sora-
rak bu ii biz yapal›m, dedik.

‹lk muhatab›m›z Edebiyat Fakültesi doçentlerinden doktor Ali Nihat Tarlan oldu. 
‹te söyledikleri:

“— Bir kör dövüüdür, gidiyor! As›l hâdise, din ile milliyet hudutlar›n›n 
ayr›lmas› meselesidir. Görüyorsunuz, Avrupa’da din bütün esasla-
rile muhafaza edilirken, di¤er taraftan milliyet kavgalar› bütün 
iddetile devam ediyor.

Din hiçbir zaman milliyete mani de¤ildir. ‹slâmiyet’in hakiki manzaras› yük-
sek ahlâkt›r; yüksek ahlâkl› bir insan ak›l ve fazilete istinad eder. Ak›l ve fazi-
let sahibi insan da elbette en evvel vatan›n› ve milliyetini sever.

Dincidir, miliyetçidir, diye bir insan› ay›rmak do¤ru de¤ildir. Filvaki dinde 
kavmiyet meselesi mevzu-u bahsolmaz, fakat bu dinin istila zamanlar›na aid 
bir fikirdir. Bu fikrin bütün insaniyeti kucakl›yan ilerili¤ini inkâr edebilir 
miyiz?.. Bunun birinci merhalesi de milliyet mefhumudur. 

Mehmet Âkif hiç üphe yok ki, klasik belâgatin nümunesini vermi bir 
adamd›r. Bir m›sra›n› de¤itiremezsiniz. Tuttu¤u ekolün en ileri nümunesini 
vermi bir airdir. Onun ekolüne itiraz edilebilir. Niçin sembolist de¤ildi, ne 
bileyim, niçin fütürist de¤ildi? denebilir. Fakat o tamamen zaman›n ve 
zaman›n›n ihtiyaçlar›n›n airiydi. Koca bir imparatorlu¤un inhitat zaman›na 
gelmiti. Fenal›¤› ve felâketi sarahatle anlatacakt›. Âkif’e hücum edenler, 
onun kendi ekolündeki belâgate uygun olm›yan bir tek m›sra, insaniyet ve 
fazilet mefhumlar›na münafi bir tek fikrini göstersinler, biz de haklar›n› tes-
lim edelim. Diyelim ki, Âkif fena bir airdir. Âkif fena bir adamd›r. Âkif’e kar› 
çok mânas›z isnatlarda bulunuluyor. Onun körü körüne bir akideye 
saplanaca¤›n› tasavvur etmek do¤ru de¤ildir. Hatta halk›n hurafelere olan 
temayülünü daima tenkit ve onunla istihza eder. “Azimden sonra tevekkül” 
parças›nda dini yanl› anlayanlar› tembellikle, cihan ilerlerken geride 
say›klayanlara en kuvvetli hücumu yapan gene Âkif’tir. Türk askerinin benze-
ri olm›yan kahramanl›¤› kar›s›nda kahraman ruhunun en asil heyecan› ile 
cotu¤u zaman bilâtereddüt Kâbe’yi al›p Türk askerine mezar ta› yapar. Türk 
felâkete u¤rad›¤› zaman Allah’a isyan eder. Garb’in ilim ve irfan sahas›nda her 
türlü terakkilerini almak ister. O medeniyete, o ilme hayrand›r. Ancak kendi 
öz yurduna onun akl›n›n alamayaca¤› bir dehetle sald›ran medeniyete:

1939’da Son Post gazetesi muhabiri olan 
Nusret Safa Coşkun.

162 1939 Ocak’ında Tan gazetesinde başlatılan bir 

anket dolayısıyla Âkif’e yönelik hücumlar kar-

şısında Son Posta gazetesi muhabiri Nusret Safa 

Coşkun, bir mülakat başlatır. Mülakatta Ali 

Nihat Tarlan, İsmail Habip Sevük ve Agâh Sırrı 

Levent’in bu konuyu değerlendirmelerini ister. 

Bu cevaplar peş peşe Son Posta gazetesinde 

yayımlanır. (haz.)



s e s s i z  y a ş a d ı m 383

“Medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar!” diye kükrer ve hücum eder. 

Haks›z m›d›r?..

Âkif’i air olarak tan›mayan dört zümre vard›r. Bundan ihtifaldeki 

konferans›mda da bahsetmitim: Biri kulaktan dolma, fikirlerini, daha 

do¤rusu cehillerini meclis meclis dolat›ranlar, ikincisi kalben kendi sözleri-

ne inanmad›klar› halde ya rekabet veya kim bilir ne sebeple bu davay› ileri 

sürenler.. 

Bu iki zümreden birincisi cahildir, cevaba de¤mez. ‹kincisi ahlâkî zâfa 

müptelâd›r. Onlara cevap vermek beyhude zahmettir. Üçüncü ve dördüncü 

zümreye gelince: Onlarla bu hususta hemfikir de¤ilim. Bence insan› saran, 

vecde getiren her hâdise iire membad›r. Her uzviyet insanî tekâmülüne 

göre bu membadan o suyu içer. Bu memba›n en uzvî ve müahhas ekli cinsî 

heyecand›r.

Mücerred, beerî ve terkibî ekli vatan, din, fazilet ve insaniyet aklar›d›r.

Mehmet Âkif’e air vasf›n› vermeyen üçüncü zümre müahhastan mücerrede 

geçemeyenler, yani cemiyet ve din ak›n› bir heyecan memba› olarak kabul 

etmeyenlerdir. Bunlar mazurdurlar. Çünkü Âkif’in dolat›¤› âlem onlara 

yabanc›d›r. Âkif’e air diyemeyen ikinci zümre, vaz›h, aç›k realist s›n›f›na 

k›ymet vermeyenlerdir. Bunlar da mazurdurlar, s›fatî telakkileri budur.

Bir insan› lekelemek için lekeyi göstermeli. Zannederim ona gençli¤in mef-

tuniyeti mânas›z bir ey de¤ildir. 

Mânas›z bulanlar, mânas›n› anlamaya çal›mal›d›rlar. Hâdiseyi tetkik etme-

li. Gençlik Nam›k Kemal’le Âkif’e ihtifal yapt›, hiç olmaza bunlar›n müterek 

noktalar›n› bulmal›, gençli¤in k›ymet hükümlerini, kimlere ve ne suretle 

verdi¤ini anlamal›d›rlar. 

Yaz›lar›nda ve hayat›nda tamamen kusursuz olan bu adam› lekelemekten ne 

ç›kar anlamam ki?.. Sonra gençli¤in heyecan›na köstek vurmak… Bunun ne 

lüzumu var?..

Bence gençli¤in heyecan› çok samimidir. K›ymet verdi¤i eyler vatanperver-

lik, insaniyet, feragat ve fazilet gibi en yüksek mefhumlard›r. Âkif’e hücum 

edenler bu mefhumlara hücum etmi olurlar. 

Burada Ali Nihad’a sordum:

— Millî de de¤ildir, deniyor?..

— “‹slâmiyette kavmiyet olmaz”, sözünden cür’et al›yorlar. Halbuki 

bu Âkif’in siyasî cephesidir. Âkif, bu yurtta yaam›; bu yurtta 

yetimi, bu yurt için çarp›m›; bayra¤› bizim bayra¤›m›z, erefi 

bizim erefimiz, dili bizim dilimiz, bu dili en büyük muvaffakiyetle 

kullanm› insanlardan biridir. Âkif “millî de¤ildir” dersek kime 

millîdir diyece¤iz?

Hangi air bize onun kadar bu millet için övünmü, bu millet için ›zt›rap 

çekmi, bütün menfaatlerini feda etmitir? Bu hücumlar› idrakten acizim, 

havsalam alm›yor. ‹nsan ne kadar dalâlete dümeli ki, bu kadar mânas›z 

hücumlara kalk›m› olsun!

Kaynak: Son Posta, 8 ‹kincikânun 1939. 
(Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de baz› 
tasarruflarla s. 166-168’de yer alm›t›r).

“Mehmet Âkif’e şair vasfını vermeyen 
üçüncü zümre müşahhastan  
mücerrede geçemeyenler, yani  
cemiyet ve din aşkını bir heyecan 
membaı olarak kabul etmeyenlerdir. 
Bunlar mazurdurlar. Çünkü Âkif’in 
dolaştığı âlem onlara yabancıdır”.  
(Ali Nihat Tarlan)
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164.

Mehmet Âkif’e çatanlara cevap:

Hiçbir Türk münevveri, hiçbir Türk genci Âkif’i onlardan 
öğrenecek kadar zavallı değildir

Münir Kıvanç

Âkif’i kaybetti¤imizin y›ldönümündeyiz. Bir sene var ki Edirnekap› toprak-

lar› o muhterem insan›n herkes gibi yok olmaya mahkûm fanî vücudunu 

kucaklam› bulunuyor. Âkif’i bilen bir insan olarak bu ac› hakikatle kar› 

kar›ya gelmenin verdi¤i hüzne, son günlerde yap›lan neriyat›n a¤›r havas› 

içinde bulunman›n ilave etti¤i kahredici bir asabla u sat›rlar› yazmaya bir 

mecburiyet hissediyorum. Deniliyor ki: Âkif ‹stiklâl Mar›’nda bile ‹slâm 

timsâli olan anl› hilâlden bahseder. Ne gülünç bir iddia. Hilâlin Türk 

bayra¤›nda mevcut oldu¤unu hat›rlamamak Türklü¤ün bir sembolü 

oldu¤unu unutuvermek ve yukar›ki iddiay› dermeyân etmek insana kasten 

yap›lm› bir hata zann› veriyor.

Çatma kurban olay›m çehreni ey nazl› hilâl 

Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl..

diyen Âkif’in ebediyen izmihlâl etmeyece¤ini iddia etti¤i ›rk Türk’ten baka 

kim olabilir?

Sonra gene ayn› marta:

Dalgalan sen de ey afaklar gibi ey nazl› hilâl, 

Kahraman ›rk›ma bir gül, ne bu iddet bu celâl 

Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helâl 

Hakk›d›r Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

derken y›llard›r u¤runa erkekçe dökülen kanlardan bahsetti¤i hilâl Âkif’in 

çok sevdi¤i bayra¤›ndaki hilâl de¤il de Arabî aylar›n›n balang›ç ve sonunu 

tesbit etmekten baka ‹slâml›kla bir alâkas› olmayan bir hilâl midir?

afaklar gibi dalgalan diyerek bayraktaki k›rm›z›l›¤a dahi iaret edilmi, bu 

cihet de tamamen tasrih edilmi oldu¤u halde hür yaam› bayra¤›na hürri-

yet isteyen ve bunu muas›rlar›n›n hepsinin fevkinde bir edebî lisanla ifade 

eden Âkif’e ‹stiklâl Mar›’nda ‹slâm timsâli olan hilâlden bahsediliyor 

demek ona bu ekilde bir leke sürmeye çal›mak kasten yap›lan a¤›r bir ifti-

radan baka bir ey olamaz. 

Âkif dindarm›. Olamaz m›? Nas›l filanca veya falanca dinsiz olabilirse o da 

dinli olabilir. Bunu ikide birde ileri sürerek Âkif’e hücum edenler acaba din-

darl›¤› sahtekârl›k, h›rs›zl›k, kumarbazl›k, ayyal›k gibi muayyebattan m› 

addediyorlar?
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Âkif tarihin ilk zamanlar›ndan beri Çanakkale’de harp eden bütün milletle-
re mertlik ve cengâverlik dersi verecek derecede erkekçe dövüen Mehmetçi¤e 
yazd›¤› Çanakkale’de topra¤› s›k›nca üheda f›k›raca¤›n› söylüyormu. 
Tabii, onun o m›sralar› yazd›¤› zamanlarda harp meydanlar›nda ölenler için 
bir yaz› yazmak icap etse bu tenkidi yapanlar da o mukaddes ölüler için 
mutedil tâbirini mi kullanacakt›? Hatta vazife u¤runda ölenler hakk›nda bil-
hassa ehit kelimesinin kullan›ld›¤›n› gene gazetelerde görmüyor muyuz?

‹stiklâl mücadelesinin erefli sayfalar›n› ibda eden, bize bugünkü hürriyeti-
mizi veren büyük Atatürk’ün bile yak›n zamanlara kadar dinî bir unvan olan 
Gazi kelimesini kulland›¤› ne çabuk unutulmu.

Müspet hakikatler ortada dururken kim bilir neler düünerek bu ekilde 
tarizlerde bulunmak ay›p oldu¤u kadar bu kabahati ileyenlerin münevver 
s›n›ftan olmalar› hayret ve teessüfü mucip oluyor.

Gene Tan gazetesinde ç›kan bir yaz›da Âkif’in bir idealist oldu¤u cihetle hür-
mete lay›k oldu¤u yaz›l›yor. Acaba her idealist hürmete lay›k m›d›r? ‹çtimaî 
nizamlar›n alt›n› üstüne getirmeyi, milletleri ûri ve anariye sürüklemeyi 
istihdaf eden harplere mensup olanlar› da idealist diye alk›lamak mecburi-
yetinde miyiz?

Arnavutlar size ibret olacakken hâlâ 
Ne bu ûride siyaset ne bu fasit dava. 
Bunu benden duyunuz ben ki evet Arnavutum 
Baka bir ey diyemem ite perian yurdum.

diye kendisine gayesi u¤runda Arnavutluk izafe etti¤i söylenen Âkif’in idea-
li acaba neydi? Arabistan’da emperyalist devletlerin haris Araplar› u veya 
bu vas›ta ile mütemadiyen aleyhine tahrik etmelerini Yemen’in cesur 
Anadolu çocuklar›na bir cidalgâh haline geldi¤ini görmek bedbahtl›¤›na 
katlanan Âkif Arnavutlar› misâl göstererek bu fasit davada devam etmemele-
rini Araplara tavsiyesi Türklerden baka kimin lehindedir? Acaba neden 
yaz›yorlar? Âkif’in hayat›n› biliyoruz. Onun eserleri meydandad›r. Hiç kimse 
ne ükûfe Nihâl’in ne de M. Zekeriya’n›n Âkif hakk›ndaki düüncelerini 
ö¤renmek istememitir. Hiçbir Türk münevveri, hiçbir Türk genci Âkif’i 
onlardan ö¤renecek kadar zavall› de¤ildir. Safahat en mütevazi bir kütüpha-
neyi tezyin edecek derecede ucuz oldu¤u gibi gençlik onu hatta -e¤er yazan 
olursa- daha yükseklerini anlayacak bir irfan seviyesindedir.

Mezar›n› kafalar›n›n ve kalemlerinin erefli mahsulile yapmaya and içen, 
so¤uk bir k› günü tabutunu her faniye nasip olmayan bir huuyla el üstün-
de götüren Üniversite ve gençlik Âkif hakk›ndaki düüncelerini fiilen izhar 
ederek ona hakl› ve yerinde bir hürmet ve sevgi ile ba¤l› oldu¤unu hareketle-
riyle ilân etmitir.

Son söz olarak söylemek istedi¤im yegâne nokta: Her eyden sarf-› nazar etsek 
bile aziz memleketimizin ‹stiklâl Mar›’n› yazm› bir fert olmas› itibar›yla 
Âkif için herkesten yaln›z ve sadece hürmet beklemenin hakk›m›z oldu¤unu 
anlatmakt›r. Bunun bizim hakk›m›z oldu¤u kadar muhataplar›m›z›n da onu 

bir vazife bilece¤ine inanmak isteriz.

Kaynak: Yeni Sabah, 9 Kânunisani 1939. 
(Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de baz› 
tasarruflarla s. 151-154’te yer alm›t›r).
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165.

İlmî bir hâdise: 
Mehmet Âkif için yazılan kitabın tahlili

H[asan] Hikmet

Son zamanlar›n fikir bolu¤u içinde bunalan münevverleri iddetle 

alâkaland›ran mühim bir kitap ç›kt›. Büyük airin fikir ve yaz› arkada› Eref 

Edip taraf›ndan neredilen Mehmed Âkif  Hayat› ve Eserleri ad›n› ta›yan bu 

eser için “ilmî bir hâdise” bal›¤›n› koymakta hiçbir mübala¤a yoktur. 

Hakikaten memleketimizde imdiye kadar hiçbir edibin, hiçbir airin , fikir, 

sanat, ilim adam›n›n hayat› bu kadar ince bir tetkik ve tahlilden, asrî 

yaz›c›l›¤› gösteren son usuller dairesinde geçirilerek neredildi¤ini görme-

dik. Yaz›lanlar ya tercümei halden ibaret kal›yor yahut nam›na izafe edilen 

eserlerle yaat›lmak istenen k›ymet aras›nda da¤lar kadar fark bulunuyordu. 

Bizde tercüme-i haller, yaln›z muayyen bir zat›n sicil-i ahval varakas› gibi 

haricî eklini tarif eder. O zat›n hiçbir zaman ruhunu, hayat›n› kendi 

aram›zda imi gibi yaatamazd›.

Bu yeni eserin k›ymeti sade air Mehmet Âkif merhumun hayat›n› bir 

foto¤raf pla¤› sadakatiyle gözümüzün önünde canland›rmas› de¤il, edebî 

tarihimizin son k›sm›nda lisan, nâz›m, mâna ve ruh itibar›yla silinmez bir iz 

ve tesir b›rakan airin bütün ruhunu, sesiyle, seciyesiyle, vatanperverli¤i ve 

faziletiyle yaatmaya muvaffak olmas›ndad›r.

Onun hayat› bir örnek, onun salâbeti, Çanakkale ehitlerinin hamasetinden 

ilham alan, ‹stiklâl Harbi’nin mukaddes alevlerinden bir numunedir. 

Mehmet Âkif yaln›z bir sanatkâr, bir air olsayd› bile yine bu eserin edebî 

k›ymeti k›ymeti bütün iirlerini en ince bir tetkik tenkitten geçirmesi 

itibar›yla zevkle okunurdu. Halbuki o, yaln›z bir air de¤il, ‹stiklâl Mar›’yla 

Çanakkale destan›yla millete, bu topra¤a mal olmu, yaln›z bu eserleri ver-

mekle de kalmam› milletin kurtuluuna bizzat ön safta itirak edenlerden 

biri olmutur.

Yaln›z bu kadarla da de¤il, bir doktor nas›l vücudun ar›zalar›n› tehis ve 

tedavi ile u¤ra›rsa, o büyük adam da halk›n aras›na sokularak içtimaî dert-

leri tehis ve tedavi için en ince bir nüfuz ve hazakati göstermitir. Halk›n 

ruhunu, derdini, ak›n› anlam› ve anlatm›t›r.

Fertlerle de kalmayarak cemiyete yükselmi, onun da hayat dümanlar›na 

kar› bir baba gibi, bir âlim gibi, bir bekçi gibi itina ile, feragatle irat vazife-

sini yapm›t›r. ‹te bunlardan dolay›d›r ki Mehmet Âkif nas›l biz fanilerden 

daha yükselmi bir k›ymet ise kendisinden bâhis olan bu eser de emsâlinden 

yükselmi bir de¤er almaktad›r.

Bu eserde neler yok. Gözlerimizi sayfalar›n üzerine çevirdi¤imiz zaman kuv-

vetli, m›knat›s cereyan›na tutulmu gibi ay›rmak imkân›n› buluyoruz. Bizi 

adeta görünmez ve mukavemet imkân› olmayan bir çekile kendisine 

 mecmuasını Türk fikir tarihine kazandıran-
lardan biri  
olarak Eşref Edip birçok mühim eserin  
yazılmasına ve yayınlanmasına da vesile 
olmuştur. Bunlardan biri de 1963’te  
yayınladığı  kitabıdır.

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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ba¤l›yor. Kâh elli sene evveline gidiyor, orada airin gençli¤iyle kar›la›yoruz, 

sonra tabaka tabaka airle beraber istibdad›, merutiyet ilân›n›, Otuz Bir 

Mart ihtilâlleri ile birlikte ya›yoruz. Mehmet Âkif’le beraber tarihi görüyo-

ruz. Bu arada içtimaî muhit, her s›n›f halk, münevverler saf saf gözümüzün 

önünde kendi hayalleriyle, kendi muhitleriyle ve âlemleriyle toplan›yor. 

Hepsinin sesini duyuyor ve iitiyor gibiyiz. Izt›raplar, heyecanlar, sefaletler, 

ümitler, bu birbirine z›t hisler büyük bir ahenkle birleiyor.

Biraz sonra ‹talya Harbi balam›t›r. Kahpece tecavüze u¤rayan vatan 

parças›nda bir avuç kahraman çarp››yorken haricî dümanlar›n körükledi¤i 

nifak ve iftirak atei yava yava etraf› sar›yor. Bu ne müthi manzara.

Daha arkadan Balkan Harbi’nin kanl› ve felaketli hâilesi bal›yor. Burada 

memlekete, halkla beraber air nas›l a¤l›yor, inliyorsa kariler de o elim gün-

lerin içinde ç›rp›n›yor.

Harpten perian ç›kan yurdun istikbali için ümitler uyan›rken bir büyük 

felaket daha ba gösteriyor. Cihan Harbi.. Art›k dört sene her taraf ate için-

dedir. Bir taraftan sefalet, rezalet, idaresizlik, öteki tarafta tarihin kaydet-

medi¤i hamasetler, kahramanl›klar, Kutu’l-ammare, Çanakkale harbinin 

lavl› ve alevli, velveleli fakat an ve erefli sahneleri.

Nihayet silah›n› teslim eden ma¤lup bir millet, ecnebi igali alt›nda çi¤nenmi 

bir toprak, yanm›, y›k›lm› köyler bütün ac›l›¤› ve perianl›¤›yla canlan›yor. 

Yaral› aslan bu zillete katlanam›yor, art›k millet hakarete, istilaya isyan 

etmi, ayaktad›r. Büyük air de herkes gibi kalemiyle, sesiyle, vücuduyla 

onlar›n aras›ndad›r. Art›k, onun iirleri yak›c› bir alev, bir imektir. Halk da 

onunla beraber ba¤›r›yor: 

Hakk›d›r Hakk’a tapan milletimin istiklâl ..

Yaral› bir millet imân›yla fazilet ve efaatiyle bütün bir cihana galip ç›k›yor. 

O zaman Mehmet Âkif’i görmeli, hepimiz gibi, fakat herhalde hepimizden 

fazla, sevinmektedir. Harp bitmi. Fakat vatan serapa ›slaha, imara, yeniden 

kurulmaya muhtaç. Art›k ikinci bir fas›l bal›yor. Biz büyük airi o zaman 

gurbette görüyoruz. O da bir âlem. Nihayet vatana dönüyor. Aç›k al›nla bir 

imân ve fazilet kahraman› olarak vatan topraklar›nda arad›¤› rahmet-i 

ilâhiye köesine kavuuyor. Bunlar yaln›z Âkif’in hayat› m›, hay›r bu bir mil-

letin tarihi de. Büyük air o tarihe kar›arak bunlar› birlikte yaam›t›r. En 

güzide yetmi münevver muharrir, edip ve fikir adam›n›n Mehmet Âkif’in 

bu hususlar›n› tebarüz ettiren k›ymetli görülerini toplayan bu eserin yaln›z 

bu k›sm› bile en derin bir zevkle okunmaya de¤iyor. Böyle de¤erli eserlerin 

ço¤almas› ne kadar temenniye lay›ksa bu eser ve muharriri de o kadar takdir 

ve tebrike müstahakt›r.

Kaynak: Yeni Sabah, 9 Kânunisani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de sehven 9 ubat 
1939 tarihiyle, s. 238-241’de aynen yer alm›t›r).
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166.

Mehmet Âkif’e çatanlara cevap:

Rejimimizin laik olması halkımızın  
dinsiz olmasını icap etmez

Salahî Güvenç

Üstat Mehmet Âkif’in ölümünün ikinci y›ldönümünü anmak için gençlerin 

tertip etti¤i ihtifal ve merasim her nedense birçok münakaalara yol açt›. 

Gittikçe h›z alarak leh ve aleyhte mütalaalarla devam eden bu münakaalara 

itirak etmeyece¤im: Yaln›z bir hukukçu s›fat›yla nazar-› dikkatimi celbe-

den ve mânas› henüz kavranmad›¤› anla›lan bir mefhum üzerinde duraca-

¤›m. Mehmet Âkif için verilen k›ymeti fazla görenlerin umumiyetle 

birletikleri bir nokta mevcuttur. Bunlar diyorlar ki: Mademki lâik bir mil-

letiz, eserlerinde dinden ilham alan ve dinî nereden bir adama fazla bir 

k›ymet vermek ve onun arkas›ndan yürümek mümkün de¤ildir. Edebî mev-

kii ikinci derecede kal›r.

Bilen bilmeyen son zamanlarda lâik kelimesini çok kullan›yor. Fakat yerinde 

ve s›ras›nda kullan›yor mu? Hay›r!

Lâiklik siyasî mânada bir rejim meselesidir. Meselâ lâik Fransa Cumhuriyeti 

dedi¤imiz zaman hükümet ilerinde din ve dünyay› ay›ran ve fakat vicdan 

hürriyetlerine riayet eden ve bir din ve akideyi ötekine tercih etmeyen bir sis-

tem anl›yoruz. Lâikli¤i, diksyonerler de böyle tarif eder. Fakat bu rejim ve 

siyaset Frans›zlar›n ferden bir din tan›mad›klar› ve Frans›z milletinin dinsiz 

oldu¤unu ifade etmez. ‹ngiltere de kilise ileriyle devlet ilerini ay›rm›t›r. 

Bu itibarla lâik bir devlettir. Fakat ‹ngiliz milleti ve ‹ngiliz ferdi an‘aneye 

dükün ve çok gayretli bir H›r›stiyand›r. Bu misâlleri demokrasi esaslar›yla 

idare olunan bütün milletlere temil edebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti de din 

ve dünya ilerini ay›ran lâik bir rejimdir. Fakat Türk milleti ve Türk ferdi de 

bütün milletler gibi dinsiz de¤ildir. Dün oldu¤u gibi bugün de dindard›r. 

Dini vicdan›nda bir saadet günei gibi ta›r. Ve onunla zevk duyar, iftihar 

eder.

‹çtimaî mânada lâiklik, vicdan ve din ilerinde müsamahakâr hareket etmek 

mânas›na gelir. Herkesin bir vicdanî kanaati vard›r. Medenî lâik cemiyetler 

bu kanaatlere hürmet eder. Ferdî mânada lâiklik, kimsenin itikat ve vicdan›na 

kar›mamak ve bunlardan dolay› kimseyi muaheze etmemek demektir.

‹te siyasî ve ferdî bak›mdan bütün medeniyet âleminin anlad›¤› ve tatbik 

etti¤i lâiklik budur. Hukuk ilmi, siyasal ilimler ve içtimaî bilgiler de böyle söy-

ler. Mehmet Âkif münakaas›ndan anla›l›yor ki, bizde lâikli¤i dinsizlik ola-

rak anlayanlar da vard›r. Bunlara göre bir insan dindar oldu mu, geri bir 

insand›r. A¤z›yla ku tutsa, beynelmilel bir âlim olsa, air olsa, sanatkâr olsa 

da k›ymet ve itibardan dümütür. Onun bütün meziyetleri, de¤erleri 

unutulmal›d›r. ‹te as›l zararl› olan zihniyet budur. E¤er dünyadaki insanlar›n 
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bir akide ve dine mensup olanlar›yla olmayanlar›n› ay›rt etmek laz›m gelse, 

bir itikat beslemeyenlerin say›s› büyük bir kalabal›k içinde kaybolurdu. 

Vahi dedi¤imiz bugünkü yamyamlar bile bat›l da olsa bir itikat 

ta›maktad›rlar. Ta ilk insanlardan beri beeriyet geldi¤i ve gidece¤i âlemi 

izah edecek bir felsefe aram› ve kendine muhitine hâkim olan görünmez 

büyük kuvvet önünde e¤ilmitir. ‹ptidaî putperestlikte bile bu yaratan kuv-

vetin kar›s›nda duyulan korku hissolunur.

Bu ne kadar dar bir düüncedir ki; yüz milyonlarca her ›rktan, her fikirden 

insanlar› hiçe say›yor.

Lâikli¤in böyle bir tefsiri bir milletin bütün k›ymetlerini y›kacak bir bozgun-

luk olur. Türk milleti binlerce mutekit cihanumul adamlar yetimitir. 

Bunu reddetmek ve görmemek ancak k›pk›z›l bir fikrin kâr›d›r. En büyük 

medeniyet eseri vicdan hürriyetlerine riayet ve müsamaha etmek oldu¤u 

gibi en medenî insan da bakas›n›n inand›¤› itikada hürmet etmesini bilen 

âlimlerdir. Bilmeyenler iitsin!

Kaynak: Yeni Sabah, 10 Kânunisani 1939.(Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de sehven 9 Knunisani 
1939 tarihiyle ve baz› tasarruflarla s. 154-156’da yer alm›t›r).
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167.

Mehmet Âkif’e çatanlar cevap:

Kervan yürüyecektir

Faruk İlker

Gene sokak yaz›c›lar›na i ç›kt›. Para almak, ho görünmek, fikir atmak iste-

yenler buyursun; hücum var! Milleti soymaya çal›an mürabahac›lara, ecne-

bi propogandac›lara, gizli emellerle çal›anlara de¤il, erefe, fazilete, bir 

ahlâk mümessiline, bir insanl›k timsâline, bir vatanpervere hücum var.

Yükselmek, boyunu göstermek isteyen cüceler buyursun; gene hücum edile-

cek bir eref, üzerine bas›lacak bir insan mevzubahs. Kendine itina ettirmek 

için hastal›k icat eden histerikler gibi alâka çekmek için muhakkak bakas›na 

hücum mu etmek lâz›md›r? Buna sebep ne? Gençli¤in Âkif hakk›nda temiz 

heyecan› m›? Acaba neyi çekemiyorlar? Kendilerinin ebediyen nail olamaya-

caklar› bir mazhariyeti mi?

Âkif sa¤ olsa kendisi hakk›nda söylenenlere cevap vermeye tenezzül edip 

etmeyece¤ini bilmem. Fakat mademki bugün o, konumuyor nam›na genç-

lik konuacakt›r.

Bilmem gençlik yüksek k›ymetini takdir ederek hissiyat›n› söyledi, hat›ras›n› 

tâziz etti ise bunda Âkif’in ne kabahati var? Sözlerinizi bize söyleyiniz. “Sizin 

yapt›¤›n›z deliliktir, irticad›r, vatana h›yanettir” deyiniz. O zaman cevab›n›z› 

daha iyi al›rs›n›z. Kendini sevdirmek bu kadar büyük bir cürüm mü ki o 

temiz insana mezar›nda bile çamur at›yorsunuz.

Yok Fikret daha büyükmü, bilmem kim ne demi, Âkif nas›l yazm›. Bunlar 

bo eyler. Biz Âkif büyüktü derken, Fikret’i inkâr m› ettik? Bu elmasla gene 

elmas› mukayese gibi olur. ‹kisi de temiz. 

Birinin yükselmesi muhakkak di¤erinin alçalmas›n› iltizam eden bir ey mi 

ki Fikret’i yükseltmek için Âkif’i düürmeye çal››yorsunuz? Zavall› Fikret, 

e¤er ruhu medhiyecilerini gördüyse muhakkak ikinci defa ölmütür.

Biz, ‹stibdat, Merutiyet, Cumhuriyet gibi üç devir görüp üç renk de¤itiren 

bukalemunlardan de¤iliz. Harp içinde do¤duk, sonra kurtulmu, mesut bir 

vatan içerisinde büyüdük. Bir fikir, bir ideal tan›d›k. Biz cahiliz. Biz riya, 

yalanc›l›k, haks›zl›k bilmiyoruz. Fakat buna mukabil bize kadirinasl›¤› 

bugün dümemek, yar›n ilerlemek için maziye dayanmay›, bakalar›n›n 

üstüne basmamay› ve erefli tarihimizi ö¤rettiler. Biz Yunus Emre gibi bu 

vatanda odunun bile e¤risine tahammül edemiyoruz ve do¤rular› seviyoruz. 

Size kar› verdi¤imiz cevaplar bu tahammülsüzlü¤ümüzün neticesidir ki 

gençlik heyecan›m›za ba¤›lay›n. E¤er sizin fikrinizce dindar olmak, yani 

Âkif gibi e¤ilmeyen, sat›lmayan, insanl›¤›n ve faziletin timsâli bir Müslüman 

olmak bir irtica ise, bakas›n›n yüzüne bir lekedir diye yap›t›rmak istedi¤iniz 

bu paye korkar›m ki ebediyen size nasip olmayacakt›r.
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Kemal dedik, berbatt›r dediler. Âkif diyoruz, sus, dindard›r, dediler. Fikret, 

desek, eminim ki b›rak u Kolej bozmas›n› diyen seciyesizler bulunacak.

Bu çekememezlik, bu k›skançl›k niye?

Hiç olmazsa bu ba¤›ranlar, ba¤›rd›klar› kadar olmaya çal›salard› âtide 

onlar›n da hat›ralar›n› tâziz edecek bir nesil gelirdi.

Yar›n memleketi ele alacaklar›n k›ymet hükümlerinin mesuliyeti kendileri-

ne aittir. 

Bütün söylenenlere ra¤men ne yapt›¤›m›z› biliyoruz. Kervan yürüyecektir.

Kaynak: Yeni Sabah, 10 Kânunisani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de sehven 9 Kanu-
nisani 1939 tarihiyle s. 156-158’de bir cümle ç›kar›larak yer alm›t›r).
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168.

Şair Âkif’e yapılan hücumların akisleri

Mülakatı Yapan: Nusret Safa Coşkun

Cevaplayan: İsmail Habib [Sevük]

Âkif münakaas›n›n gürültüsü hâlâ edebiyat âlemimizin kubbesinde akisler 

yap›yor. Biz Âkif milliyetçi bir air mi, yoksa sadece bir din airi mi oldu¤unu 

tespit yolunda, yani iki Âkif’ten hakikisini bulmak arzusile edebî otoriteleri 

konuturuyoruz. Âkif’e pala sallayanlarla, kalkan tutanlar aras›ndaki fark› 

ve hakiki Âkif’i bu cevaplarda bulmak mümkündür.

Bugün de Âkif’i edip ‹smail Habib’in a¤z›ndan dinleyeceksiniz:

—Âkif edebiyatta üç ahsiyet gösterir. Ona çatmak isteyenler bu üç 

ahsiyetten yaln›z birini dillerine doluyor, ona din airi diyorlar. Bu 

arada bu taraf› kusur say›l›rken di¤er meziyetleri asla hat›rlanm›yor. 

Türk Teceddüd Edebiyat› adl› kitab›mda söyledi¤im gibi onu s›rf bir 

din airi sand›k. O bize Müslümanl›k cereyan›n› yaln›z ba›na 

nazma çeken bir ses gibi geldi. Din Mehmet Âkif’in n›sf› ise de 

tamam› de¤ildir. ‹çtimaî Mehmet Âkif’le vaiz Mehmet Âkif’i 

ay›rmak icap eder.

Âkif Türk foneti¤ini ilk kullanan airdir. Aruza hakimiyet itibarile bütün 

maziden beri kalk›p gelen yedi asr›n en son irtifa›d›r. iirin kuvveti itibarile 

Türkçülük taraf› da mahallici¤inden geliyor. Âkif’in ‹slâmc›l›k taraf›na 

gelince:

Onun idealinde aldand›¤› taraf udur: O, kurtuluu kavmiyeti eriten ‹slâml›k 

vahdetinin kuvvetlenmesinde görüyordu. Nitekim Nam›k Kemal’le, Hâmid’in 

de din taraf›nda hep bu his hâkimdir. Halbuki vukuat bunun aksini ispat etti. 

Mehmet Âkif ‹slâm idealcili¤i itibarile çok be¤endi¤i eyh Cemaleddin 

Efgani’ye bile ulamam›t›r. ‹lk defa bu büyük adam, ancak ‹slâm camialar›n›n 

kendi milliyetlerine sar›larak kurtar›lacaklar›n› söylüyordu.

airde akide aramay›z. Cemiyete bayraktarl›k yaparken ahlâk›n› sorar›z. 

Nam›k Kemal’e inan›yorsak zindanlar› istihkâr etti¤i için, merdim, dedi¤i 

zaman üphemiz olmad›¤› için. Fikret faziletten bahsetti¤i zaman faziletli 

idi.

Samimi midirler, ona bakar›z. Âkif’in de dincilikte tek k›ymet taraf› idealine 

samimiyetinde idi. ‹deali bize z›t olan› dahi idealist oldu¤u için severiz.

Âkif’i ink›lâp aleyhtar› zannetmek de en büyük hatad›r. apkay› s›rf hissî, 

ailevî sebeplerle be¤enmedi; gitti. Bu bir pasif hareketidir. Hiç olmazsa riya 

yapmad›; zaten fesi de sevmezdi. Ne sar›k giydi, ne fesi sevdi ve apka ile de 

dinin gidece¤ini sanan kafalardan hiç de¤ildi. Nitekim böyle oldu¤unu gur-

bette tatt›ktan sonra ba›na apkas›n› giyerek vatana döndü ve Allah’tan 

kendi vatan›nda bir avuç topra¤›n› çok görmemesini yalvara yalvara öldü. 

“Onun İstanbul’da doğup büyümesi 
Türkçe şivesine ayrı bir kuvvet teşkil 
etti. Bu noktada Mehmet Âkif’te lisan 
itibarile koyu bir Türkçülük; mektep 
görmesi ve Fransızca’yı bilmesi  
sayesinde de maşerî dertleri ve 
mahallî hayatları iyi görür içtimaî göz 
sahibi bir münevverlik; köklü ve kuv-
vetli medrese tahsilinin ve mensup 
olduğu ailevî vaziyetin ilcâsile de onda 
sarsılmaz ve vecd haline gelmiş bir 
Müslümanlık görürüz”.  
(İsmail Habib Sevük, Edebî Yeniliğimiz)
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Atatürk de onun büyük bir air oldu¤unu biliyordu. Bunu ‹stiklâl Mar›’na 

ilimeyiinden anl›yoruz. 

Âkif’i millî mücadele senelerinde, “Süleymaniye” ve “Fatih” kürsülerindeki 

vaiz Âkif’ten biraz farkl› görürüz. O da biraz hakikati anlam› olacak ki,

O benimdir, o benim milletimindir ancak

diyor ve art›k millet ve ›rk kelimelerini kullan›yor. Onun bir ideal olan din 

taraf›n› yeil cübbeli bir yobaz ekline koyanlar, onu istismar edenlerdir. O 

medeniyete asla düman de¤ildi.

Medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar

derken, müstevli ve emperyalist Avrupa’y› ifade ediyordu. ‹stiklâl Harbi’nden 

sonra bir tahavvül safhas› vard›r. Eskisi gibi kurtuluu dinde görmüyor. 

Çünkü bizbize kald›k. Eskiden “Türk Araps›z yaayamaz” derken, Arap 

beraberdi. Fakat kendimizi kurtard›¤›m›z zaman Arap beraberimizde 

de¤ildi. 

Âkif’i bundan sonra ›rk, millet, vatan kelimeleri çok s›k kullan›rken görüyo-

ruz. O medrese kültürü, ‹slâmî akidesile inanan, mümin bir adamd›. Fakat 

gene ideolojisini b›rakmad›. Tek fazileti samimi oluudur. 

Son devresinde, M›s›r hayat›ndan sonra vatana geldi¤i zaman onu dinî mev-

zulardan çok ritme vermi bulduk.

Gençlik niye Nam›k Kemal’i seviyor? Onun gibi yazmak için mi?..

Bugün biz Nam›k Kemal’in piyeslerini, romanlar›n›, üslubunu model diye 

almak için sevmiyoruz. Bunlar› örnek yapmak geriye gitmektir. Öyleyse 

gençlik Nam›k Kemal’in nesini seviyor, niçin seviyor? 

Sevilen Nam›k Kemal’in bugün de yar›n da ileri olan taraf›d›r. Nam›k 

Kemal’in ileri taraf› vatan ak› bir dev gibi milleti sürükleyii, zulme kafa 

tutuu gibi bütün gençlerimize her vakit ideal olacak taraf›d›r. Nam›k 

Kemal’in dili, tekni¤i, üslûbu her taraf› döküldü; fakat kalan dev taraf›, ite 

sevilen budur.

Âkif de, onun ideolojisinin ‹slâm milletlerinin kurtulu çaresindeki aldan› 

taraf› bütün hadisat›n belâgatile döküldü.

Fakat onda da ayakta kalan Türk dilini en son güzelli¤e ç›kar››, milletini 

sevii, ahsî ahlâk itibarile granit bir fazilet oluu, gençlik bütün bunlar› teb-

cil ediyor.

Kaynak: ‹kdam, 11 ‹kincikânun 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de sehven Son Posta 11 
Kânunievvel 1948 tarihiyle tam metin olarak s. 169-172’de verilmitir).
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169.

Şair Âkif’e yapılan hücumların akisleri

Mülakatı Yapan: Nusret Safa Coşkun

Cevaplayan: Agâh Sırrı Levent 

Âkif’in ölümünün ikinci y›ldönümü münasebetile hakk›nda yap›lan 

münakaalar devam ediyor. Biz bu neriyat s›ras›nda ortaya at›lan baz› iddi-

alar›, afakî düünü ve amiyane görü mahsulü sayd›¤›m›z için hakiki Âkif’i 

sahib-i salahiyet a¤›zlardan dinlemek istedik. Bugün edebiyat tarihçisi Agâh 

S›rr› Levent’in cevab›n› okuyacaks›n›z.

Agâh S›rr› Levent sualim kar›s›nda:

— Âkif’in ölümünde ben fikrimi söylemitim, dedi. Tekrarl›yay›m:

— Bir airi, sanat sahas›nda be¤enenler ve be¤enmeyenler oldu¤u 

gibi, o airin ideolojisini kendi noktai nazarlar›na, uygun görenler 

veya görmeyenler de olabilir. Ancak o airi tenkit ederken, malik 

oldu¤u k›ymetleri görmek istemeyerek toptan inkâra kalk›mak ne 

kadar hatal› ise, takdir ederken de haiz olmad›¤› vas›flar› isnat 

etmek suretile ifrata kaçmak o derece yersizdir.

— Galiba Mehmet Âkif için de böyle yap›lmaktad›r. Halbuki yedi cilt-

lik Safahat meydanda. Âkif de aram›zdan ayr›lal› henüz iki y›l oldu. 

Eseri de müessiri de objektif olarak tetkik etmek imkân› elimizde 

mevcuttur. 

— üphesiz Mehmet Âkif edebiyat tarihimizin ehemmiyetle kayde-

dece¤i bir ahsiyettir. Bu ehemmiyet her eyden evvel samimili¤i ve 

tabiili¤i itibarile Türk nazm›nda bir merhale olmas›ndand›r. Saf 

iiri arayanlar onun birçok manzumelerinde iir bulamazlar. 

Haklar› da vard›r. Ancak ta›d›¤› iman›n kuvvetinden gelen bir 

cokunlukla yazd›¤› manzumelerin içinde iir denecek hayli parça-

lar oldu¤u da inkâr edilemez. iirin kuvveti, airin duymakta ve 

duyurmakta gösterdi¤i kudretin derecesile ölçüldü¤üne göre, bu 

manzumelerin kendi nevi içinde yüksek birer de¤er ta›d›¤› 

mahakkakt›r.

— Meselâ Balkan Harbi felaketinden sonra yazd›¤›:

Utand›m a¤l›yarak, a¤lad›m utanm›yarak

Ve Çanakkale Harbi’nden sonra yazd›¤›,

Gömelim gel seni tarihe desem, s›¤mazs›n

gibi m›sralar› içinde bulunduran manzumeler ne kadar kuvvetlidir.

Mehmet Âkif kuvvetli din terbiyesile yetimi bir memleket çocu¤udur. 

Onu kolayl›kla heyecana getiren hâdiseler memleketin o zamanki feci 
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ak›beti, siyasî ve içtimaî bozukluklar; tembellik, miskinlik ve kay›ts›zl›k gibi 

memleketin umumî hayat›n› kemiren dertlerdir. Bu gibi mevzular› teren-

nüm eden bir air elbette tevkire lay›kt›r. Hiçbir zaman ferdî hisleri teren-

nüm etmedi diye bir airi tenkit etmeye hakk›m›z olamaz. Ancak iyi ifade 

etmise güzel bulur ve be¤enir; iyi ve kuvvetli ifade edememi ve bizde bir 

heyecan tevlit edememi ise be¤enmeyiz. ‹te bu kadar.. Âkif’in ahsiyeti ve 

eserleri hakk›ndaki mülahazalar›m› gereke vefat›ndan sonra yazd›¤›m Yeni 

Türk’teki makalemde, gerek son zamanda neretti¤im Edebiyat Tarihi 

Dersleri’nin üçüncü cildinde tahlil etti¤im için bu nokta üstünde fazla dur-

mak istemem. 

Ancak ideolojisi hakk›nda birkaç söz söylemek isterim: Âkif Merutiyet’ten 

sonra balayan ve Balkan Harbi’nden sonra h›zlanan Türk[çü]lük, ‹slâmc›l›k 

ve Garpç›l›k gibi cereyanlar›n içinden ‹slâmc›l›¤› benimsemi bir airdir. 

Ald›¤› kuvvetli dinî terbiyeyi ve büyüdü¤ü muhiti düünecek olursak, bunu 

Âkif için çok tabii görürüz. Nas›l ki, Türkçülük cereyan›n› müdafaa edenler-

den Ziya Gökalp, siyaseten ‹slâmc›l›¤› tutmak zaruretini duymutu. Hatta 

daha garibi; Büyük Harp bu siyaseti bir iflasla neticelendirdi¤i ve ‹stiklâl 

Harbi Türk milletinin kendi benli¤ine dayanmak zaruretinden do¤du¤u 

halde, son zaferden bir ay evvel Diyarbak›r’da ç›kard›¤› küçük mecmuada ki 

“Dine Do¤ru” makalesinde hâlâ bu nokta-i nazar› tervic etmekte idi.

Bunlar› söylemekte maksad›m udur ki; her ahsiyet kendi devri içinde 

mütalaa edilmelidir. Vaktile ‹slâm veya Osmanl› siyasetini takip etti¤i için 

herhangi bir mütefekkiri mahkûm etmeye hakk›m›z olamaz. Ancak 

ahsiyetini tahlil ve tenkit ederken bugünkü fikirlerimize uygun olmayan 

noktalar› kaydeder ve mukayeseler yürütürüz. 

Âkif için, içinde bulundu¤u Müslüman âlemin haricinde, bu âlemin adetle-

rine ve an’anelerine tamamile yabanc› bir garp âlemi mevcuttur. Bu iki 

dünyan›n birbirile birlemesine imkân yoktur. Garp âleminin medeniyeti 

bize di bilemektedir. O medeniyet, “Maskara mahlûk”tur; “kahpe ve 

yüzsüz”dür; nihayet “tek dii kalm› canavar”d›r. 

Bununla beraber ilim ve fen hep bu diyarda vard›r. Ancak bu medeniyetin 

tekni¤ini almak ve eski müesseseleri ›slah etmek laz›md›r. 

Âkif’in millî air olup olmamas›na gelince: Âkif muhakkak ki milliyetini 

sever. Ancak onun tasavvur etti¤i milliyet bizim düündü¤ümüz milliyetten 

farkl›d›r. O, Müslüman air oldu¤u için bütün Müslümanlar› bir millet adde-

der. Baka türlü milliyet onun havsalas›na s›¤maz. 

Fakat böyle düünmekle onun Türk milletini sevmedi¤ini; vatanperver 

olmad›¤›n› söylemek elbette kimsenin hat›r›ndan geçmez. 

Âkif memleketini o kadar çok sever ki; millî mücadele senelerinde Anadolu’ya 

geçmi ve birinci Millet Meclisi’nde mebus olarak bulunmu ve memleketin 

u¤rad›¤› felâketler kar›s›nda ‹stiklâl Mar›’n› yazm›t›r. Hatta o zaman, 

evvelce çok sarih olarak söylemedi¤i millet kelimesini de telaffuz etmekten 

kendini alamam›t›r. ‹te ‹stiklâl Mar›’nda bulunan birkaç m›sra
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O benim milletimin y›ld›z›d›r parlayacak
… 
Hakk›d›r Hakk’a tapan milletimin istiklâl 
… 
Kahraman ›rk›ma bir gül ne bu iddet bu celâl 
… 
Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl

derken burada kulland›¤› millet elbette Müslüman Türk milleti; ›rk da 

Müslüman Türk ›rk›d›r. 

Nihayet Mehmet Âkif, ferdî ahlâk itibarile emsâline az tesadüf edilir bir 

insand›r. Do¤ru bildi¤i yolda amadan yürüyen, hiç e¤ilmeyen, faziletli ve 

ciddî bir insan. Bu kadar metin ahlâka sahip bir insan için ve kendisine 

daima tekrarlad›¤› ‹stiklâl Mar›’na ba¤›layan air için gençli¤in yapt›¤› bu 

ihtifal ve gösterdi¤i alâka elbette yerindedir. 

Türk gençli¤i, kendine hizmet eden, istikbale haz›rlayan ahsiyetleri ne 

kadar tevkir eder ve hat›ras›n› hürmetle anarsa o kadar kadirinasl›¤›n› gös-

terir ve rütünü ispat eder.

Kaynak: ‹kdam, 12 ‹kincikânun 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de s. 172-175’te, sehven 
Son Posta’dan iktibas edildi¤i belirtilmi ve fakat metin tam olarak yer alm›t›r).

Âkif’in şiir defterinden kendi el yazısıyla kıtalar. 
En son kıtada şöyle diyor şair: 

Tek hakikat var, evet, bellediğim dünyadan, 
Elli, altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın; 

Hepimiz kendimizin, bağrı yanık, âşıkıyız 
Sade, ilânı çekilmez bu acayip aşkın!

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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171.

Mehmet Âkif hayatı ve eserleri

Kâmil Miras

Safahat airi Mehmet Âkif’in vefat›n›n ikinci y›ldönümü münasebetile 

nerolunan bu kitaba ciddi bir ihtimamla vücud veren Eref Edip’i bu müs-

tesna muvaffakiyetinden dolay› takdir ve tebrik ederim. imdiye kadar millî 

kütübhanemize Âkif’in bütün eserlerile beraber Asr-› Saadet gibi çok k›ymetli 

kitablar hediye eden Eref Edip’in, bunun tahrir ve tertibile iki sene megul 

oldu¤una mukaddimede bildirmesi eserin ehemmiyeti hakk›nda bana ilk 

fikri verebilmiti.

Sonra büyük airin fikir ve kalem arkada›n›n sade ve selis bir üslûbla 

yazd›¤› ilk k›sm› okudum. Üstad›n Sebillürread bamuharrirli¤ile balay›p 

M›s›r Apartman’›ndaki son günlerine kadar devam eden otuz senelik umumî 

ve hususî hayat›n›n her safhas› bir seyir tarihi takib edilerek canl› birer levha 

halinde tasvir edildi¤ini gördüm. Sonra Ömer R›za’n›n, daha sonra memle-

ketimizin yetmi kadar güzide muharrir ve mütefekkirlerinin k›ymetli 

yaz›lar› geliyor. Bu suretle eser yedi yüz sahifeyi ihtiva ediyor.

Hiç tereddüd etmeden diyebilirim ki bizde sahibi tercümenin bütün hayatî 

hâdiseleri mübala¤as›z, eksiksiz toplay›p ilmî bir ekilde tertib ve tasnif edi-

lerek yaz›lan ilk tercümei hal, Eref Edip’in bu Mehmed Âkif Hayat› ve Asar› 

adl› kitab›d›r. Âkif’in manevî varl›¤›n› kendi asarile birlikte sa¤ ve zinde ola-

rak ebediyetlere kadar yaatacakt›r.

Bu yeni eserde Eref Edip’in büyük airin sade haricî hayat› de¤il, san’attaki 

dehas›, seciyesi ve hiç sars›lmayan iman ve akidesi, vatanperverli¤i, fazilet 

duygular› tamamile tespit edilmekle beraber hayat› batanbaa bir fazilet 

örne¤i olan Âkif’in, bu ilahî ve asumanî ihtisasat›n› Çanakkale’de ve ‹stiklâl 

Harbi’nde milletimizin cihana kar› gösterdi¤i hamaset ve ehametinden 

nas›l mülhem oldu¤u da terih edilmitir. Ki, bu da kitaba lay›k oldu¤u 

k›ymet ve ehemmiyeti izafe eden cihetlerden birisidir.

Balkan hezimeti, Harb-i Umumî ma¤lubiyeti, mütareke musibeti gibi 

facialar›n da aslan tabiatl› airin gönlünde nas›l ›st›rablar uyand›rd›¤›, atein 

makaleleri, heyecanl› hitabeleri de izah edilmitir.

Ömer R›za’n›n yaz›lar› aras›nda içim s›zlayarak itirak etti¤im bir teessüf ve 

telehhüfü vard›r ki, büyük Âkif’in ‹stiklâl Harbi s›ras›nda gözlerile gördü¤ü 

millî kahramanl›k menk›belerini terennüm etmek için zaferden sonra çizdi¤i 

geni bir program›n› Kur’an› Kerim’in tercümesi megalesile tatbik edeme-

mesi ve binnetice ne onun, ne de bunun vücud bulmay›p akim kalmas›d›r.

Çanakkale ehidlerile ‹stiklâl Mar› airinin heyecanl› tab’›, bu iki ölmez 

manzumesi gibi bize, milletin haf›za-i ihtiram›nda yaayacak birer hamaset 

arma¤an› sunaca¤›nda hiç üphe yoktu. Telâfisi mümkün olm›yan bu z›yaa 

ne kadara ac›sak azd›r. Bu ac›y› tadil edebilecek bir ey varsa, o da merhu- (M. Rüyan Soydan arşivi)

170.

İstiklâl Marşı şairinin  
kabri için

Gençlik taraf›ndan büyük air Mehmet 
Âkif’in yap›lmakta olan kabrinde kendi-
lerinin de bulunmas›n› arzu eden 
Edremitlilerin aralar›nda toplad›klar› 
paray› heyet-i tertibiyeye gönderdikleri 
haber al›nm›t›r. Edremitlilerin Âkif’e 
kar› gösterdikleri bu kadirinasl›k ve 

alâka takdire ayand›r.

Kaynak: Yeni Sabah, 15 Kânunusani 1939.
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mun Kur’an› Kerim tercümesinin bulunup bas›labilmesidir. Bu suretle hem 

milletin umumî iradesi yerine getirilmi, hem de bu mühim tercüme z›yadan 

s›yanet edilmi olacakt›r. Bunu da gene, böyle mükülleri iktiham edebilme-

sine Eref Edip’in yüksek azim ve himmetinden bekleriz.

Memleketimizin yetmi kadar muharrirlerinden her birinin Âkif hakk›ndaki 

ihtisaslar› onun manevî varl›¤›n› tekil eden ruhî vas›flar›ndan, ahlâkî mele-

kelerinden, meslekî kudretinden bir cihete müteveccihtir.

Her muharririn haline ve merebine göre Âkif’i bir zaviyeden görerek 

yaz›lan bu k›ymetli yaz›lar›n hepsi müstakbel neslimizin büyük airi iyice 

tan›yabilmeleri için birer hidayet me’ali olacakt›r.

Kaynak: Cumhuriyet, 25 Kânunisani 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de sehven 25 ubat 
1939 tarihiyle verilen metin s. 251-253’te aynen yer alm›t›r).

Meclis’e Kur’an ve hadis tercümesi  
hakkında takriri yazanlardan Karahisarlı 
Kâmil Miras. Kararın çıkmasını müteakip, 
Buharî’nin muhtasarı Tecrid’in ilk üç cildini 
Ahmet Naim, onun vefatı üzerine dokuz  
cildini de kendisi tercüme ve şerh etmişti.

“Ömer Rıza bir gün üstadın divitine bakmış, 
bakmış da kayınvalidesine demiş ki:

– Yirminci asır muharririnin yazı takımına 
bakınız!

Kayınvalidesi Ömer Rıza’nın bu sözünü  
üstada söylemiş. O da şöyle demiş:

– Ömer Rıza divite bakmasın, içerisinden 
çıkana baksın.

Üstad bunu hikâye ettikten sonra hemen 
ilâve etti:

– İçinden de bir şey çıktığı yok ya. Lâf 
olsun diye öyle söyledim”. 

(Eşref Edip, Mehmet Âkif)
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172.

Şair Âkif’in mezarının yapılmasına yardım edenler

Türk Veteriner Birli¤i Genel Sekreterli¤ine

‹stiklâl airimiz, büyük meslekda merhum Mehmet Âkif’in mezar›n›n 
yap›lmas› için Üniversite gençli¤i aras›nda teekkül eden komisyona muave-
net maksadile Türk Veterinerleri ve Âkif’i sevenlerden iliik listede görülece¤i 
üzere iki yüz ellisekiz lira on be kuru yard›m toplanm›t›r.

Hukuk Fakültesi’nden Muhtar Sencer ve T›p Fakültesinden Muhiddin 
Onba›o¤lu 5/12/938’de Pendi¤e gelmilerdir. Türk Veterinerleri ve Âkif’i 
sevenlerden toplanan iki yüz elli sekiz lira on be kuruu tamamen efik 
Kolayl›, Raif Köylüo¤lu, Eref Aray›c›, Erzincan’dan Cevat Gediz, Galip 
Bayer, Veteriner meslekdalardan Nuriye Baykara, Fehime Avc›l› ve S›hhiye 
memurlar›ndan Feriha Güner ve Makinist Yusuf Yavuz’un muvacehesinde 
ef Ali Ekrem Vardar’dan teslim alm›lard›r. Tesellüm muamelesine ait 
imzal› yaz›n›n bir kopyas›n› da iliik olarak ayr›ca sunuyorum. Mecmuam›zda 
neredilmesini sayg›lar›mla rica ederim.

Dr. Ali Ekrem Vardar

Say›n meslekda›m›z ve ‹stiklâl airimiz büyük ölü Mehmet Âkif’in mezar›n›n 
yapt›r›lmas› için veteriner meslekdalar›n yapt›klar› k›ymetli ve unutulmaz 
yard›mlar›n›n listesidir:

 Lira    K.

Pendik müessesesinden 13 50

Etlik  22 65

Çifteler Haras›’ndan 12 50

Karacabey Haras›’ndan ve Merinos  86 60 
Çiftli¤i Direktörlüklerinden

‹stanbul Veterinerleri 11 

‹zmir Veterinerleri 8 20

Çukurova Haras›’ndan 5

Erzincan Serumevi 5

Askerî Baytar Tatbikat Mektebi 19

‹stanbul Veterinerleri II. Parti 8

Edirne Veterinerleri 6 40

‹stanbul Belediyesi Veterinerleri 9 30

arköy Veterinerleri 8

Âkif’i sevenlerden Çorlu Veterineri eli ile 20

ura-y› Devletten eski veteriner 5  
genel direktörü Ali R›za Uygur

Veteriner Ba Müfettii Adil 1

Profesör R›za ‹smail 1

 Lira     K.

Profesör Ahmet Hamdi Esgün 1

Gelibolu Veterineri Faik Dikmen 1

Dr. Nurettin Öktel (Veteriner Fakültesi) 1

Cevdet Vanl›gil (ile Veterineri) 1

Nail Do¤ruman  
(Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Asistan›) 1

Bayramiç Veterinerleri 2

Ku Adas› Veterineri Ali Tör 1

‹stanbul Ayg›r Deposu Müdürü Abdülkadir 1

Kartal Veterineri Muharrem 1

Maliye Vekâleti Mümeyyizlerinden  
M. Vardar 1

Yalova Veterineri ve Müdürü 2

Kartal Ziraat Muallimi Tahsin 1

Emirda¤ Veteriner Müdürü  
‹smail Hakk› 1

Pendik Veterineri R›fat 1 

Toplam 258 15
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‹stiklâl airimiz büyük ölü Mehmet Âkif’in mezar›na yard›m maksadile Türk 

Veterinerleri ve Âkif’i sevenlerden Ali Ekrem Vardar›n toplad›¤› yard›ma ait 

yaz›d›r:

‹stiklâl airimiz büyük ölü Mehmet Âkif’in mezar›n›n yapt›r›lmas› için 

gençler aras›nda teekkül eden komisyona yard›m maksadile Türk Veteri-

nerleri ve Âkif’i sevenlerden olmak üzere Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 

efi Dr. Ali Ekrem Vardar, ceman iki yüz elli sekiz lira on be kuru yard›m 

toplam›t›r. Ali Ekrem Vardar, Hukuk Fakültesi’nden Muhtar Sencer ve T›p 

Fakültesi’nden Muhiddin Onba›o¤lu 5/12/1938’de Pendik’te toplanm›-

lard›. Ai Ekrem Vardar Türk Veterinerleri ve Âkif’in sevenlerden toplad›¤› 

bu iki elli yüz lira on be kuruu müessese arkadalar›ndan aa¤›da imzalar› 

bulunanlar muvacehesinde Muhtar Sencer ve Muhiddin Onba›o¤lu’na 

aynen teslim etmitir:

Dr. Ali Ekrem Vardar efik Kolayl› Raif Köylüo¤lu

Eref Ayarc› Cevat Gediz Galip Bayer

Muhtar Sencer Nuriye Baykara Muhiddin Onba›o¤lu

Ald›k 

Kaynak: Türk Veterinerler Birliği Dergisi, sayı: 1-2, İkincikânun-Mart 1939, s. 101-103.
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173.

Üç şair

Halûk Y. Şahsuvaroğlu

Seksen y›ld›r, bir milletin vatan heyecan› onlar›n m›sralar›nda dalgalan›yor. 

‹stibdad› görenler kadar, onu tan›mayanlar da “Vatan Kasidesi”nin ürpertici 

tesiri alt›ndad›rlar.

Yeni nesiller, sultan› ve ihaneti yaln›z tarihlerde okudu. Bu devrin saltanata, 

hafiyeye ve irticaa isyan› “Bir Lâhza-y› Teehhür”ün, “Millet ark›s›”n›n 

m›sralar›nda tunçlam› ve ebedîlemi bulunuyor.

‹stiklâl kavgas›, esatirî kahramanl›klar›n üstünde, her kalemin dokunmaya 

cesaret edemiyece¤i engin bir mevzudur. O mevzuu ateten m›sralarla ebe-

diyete yazan air, bugün oldu¤u kadar yar›n da saygiyle an›lacakt›r.

Onlar, edebiyata yaln›z, vatan iirini getiren, üç büyük devir de¤ildirler. 

Edebiyata yenilik yapanlar›n da ba› oldular. Nam›k Kemal, Divan Edebiyat› 

yerine Garp Edebiyat›’n›n ekil ve bilhassa fikir taraf›n› getirdi. Türkçenin 

sentaks›n› yapt›. Muas›rlar›na ve kendinden sonrakilere, hislerini ve fikirle-

rini Avrupaî bir tarzda ifade etme¤i ö¤retti:

Tevfik Fikret, Tanzimatç›lar›n nâz›mda yapt›klar› teceddüde vus’at verdi. 

Edebiyata daha yeni bir ekil, daha yeni bir fikir ve zevk getirdi.

Mehmet Âkif aruz saz›n› Fikret’ten ald›¤› zaman zaten o saz, ya¤murun sesi-

ni veriyor, sabah ezan›n›n ulviyetini, k›l›c›n ak›rt›s›n› duyuruyordu. Âkif, o 

sazdan yeni sesler ç›karman›n s›rr›n› buldu.

En kar››k manzaralar› objektifine kolayl›kla alabilen bir foto¤raf gibi o da, 

mahalle kahvesindeki iskambil oyununu, koç dö¤üünü, köy dü¤ününü aru-

zun tannaniyetinde topl›yabildi.

Buna ra¤men, Ahmet Haim’in kar›s›nda Mehmet Âkif, Hamid’e mukabil 

Kemal’in iirlerinde fazla vuzuh ve sathîlik bulanlar, Fikret’i didaktik bir 

airden ileri götüremeyenler ve her üçü için de, as›l iirin ruhuna nüfuz ede-

mediklerini söyleyenler bulunacak ve bu bak›mdan eserleri tahlil ve tenkit 

edilebilecektir.

Onlar›n, münakaa kabul edebilen taraflar› gene, olsa olsa edebî cepheleri-

dir. Âdil olmak artiyle en titiz bir tenkit bile onlar› millet ve vatan airli¤i 

vas›flar›ndan ay›ramaz. Onlar, ebediyete airliklerinden evvel birer kahra-

man olarak intikal ettiler. Milletin kalbindeki yerleri, Edebiyat tarihindeki 

yerlerinden daha derindir.

Hal böyle iken, son zamanlarda üç airin edebî taraflar›na de¤il fakat millî ve 

vatanî cephelerine hücum edenler oluyor.

Dinsiz Fikret, dindar Âkif, insaniyetçi air, ‹slâmc› air münakaalariyle, 

onlara vatan ve millet severliklerinden ne kaybettirebilecekler?

“Namık Kemal ve Tevfik Fikret, inkilâp 
şairidirler. Sultana ve istibdada isyan 
ettiler. Onların asî mısraları hürriyet  
ve kurtuluş kavgamızın, ilk  
bayraktarlarıdır. Buna mukabil 
Mehmet Âkif’in sarayla ve sultanla 
kavgalı bir şiirini hatırlıyamıyoruz. Âkif, 
Kemal’le Fikret’in hasret çektikleri 
mes’ut devre erişmiş, 600 senelik 
köhne ve irticaî, müesseselerin  
yıkıldığını görmüştür. Fakat o, bu 
devirde, kalemini inkılâp davasında 
kullanmamıştır. (…). Onun hatırası, 
ancak ebedî İstiklâl Marşımızla  
beraber yaşayacaktır ”.  
(Halûk Şahsuvaroğlu)
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Biz, onlar›n ink›lâba uymam› taraflar›n› de¤il, lâkin sadece din taraflar›n›, 

lâik Türkiye’de kendilerine b›rakarak; as›l öhretlerini yapan vatan iirleri 

üzerine konumay› tercih ederiz.

“Fikr-i milliyeti tel’in ediyor peygamber” ve “Milletim nev-i beer vatan›m ruy-u 

zemin” m›sralar›, milliyetçi Türk gençli¤inin ruhunda asla yer bulam›yacak 

olan iki telâkkidir. Tevfik Fikret’e olan sevgimiz, elbette dinsiz oldu¤u için. 

de¤ildir. Onun ahlâk›n›, faziletini, istibdada, ve haks›zl›¤a kar› geliini tak-

dir ediyoruz. Mehmet Âkif, hiç üphesiz gençli¤i, ismi etraf›nda dinci ve 

‹slâmc› oldu¤u için toplam›yor. Nesiller, Çanakkale’yi ve ‹stiklâl Mar›’n› 

yazan airi alk›l›yorlar.

Nam›k Kemal’i ise, milliyetçi, vatanperver ve ink›lâpç› oldu¤u için onu 

bütün taraflariyle seviyoruz.

Milliyet telâkkisi, Kemal’in asr›nda bugünkü mânas›n› ta›m›yordu. O devir 

ve o muhit içinde Nam›k Kemal vatanseverli¤i kadar milliyetperverdi de.. Ve 

bu iki büyük hissi yaln›z kendi içinde ve kendiyle beraber sönen birer alev 

parças› olmad›. O; içinin mukaddes ateini bütün bir millete ve nesillere üfli-

yerek Türk vatan›nda, yurt severli¤in ve milliyet ak›n›n mihrab› oldu.

Abdülhak Hâmit, Nam›k Kemal’in bu büyük taraf›n› u; sat›rlarla anlatmak-

tad›r: “Kemal’in, bize yadigâr kalan en dahîyane ve en payidar eseri vatan 

muhabbetidir, bizim içimizde vaktiyle uhrevî bir muhabbet idi. Kemal’in 

zuhuriyle dünyevî oldu. Onu vaktiyle kimimiz cennet kökünde, kimimiz 

meyhane köesinde, tekkelerde veyahut merakid-i evliyada ar›yorduk. 

Kemal, o muhabbeti vatan›n, kalbinde ve milletin vicdan›nda kalmak üzere 

vucude getirdi163

Nam›k Kemal ink›lâpç› idi. Yetmi sene evvel Arap harflerinin ›slâh›n› ve 

de¤itirilmesini, ileri sürmü164 ve fes giymenin bir görenekten ibaret 

oldu¤unu, fes kabul edilirken hiç bir faide mülâhaza edilmedi¤ini, ayn› 

suretle apka giyilmi olsayd›, sonradan fes giyenlerin, o devirde apka 

giyenler kadar itham edilece¤ini söyliyebilmitir.165 Halbuki yetmi sene 

sonra her iki ink›lâp da bir çok muhaliflerle kar›lat›.

Nam›k Kemal, fikrî hayat›nda hiç bir gerili¤e tahammül edemedi. Yaad›¤› 

devrin en ileri düünen münevver ve mütefekkiri kendisi oldu. Bay Kadri 

Karaosmano¤lu, onun Türk cemiyeti içindeki ehemmiyetli mevkiini u 

sat›rlarla anlatmaktad›r: “eyh Galip gelmeseydi, Nedim gelmeseydi, hatta 

Bakî hatta Fuzulî gelmeseydi, Türk edebiyat›nda hiç bir eksiklik olmazd›. 

Fakat Nam›k Kemalsiz bir asrî Türk edebiyat›, Nam›k Kemalsiz bir ink›lâpç› 

Türk nesli vücude gelebilece¤ini tahmin etmek hayli güçtür”.166

Üç ismi edebiyat tarihinde birletiren taraf devirleri içinde edebî teceddütte 

hizmetleri ve as›l itirak noktalariyse vatan airlikleridir.

Her üçünün de vatan ve millet sevgilerindeki sonsuzlu¤a ra¤men siyasî aki-

delerinde bariz ayr›l›klar ve inan›lar›nda ayn› noktada toplanamayan ileri 

ve geri telâkkiler aikârd›r. Bu bak›mdan bilhassa Nam›k Kemal’le Mehmet 

Âkif’i bir tutanlar çok aldan›yorlar. Kemal’le Âkif ayr› ayr› devrin adam›d›rlar. 

163 Milliyet gazetesi, Sene 928, Sayı 982. (Şahsuvar-

oğlu)

164 Türk Teceddüt Edebiyat Tarihi, İsmail Habip. (Şah-

suvaroğlu)

165 Nümune-i Edebiyat-ı Osmaniye, Ebuzziya Tevfik, 

“Görenek” adlı makaleden, s. 342. (Şahsuvaroğlu)

166 Milliyet gazetesi, sene 928, İkinci Teşrin. (Şahsu-

varoğlu)
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Aralar›nda bir nesil fark› var. Buna ra¤men Âkif, Nam›k Kemal’den geridir.

Kemal’in asr›nda, milliyet telâkkisi bugünkü mânas›n› almam›t›r. Fakat 

Mehmet Âkif yirminci as›rda Nam›k Kemal’in kavmiyet telâkkisini teren-

nüm etti.

Nam›k Kemal, yetmi sene evvel Arap harflerinin de¤itirilmesinden bahse-

diyor, apka veya fes giyme¤i bir görenek meselesinden ibaret say›yordu. 

Yetmi sene sonra Mehmet Âkif bunu bir din meselesi yaparak memleketini 

b›rakt›.

Nam›k Kemal ve Tevfik Fikret, inkilâp airidirler. Sultana ve istibdada isyan 

ettiler. Onlar›n asî m›sralar› hürriyet ve kurtulu kavgam›z›n, ilk 

bayraktarlar›d›r. Buna mukabil Mehmet Âkif’in sarayla ve sultanla kavgal› 

bir iirini hat›rl›yam›yoruz.

Âkif, Kemal’le Fikret’in hasret çektikleri mes’ut devre erimi, 600 senelik 

köhne ve irticaî, müesseselerin y›k›ld›¤›n› görmütür. Fakat o, bu devirde, 

kalemini ink›lâp davas›nda kullanmam›t›r.

Nam›k Kemal de, Tevfik Fikret de, Mehmet Âkif de devirlerine küstüler. 

Bulunduklar› muhitten uzaklat›lar.

Fakat Kemal, Magosa’ya sultan taraf›ndan at›ld›. Fikret, saraya ve haks›zl›¤a 

kar› Aiyan’a çekildi.

Âkif, Cumhuriyet devrinde ve büyük bir inkilâp kar›s›nda bu ink›lâb› 

benimsemedi¤i için M›s›r’a gitti.

Bütün bu ayr›lan ve birleen telâkkilerine ra¤men üç öhreti de ayn› safta 

toplayan, taraflar› unutm›yal›m. Üçü de, fikirlerinde sad›k kald›lar. Büyük 

bir ahlâk ve faziletle yaad›lar. Üçü de millet ve vatanlar›n› sonsuz bir akla 

sevdiler. Bu ak, Türk edebiyat›n›n hamasî m›sralar›n› yaratt›. Gençli¤e, 

imanlar›n›n yolunda hiç bir menfaat beklemeden can veriin büyük ve asîl 

misâlini gösterdiler.

Mehmet Âkif, bizim için, “Fikri milliyeti tel’in ediyor peygamber, Türk Araps›z 

yaamaz, kim ki yaar der, delidir”, m›sralar›n›n de¤il fakat, “Hakk›d›r Hakk’a 

tapan, milletimin istiklâl, Verme dünyalar› alsan da bu cennet vatan›” m›sralar›n›n 

airidir. Namuslu, üstün ahlâkl› ve feragat sahibi bir insan oldu¤unu 

unutm›yaca¤›z. Fakat ink›lâba uymayan taraflar›n› da ayn› dikkatle 

hat›rl›yaca¤›z. Onun hat›ras›, ancak ebedî ‹stiklâl Mar›m›zla beraber 

yaayacakt›r. Mehmet Âkif için yaz› yazanlar iki gruba ayr›lm› bulunuyor. 

Onu her tarafiyle kabul edenler ve alk›layanlar vard›r. Di¤er taraftan, onu 

tamamen inkâra kalkanlar› görüyoruz.

Vatansever, milliyetçi ve ink›lâpç› Türk münevveri her iki fikri de benimse-

yemez. Biz Âkif hakk›nda yukar›da söylediklerimizden sonra buraya Bay 

Hasan Âli Yücel’in Türk gençli¤inin ve dolay›siyle bizim düüncelerimizin 

çok güzel bir hulâsas› olan u sat›rlar›n› almakla iktifa ediyoruz:

“‹stiklâl mücadelesinden, sonra Mehmet Âkif, cemiyette gördü¤ü de¤imelere 

inanmad› ve inanmad›¤› için de uymad›. Be alt› sene memleketten uzak 
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yaamas›n›n sebebi budur. Çünkü onun cemiyet telâkkisi geriydi. Halbuki 

kurtulu zaferinden h›z›n› alan ink›lâp duramazd›. Bir muharebede s›k› bir 

yürüyü zarureti has›l oldu¤u zaman, bacaklar›nda kudret olmayanlar 

döküntüler aras›nda kal›rlar. Mehmet Âkif, halkç›l›k ruhuddar ve Türk mille-

tinin gösterdi¤i kahramanl›klar›n destan›n› duymakta büyük bir isabet 

göstermiti. Onun bence yarat›c› taraf› buradad›r. Yar›na intikal edecek taraf› 

buras› oldu¤u gibi, bu isabete mukabil, büyük bir dalâlete de dümütü.167

Tevfik Fikret, “Hak belledi¤in bir yola yaln›z gideceksin” diyen ve bunu ömründe 

tatbik etmi olan airdir. ‹stibdada ve haks›zl›¤a kar› geliile, namuslu ve 

feragati hayatile gençli¤e iyi bir örnek olmutur.

Vatansever, milliyetperver ve ink›lâpç› Nam›k Kemâl için söyliyeceklerimiz 

her vakit, hissettiklerimizden eksik kalacakt›r.

Ölümünün ellinci y›l dönümünde, bütün yurdu tutan öhretini 1888’den 

daha heybetli ve daha büyük bir kaya parças› hâlinde temaa ediyoruz.

Gazeller ve kasideler edebiyat›n›n kamer, nergis, canan m›r›lt›lar› aras›ndan 

onun sesi bütün gürlü¤ü ve erkekli¤ile ta›yor.

“Felek, her türlü esbab-› cefas›n toplas›n gelsin
Dönersem, kahpeyim millet yolunda bir azimetten”.

Onun 75 sene evvel heyecan›n› duydu¤u vatanseverlik, milliyet ak›, ve has-

retini çekti¤i ink›lâplar, bugün, hür bir vatanda gerçeklemi bulunuyor. 

Art›k, bu vatan “mahzun” de¤ildir.

Ve gençlik onun ad›n› büyük ihtifaller yaparak an›yor. “Mahzun” ölmütü. 

Fakat hür. Türkiye’nin üstünde dolaan ruhu imdi elbette mahzun de¤ildir.

Kaynak: Yücel, c. VIII, S. 48. ubat 1939.

167 Orhan Seyfi, Mehmet Âkif, Hayatı ve Eserleri, s. 16.
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174.

Âkif Türk müdür? Türk olmak ne demektir?

İsmet Rasin [Tümtürk]

Gazetelerde epeyce müddet devam eden bir münakaa oldu. Baz›lar› dediler 

ki Âkif Türkçü de¤il, ‹slâmc›d›r; o bugünün ‹nkilâb›na yabanc› kalm›t›r; 

Türk gençli¤i ve ‹nkilâb› onun hislerini, iratlar›n› terennüm edemez. 

Baz›lar› de cevap verip dediler ki, Âkif, bu halk› sevmi ve anlam› bir 

adamd›r, Âkif ‹stiklâl Mar›’n› yazm›t›r, Âkif fikrine sadakati, samimiyeti, 

ahlâk ve fazileti itibariyle hürmete lây›kt›r, ve Âkif’in Türk edebiyat›na 

büyük hizmetleri dokunmutur. Ve bunlardan u neticeyi ç›kar›yorlar ki 

Âkif’i daima sevecekler, sayacaklar ve ona inanacaklar.

Ben de münakaaya kar››yorum ve diyorum ki, Âkif hakk›nda böyle bir 

münakaa olmamal›d›r ve olamaz, çünkü Âkif hereyden evvel Türk de¤ildi. 

Bizim sevgimiz de, sayg›m›z da, inanc›m›z da yaln›z bizim gibi Türk olanla-

ra kar›d›r, bu hislerimizden bir zerresini bile yabanc›ya ay›rmaya hakikî bir 

Türk hiçbir vakit raz› olamaz.

“Âkif neden Türk de¤ildi?” sorusunun kar›l›¤› udur: Bir kimse hüviyet 

cüzdan›nda “Türk” yaz›lmakla Türk olamaz, onun Türk olabilmesi için iki 

art›n ayn› zamanda onda bulunmas› gerektir. Birinci art o adam›n 

damarlar›ndaki kan›n Türk kan› olmas›d›r; ikinci art o adam›n kafas›n›n 

içindeki bütün duygular›n en gizli, en ince taraflar›na kadar Türk olmas›d›r. 

Türk ad›na lâyik olacak bir adam muhakkak bu iki art› da tamamen, yerine 

getirmi olmal›d›r.

Türk olmak öyle bir eydir ki, taksim kabul etmez; meselâ bir adam, “Ben 

ayn› zamanda hem Türküm, hem de Arab›m”, yahut “Ben yüzde doksan be 

Türk, yüzde be Frans›z›m”, veyahut “Ben ömrümün 40 y›l›nda Türk, 20 

y›l›nda Rumum” diyemez; dese de biz onu dinlemeyiz. Türklük s›raya da 

konamaz: hiç bir Türk “Ben evvelâ u veya bu zümreye, u veya bu prensibe 

sad›k›m benim bu sadakat›ma kar› gelinmedikçe Türklü¤e de sad›k›m” 

diyemez, e¤er derse, biz ona Türk demeyiz. Türk olmak bir ya hep, ya hiç 

meselesidir. Bu meseleyi daha fazla anlatmaya lüzum yoktur, çünkü Türk 

olan onu anlatmaya hacet kalmadan bilir, Türk olmayan ise ne kadar anlat›lsa 

anlayamaz.

Mehmet Âkif Türklü¤ün birinci art›n›, yani kan art›n›, haiz mi idi? Belki 

evet, belki hay›r. Vak›a kendisi “Evet, ben Arnavutum!” diyor ama, Âkif’in 

Arnavutlu¤unun neye ittihat etti¤ini pek o kadar bilmiyoruz. Türklü¤ün 

ikinci art›na, yani duygu cihetine gelince, Âkif Türklükten tamamen uzakt›r. 

Onun kafas›n›n içi bize memleketimizde yaam› her hangi bir ecnebininki 

kadar yabanc›d›r. Hayat› görü ve gitti¤i istikamet itibariyle Mehmet Âkif’ten 

bize daha yak›n ecnebiler bulmak mümkündür. Âkif’in sadece “Türk Araps›z 

yaamaz, kim ki yaar der delidir!” m›sra› bile aram›zdaki uçurumun derinli¤ini 

göstermeye yeter.

Cenap Şehabettin’in oğlu  
İsmet Tümtürk’ün Âkif’e yönelttiği 
eleştirilere şu satırlar cevap  
niteliğinde: “Zola ne kadar İtalyansa, 
Heredia ne kadar İspanyolsa, Niçe ne 
kadar Lehistanlı ise, Kamus mütercimi 
Asım ne kadar Arapsa, Kamus sahibi 
Şemseddin Sami ne kadar Arnavutsa, 
Âkif de o kadar Arnavut’tu”.  
(Mithat Cemal, Mehmet Âkif)
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Âkif’i sevenler diyorlar ki, o Türk milletini sevmitir, o Türk milleti ile hem-

dert olmutur. Belki çok do¤ru, fakat o ah›s olarak sevdi¤i ve derdine ortak 

oldu¤u Türkleri, Türk olduklar› için de¤il, ayn› zamanda Müslüman olduk-

lar› için, sevmitir. Âkif’in eserlerini dikkatle okuyup da bu ince fark› hisset-

memenin imkân› yoktur. Âkif’in Çanakkale ehitlerine yazd›¤› mersiyede 

bile onlara Anayurdu koruyan Türkler diye de¤il, Hilâfeti koruyan müslü-

manlar diye bakm›, ve onlar› sonunda güya en büyük bir iltifat ve paye ola-

rak, “Bedr’in anl› aslanlar›na” benzetmekle namert Arap çapulcular› seviye-

sine indirmek istemi, onlar›n yüksek hat›ralar›n› bilmeden kirletmitir.

Âkif’i sevenler diyorlar ki, “o halâ söyledi¤iniz ‹stiklâl Mar›’n›n airidir, 

böyle bir adam›n Türk olmamas›na imkân var m›?” Evet imkân vard›r. 

Afyon’daki Zafer âbidemizi yaratan bir Türk de¤il Kripnel adl› bir Alman’d›r; 

ve Türk’ün ‹stiklâl Mar›’n› da yazan bir Türk de¤il, Mehmet Âkif ad›nda bir 

Müslüman’d›r. Âkif’i sevenler gene diyorlar ki, Âkif bir fazilet, do¤ruluk, 

insanl›k numunesi olarak hürmete de¤er. Olabilir. Âkif’in bizim milliyet-

çili¤imize ve inkilâb›m›za kar› gösterdi¤i mücadele hissini, sebat›n›, ve 

özüne sad›k kal›p fedakârl›klara katlan››n›, bu hassalar› çok seven Türk mil-

leti üphesiz takdir eder; t›pk› ‹stanbul’u ölmeden Türklere vermeyen son 

Bizans imparatorundaki kahramanl›k hassas›n› ayn› sebepten dolay› takdir 

etti¤i gibi. Fakat bu takdir Bizans imparatorunu ne kadar Türk yapm›yorsa, 

Mehmet Âkif’i de o kadar Türk yapmaz. Onu sevenlerin dedi¤i gibi, Âkif’in 

Türk edebiyat›na hizmetleri olabilir. ehircilik mütehass›s› Prost’un Türk 

vatan›n›n imar›nda, baz› ecnebi profesörlerin Türk kültürünün ilerlemesin-

de, hizmetlerini görece¤imizi ümit ediyoruz. Acaba bu hizmetleri en azamî 

bir derecede verirler ise, bu sayg›de¤er misafirlerimiz Türk ve Türkçü mü 

say›lacaklar?

Âkif hiç bir vakit Türk de¤ildi ve Türk olamaz. O “Ebediyyen sana yok ›rk›ma 
yok izmihlal” dedi¤i zaman kastetti¤i ›rk hiç bir vakit Türk ulusu de¤il, ‹slâm 

ümmeti idi. O “Ecdad›ma sövemem” diye Türk yurdunu terk etti¤i vakit, 

sövemedi¤i ecdad›na hiç bir vakit Cengiz, Mete, O¤uz dahil de¤ildi, fakat 

Harunüreit, Ebubekir ve Peygamber Muhammed pekâlâ dahildiler.

Türk milletinin, sinirinin son zerresine kadar kendinden olmayanlara, veri-

lecek fazla sayg›s›, sevgisi, inanc› yoktur. Türk milleti bu hislerini, içi d›› bir 

kor gibi Türklük sevgisiyle yananlara sakl›yor.

Kaynak: Yücel, c. VIII, S. 48, ubat 1939, s. 297-298.
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175.

Asırlar değiştikçe yaşayan eserler

Ethem Nuri Balkan

Bence, bütün ilim sahas›nda oldu¤u gibi edebiyatta da k›ymetli eserler, 

ya›yan eserlerdir. Bir eserin yaamas› demek, ihtiva eyledi¤i mânan›n 

as›rlarca müddet cemiyet-i beeriyenin dertlerini ifade edebilmesidir. 

Mânas› mevziî ve fâni eserlere, ya›yan eserler denmez, hattâ bu gayeye 

matuf olarak mehur Volter, Jan Jak Russo’ya yazm› oldu¤u bir mektubun-

da “ya›yan eserler fazilet eserleridir. Dünyalar fetheden büyük cihangirle-

rin, Napoleon’lar›n, Jül Sezar’›n, Anibal’in, nihayet koca Romal›lar›n zaferle-

rinden imdi ya›yan ne var ki? Fakat ilim ve fazilet eserleri, as›rlar de¤itikçe 

yine yaar, yine bakidir” diyor.

Ediplerin, airlerin mukadderat› da böyledir. iirin, airin takdirinde hayat›n 

ince hislerinin ve duygular›n›n tasvir edilmesi mevzubahistir.

Türk gençli¤i mazinin istikbale ››k verecek nurlar›ndan uzak kalmad›kça o 

gençli¤in maziden daha yüksek mertebelere ç›kmas› pek tabiîdir. Gençlik 

edep ve fazilette kendi ecdad›n›, büyüklerini, bihakk›n tan›mal›d›r.

Bugün ‹stiklâl Harbi senelerinin yâr-› vefadar› Türk edebiyat›n›n karanl›k 

günler ››¤› olan merhum Mehmet Âkif için de Türk gençli¤inin hakikî 

büyüklü¤ü idrâkde ileri ad›mlar atm›ya balamas› demektir.

Unutulmamal›d›r ki, ‹stiklâl Harbi’nin karanl›k günlerinde, Türk milletinin 

hissiyat› ve heyecanlar› ufkunda parl›yan bir sâbite-i hidayet vard›r. Bu par-

lak sâbite de Mehmet Âkif’in asümane yükselen nida-y› hicran›n› dinlemek-

ten zevk alacak, ve onun nurlar›ndan yükselecektir.

Baz›lar› derler ki edebiyat kar›n doyuramaz. Çünkü müstenedat› hayaldir. 

Ben bu fikirde de¤ilim. Edebiyat hayalden de¤il, hakikatlerden ilham al›r. 

Milletler ve ink›lâplar bu hakikatlerden nur al›rlar ve bu nurdan canlan›rlar. 

Kaynak: K›z›lay, 1 ubat 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 122-123’ten aynen nakle-
dilmitir).

Âkif’in Nuri Bey isimli dostuna gönderdiği mektup.

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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176.

İstiklâl şiiri inkılâbın ruhudur

Nizameddin Nazif [Tepedelenlioğlu)

Büyük Türk airi Mehmet Âkif’in ebedî k›ymetleri etraf›nda bir çok yaz›lar 

yaz›ld›. Büyük Türk airi Mehmet Âkif’in sosyal dâvalar› hakk›nda birçok 

yaz›lar yaz›ld›. Büyük Türk airi Mehmet Âkif’in hayat›ndan birçok sahne-

ler, birçok kalemlerin güzelce eserlerine ve baz› kalemlerin çirkin tarizlerine 

mevzu oldu. Âkif için çok yaz›ld›. O Âkif pek az anla›ld›.

Edebiyat›m›za, edebiyat tarihimize k›ymet verdiren bu mühim sanatkâr›n 

bu yaz›larla ya çok yanl›, veya çok noksan aksettirilmi oldu¤u ve bu ayk›r› 

yollarda dolaan kalemlerin Âkif’i tan›tmak, levend endam›n› görmek, 

sanat›ndan zevk almak, munis sesini iitmek ve be¤enmek saadetine ulam› 

olan muas›rlar›n› hayrete düürdü¤ü muhakkakt›r…

Âkif yobaz de¤ildi zira Âkif cahil de¤ildi. Âkif geri insan de¤ildi zira Âkif bu 

asr› iyi anlam›t›. Bu asr› memleketine anlatanlardan olmutu. Bu anlay››n› 

mücadele sahas›na girmeyi kabul etmekle izah etmiti. Âkif bu asr›n 

adam›yd›. Âkif’in sesi Türk istiklâlini asla bir tesadüf eseri olarak terennüm 

etmi de¤ildi. Âkif’i bu yar› ilâhî hüviyete yükselten kudret Türk istiklâline 

inan››, içerideki ve d›ar›daki tagallübe isyan eden milletinin cihanümul 

gayz›na tamamile itirak edii, Türk’ün tarih huzurunda giriti¤i büyük kav-

gaya kendini vakfeden san’at adamlar› içinde Türk’ün naras›n› en iyi anlam› 

olmas›d›r.

Ne Frans›z ihtilâlinin marseyezini yaratan Benvil’i, ne Paris komunas›n›n 

naras›n› asr›m›za ulat›ran enternasyonalin artisti, Türk istiklâlinin Âkif’i 

kadar devrinin adam›, eserinin ifadesine inanan adam ve mevzularn› Âkif’in 

eserinde oldu¤u kadar mükemmel, hadiseye uygun ve yar››lamaz bir kud-

retle yaratm› adam say›labilirler.

Türk istiklâli ancak Kemalist Türkiye’nin do¤uunda müessir olmu iir 

nesilleri taraf›ndan ve bu istiklâl için çarp›m› olanlarla çarp›t›klar› daki-

kalarda dirsek dirse¤e bulunmu olan airler taraf›ndan terennüm edilebi-

lirlerdi.

Âkif’in Türk tarihi içinde Türk sanat›na hediye etti¤i ‹stiklâl Mar› böyle 

yaz›ld›. O, Türk istiklâlinin ateli Ankara’s›n› tan›yamamak bedbahtl›¤›na 

u¤ram› olanlar›n tenkid, mütealeâ ve hatta tetkikinden müstagni say›lacak 

derecede üstündür.

Büyük Türk airi Mehmet Âkif’le Türk istiklâlini as›rlara terennüm edecek 

iirini haz›rlad›¤› günlerde ben s›k s›k konuurdum. O günlerde Âkif, 

umumî harp y›llar›nda kendisile bir mahallede oturdu¤umuz insan, yani 

babam›n çok sevdi¤i komusu de¤ildi. Âkif bambaka bir insan olmutu. 

Türk istiklâlinin ateinden ald›¤› vecdi, Türk milletinin canl›l›¤›na, o günkü 
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düman cihan› kahredebilece¤ine ve as›rlar›n ebedî erefi olabilece¤ine 

inan›tan duydu¤u vecdi baka hiçbir inan›tan almam›t›r…

Âkif Türk topraklar›n› do¤ruya inand›¤› zaman daima ölüm saçm› ve 

yanl›a inanmaktansa daima ölümü tercih etmi olan Türk ile yu¤ruldu¤unu 

en iyi bilen adamd›. Âkif’in iir dilindeki ehid böyle bir ehiddir. Yani yobaz 

de¤ildi, çok onurlu olan, tamamile millî ve muas›r olan kahraman. Âkif bu 

asr›n insan›d›r. Âkif’i geri bulmak ancak onu anlayamam› olmak demektir.

Nas›l Âkif ‹slâm de¤ildi denemezse yine t›pk› öylece Âkif Türk ink›lâb›n›n 

d››nda idi de denemez.

Âkif’i, bir parça da, lây›k oldu¤u gözlükle seyre çal›al›m. 

Kaynak: Foto Magazin, 1 ubat 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 179-180’den aynen 
nakledilmitir).
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177.

Âkif’in kasdettiği kanlı medeniyet

Ercüment [Ekrem] Talu

Ebedî air “Mehmet Âkif”e behemehal gerilik isnad eylemek isteyen 
muar›zlar›, onun aheseri olan ‹stiklâl Mar›’ndaki u m›sraa iliirler. 

Medeniyet denilen tek dii kalm› canavar!..

Güya, büyük edib, bu sözlerile medeniyete kar› dümanl›¤›n› ifade eylemi 
imi.

Halbuki, Âkif’in kasdeyledi¤i, alelâde medeniyet mefhumu mudur? üphesiz 
ki hay›r! Onun, hakl› gayz›n› tahrik eden o medeniyet nam›na, bin türlü 
zulüm iliyen camiadan baka bir ey de¤ildi.

Ve bugün, sizde gelin de, medeniyet âleminin tutar yerini bulursan›z, ona 
sahip ç›k›n! u bir hafta içinde, yerli, yabanc› gazetelere hele bir göz gezdi-
rin, ba›n›z› önünüze e¤ip bir senelik vekayiin zihninizde hulâsas›n› yap›n.. 
Gönlünüzü yoklay›p, bir y›l zarf›nda geçirdi¤iniz korkular›n, duydu¤unuz 
endienin izlerini arat›r›n.

Medeniyet bu mu? Dünyada muhakkak ki bir ilerleyi var. Fen, san’at 
alabildi¤ine gidiyor. Fakat nereye? Hedef nedir? Utanmadan itiraf edebilir 
misiniz? Ne ç›kar? Söyleyin: bütün hamleler, gayretler, insanlar›n birbirleri-
le bo¤umas›na, birbirlerini imha etmesine matuf de¤il mi?

Güya medeniyetin zaferi için ihtiyar edilen dört y›ll›k cihan harbindenberi 
geçen zaman içerisinde beeriyet kaç ay rahat etti?

Geceli gündüzlü çal›an laboratuarlardan, insanlar›n iyili¤ine, huzuruna, 
refah›na hâdim, belli bal› bir ihtira ç›km› m›d›r?

Yirmi senedir kansere mi çare bulundu? Veremin serumu mu kefedildi? 
F›karal›¤› ve isizli¤i ortadan kald›racak umumî bir plân m› çizildi? Ne oldu, 
sorar›m size?

Uzak arka bak›n.. Afrika’n›n göbe¤ine.. Akdeniz’in öbür ucuna.. Orta 
Avrupa’ya.. daha yukar›ya.. daha aa¤›ya, sa¤a, sola göz gezdirin. Her tarafta 
“medeniyet”in, Âkif’in kastetmi oldu¤u medeniyetin, korkunç ve s›r›tgan 
çehresini görür, “Kan! Kan!” diye hayk›ran sesini iitirsiniz.

Türk airi, gayz›nda ve nefretinde hakl›d›r. Yaln›z o, ‹stiklâl Mar›’n› ibda 
etti¤i zaman, medeniyet, foyas›n› bu derece meydana ç›karmam›, kan 
ihtiras›n› bu mertebe aleniyete vurmam›t›. Âkif onu tek dili bir canavar 
halinde görüyordu. imdi ise, medeniyet, otuz iki dii ile birden s›r›t›yor.

Âkif bunu mu tel’in etmiyecekti?

Bunu mu? Yüz fabrikas›ndan doksan dokuzunu, gelecek harbde daha çok 
adam öldürecek vas›talar yapmak için durmadan, dinlenmeden çal›t›ran 

“Medeniyeti mi?”

Kaynak: Son Posta, 3 ubat 1939. (Eref Edip, 
Mehmed Âkif-Zeyl, s. 176-177’den aynen nakle-
dilmitir).
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178.

İnkılâp saflarından değerli adamları çıkarmaya çalışmayalım

Ahmet Ağaoğlu

Merhum air Mehmet Âkif Bey benden zevk almazd›; ben de onu sevmez-

dim. Tek bir kere ne o benim evime geldi, ne ben onun evine gittim. Tek bir 

kere bir yerde görüüp de kavga etti¤imiz olmad›. Bu hal harpten evvel 

‹stanbul’da oldu¤u gibi, harpten sonra Ankara’da da devam etti. 

Ta›d›¤›m›z zihniyetler, besledi¤imiz fikirler ve meyiller o kadar birbirine 

tehalüf ve z›t idi ki en adi mefhumlar üzerinde bile bir türlü bar›amazd›k.

Bugün o rahmet-i Rahmân’a kavutu. Ben isem bu fani dünyada ya›yor ve 

fikirlerimi beyana devam ediyorum.

Hemen ilave edeyim ki aram›zdaki bu tezat, ona kar› içimden derin bir hür-

met beslememe hiçbir zaman mani olmam›t›r. Bunu kendisine hiçbir 

zaman söylemedim. Fakat ben onu seciye sahibi, dürüst, do¤ru, mert, özü ve 

sözü tok bir Türk muharririne yak›acak aç›k yüzlü bir ahsiyet olarak 

tan›rd›m ve Türkler aras›nda bu seciyede adamlar›n çok olmas›n› pek arzu 

ederdim. 

‹te yaad›¤› müddetçe aram›zdaki bu pek de dostça olmayan münasebet, 

bana merhum air hakk›ndaki fikirlerimi serbestçe söylemek imkân›n› 

veriyor: Kimse beni ne ölülere hürmetsizlikle ve ne de tarafgirlikle itham 

edebilir.

Yukar›da dedi¤im gibi merhum Mehmet Âkif beyle aram›zda kâinat, hayat, 

din, ‹slâmiyet vesaire hakk›nda bar›maz bir tezat vard›.

Bununla beraber ben onu hiçbir zaman ne irtica taraftar› ve ne de irtica› bes-

leyecek zihniyetli bir adam diye kabul etmedim. Bilakis o gerek bizde ve 

gerek ‹slâm âleminin baka taraflar›nda emsâli mebzul olan ve bu âleme 

mahsus bir nevi ink›lâpç›, ileri fikirli insan diye tan›rd›m. 

Aram›zda ‹slâm âlemindeki uyan› tarihini bilenler, eyh Cemaleddin Efganî 

ve eyh Abduh gibi ‹slâm mütefekkirlerini hat›rlayanlar benim ne demek 

istedi¤imi kolayca anlarlar.

On sekizinci as›rda bal›yarak on dokuzuncu as›rda bütün bütün iddet kes-

beden ‹slâm âleminin velveleli sukûtu bu âlemde düünmek ve muhakeme 

eylemek kabiliyetini haiz olanlar› bu hâdisenin esbab›n› arat›rmaya ve ona 

kar› çareler düünmeye sevketti.

eyh Cemalettin ve eyh Abduhlar, hâdisenin sebebini ‹slâmiyet’in yanl› 

anla›ld›¤›nda ve bu dini halka ö¤retmek vazifesi ile mükellef olanlar›n 

cehalet ve taassuplar›nda buldular ve binaenaleyh çareyi de ‹slâmiyet’i bu 

gibilerden kurtar›p daha bilgili, taassuptan uzak âlimler ellerine teslim 

etmekte ve bu sayede medeniyetle ‹slâmiyet aras›nda bir anlama bulmakta 

gördüler!

“(…) Ben onu hiçbir zaman ne irtica 
taraftarı ve ne de irticaı besleyecek 
zihniyetli bir adam diye kabul  
etmedim. Bilâkis o gerek bizde ve 
gerek İslâm âleminin başka  
taraflarında emsâli mebzul olan ve  
bu âleme mahsus bir nevi inkılâpçı, 
ileri fikirli insan diye tanıdım”.  
(Ahmet Ağaoğlu)
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Tabir-i âharla ‹slâm âleminde t›pk› garpte orta ça¤lar devrinden ve intibah 

hamlesinden sonra “Jan Hüs”leri, “Göte”leri, “Galvin”leri do¤uran ›slahat 

(reforme) devri gibi bir devir haz›rlamak istediler.

Bu, bal› ba›na, bir ink›lâp yürüyüü idi. Yaln›z u fark ile ki eyh Cemalettin 

ve eyh Abduh hayat›n siklet merkezini dinde gördüklerinden, ink›lâb› da 

dinde yapmak emelinde idiler.

Benim anlay››ma göre air Âkif Bey ta›d›¤› zihniyetle ve besledi¤i fikirler 

ile bu gidie mensuptu. Mü’min ve dindar bir adam olmakla beraber dinde 

ve dinî müfekkirede derin de¤iiklikler yap›lmas›n› isteyen bir mütefekkirdi.

üphe yoktur ki o milliyetçi de¤ildi ve benim gibilere kar› besledi¤i gayz de 

milliyetçi oldu¤umuz içindi. Fakat yaz›lar› ile ve bilhassa yüksek ilhamlar› 

ile milliyetçilerin ve ink›lâpç›lar›n hedeflerinin tahakkukuna belki fark›nda 

olmayarak hizmet eylemitir. 

Zira milliyetçilerin önüne ç›kan en büyük mania taassup ve din gayreti idi. O 

ise bu taassubu ta esas›ndan din nam›na bile baltal›yordu..

Sonra, Türk lisan› onun a¤z›nda çok yüksek ifadesini ve çok güzel eklini 

bulmutu ki, milliyetçilik bak›m›ndan çok k›ymetli bir hizmettir!

Daha sonra “Çanakkale”deki ilahî tasvirleri ile, “Bülbül”deki feryatlar› ile, 

nihayet “Millî Mar” diye kabul etti¤imiz ‹stiklâl Mar› ile kimi ve neyi teren-

nüm eylemitir? Vak›a bütün bunlarda, dinî ihtisaslar, dinî hayaller, dinî 

tabirler hâkimdir. Fakat nihayetü’n-nihaye Çanakkale’deki mucize, 

Bülbül’deki vatan ve Millî Mar’taki gurur kimin mucizesi, kimin vatan› ve 

kimin gururudur? Bunu Âkif’in vicdan› gibi her dinleyenin ve her söyleyenin 

de vicdan› böyle anlamaz m›? O halde Millî Mücadele’ye birinci Büyük Millet 

Meclisi’nin azas› s›fatile fiilen itirak etmi, yaz›larile milliyetçilik ve ink›lâp 

hareketlerini teshil eylemi birisine mürteci mefhumu nas›l atfedilebilir? 

Hükümlerimizde ihtiyatl› olal›m ve ink›lâp saflar›ndan de¤erli adamlar› 

ç›karmaya çal›mayal›m!

Kaynak: ‹kdam, 10 ubat 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 180-183’te yer almaktad›r).

Ali Nihad Tarlan, Nurettin Topçu, Peyami 
Safa’nın yazılarını ihtiva eden, Milliyetçiler 
Derneği’nin neşrettiği Mehmet Âkif anısına 
bir kitapçık.
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179.

Mehmet Âkif’e dair

İhsan Unaer

Mehmed Âkif: Hayat› ve Eserleri168 adl› kitab› okudum. Birçok yerlerinde göz-

lerim yaard›. Bu kitab bana aram›zdan yava yava silinen kadirinasl›¤›n 

en canl› bir senbolü göründü.

Yazan, yedi yüz sahifenin içinde fazilet ve samimiyet dolu bir dostlu¤un bor-

cunu öderken, mütevaz› bir iddia alt›nda, Âkif’in bir zaman kendisi için 

besledi¤i temiz ve noksans›z sevgiye liyakatini ispat etmi bulunuyor.

Eserin her sahifesinde, de¤ien her paragraf›nda büyük bir eme¤in mahsulü 

oldu¤unu gördüm. Uzun y›llar beraber geçirdikleri gazetecilik ve muharrir-

lik hayat›n› Eref Edip, ne güzel bir ahenk, ne sürükleyici bir teselsülle 

yazm›! Âkif’in sevdiklerinden, dostlar›ndan, tan›d›klar›ndan nakletti¤i 

menk›beler, nükte ve zarafetleri ise kitab›n ziynetleri!..

Büyük airin ruhuna vecibe-i ihtiram›n› yapabilmek için iki sene u¤rat›¤›n› 

söyliyen muharrir, elbette ki hakl› ve nihayet, u¤ramalar›n›n sonunda da 

muvaffakt›r.

Bu kitabda Âkif’in büyük ruhu taziz ve takdis edilmitir. Bu kitab onun 

büyüklü¤ünü, vatanperverli¤ini inkâr edenlere en ateîn, en susturucu 

cevabd›r. Ve bu kitab, onun esiz faziletini bilmiyen veya bilmek istemiyen-

lere hayk›ran dost sesidir!

Yazan›, büyük airin gelecek as›rlara b›rakt›¤› san’at dehas›na, fazilet ve 

temizlikle bezenmi hat›ras›na hürmetle ba¤l› bir insan s›fatile tebrik ede-

rim.

Bütün gençli¤ini kuvvetli ve gürbüz vücuduna, sa¤lam müskülatürüne 

ra¤men, ak ve kad›n na¤meleri yerine, muztarib ve bikes bir milletin elem-

lerini terennüme harcam›, bütün hayat›nda yaln›z fazileti, iyilik ve temizli¤i 

görmü ve göstermi, Allah’›n azametini, onun büyüklü¤üne yak›acak 

ekilde tan›y›p bilmi ve ilân etmi olan ilâhî airin ruhuna, bu kitab bir 

arma¤and›r.

Âkif imdi Tanr›’n›n yüksek ar›na ulam› ruhu ad, ve Eref Edip’in kalbi 

ise, vazifesini fazlasile yapm› bir insan›n huzurile rahatt›r.

Kaynak: Cumhuriyet, 10 ubat 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 246-247’den aynen 

nakledilmitir).169

168 Eşref Edip Fergan’ın 1938’de yayımlanan kitabı.

169 Bu metin muhtemelen yanlış tarih ya da yanlış 

gazete ismiyle aktarılmış, zira Şubat 1939 

Cumhuriyet gazetesinde yaptığımız taramalarda 

bu yazıyı göremedik. (haz.)
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180.

Yeni çıkan kitaplar:

Mehmet Âkif: Hayatı Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları

Refik Ahmet Sevengil

Büyük adamlar›n sa¤l›klar›nda oldu¤u kadar ölümlerinden sonra ve bilhassa 

ölümlerinden sonra lehlerinde, aleyhlerinde söz söylemek eski bir adettir. 

‹stiklal mar› airi Mehmet Âkif’in de hayat›, fikirleri ve sanat› böylece zaman 

zaman münakaa mevzuu tekil ediyor. Bütün fikir ve kalem sahiplerinin her 

mevzuda bir noktada birlemelerine elbette imkân yoktur. Bu itibarla büyük 

adamlar hakk›nda birbirine uymayan düüncelerin ileriye sürülmesini tabii 

bulurum. Ancak ulu orta münakaa mevzuu yapt›¤›m›z kimseler hakk›nda 

verece¤imiz hükümlerin esasl› ve kuvvetli olabilmesi için onlar› yaay›lar›, 

düünceleri ve eserlerile yak›ndan tan›m› olmam›z laz›md›r. Hakk›nda fikir 

ve mütalaa yürütece¤imiz sanatkâr›n bütün eserlerini batan sonuna kadar 

dikkatle okumu bulunmam›z birinci artt›r. Bundan baka e¤er o sanatkâr›n 

hususi hayat› ve kütle huzuruna arzedilmemi düünceleri hakk›nda da 

malûmat elde etme¤e imkân bulursak elbette tetkikimizin sahas› daha ziyade 

genilemi ve mahiyeti daha fazla kuvvetlenmi olur.

Her büyük adamla ahsî ahbapl›k tesisi muas›rlar› için bile mümkün de¤ildir; 

fakat bu zevatla bu ekilde münasebet sahibi bulunanlar›n hat›ralar›n› yaz›p 

neretmeleri fikir hayat› ve edebiyat tarihi için ehemmiyetli bir kazanç tekil 

eder ve o sanatkârlar› esasl› surette tetkik etmek isteyenlere bu imkân› 

haz›rlar.

Mehmet Âkif Hayat›, Eserleri ve Yetmi Muharririn Yaz›lar› ünvan› ile son 

zamanlarda intiar sahas›na konulmu olan eser, bu cins kitaplardand›r. 

Âsar›-‹lmiye Kütüphanesi sahibi Eref Edip, ‹stiklal Mar› airi ile otuz sene 

arkadal›k etmi; beraber mecmua ç›karm›lar, bir dava u¤runda çal›m›lar, 

1908 Merutiyetinden ‹stiklâl muharebeleri senelerine kadar ‹stanbul’da, 

Millî Mücadele y›llar›nda da Kastamonu’da ve Ankara’da birlikte yaam›lar, 

Mehmet Âkif’in soyunu sopunu, hayat›n›, düüncelerini, neretti¤i, etmedi¤i 

eserlerini biliyor. Böyle bir adam›n Mehmet Âkif hakk›nda neretti¤i eser 

elbette mühim telâkki edilmelidir.

Eref Edip, ‹stiklâl Mar› airinin ölümünden sonra arkada›na olan hürmet 

borcunu ödeme yolunda yazma¤a balad›¤› eseri bir y›lda bitirmi, airin 

ölümünün ilk y›ldönümü münasebetile bast›r›p ç›kard›.

Mehmet Âkif’in muhtelif zamanlara ait dört foto¤raf›n›, cenaze törenine ve 

mezar›na ait iki resmi, el yaz›s›n›n kliesini ve bestelenmi olan birkaç man-

zumesinin notas›n› da ihtiva eden esere yetmi muharririn gazete ve mecmu-

alarda muhtelif zamanlarda Mehmet Âkif hakk›nda yazm› olduklar› maka-

lelerden baz› parçalar da al›n›p konulmu; Mehmet Âkif’in yak›n dostu olan 

baz› kimselerin onun hakk›nda yazd›klar› uzun tetkikler, hat›ralar, Mehmet 
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Âkif’i son günlerde tedavi etmi olan hekimin, airin hastal›¤› ve ölümü 

münasebetiyle verdi¤i izahat, Mehmet Âkif’in sa¤l›¤›nda kendi a¤z›ndan 

zaptedilip imdi neredilen baz› hat›ralar› ve nihayet Eref Edip’in ona dair 

yazd›¤› küçük küçük notlar…

Yedi yüz sayfal›k büyük bir cilt ki içinde Mehmet Âkif’in ahsî, hususî, edebî 

tercümeihali, ahbapl›klar›, münasebetleri, düünceleri, imân ve itikad› 

hakk›nda arad›¤›m›z her eyi bulmak mümkündür.

Eref Edip’in neretti¤i kitap, galiba yaz›ld›kça ve yaz›lanlar topland›kça 

matbaaya verilmi olacak ki tam bir ilmî tasnife tâbi tutularak vücuda 

getirilmi de¤ildir. Zengin bir malûmat ambar› mahiyetindedir. Fakat ne 

olsa ileride Mehmet Âkif’in gerek ahs›, gerek san’at› hakk›nda ilmî mahiyet-

te tetkiklerde bulunacak olanlar, icap eden malzemeyi bu eserde kâfi ve 

hatta mebzul bir surette bulacaklar, bunlardan istifade edeceklerdir. 

Eref Edip’in himmetini takdirle yadetmek lâz›md›r.

Kaynak: Vakit, 14 ubat 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 248-250’de tarihsiz olarak yer 
alm›t›r).

Âkif’in Millî Mücadele sırasında 
Kastamonu’da kaldığı ev.
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181.

Mehmet Âkif: Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları

Halim Sabit [Şibay]

Bu eser, Âkif’in vefat›n›n ikinci y›ldönümü dolay›sile Eref Edip taraf›ndan 

neredilmitir. Yediyüz sayfal›k bu eser, Mehmet Âkif’in maddî ve manevî 

varl›¤›n›n foto¤raf› gibidir. Âkif’in yaz› ve fikir arkada› Eref Edip, bu eseri 

yaz›p basabilmek için iki y›l zaman sarfetmitir. Halbuki o, onu çok iyi 

tan›yordu. Onun eserleri hep onun elinden geçmiti. Hele bunlar›n ibda› 

esnas›nda üstad›n hangi tesir ve teessür alt›nda bulundu¤u, hangi âmil ve 

artlar›n ak›nt›s›na tutuldu¤unu hep bilir. Eref Edip bu cihetten Âkif’in 

hemen bütün yaz›lar›n›n uzun hal tercümelerini söyliyebilecek durumdad›r. 

Zaten herhangi edebî bir yaz›n›n içyüzü anla›labilmek için, onun ne gibi 

artlar›n ve âmillerin tesiri alt›nda meydana geldi¤ini bilmek lâz›md›r.

Eref Edip, ayn› zamanda üstad›n bu eserlerini ibda etti¤i esnadaki bütün 

hususî hayat›na da vâk›f bulunuyordu. Hemen her gün görüürlerdi. ‹stiklâl 

Sava›’nda da beraber bulundular. Millî Hareket’in balang›c›nda Bal›kesir 

taraflar›nda, sonra Anadolu’nun büyük mücadelelerinde hep birlikte bulun-

dular. Eref Edip, üstad›n yâr-› gâri idi.

Üstad›n M›s›r’da bulundu¤u esnada da oraya gitmi, bir müddet onun 

yan›nda kalm›t›. Âkif hakk›ndaki bu eserini yazarken de onun M›s›r’daki 

yaay››n› ö¤renmek, orada yazd›¤› eserlerini ilham eden muhit ve artlar› 

yak›ndan tetkik için gene içinde Âkif bulunm›yan M›s›r’a gitti ve onun izleri-

ni buldu, tan›lar›n› gördü. Münzevî hâf›zalarda kalan eserlerini toplad›. 

Üstada “Fir’avunla Yüzyüze” gibi ölmez iirlerini ilham eden Teb harabele-

rini ve Ehramlar› gördü.

Eref, Üstad›n ‹stanbul’daki hastal›¤›nda da ba› ucunda idi. 

‹te bundan dolay›, bu esere Âkif’in bütün varl›¤›n›n bir fotograf› denebilir. 

Eserin içindeki yaz›lar, ku bak›ile, öyle dörde ayr›labilir:

1. Üstad›n vefat› üzerine ac›n›n tesirile yaz›lan mutad mersiyemsi 

makaleler. Bunlarda tahlil ve tenkidden ziyade teessür göze iliir. 

Cenaze önünde yak››¤› da budur. Bununla beraber bu çeid 

yaz›lar ac›ma unsurlar›n›ndan tecrid edilince kalan öz, yaz›c›s›n›n 

haline, merebine göre bir nevi tenkid say›labilir. Eserin bir k›sm›n› 

bunlar tekil eder.

2. Ölüm hâdisesinin geçmie kar›arak ac›s›n›n bi’n-nisbe uzaklamas› 

üzerine daha so¤ukkanl›l›kla yaz›labilen yaz›lar. Bu eserin 

bas›lmas› esnas›nda yaz›lan makaleler gibi. Bunlar birer tahlil ve 

tenkid makam›ndad›rlar. Böyle olmakla beraber edebî bir eserin 

tetkiki ne kadar so¤ukkanl›l›kla ve bitarafl›k duygusile dolu olarak 

yap›l›rsa yap›ls›n, bu husustaki ölçüler, ölçüyü kullanan›n 

Sırat-ı müstakim - Sebilürreşad yazarlarından 
Halim Sabit Şibay. 

“Âkif, Müslüman Türk milliyetçisidir. 
‘Millet’ ve ‘Irk’ kelimesinden 
Müslüman Türk milletini, Türk ırkını 
kastettiği meydandadır. Büyük bir  
iftihar ve şerefle ‘Milletim’, ‘Irkım’ 
dediği Türk milletidir, asîl Türk ırkıdır. 
(…) Âkif İslâm’ın imanile Türkseverliği  
birleştirmişti”. (Halim Sabit) 

(Dergâh Yayınları arşivi)
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merebine, terbiyesine, hattâ s›hhî ve iktisadî durumuna göre 

genileyip darlaabilece¤i için, indîlikten hiçbir vakit kurtulamaz. 

Hattâ ölçü dedi¤imiz kal›blar›n kendileri de sabit birer mefhum 

de¤ildir. Telâkkiye, zihniyete göre de¤iir. Âkif gibi do¤ru sözlü, 

bilhassa ahlâk miyar› çok hassas, düünceleri renkli olanlar›n 

önünde münekkidler, çok defa ayk›r› yollara sapabilirler. Zaten 

tenkidlerin hemen hepsi, mevzu olan eserden ziyade tenkidi 

yapan›n fikrini gösterir. Âkif hakk›ndaki tenkid yaz›lar›n›n da bu 

mülâhazan›n d››nda kalabilece¤i umulmaz. Fakat ne olursa olsun 

tenkidler daima faydal›d›r.

3. Âkif’in edebî hayat›nda, yaz›c›l›¤›nda meydana getirdi¤i manzum, 

mensur eserler. Bu kitab gözden geçirilirse merhumun hayat›nda 

neler yapma¤a ve ne gibi eserler ibda etmeye muvaffak oldu¤u 

görülür. Âkif’in bu eserleri di¤er ülkelerdeki meslektalar›na naza-

ran bol de¤ildir. Fakat hemerilerininkinden de az denilemez. Âkif 

devrindeki baka air, muharrir ve âlimlerimizin eserleri de hacim-

leri itibarile aa¤› yukar› böyledir. Eserlerimiz bütün geni Türk 

dünyas›na yay›lmad›kça, neir saham›z dar siyasî hududlar içinde 

kald›kça bunu zarurî görmelidir. 

4. Âkif’e ba¤lanan türlü hât›ralar, f›kralar ve hâdiseler. Senedleri 

sahih oldu¤una göre bütün bunlar›n merhuma ba¤land›¤›na 

üphe edilemez. Eserin sahibi Eref Edip hakl› olarak bunlar›n 

toplanmas›na çok ehemmiyet vermitir. Bu türlü hât›ralar›n hepsi, 

Âkif’in meneviyetinin mühim birer çizgisidir. Kimi zekâ ve zihni-

yetini, kimi ruhî vas›flar›n›, kimî ahlâkî melekelerini gösterir. Âkif’i 

sat›rlar aras›ndaki cans›z kelimeler vas›tasile tan›ma¤a mecbur 

kalacak yeni nesil için bunlar›n hepsi birer sahil feneri olacakt›r. 

Âkif herkesin bildi¤i veçhile muayyen bir mektebin mürevvici idi. Ayni dev-

rede ikinci büyük bir mektebin, yahut ona benzer, fakat baz› vas›flarla farkl› 

di¤er ulu bir yolun iki müçtehid ve müessisi de Hakk’›n rahmetine kavumu 

bulunuyorlar: Ziya Gökalp ve Akçora. Bunlar›n da yirmi otuz y›ll›k i 

hayatlar›n› dolduran hât›ralar›, eserleri kald›. ‹kisinin de birçok i yoldalar› 

vard›. Yaz›k ki imdiye kadar Ziya Gökalp’›n da, Yusuf Akçora’n›n da bir 

Eref Edip’i belirmedi.

Kaynak: Cumhuriyet, 14 ubat 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 241-244’ten aynen 

nakledilmitir).170

170 Bu metin muhtemelen yanlış tarih ya da yanlış 

gazete ismiyle aktarılmış, zira Şubat 1939 

Cumhuriyet gazetesinde yaptığımız taramalarda 

bu yazıyı göremedik. (haz.)
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182.

Mehmet Âkif’e dair

İbrahim Alâeddin Gövsa

‹nsanl›¤›n›n en kuvvetli taraf› dürüstlük, airli¤inin en cazip ciheti samimi-

yet olan Mehmet Âkif, ölümünden sonra kendisinden çok bahsedilen nadir 

kalem sahiplerinden biri oldu. Onu hayat›nda galiba daha fazla yal›lar 

be¤enirdi. Öldükten sonra gençlerin de bu sevgiye itirak ettikleri görüldü. 

Cenazesindeki tezahürler, kabrinin yap›lmas› u¤rundaki teebbüsler ve ölü-

münün y›ldönümündeki konferanslar ve ziyaretler münevver memleket 

gençli¤inin eseridir. Belki yal›lar onda bulduklar› muhafazakârl›¤a 

meclûptular. Fakat gençler Âkif’in selis nazm›nda çarpan kalbi, bilhassa 

Çanakkale ve ‹stiklâl mücadelelerinde duydu¤u ve duyurdu¤u heyecan› 

sevmi olacaklard›r.

Eserleri memleket ve millet için daima bir cokunluk dareban›n› ta›r. 

Duyup düündüklerini bütün tabiîli¤ile, muhitinin renkleri ve hususiyetle-

rile pürüzsüz m›sralar›na koydu. Âkif’i bize sevdiren temiz ruhunun 

yaz›lar›na akseden effafiyetidir. Onun, medeniyeti bir kül halinde görmiye-

rek ayr› bir ark ve Müslüman medeniyeti kanaatine ba¤lanmas› gibi baz› 

inan›lar›na itirak etmemek mümkündür.

Safahat’›n yedi kitab›nda biraz medrese zihniyeti ta›yan, mümtaziyetten 

uzaklaan, hattâ âmiyaneli¤e yaklaan sözlere de tesadüf edilebilir. Fakat bu 

türlü yaz›lar›nda dahi öyle sürükleyici bir kudret, bir “verve” vard›r ki söyle-

diklerine bitaraf kalabilirseniz söyleyilerini mutlaka be¤enirsiniz.

Bana imdi bu sat›rlar› yazd›ran, Mehmed Âkif’e dair meydana getirilmi 

büyük ve mühim bir tetkik eserini gözden geçirmek oldu. Henüz bir iki hafta 

evvel intiar eden bu kitap, airin en yak›n dostlar›ndan muharrir Eref 

Edip’indir.

Âkif’in hayat› ve eserleri hakk›nda ilk defa merhum Süleyman Nazif 109 

sahifelik küçük bir kitap yazm› ve 1924’te neretmiti. airin ölümünden 

sonra da ahs›ndan ve iirlerinden bahseden küçük birkaç risale bas›ld›. 

Eref Edip’in kitab›n› üstad› merhum hakk›nda meydana getirilen ilk ciddî 

ve esasl› bir tetkik eseri olarak kar›l›yabiliriz. 712 sahifelik büyük, ihtimaml› 

ve nefis bask›l› bir cild ki biyografiye dair olan kitaplar›m›z aras›nda benze-

ri pek nadirdir.

Yaln›z tarih encümeninin ‹bn Sina’ya dair meydana getirdi¤i eserle Osman 

Nuri Ergin’in Muallim M. Cevdet için yazd›¤› kitap, cesamet bak›m›ndan onu 

hat›rlatabilirler. Eref Edip’in üstad› anlatan üslûbu Mehmed Âkif’in nesri 

derecesinde aç›k, temiz ve tabiî oldu¤u için, kitap ilk sat›rlar›ndan itibaren 

okuyan›n itimad›n› kazan›yor. Hayat›, hususiyetleri pek güzel yaz›lm›, 

mizaç ve merebini gösterecek f›kralar› pek tabiî ekilde anlat›lm›t›r. 
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airin san’ati, bilhassa baz› kanaatleri hakk›nda muharririn pek bitaraf 

kalamay››n› otuz senelik dostlu¤a ba¤›lamak icap eder. Bununla beraber 

Eref Edip insafl› bir müellif s›fatile üstad hakk›nda bitaraf, hattâ aleyhdar 

fikirleri dahi eserine dercetmekten çekinmemitir.

Kitapta memleket muharrirlerinden yetmi kadar zat›n mütalea ve kanaatle-

ri onu tahlil eden sahifelere muhtelif münasebetlerle dercedilmitir. Birkaç 

muharririn Âkif’e dair yazd›klar› tetkikler esere ayr› bahisler halinde 

konmutur ki bunlar bal› ba›na birer risale tekil edebilirdi.

Kitapta airin resimleri, el yaz›lar›n›n örnekleri, bestelenmi iirlerinin not-

lar› da münderiçtir. Bu kitab› büyük airin yüksek ahlâk›n› hat›rlatan necip 

bir feragat ve temiz bir vefakârl›k nianesi olmak dolay›sile de tebrike ayan 

görüyorum.

Kaynak: ‹kdam, 15 ubat 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 244-246’dan aynen nakle-

dilmitir).171

İlk Âkif kitabı 1924’te Süleyman Nazif’in  
kaleminden çıkmıştı. Nazif eserini şu sözlerle 
bitirmişti: “Ey Allah’ın büyük şairi ve benim 
büyük dostum! On sene evvel Necid çöllerinden 
Mekke’ye giderken, üzerinden geçtiğin şahika-i 
san’attan daha yüksek ve ufukları daha vâsi 
şevâhika çıktın. Tebrik ederim. Burada ‘çıktın’ 
demek ne büyük hatadır! İlhamlarını arş-ı âlâdan 
alan deha-yı şairiyetin, etekleri güneşler olan 
şahikalara vakit vakit indi. Namütenahilikte 
hubût ile urûc elfaz-ı müteradifedendirler. Ve aynı 
cihet ve hareketi ifade ederler. Miracların da, 
hubûtların da mübarek olsun Âkif”. 

171 Bu metin muhtemelen yanlış tarihle aktarılmış, 

zira biz İkdam gazetesinin 1939 Şubat’ının 

taramalarda bu yazıyı göremedik. (haz.)
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184.

Tezad değil tahlil

Peyami Safa

‹lk ve en büyük vatan airimiz Nam›k Kemal’dir. Fakat s›rf edebiyat 

bak›m›ndan bir k›ymet tasnifi yap›lan Türk iirinin en büyük mümessili 

olmak s›fat›n› ona hiç kimse vermez. Orta mekteblere ö¤retilen bu hakikat, 

Mehmet Âkif için de tekrarlanabilir. Nam›k Kemal’den sonra en büyük milli 

airimiz odur. Fakat s›rf edebiyat bak›m›ndan, onun aruzunu, aruzu kullan› 

tarz›n›, ritmini, üslûbunu ve edas›n› halis iirin örne¤i diye gösteremeyiz. 

Hatta bu büyük vatan airimiz, çok defa, halk taraf›ndan anla›lmak ve sevil-

mek için, mahalle kahvesi edas›n› and›racak amiyane bir üslûb ihtiyar 

etmitir. Modern iir telakkimiz bu eday› hogörmez; nitekim bu yolda Âkif’i 

takib ve tesirlerini kabul eden tek bir müridi ve akirdi de zuhur etmemitir.

Fakat halis edebiyat bak›m›ndan Nam›k Kemal’in ve Mehmet Âkif’in eser-

lerinde yap›labilecek herhangi bir tahlil ameliyesi, onlar› s›rf vatan iirinde 

igal ettikleri en yüksek noktalardan aa¤› indirmez. Çünkü vatan ve este-

tik bak›m›ndan yap›lacak tahlillerin mutlaka ayn› neticeyi vermeleri lâz›m 

gelmez.

Ömürlerinde edebiyatla bir hafta megul olmu insanlar bile bu kadar sade 

bir fark› idrak ederler. Fakat ikide bir muharrirlerin yaz›lar›ndaki tezadlara 

iaret etme¤i âdet edinen bir mecmua, benim Mehmet Âkif hakk›nda 

yazd›¤›m iki yaz›n›n hepsini de¤il, gayesine uygun görünen iki parças›n› 

altalta koyarak okuyucular›n›n hayretini aram›. E¤er Âkif’in edas›n› tenkid 

eden makalemin hepsini koymu olsayd›, göstermek istedi¤i tezaddan eser 

kalmayacakt›.

O mecmuan›n arkas›ndan bunu bir dedikodu vesilesi yapmak istedikleri 

görülenlere toptan verece¤im cevab udur: Âkif, birçok manzumelerinde 

halis iiri benim gibi anl›yanlar›n tecviz etmedikleri bir eda ihtiyar etmitir; 

fakat bu onun iki büyük vatan airimizden biri olmas›na asla mani de¤ildir. 

Gençli¤e, bugün, Nam›k Kemal ve Mehmet Âkif tarz›nda yaz› yazmay› tavsi-

ye edecek bir tek edebiyat muallimi yoktur; çünkü yeni Türk iiri büyük bir 

tekâmül merhalesi geçirmitir; fakat vatan mevzuunda onlar kadar ›srar 

etmi ve onlar kadar samimi baka hiçbir airimiz olmad›¤›n› kabul etmeye-

cek tek adam yoktur. Nam›k Kemal’in ve Mehmet Âkif’in milli cephelerine 

sö¤mü olanlarda, memleket endielerinden çok baka fikir ve menfaatlerin 

hâkim oldu¤unu da erbab› bilir… 

Kaynak: Cumhuriyet, 18 ubat 1939.

183.

Mehmed Âkif:  
Hayatı ve Eserleri

Mehmed Âkif: Hayat›, Eserleri ve Yetmi 
Muharririn Yaz›lar› bal›¤›n› ta›yan 
700 küsür sahifal›k eser, cidden millî 
kütüphanemiz için bir kazançt›r. Yet-
mi muharririn yaz›lar› da ilâve edile-
rek zenginletirilen kitab›n muhtevi-
yat› takdirle kar›lanacak bir titizlik, 
yorucu bir çal›man›n mahsulü oldu¤u 
daha ilk bak›ta göze çarpmaktad›r.

Sevgisi daima kalplerimizde çarpacak 
olan Âkif’in bütün hayat›, safhalar›, 
hat›ralar›, eserleri çok ve vâki-fane bir 
surette toplanm›t›r.

Merhumun Safahat’ta neredilmemi 
bir çok güzel iirleri S›rat-› Müstakim ve 
di¤er mecmualardan derlenerek kitaba 
al›nmak suretile de memleket kültürü 
nam›na büyük bir hizmet görülmütür.

Eser, Âkif’in hayat›, eserlerile beraber 
bir devrin ilim hayat›n› da anlatmak-
tad›r. Kitab›n müellifi Eref Edip’i teb-

rik etmeyi bir vazife biliriz.

Kaynak: Yedigün, 17 ubat 1939. (Eref Edip, 
Mehmed Âkif-Zeyl, s. 248’den aynen nakledil-
mitir).

Mehmed Âkif Hayatı Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları
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185.

Türk bayrağındaki hilâl

Abidin Daver

Onu nerde görsem kalbim çarpar; kalbimiz çarpar. Hele ecnebî sular›nda, 

yabanc› topraklarda Türk bayra¤› vatandan bir parça gibi, hepimize daha 

güzel, büsbütün füsunkâr görünür, bir m›knat›s gibi bizi kendine çeker.

Güzel ay y›ld›zl› bayra¤›m›z her Türk’ün ruhunda kendini bildi¤i günden 

gözlerini hayata kapad›¤› güne kadar, u¤runda can verilecek kadar büyük 

bir ak duyulan bir sevgilidir. ‹stiklâl Mar›m›z›n bir beytini, bir kelimesini 

de¤itirerek öyle okuyabiliriz:

Can›, canan›, bütün var›m› als›n da Hüda 
Tek bayra¤›mdan etmesin, beni dünyada, cüda.

air “vatan›m” demiti; ben “bayra¤›m” diye de¤itirdim. Bayrak vatan›n 

timsâli oldu¤una göre, hakikatte de¤imi bir ey yoktur.

Münevverlerimiz aras›nda, “Çatma kurban olay›m çehreni ey nazl› hilâl!” diye 

hilâlden bahsetti¤i için ‹stiklâl Mar›’n› sevmiyenler var. Bunlar, Türk 

bayra¤›n› da sevmiyorlar demektir. Çünkü hilâl orada da vard›r. Hilâle kar› 

gösterdikleri bu sevgisizlik, onun Türk remzi de¤il; ‹slâm alâmeti olmas›ndan 

imi. Öyle de olsa, Türk bayra¤›na girdi¤i için, hilâli sevme¤e ve sayma¤a 

mecburuz. 

Bugün hilâl müstakil Müslüman milletlerden yaln›z ikisinin bayra¤›nda 

vard›r. Türkiye ve M›s›r. Fakat acaba, hilâlin Türklükle hiçbir münasebeti yok 

mudur? Çok eski Türkler de, hilâl dedi¤imiz yeni do¤mu aya kar›, bizim gibi 

bir sevgi ve hürmet beslememiler midir, bayraklar›na koymam›lar m›d›r? 

Bu sualin cevab›n›, Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu tarih ö¤retmeni, Fevzi 

Kurto¤lu, Türk Bayra¤› ve Ay Y›ld›z isimli güzel eserinde veriyor…

Hilâlin binlerce y›l önce de bir Türk remzi olmas›na ra¤men, Peygamber’in 

beyaz bayra¤›nda hilâl yoktu. Müslüman Arap bayraklar› bidayette beyaz, 

siyah ve sonralar› yeil olmutur. Hilâl Müslüman Araplardan Türklere 

de¤il; Türklerden Araplara ve Müslümanlara geçmitir. 

Osmanl› bayraklar›nda daima hilâl vard›. Rengârenk olan bu bayraklar, 

Üçüncü Selim zaman›nda, 1793’ten itibaren münhas›ran al renkli olmu ve 

gene ayn› sene içinde aylara sekiz u‘al› y›ld›zlar ilâve edilmitir.

anl› bayra¤›m›zdaki hilâli, ‹slâm remzi diye sevmiyen münevverlerimiz, 

art›k fikirlerini de¤itirebilirler. Çünkü Fevzi Kurto¤lu, hilâlin ve bugünkü 

bayra¤›m›z›n, en az, 7000 sene evvel Türkler taraf›ndan kullan›ld›¤›n› ispat 

etmitir.

Kaynak: Cumhuriyet, 20 ubat 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 187-188’den aynen ikti-

bas edilmitir).172

172 Bu metin muhtemelen yanlış tarihle aktarılmış, 

zira biz Cumhuriyet gazetesinin 1939 Şubat’ının 

taramalarında bu yazıyı göremedik. (haz.)
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186.

Mehmet Âkif: Hayatı ve Eserleri

Fahreddin Kerim Gökay

Âkif, kadri musallâ ta›nda bilinen memleket evlâtlar›ndan de¤il. O, 

hayat›nda da vefakârl›k ve dostlu¤un samimî tezahürlerini duymu ve 

yaam› bahtiyarlardand›r. Bir idealist için aran›lan ey, vefad›r. Dostlar› 

Âkif’i hiçbir vakit ihmal etmediler; zamans›z hastal›¤›n ›zt›rapl› günlerinde, 

hastanede de, Alemda¤›’n›n münzevi köyünde memleketin her s›n›f müte-

fekkirleri onu tavaf ettiler.

Bir gün hastanede ziyaretine gitmitim; hakiki dost ve a›klarile çevrelenmi 

olan üstada Teceddüd Edebiyat› Tarihi’nde yaz›lm› yaz›y› okudular. Memleket 

d››nda gurbette yaad›¤› günlerde intiar etmi bu sat›rlardan çok mütehas-

sis oldu. 

Binaenaleyh Âkif hayat›nda iken memlekette bekledi¤i halâs ve vefa 

güneinin do¤uunu görmü, duymu, gözlerini yurdun en parlak zaman›nda 

hayat›na kapam› vatan evlâtlar›ndand›r.

Halk›n içinden ç›km›, onun ac›lar›n› duymu ve terennüm etmi vatan 

airini ölümünden sonra da memleket gençli¤i omuzlar›nda ta›d›. Mezar›n›n 

ba›nda dökülen göz yalar› da memleket çocuklar›n›n vefakârl›¤›na, 

takdirkârl›¤›na en büyük ahiddir. 

Yine Mehmet Âkif o bahtiyarlardand›r ki hayat›nda kendisinin fikrî ve 

manevî iltifatlar›na nail olmu Eref Edip gibi arkadalar› üstad hakk›nda 

yaz›lm›, söylenmi ihtisaslar› bir araya toplayarak ölmez airi millî kütüp-

hanemize derli toplu olarak bir daha kazand›rd›lar.

Fad›l ve mütefekkir üstad›m›z emseddin Günaltay ve Nevzad Ayas [Bey-

o¤lu] bize bu eserde Âkif’in fikrî ve felsefî ahsiyetini, yüksek karakterini 

tahlil ediyorlar. Di¤er bir çok k›ymetli muharrirler de hususî ve fikrî 

hayat›n›n esas vas›flar›n›, inceliklerini bize tan›t›yorlar. 

Biz bu eserde memleketin yirmi be y›ll›k bir tarihini okuyoruz. Duyan ve 

duydu¤unu duyuran Âkif’in temiz ve müstesna varl›¤› bir fazilet ve seciye 

abidesi ihtiamile nazarlar›m›zda canlan›yor.

Âkif’in telâkkilerinde bizimkilerle uymayan taraflar yok de¤ildir. Fakat her 

eyden evvel, duyan bir insan, ateli bir vatanperver, akidesi sa¤lam bir halk 

airi, Türk’ün bütün fazilet ve mahasinini terennüm eden, ac›sile yan›p 

tutuan, istiklâlini, istikbalini içten gelen hatifî bir sesle coturan Âkif mür-

teci olur mu?

Bir air, bir muharrir yaad›¤› zaman›n hadiselerini ele alarak vatan›na nâfi 

olur; Âkif milletinin ac› günlerinde Türk camias› içerisinde hilâlin çi¤nendi¤i, 

salibin hilâli ko¤ma¤a ahd ve peymen etti¤i günlerde ac›lar›m›z› halk dilinde 

“Her şeyden evvel, duyan bir insan, 
ateşli bir vatanperver, akidesi sağlam 
bir halk şairi, Türk’ün bütün fazilet ve 
mehâsinini terennüm eden, acısile 
yanıp tutuşan, istiklâlini, istikbalini 
içten gelen hatifî bir sesle coşturan 
Âkif…” 

(Yusuf Çağlar arşivi)
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inlemi vatan airidir. Çanakkale’de, Sakarya’da Türk’ün ehametini sars›l-

maz bir abide eklinde biza nakletmi ulus yaz›c›s›d›r. 

Âkif’i biz bu cebhelerden müteala ederiz. Herkesin kendine has bir ahsiyeti 

vard›r. Âkif’i biz daima vatanperver, halk adam›, halk airi, Türk dilinde mil-

letin en büyük hissiyat›n› canland›rm› millî air olarak görürüz. Onun dinî 

ve vicdanî akideleri millî hissiyat›n› söndürmemi, daima atelemitir. Hele 

biz Yeilayc›lar Âkif’in içki dümanl›¤›n› daima takdis ve takdirle yad ederiz.

Eref Edip’e, bize Âkif’i derli toplu bir kitapda takdim etti¤i için teekkür 

borçluyuz. Yaln›z bu kitab›n ikinci bas›l››nda biraz daha metodolojiye ria-

yet edilse eserin k›ymeti daha çok yükselir. 

Kaynak: Yeilay, Mart 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 269-271’den aynen nakledil-
mitir).

Ay yıldızlı bayrak ve Kâbe örtüsüne  
sarınıp sarmalanmış Âkif’in tabutu  
tertemiz gönüllerle ebedî istirahatgâhına 
götürülürken. Tabutun önündeki gözlüklü 
Yusuf Türel, solda asker kıyafetli  
talebeler arasındaki fötr şapkalı  
tabip Hamdi Açan.
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187.

Yetmiş muharririn yazdığı bir eser:

Mehmet Âkif: Hayatı ve Eserleri

M[ümtaz] Turhan Tan

Âsar-› ‹lmiye Kütüphanesi sahibi Eref Edip, bizim yurdumuzda bugüne 

kadar kimsenin yapamad›¤› ve yap›lmas›n› da düünmedi¤i yaman bir ii 

baard›. Mehmet Âkif’in hayat›n› ve eserlerini yetmi Türk muharririne 

yazd›rd›. imdi tahlil etmek istedi¤im eser ite bu mühim hususiyeti hac-

minde tebarüz ettiren k›ymetli bir kitapt›r.

Eref Edip’in yetmi muharriri aynı mevzu üzerinde toplamas›, ilk lâhzada 

zannolunaca¤› gibi, kap› kap› dola›larak, tümen tümen mektup yaz›larak 

temin olunmu bir muvaffakiyet de¤ildir. Bu yetmi muharririn ço¤u, 

Mehmet Âkif hakk›nda düündüklerini muhtelif vesilelerle, muhtelif sütun-

larda ve sayfalarda yazm› olup Eref Edip –uzun y›llar›n yeli ile nisyan 

köelerine at›lm› görünen- o yaz›lar› birer birer toplam›, s›ralam› ve 

Mehmet Âkif için henüz kanaatini aç›¤a vurm›yan muharrirleri de intak ede-

rek u kitab› ortaya koymutur. Rahmetli airin eserlerini, müedda ve hattâ 

eda itibarile tasnif eden, tahlil eyliyen bizzat Eref Edip’tir.

u halde o, yetmi Türk muharririni Âkif’in fikri ve hissi etraf›nda toplamak-

la kalmam›, öhretli ve k›ymetli airi de irfan âlemimize kar› –yetmi dos-

tunun yard›mile- canland›r›p aya¤a kald›rm›t›r.

Eserin nas›l bir yenilik ve müstesna bir k›ymet ta›d›¤›n› anlamak için yedi 

yüz küsur sayfal›k bir mecelle ve mücelled tekil etti¤ini bilmek kâfidir. 

As›rlar imtidad›nca var olup gelen Türk edebiyat tarihinde bir airin hayat›na 

ve eserlerine bu kadar geni bir tahlil sahas› verildi¤i vaki de¤ildir. Kimi 

bas›lm›, kimi bas›lmam› ve say›s› on yediyi, on sekizi bulmu olan tezkere-

lerimizde binlerce airin ad› vard›r. Lâkin onlardan en mühimlerine tahsis 

edilen yer, yirmi otuz[sayfa]dan ibaret olup meselâ 374 sayfa tutan Lâtifî 

Tezkeresi’nde tam 320 airin hayat› ve eserleri münderiçtir. Halbuki Eref 

Edip, candan sevip takdir ve tevkir etti¤i Mehmet Âkif’in hayat›n› yedi yüz 

küsur sayfada tebarüz ettirmekle onu tek ba›na iki Lâtifî Tezkeresi kadar 

geni bir kürsüye oturtmu oluyor.

Mehmet Âkif, böyle engin bir tahlile mütehammil ve büyük, küçük bütün 

Türk muharrirlerini uzun uzun megul edecek kadar yüksek bir k›ymete 

malik miydi? u veya bu dima¤›n içinde belirmesi muhtemel olan bu suale 

ben tereddütsüz “Evet” diyece¤im. Çünkü Âkif, her hangi bak›mdan incele-

nirse incelensin, mümtaz bir ahsiyetti. Tahsili yüksekti, müsbet ilimler üze-

rinde çal›arak yetiti¤i halde, yarad›l››n›n ibramiyle iire ra¤bet etmekden 

ve –tâbir caizse- iire gönül vermekten geri kalmam›t›. Bu itibarla, o iire 

â›k demekti ve iirlerinde de ak›n pek tabiî olan heyecan›n› yaat›yordu.

Fransız edebiyatçısı Victor Hugo.

Mithat Cemal Âkif’le Çarşamba günleri 
buluşur, beraber kitap okurlardı.  
Hugo, Hernani, Sapho, Daudet… 
Âkif’in Sefiller’de en sevdiği şey 
kitabın başında bahsedilen papazmış. 
“Bu papaz tasvirini okudukça insanın 
Hıristiyanlığı seveceği geliyordu.  
Hügo bu papazı Ömer gibi yazmıştı”. 
(Mithat Cemal, Mehmet Âkif)
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Fakat Âkif, lisan›na hâkim, heyecan› cokun, ilmî kudreti derin bir air 

olmakla kalmad›. Türk edebiyat›na yepyeni bir dil ve taptaze bir iir ahengi 

getirdi. O, konuur gibi yazard›. ‹te üstad›n edebiyat âlemimizdeki eriilmez 

ve sars›lmaz mevkiini küçültme¤e yeltenenlerin tariz ve taarruz silâh› olarak 

dillerine dolad›klar› biricik nokta bu sadeliktir. Fakat iirin hazz›n› Âkif’in 

her yaz›s›nda bol bol bulanlar için o sadelik büyük bir kudretin tanziri 

imkâns›z cilvesidir. Sehl-i mümteni’den de parlak bir lisan hüneridir.

Burada bir noktaya daha iaret etmek isterim: Mehmet Âkif’in airli¤ini 

basitletirmek, onun bütün yürekleri kapl›yan öhretini baltalamak istiyen-

ler, bir hakikata tercüman olmaktan ziyade siyaset cereyanlar›na hizmetkâr 

olmulard›r. Çünkü Âkif’in, edebiyat sahas›nda gösterdi¤i büyük kabiliyet 

ve kudreti siyaset sahnesinde gösteremedi. Bu yüzden de bir müddet naho 

bir sima gibi telâkki olundu. ‹te onu airlikten düürme¤e yeltenenler o 

telâkkiye –gereksiz ve yersiz olarak- rüvet sunmak istiyenlerdir. Daha 

do¤rusu kraldan ziyade kral olmak garabetine düenlerdir. 

Halbuki iir bakad›r, siyaset yine bakad›r. u veya bu cereyana gûya hulûs 

çakmak kaygusuyle Âkif’e hücum edenler, üçüncü Napolyon’un Fransa’dan 

sürüp ç›kard›¤› Viktor Hügo’nun airli¤ini hiçbir Frans›z›n inkâr etmedi¤ini, 

Dreyfüs meselesinde evi talanan ve mahkemece de hapsine hükmolunan 

Emil Zola’ya kimsenin “Edip de¤ildir” demedi¤ini ve bizim yurdumuzda da 

vatan-cüda yaam›, zindanlara girmi olduklar› halde airliklerine, 

âlimliklerine iliilmemi –Ziya Paalar, Nam›k Kemal’ler gibi- ahsiyetler 

bulundu¤unu acaba niçin hat›rlamazlar?

Âkif’e ilienlerin zay›f bir silahlar› da onun dindar oluudur. Bir air 

vicdan›nda köklemi akidelerin –dinî olsun, içtimaî olsun- o air taraf›ndan 

yaz›lan eserleri k›ymetlendirmekte veya k›ymetsizlendirmekte müessir 

olaca¤›n› kabul etmek de¤il, hattâ düünmek gülünçtür. iirde aranan ancak 

bediî artlard›r ve bu artlar›n en mühimi airin fikre oldu¤u kadar hisse de 

hitap etmesidir. E¤er öyle olmasa, Dante gibi koyu protest bir airin iiri, 

protestan okuyucular›n› da heyecana düürür müydü?.. Fakat ne gariptir ki, 

Âkif’in iirlerini onun dindarl›¤›ndan dolay› k›ymetsiz göstermek istiyenler 

bütün ömürlerini kilisede geçiren Rasin’lerin, Korney’lerin iirlerini bay›la 

bay›la ezber etmekten geri kalmam›lard›r. Ah riya, ah riya, ah riya. O olma-

sa, dinî iirlerin bile lâik say›laca¤›n›, çünkü edebiyat›n beynelmilel mahiyet 

ta›d›¤›n› Âkif’in muar›zlar› unuturlar m›yd›?..

Söz uzayacak. Onun için “Atarlar ta› elbette diraht-i meyvedâr üzre” diye-

lim ve bu bahsi b›rak›p esere geçelim.

Kitap, gerçekten k›ymetlidir. Eref Edip, çok zahmet çekmi, büyük büyük 

külfetlere katlanm› ise de, ‹stiklâl Mar› airine o mar kadar lâyemût bir 

türbe haz›rlam›t›r. Kadirinas gençlerimizin Âkif’e yapmak istedikleri 

mezar ile bu kitap, gönülden do¤ma birer eser olmak hasebiyle, birbirini 

tamaml›yacaklard›r.

Âkif’i hakkiyle anlamak istiyenlere onun aziz ad›n› ve temiz hayat›n› ta›yan 

bu kitab› tavsiye ederiz. Eref Edip’e de tebriklerimizi sunar›z.

Kaynak: Tan, 9 Mart 1939. (Eref Edip, 
Mehmed Âkif-Zeyl, s. 253-256’dan aynen 
nakledilmitir).
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188.

Mehmet Âkif’e dair bir kitap

Peyami Safa

Eref Edip’in Mehmet Âkif için ç›kard›¤› kitab, imdiye kadar Türk 
öhretlerinden birkaç› için neredilen say›l› monografilerin, malzeme 
bak›m›ndan, en zenginidir. Bu eserde Mehmet Âkif, kendisine çeyrek as›rdan 
fazla, k›rp›lmadan bakm›, s›cak bir dost gözünün sad›k aynas›nda, bütün iç 
ve d› çizgilerile görünüyor; vesikalar, hususî hat›ralar, menk›beler ve 
ehadetler, Eref Edip’in kitab›nda, her anla›lmam› san’atkâr gibi Âkif’in de 
beylik portresini muhasara eden dedikodu, yalan ve efsane çemberini k›rmak 
için seferber edilmi hakikat ve irad ordular› halindedir. Gazetecilikte 
Mehmet Âkif, dostlukta Mehmet Âkif, vatan›nda ve ihtiyarî sürgününde 
Mehmet Âkif, her türlü iftiradan masun, ayr› ayr› dikkatli müahede çerçeve-
leri içinde, as›l yüzile göz önüne konuyor. Bilhassa airin, ço¤umuz için meç-
hul, M›s›r’daki hayat›n› da bu eserden ö¤reniyoruz. Süleyman Nazif’in Âkif 
için ç›kard›¤› ve Mithat Cemal’in ç›karaca¤› iki monografinin ortas›nda, Eref 
Edip’in kitab›, bunlardan sonraki edebiyat tarihi etüdlerine esas olabilecek 
ikin bir vesika tomar› hizmetini de görecek.

Daha pek yak›nlarda, bamuharririnin ve yan›ba›ndakilerin kalemile 
Âkif’in hat›ras›n› lekeleme¤e çal›m› bir gazete bile, evvelki gün, bu kitab 
üzerine aziz bir meslekta›m›z›n Âkif’ten bahseden batanbaa sitayili bir 
f›krasile, kendi sahibinin ve muharrirlerinin isnadlar›n› gene kendi 
sütunlar›ndan birinde tekzib etmi oluyordu. Yerden gökü talama¤a 
kalkanlar›n balar›na, gene kendi ellerile att›klar› talar› ya¤d›ran fizik zaru-
ret, insana seviyeleri aras›ndaki manevî mesafede de, bir kere daha, tecelli 
etmi oluyor. Mehmet Âkif için gazete sahifelerini kirleten dedikodular› çöp 
tenekesine att›ran ve Eref Edip’in kitab›n› yataklar›m›z›n baucuna koydu-

ran mahkemesiz ve jandarmas›z adalet fazla gecikmedi.

Kaynak: Cumhuriyet, 12 Mart 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl., s. 265-266’da yer alm›t›r).

Mithat Cemal’in Narmanlı 
Apartmanı’ndaki dairesinde,  

1936 yılında çekilmiş  
fotoğraflarından biri.
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189.

Mehmet Âkif: Hayatı ve Eserleri

Süleyman Aygut

Üstad-› azam, millî airimiz Mehmet Âkif’in hayat› ve eserleri hakk›nda ter-

tip ve neretti¤i çok k›ymetli eserle Eref Edip pek mühim bir ihtiyac› temin 

etmi oldu. Bu suretle bizlere büyük airimizi hususî hayatlarile daha 

yak›ndan tan›tm› oldu¤undan dolay› Eref Edip’e ve bu eserin meydana gel-

mesi için mesailerini esirgemiyen pek k›ymetli kalem arkadalar›na candan 

teekkürler ederiz.

Merhumun zaman›na yetimi olmakla beraber kendisini yak›ndan görmü 

de¤ilim. Üstad›n uzun zaman vatan›ndan uzak bulunmas› ve ‹stanbul’a 

avdetini müteakip k›sa bir zaman sonra vakitsiz ufulü hasebile kendisini 

yak›ndan görmek erefinden mahrum kalm› bir adam›m.

Üstad›n dillere destan olan ismini ilk defa olarak babamdan duydum. 

Babam iire hiç merak› olmayan bir adam oldu¤u halde üstad›n bir çok 

iirlerini ezber biliyor ve bana okuyordu. Pek küçük olmama ra¤men bu 

ahikalara yükselen eserlerinden duydu¤um heyecanla bende de üstada 

kar› bir alâka ve hürmet balad›. Aradan uzun aylar ve seneler geçti. Her 

geçen aylar ve seneler içinde üstad›n pek yüksek eserleri, meziyet, ahlâk ve 

seciyesi hakk›nda çok eyler duydum ve okudum. O zaman anlad›m ki 

babam›n da üstada kar› verdi¤i k›ymet, duydu¤u alâka ve heyecan çok 

yerinde imi. 

‹te bu eserle üstad›n çok k›ymetli hat›ralar› ve de¤imiyen karakteri 

hakk›nda imdiye kadar duyduklar›mdan daha pek çok k›ymetlisini ince bir 

sanat halinde ve toplu olarak kar›mda buldum.

Türk milleti, igalin ezici kahr› ve yok edici azab› alt›nda inlerken alevden 

m›sralarile Türk milleti ölmez diye o bizi temin etti. Ve Türk milletini tüten 

en son ocak kal›ncaya kadar savaa tahrik ve tevik eden o idi. Nurun yar›n, 

belki yar›ndan da yak›n do¤aca¤›n› ondan iittik. ‹te onun için Mehmed 

Âkif Türk genci ve Türk milletinin kalbinde ebediyetlere kadar ya›yacakt›r. 

Allah onu nurlar›na gark eylesin. 

Kaynak: Giresun, 16 Mart 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 272-273’den nakledilmitir).

Âkif 1936’da Mısır’dan yurda dönmeden  
az önce, son mektuplarından birini  

Eşref Edip’e göndermiş.

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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191.

Mehmet Âkif: Hayatı ve Eserleri

Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen

Bu ünvan ile ner olunan k›ymetdâr bir eserin mütealas›ndan büyük bir 

zevk, ayn› zamanda derin bir teessür duydum. Evet… Bu eser, pek muhterem 

bir edibimizin hayat›na, eserlerine dair pek mükemmel malûmat veriyor, 

onun nezih ruhunu adedecek bir çok mütaleat ve hat›rat› ihtiva ediyor. 

Bununla beraber o bînazîr airimizin dilsûz ufulünü, onun hayat›n›n hazin 

safhalar›n› da aç›k ve samimî bir lisanla tasvir ediyor.

Eâz›m›n teracim-i ahvaline dair yaz›lm› eserler aras›nda bu kadar etrafl› bir 

kitaba pek az tesadüf olunabilir. ‹slâm aleminde yetimi olan meahirden 

bir çoklar›n›n terceme-i hallerini havi nice eserler yaz›lm›t›r; hattâ denebi-

lir ki bu hususta Müslümanlar kadar çok eser yazm› bir millet mevcut 

de¤ildir. Fakat bu eserlerden bir çoklar› haddi zat›nda nafi olmakla beraber 

terceme sahibi hakk›nda kâfi derecede malûmat› ihtiva etmemektedir; terce-

me sahibinin seciyesini, mefkûresini, ilmî kudretini, mesaî tarz›n›, eserleri-

nin derece-i k›ymetini tahlil ve tesbit ile megul olmamaktad›r. Hele bizde 

“tezkere-i uara” ve saire namile yaz›lm› bir tak›m mecmualar da vard›r ki 

bunlar mevzubahs ettikleri airler, edipler, âlimler hakk›nda pek sathî 

malûmat vermekte, nihayet bu zatlar›n pek beli¤, âlim olduklar›ndan, iki üç 

lisan ile iir ve inaya muktedir bulunduklar›ndan bahs ile iktifa etmektedir. 

Bu zatlar›n as›l gösterilmesi icap eden edebî, ilmî, ahlâkî hayatlar›n›n muh-

telif safhalar› ise meçhuliyet içinde b›rak›lm› bulunuyor. Halbuki Mehmed 

Âkif Hayat› ve Eserleri serlevhal› eser böyle de¤il; bu eser, merhum Âkif 

hakk›nda mutalea edenleri bihakk›n tenvir edecek mahiyette bulunmaktad›r.

Bizde vaktile nice muktedir, faziletkâr zevat yetimitir ki bunlar›n muas›r-

lar›; kendilerini lây›k›yle takdir edemedikleri veya ilim ve irfana kar› büyük 

bir alâka göstermedikleri için bugün bizim o de¤erli zatlara aid malûmat›m›z 

hiç derecesinde bulunmaktad›r. Bu, do¤rusu ilim ve irfan nam›na pek 

ac›n›lacak bir haldir. 

Vak›a her milletin eâz›m›, muktedir ulema ve üdebas›, b›rakm› olduklar› 

muhalled eserlerile kendi namlar›n› ibkaya muvaffak olurlar; fakat böyle 

olmakla beraber yine kendi hayatlar›na dair muas›rlar› taraf›ndan uzun 

uzad›ya malûmat verilmesinden biz musta¤ni olamay›z. 

Bir eser, sahibinin iktidar›n›, faziletini, temayülât›n› gösterebilir, nam›n› 

ibkaya vesile olur; fakat o zat›n nas›l ne’et etmi oldu¤unu, onun akvalile 

ef’ali ve etvar› aras›ndaki ahengin derecesini, muas›rlar› aras›ndaki mevkii-

ni, hayat›na müteallik sair teferrüat› bihakk›n gösteremez. Halbuki bu cihet-

lerin bilinmesine pek çok ihtiyac›m›z vard›r.

Meselâ, üstad Âkif’i düünelim: Bu zat›n Safahat’› kendisinin ne kadar kud-

retli, bînazîr, ulvî hissiyat ile müteheyyic bir air oldu¤unu gösterip dur-

190.

Mehmet Âkif:  
Hayatı ve Eserleri

Said Kirmaci

Millî ve ilâhî airimiz, Mehmet Âkif 
merhumun, hayat› ve eserleri hakk›nda, 
vefa ve samimiyetle memzuc yüksek bir 
faziletin mahsulü sa‘y ve ilham› olan bu 
k›ymetli eseri batan nihayetine kadar 
büyük bir zevk ve heyecanla okudum. 
Merhumun, ner olunan bütün eserle-
rini okumu, deha-y› airânesine, ulvî 
ve ilâhî mefkûresine hayran ve meftun 
olmutum. Fakat batan baa bir numu-
ne-i fazilet, bir abide-i ulviyet ve nura-
niyet olan hayat›na bu kadar vâk›f 
de¤ildim. Bu eseri okuduktan sonra, 
kar›mda daha yüksek, daha feyyaz bir 
ahika-i fazilet tecelli eyledi. Eser, bu 
nokta-i nazardan çok büyük bir hizmet 
ifa etmi oluyor. Bu cihet de merhum 
için büyük bir mazhariyet say›l›r.

imdiye kadar hiçbir airimiz hakk›nda 
böyle bir eser yaz›lmam›t›r, zannede-
rim. Hiç üphe yoktur ki büyük Âkif; 
hakk›nda daha pek çok eserler yaz›l-
ma¤a lây›k güzide bir ahsiyet, yüksek 

bir abide-i iir ve hamiyettir!

Kaynak: Mara, 17 Mart 1939. (Eref Edip, 
Mehmed Âkif-Zeyl, s. 271-272’den nakledil-
mitir).
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maktad›r. Fakat bu mecmua-i e’ar, o büyük edibimizin yüksek seciyesini, 

ruhunda tecelli eden faziletlerin derecesini, sözlerile ef’al ve ahlâk› 

aras›ndaki ahengin mertebe-i tenasübünü ahlâf için gösterme¤e tamamen 

kifayet edemez. 

Beeriyet tarihinin kaydetti¤i nice edibler, filozoflar, âlimler, meslek adam-

lar› vard›r ki bunlar›n eserleri, hitabeleri, iddialar› bir fazilet ve hikmet 

nümunesi telâkki edildi¤i halde kendi hayatlar› tetkik edildi¤i zaman nice 

muzlim, gayri ahlâkî safhalara tesadüf olunur.

Binaenaleyh meahir hakk›ndaki lây›k› veçhile malûmat elde edebilmesi için 

onlar›n hayat›na dair muas›rlar› taraf›ndan yaz›lm› vâk›fane, bitarafane 

eserlere müracaat edilmesi icap eder.

Vak›a biz her hangi bir zat›n ahlâfa yadigâr b›rakt›¤› eseri nazara alarak 

mehâs›n›na meftuniyet gösteririz; o zat›n hususî ahvalini kendisine b›rak›r, o 

cihetlere nazarlar›m›z› tevcih etmek istemeyiz. Fakat içtimaî bir heyetin reh-

berleri makam›nda olan, koca bir cemiyeti irad ve ilâya çal›mak daiyesinde 

bulunan zevat›n ef’alile akvali, âsarile gaye-i hayatiyesi aras›ndaki münase-

bet ve müvazeneti anlamaya da çok kere muhtaç oluruz. Bu anlama neticesin-

dedir ki o zevat›n cemiyet için birer hakikî rehber olup olmad›¤› taayyün 

eder, o zatlar›n hakikî cepheleri görülme¤e balar, hakikat mütecelli olur, 

efkâr-› umumiye i¤falden kurtulur, verece¤i hükümlerde isabet bulunur.

‹te bu gibi içtimaî menfaatler mülâhazasiledir ki bir çok milletler kendi 

aralar›nda yetien meahirin bütün sergüzet-i hayat›n›, bütün ahlâk ve 

etvar›n› kayd ve tesbite lüzum görmülerdir. Mehmed Âkif Hayat› ve Eserleri 

bal›kl› eser de bu cümledendir. Ahlâf, bu sayede merhum Âkif’in hakikî 

cephesini, yüksek f›trat›n›, ulvî seciyesini, vatana olan hizmetlerini hakkiyle 

anlam› olacakt›r.

u da malûmdur ki üdeban›n, uaran›n eserleri nokta-i nazar›ndan büyük 

bir k›ymeti haizdir. Bunlar›n eserleri tarihin bir çok karanl›k noktalar›n› 

-yüzlerce, binlerce sahifelik tarih kitaplar›ndan daha ziyade- ayd›nlatabilir. 

Tarih sahifelerinde yaz›lmas›na imkân bulunamayan nice feci hadiseler, 

müthi hâileler ediplerin, airlerini birer küçük makalesile, be on beyitten 

müteekkil birer manzumesile tasvir edilerek muas›rlar›n, ahlâf›n nazar-› 

›tt›la ve intibah›na arzedilmi bulunabilir. Fakat bu makalelerin, bu manzu-

melerin bihakk›n k›ymet ve itimada ayan birer tarihî vesika mahiyetinde 

telâkki olunabilmesi için sahiplerinin mahiyetlerini, seciyelerini, tarz› 

hayatlar›n› bilme¤e ihtiyaç vard›r.

Tarihî vak›alara ait vesikalar, rivayetler hakk›nda nas›l ki bir intikad usulü 

caridir; ediplerin, airlerin eserleri hakk›nda da böyle bir usul mevcuddur.

Bir edibin, bir airin yaay››, seciyesi, ahlâk› bilinmedikçe yazd›¤› eyin tari-

hi tenvir edebilecek bir vesika gibi say›lmas›na imkân yoktur.

ahsî menfaatler, ihtiraslar, tahakkümler tesirile yaz›lan yaz›lar ile seciyeli, 

ahsî menfaat hislerinden müteberri zevat›n tam bir vicdan hürriyeti daire-

sinde vücude getirmi olduklar› yaz›lar elbette müsavi olamaz. 
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‹te bu cihetlerin güzelce teayyün etmesi için de -yukar›da arzetti¤im vechi-

le- mufassal eserlerin vücuduna kat’i bir lüzum görülmektedir.

‹te merhum Âkif’in mensûr ve manzum yaz›lar› u ikinci k›s›m yaz›lar›n en 

parlak nümunelerini tekil etmektedir. Evet… Âkif’in Safahat’›n› okuyanlar, 

onun sair eserlerini mutalea edenler, bununla beraber onun hayat›n› olanca 

teferruatile göstermekte bulunan Mehmed Âkif: Hayat› ve Eserleri ismindeki 

kitab› gözden geçirenler, o büyük airimizin ne kadar muktedir, lisana 

hâkim, ulvî duygularla mütehassis, her vechile taklide ayan bir edib, bir 

insan-› kâmil oldu¤una derhal hükmeder; onun yaad›¤› tarihin pek dilsûz 

facialar›na muttali olur; o muhterem, vatansever airin millet için selâmet ve 

terakki yollar›n› gösterir büyük bir rehber oldu¤una hiç tereddüt etmeksizin 

kani bulunur. 

‹te merhum Mehmet Âkif, bu yüksek meziyetlerinden dolay›d›r ki bütün 

muas›rlar› taraf›ndan tebcil olunmaktad›r. Kendisine fikren muhalif olanlar 

bile onun nezih seciyesi, parlak ilim ve irfan› önünde ihtiramkârane bir vazi-

yet almay› insanî bir vazife bilmektedir.

Âkif’in iirleri ebediyete namzed birer metin abidedir. O iirler, her okuyan› 

düündüren, heyecana getiren, ruhanî neveler, tesirler içinde b›rakan birer 

edebî bediad›r.

Acaba üstad, bu kadar beli¤, bu kadar bînazir sanihalar› nas›l vücude 

getirmi? Acaba bu hususta hangi feyyaz menbalardan istifade etmi? Hangi 

ulvî kuvvetlerden, kudretlerden ilham alm›?

‹te: Mehmed Âkif: Hayat› ve Eserleri unvanl› kitab; bu noktalar› da pek güzel 

ayd›nlatm› bulunuyor. 

Evet… Bu k›ymetdâr kitab, merhum Âkif’in nas›l mükemmel bir terbiye ve 

tahsil gördü¤ünü, ‹slâm ilim ve irfan›ndan ne kadar müstefid oldu¤unu, dinî 

terbiyeden, Kur’an’›n lahutî füyuzat›ndan ne derecelerde hisseyab 

bulundu¤unu pek güzel anlat›p durmaktad›r.

Filhakika bu sayededir ki Mehmet Âkif’de millet muhabbeti, vatan sevgisi 

bihakk›n tecelli etmi, ruhunda ahlâkî melekeler pek güzel bir surette 

münkeif olmu; fikri, bir tak›m kudsî ilhamlara makes bulunmu; kalemi, 

‹slâm ruhunu ebedî neveler içinde b›rakacak bedialar› vücuda getirmi; 

bütün hayat›, insaniyet için bir kemal ve fazilet nümûnesi olmutur.

Üstad Mehmet Âkif, f›traten pek vakur idi; tab’an büyük bir isti¤naya malik 

idi; vatan›na kar› pek fedakâr idi. Merhumun bu fedakârl›¤›na aid tafsilât› 

Mehmed Âkif: Hayat› ve Eserleri ihtiva etmektedir. Evet… merhumun ruhunu 

lebriz-i ulviyet eden ‹slâm terbiyesi kendisinde bu gibi yüksek hasletlerin 

tecellisini bihakk›n temin etmi bulunuyordu. Bu sayede idi ki vatan›na 

kar› ruhunda büyük bir incizap mevcud idi.

Merhum Âkif vatan›na kar› yapm› oldu¤u hizmetlerle ahsî menfaatler, 

gayeler takip etmi de¤ildir. E¤er takip etmi olsa idi üphe yok ki bu emeli-

ni pek kolayl›kla elde etmi bulunurdu, hayat›n›n son günlerinde hazin bir 

vaziyette kalmaz, bir nevi mahrumiyetler içinde muhitine veda edip gitmez-
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di. Onun o f›trî vekar›, o yüksek isti¤nas›d›r ki ahsî menfaatler arkas›nda 

komadan kendisini siyanet etmi, kendisine vatandalar› aras›nda ebedî bir 

eref, lâ-yezâl bir memduhiyet temin eylemitir.

Filvaki merhum, aza kanaat ederdi; menfaat› u¤runda ötekine berikine 

tekâpûye tenezzül etmezdi: Hele izzet-i nefsini rencide edecek eylere aslâ 

tahammül gösteremezdi.

5 Mart 1334 tarihinde Bab-› Meihat’ta “Daru’l-Hikmeti’l-‹slâmiye” unvani-

le bir daire tekil edilmi, 14 A¤ustos 1334 tarihinde de resmî küad› yap›l-

m›d›. Mehmet Âkif, bu dairenin bakâtibi bulunuyordu, kendisinin ilim ve 

irfan›, güzel ahlâk› herkesce müsellem idi. Daru’l-Hikme âzasile bakâtibin 

maalar› müsavi olarak beer bin kuru idi. Arkadalar› kendisini sever, ken-

disine hürmet ederlerdi, buna ra¤men bir gün dairesinde kendisini mütees-

sir eden bir hale maruz kalm›t›:

Daru’l-Hikme âzas›ndan baz› zevat aras›nda kalem memurlar›n›n i ç›karma-

d›klar›ndan ikâyet edildi¤i s›rada bugün rahmet-i Rahmân’a kavumu 

bulunan âzadan bir zat, bakâtibin kalem ilerile pek alâkadar olmad›¤›n› 

söylemek istemi. Bakâtip olan Âkif Bey de: “Sizin hey’etiniz i ç›karmazsa 

kalem ne yaps›n?” diye mukabelede bulunmu, âzadan bulunan o zat da: 

“Sen bakâtipsin, hey’ete kar›amazs›n” deyince Âkif’in can› s›k›lm›: “Vay 

benim vay, öyle mi?” diyerek daireden ç›k›p gitmiti. Hadiseden haberdar 

olan eyhülislâm Haydarîzade ‹brahim Efendi derhal Âkif Bey’in âzal›¤a 

tayinini inha ederek iradesini istihsal etmi, Âkif Bey de hadiseden bir gün 

sonra bakâtiplik uhdesinde kalmak üzere âza s›fatile hey’etine iltihak 

eylemi idi.173

Mehmet Âkif: Hayat› ve Eserleri ismindeki k›ymetli eser, ilmî bir meseleye de 

temas etmi bulunuyor. Bu da Kur’an’› kerimin tefsir ve tercümesi meselesi-

dir. Bu eserde mufassalan yaz›ld›¤› üzere Diyanet ileri yüksek riyaseti 

taraf›ndan Kur’an› âzim için bir tefsir yaz›lmas› efad›li ülemadan Mehmed 

Hamdi Efendi’ye, tercemesi de eaz›m› üdebadan Mehmet Âkif Bey’e havale 

edilmi idi. 

Bu tercihler pek yerinde idi. Çünkü büyük üstad Mehmed Hamdi Efendi’nin 

ark ve Garp ilimlerine olan vukufu, hele ‹slâm ilimlerile bihakk›n müce-

hehz bulundu¤u herkesce müsellemdir. Âkif Bey de Garp ve ‹slâm ilimlerine 

vak›f, Türk ve Arap lisanlar›n›n mezayas›na muttali idi. Bahusus yaz›lar›ndaki 

vuzuh, ahenk, cazibe pek mükemmeldir.

Bununla beraber bu iki dirahan sima, bu muazzam vazifeleri ancak birçok 

ilhah ve ibram neticesinde kabul etmilerdi, çünkü bunun ehemmiyeti azi-

mesini tamamile müdrik bulunuyorlard›. Filhakika tefsir ne kadar mükem-

mel olsa yine Kur’an›n ihtiva etti¤i bütün ahkâm ve dekayik›n inkiaf›n› hak-

kile temine kifayet edemez. Terceme de lisan ve edebiyat itibarile ne kadar 

mükemmel olsa ancak bir mealden baka bir ey olamaz.

Mehmet Âkif: Hayat› ve Eserleri kitab›ndaki izahattan da anl›yoruz ki Âkif mer-

humun bu husustaki tereddütleri, isti¤nalar› bouna de¤ildi. Çünkü Kur’an› 

kerim bela¤at ve fesahat itibarile i’caz mertebesini haiz bulunuyor. Bu kitab› 

173 Bu tevcih, Ceride-i İlmiye’nin 54ncü nüshasın-

da şöylece yazılıdır: “Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

başkâtibi Âkif bey baş kitabet uhdesinde kal-

mak üzere baş kitabete mahsus olan maaşile 

zamime-i memuriyet olarak Dar-ı mezkûr 

âzalığına tayin olunmuştur. Bu irade-i seniye-

nin icrasına Meşihat memurdur. 30 Rebiülevvel 

1338 ve 23 Kânunusani 1336. 

 Şeyhülislâm İbrahimü’l-Haydarî
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mübin, gerek elfaz›, gerekse meanisi itibarile edebî bir mucizedir. Bu, 

cihan›n bütün bülegas›n›, hükemas›n› kendi ulviyet ve kudisyetine kar› 

mebhut b›rakm› bir kitab› ilâhîdir. Elbette ki bunun hakkile tercemesine 

imkân tasavvur olunamaz. Bunun için pek yüksek vukuf ve malûmat lâz›m. 

Yaln›z lisan›n cazibesi kâfi de¤il. ‹barenin selâsetini, ahengini, edebî üslub 

ve iveye intibak›n› temin için nazm› Kur’anî’nin as›l teveccüh etti¤i mana-

dan uzaklamak tehlikesi var. bu hususta ufak bir muvaffak›yetsizlik imanl› 

bir kalbi titretir. Sonra Kur’an herhangi ilmî, edebî, bir eserle kabili k›yas 

de¤ildir. Herhangi bir tercemede as›ldan bir dereceye kadar uzakla›labilir. 

Bundan büyük bir mahzur tevellüt etmez. Fakat Kur’an böyle midir? Onun 

tazammun etti¤i manalardan pek cüzî bir bir inhiraf dinen büyük mahzurla-

ra meydan verebilir. ‹te pek muns›f olan Mehmet Âkif bu mühim noktalar› 

mülâhaza etti¤i içindir ki terceme vazifesini kabul hususunda bir hayli 

tereddüt göstermiti. Bu babda kendisine bir cihet kuvvetbah olmu idi ki o 

da Kur’an›n tefsirini deruhte etmi bulunan üstad Hamdi Efendi ile daima 

müavereye, teati efkâra karar vermi olmalar› idi. Âkif tercemeleri yazd›kça 

üstad ile görüecek, onunla müdavelei efkârda bulunacak idi. Fakat merhu-

mun M›s›r’a gitmesi aralar›nda mülâkat vukuuna imkân b›rakmam›t›. 

Vak›a M›s›r’dan birkaç parça terceme göndermi, üstad›n mütaleas›n› sor-

mutu. Lâkin böyle muhabere suretile maksad›n temin edilemiyece¤i bedihi 

idi.

Binaenaleyh Âkif merhum bir meâlden ibaret olan bu tercemeyi ikmal etmi 

olmakla beraber bu düüncelerle bunu Diyanet riyasetine göndermemi, 

tercemenin de tefsirle beraber büyük üstad taraf›ndan deruhde edilmesini 

pek muvaf›k görmütü. Esasen merhumun hakiki ve kudretli ulemaya kar› 

derin muhabbet ve meftuniyeti vard›, bilhassa üstad Hamdi Efendi’ye büyük 

itimad beslerdi. Nihayet bu husustaki arzusuna kavumu, terceme vazifesi-

ni de müfessire devrederek kalben büyük bir iniraha mazhar olmutu. 

Zaten tefsir ile meâl aras›ndaki hüsnü irtibat ve insicam› muhafaza için bun-

dan güzel bir çare de yoktu.

‹te bu ilmî hadise de merhum Mehmet Âkif Bey’in ne kadar muns›f, ne 

kadar hakperes oldu¤unu gösterme¤e kâfidir. 

*

Has›l› Mehmed Âkif: Hayat› ve Eserleri adl› eser, merhumun safahat› hayat›n›, 

Mübeccel hat›rat›n› pek mükemmel surette tasvir ve tenvir etmekte, bu iti-

barla büyük bir k›ymeti haiz bulunmaktad›r. Bu eseri vücude getirmi olan ve 

merhumun en samimi, en vefadar rüfekas›ndan Eref Edib’i tebrik ederim.

19 Mart 1939

Kaynak: Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 273-282’den nakledilmitir.

192.

Mehmet Âkif: 
Hayatı ve Eserleri

Seyfi Ömer

Mehmet Âkif’in hayat› ve eserleri 
hakk›ndaki muazzam kitab› çok 
dikkatle ve tekrar tekrar okudum. 
Tarih-i edebiyat nam›na, faziletli 
gençli¤in yüksek ideali nam›na çok 
k›ymetli ve faideli buldum.

Bu eser bize gösteriyor ki Mehmet 
Âkif yaln›z büyük bir air de¤il, 
ayn› zamanda bir fazilet ahikas›, 
mütekâmil bir insanl›k numunesi!

Hayatta bir Mehmet Âkif olmak ne 
büyük bir kemal! Bu bizim için 
belki mümkün de¤ildir. Fakat onun 
yolunu takib edebilirsek büyük 

bahtiyarl›kt›r.

Kaynak: Silvan, 22 Mart 1939.174 (Eref 
Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 271’den nak-
ledilmitir).

174 Tarih Eşref Edip’te muhtemelen baskı hatası 

neticesinde 2.23.1939 olarak verilmiştir. (haz.)
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193.

Mehmet Âkif: Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları

Mahir İz

Memleketimizde Avrupaî usullerle monografik ve biyografik neriyat henüz 

yeni yeni matbuat sahas›na at›lma¤a balad›. Bütün ilim sahas›nda monog-

rafinin ihtisas yapmak isteyen ilim adamlar›na o kadar büyük hizmeti vard›r 

ki bu, art›k isbata de¤mez bir mütearefe haline gelmitir.

Fen ve edebiyat sahas›nda yetien büyük adamlar›n biyografileri yeni yetien 

memleket gençli¤inin ruhu üzerinde de çok büyük tesirleri görülür. Her 

genç takib etti¤i ilmî sahada kendine bir mukteda bulabilir. Esasen terbiye, 

kemale ermi olgun ahsiyetlerin kendilerinden küçüklerine yapt›klar› 

temsilî tesirden ibarettir. Bu bak›mdan biyografinin ehemmiyeti bir kat 

daha tebarüz eder.

Ötedenberi yaz›lmas›n› arzu etti¤im bu nevi eserlerin ilk nümunesi olmak 

üzere geçen sene Muallim Cevdet hakk›nda k›ymetli âlimlerimizden Mektub-

cu Osman Bey’in çok büyük eserini görmü ve derin bir zevk duymu-tum. Bu 

kerre de ayn› sahada Âsar-› ‹lmiye Kütüphanesi sahibi Eref Edip’in, ‹stiklâl 

Mar› airi merhum Mehmet Âkif hakk›ndaki eseri intiar etti.

700 küsur sahifeden ibaret ve bütün hüviyetile Âkif’i tan›tan bu muazzam 

eser, ne büyük bir vecid mahsulüdür. Gerek tasnif, gerek tertip, gerek bibli-

yografi noktas›ndan mükemmeliyetin timsâlidir.

O, ne vecidli bir akt›r ki en küçük bir hadiseyi ihmal etmemek için ba 

vurmad›k yer b›rakmam›, büyük airin yaln›z edebî sahada de¤il, ilmî, 

içtimaî, demokratik, siyasî, dinî, millî, ahlâkî, hülâsa bir kelime ile bütün 

insanl›k sahas›ndaki en ince hislerini ihmal etmiyerek zapt ve tesbit etmi, 

vatandan uzakta geçirdi¤i on senelik ömrüne ait hat›rat› da yerinde tetkik 

için M›s›r’a gitmi, yani ilme hizmet vadisinde azmin ahikas›na ermitir.

Büyük millî airi yaln›z eserinden tan›yanlar, hattâ kendisile bir çok seneler 

dostluk edenler hiç üphesiz hüviyetinin ancak bir k›sm›n› ö¤renmilerdir. 

Fakat bu eseri okuyup tetkik edenler onun insanl›k için mükemmel bir örnek 

olan 60 senelik billûr gibi effaf hayat›n›, yani iç ve d› varl›¤›n› hakkile 

bilmi olacaklard›r.

O büyük adam bu kadar etrafl› bilinme¤e bihakkin lây›k bir ahsiyettir. 

Sarfedilen emek yerini bulmu ve müellifi edebiyat tarihimize k›ymetli bir 

arma¤an vermitir.

Kaynak: Cumhuriyet, 19 Mart 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif- Zeyl, s. 266-267’de yer alm›t›r).

Âkif’in vefatından iki ay sonra  
Mahir İz meslektaşlarının tertiplediği 
bir ispirtizma celsesine katılır. Herkes 
istediği ruhu çağırıp merak ettiği  
soruyu sormaktadır. Sıra kendisine  
geldiğinde aklına, vefatını geç haber 
aldığı için cenazesine katılamadığı 
üstadından özür dilemek maksadıyla 
şu soruyu sormak gelir: “Üstadım, 
cenazenize iştirak edemediğimden 
dolayı inşallah kırılmamışsınızdır”.  
Âkif’in cevabı: “Şüphene kırıldım!”
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Mahir İz’e Kahire’den gönderilmiş bir Âkif resmi. Arkasında şu satırlar yazıyor:

Mahir Bey oğlumuza 

Dış yüzüm böyle ağardıkça ağarmakta, fakat 
Sormayın iç yüzümün rengini: yüzler karası! 
Beni kendimden utandırdı, hakikat, şimdi, 
Bana hiç benzemeyen suretimin manzarası.

15 Recep 1348. 

(Uğur Derman arşivi)
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194.

Mehmet Âkif: Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları

Ali Rıza Korap

-Mehmet Âkif hakk›nda tezahürlerden bahsedildikten sonra-

Sahifelerini hem bir okuyucu, hem de bir k›ymet arat›r›c› s›fatile dikkatle 

takibett¤im bu eserden anl›yorum ki imdiye kadar air ve mütefekkirleri-

miz için yaz›lm› olan biyografiler aras›nda gerek hacim, gerek kalite itibari-

le say›l› bir mevki alacak k›ymettedir. Çok geni bir mikyasta tutulmu olan 

bu eser hem bir biyografi, hem hat›rat, hem de bir kritik mahiyettedir…

Selis ve tabii bir ifade ile yaz›lm› olan bu eser, airin hayat›n› muhtelif dev-

relere göre takib ederek tahlil etmitir. Âkif’in ahsiyeti bütün hususiyetleri-

le, matbuat hayat›na at›ld›¤› ilk zamandan itibaren ölümüne kadarki safha-

larile gözümüzün önünden bir k›t’a intizamile geçiyor.

Eser edebiyat tarihi nokta-i nazar›ndan mühim bi me’haz tekil edecek 

mahiyettedir. Müellif yaln›z kendi görülerini kaydetmekle iktifa etmemi, 

airi muhitine ve cemiyetine de ba¤lam›, ona göre etrafl› tahlillere de yer 

vermitir.

Kitab›n belli bal› hususiyetlerini öyle hülâsa edebiliriz:

1. Uslûbtaki ak›c›l›k ve tabiilik: Eref Edip eseri bize airin uslubûndaki 

tabiili¤i hat›rlatacak bir ekilde yazm› bulunuyor. Sahifelerin 

çoklu¤una ra¤men okumaktan yorulmuyoruz.

2. airin ahsiyeti hakk›nda çok etrafl› bir tahlil yap›lm› olmas›d›r. 

Müellif, airin muhtelif devrelerde, memleketin muhtelif ink›lâb 

safhalar›nda hayat›n› bir s›ra gözeterek tahlil etmi bulunuyor. 

Edebî k›ymetini, hususî hayat›n›n nüanslar›n› nüktelerine, ahsî 

zevklerine var›ncaya kadar tesbit ve kaydetmi bulunuyor.

3. Memleket münevverlerinin Âkif hakk›ndaki fikirlerine de eserde 

yer verilmi olmas›; bu suretle hiçbir taraf›n iltizam edilmemesi, 

eserin etrafl› ve objektif bir tahlile müstenid bulunmas›. Müellif 

böyle hareket etmekle eserin kritik k›ymetini art›rm› oluyor, ede-

biyat tarihçisine büyük bir vesika haz›rlam› oluyor.

4. Bu manevî k›ymetlere inzimam eden maddî bir meziyet: Tab‘›n›n 

nefasetine, kitab hacminin kal›nl›¤›na ra¤men fiat›ndaki fergatkâr-

l›k.

Eref Edip’i uzun bir mesainin mahsulü olan de¤erli eserinden dolay› tebrik 

ederiz.

Kaynak: Vakit, 25 Mart 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 267-269’dan aynen nakledil-
mitir).
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195.

Mehmet Âkif

Ercüment [Ekrem] Talu

Bilmem hangi büyük adam demi ki:

— Dünyada yaln›z öhret kazanman›n hiçbir k›ymeti yoktur. Ayn› zamanda 

dost kazanmaya bakmal›. Zira o öhreti yaatacak olanlar ancak o 

dostlard›r!

Büyük airimiz Mehmet Âkif, ite bu iki mazhariyete birden bire ermi insanlardan 

biridir. Bunun bir delili de, Eref Edip’in ancak derin ve sonsuz bir muhabbetten 

kuvvet alan bir itina ile toplay›p bir araya getirdi¤i vesikalar, hat›ralar, menk›beler 

ve yaz›lardan mürekkep ortaya koydu¤u muazzam kitapt›r. 

Bu kitaba biz tereddüt etmeksizin bir abide diyebiliriz. Âkif’in beerî ve edebî 

ahsiyetini bunun içinde bir kül halinde bulmak, Safahat airinin safahat-› hayat›n› 

da burada ad›m ad›m takip etmek mümkündür. Türk edebiyat›n›n seyrile ve tarihi-

le alâkadar olanlar için daima k›ymetli bir mehaz tekil edecek olan bu mükemmel 

kitab›n birer ei de di¤er büyük ediplerimiz ve airlerimiz hakk›nda da vücuda geti-

rilseydi, bugün edebiyat tarihimizi ayd›nlatmak ne kadar kolay olurdu. 

Eref Edip’in vefakârl›¤› sayesinde koca Âkif’e dair neler ö¤reniyoruz!

Onun verdi¤i ve do¤rulu¤unu tevsik eyledi¤i malûmat, baz›lar›nca has millî duygu-

lar› dinî taassupla mezcedilerek k›ymetten düürülmek istenilen bu Türk evlâd›n›n 

kara günlerimizde nas›l bir ›zt›rapla k›vrand›¤›n› ve istiklâl mücadelesinde ne 

temiz rol oynad›¤›n› göstermektedir.

Kitab› batan aa¤› okumak, ‹stiklâl Mar› nâz›m›n›n en büyük vatanperverlerimiz 

aras›nda ön saf› igal eden yegâne air oldu¤una sars›lmaz bir kanaat vermek için 

kâfi geliyor.

Nam›k Kemal, Âkif’in tasvir ve beyan ulviyetine ve lisan›n›n samimiyet ve sadeli¤ine 

hiçbir zaman eriememitir. “Çanakkale Harbi”ni hangi Türk, tepeden t›rna¤a 

kadar heyecanla ürpermeden okuyabilir?! ‹stiklâl Mar›m›z›n dinlendi¤i dinlendi¤i 

vakit yüreklerimizi heyecanla dolduran, bestesinden ziyade güftesi de¤il midir?

Eref Edip’in kitab› bir iki küçük hataya, zühule ve noksana ra¤men mükemmel bir 

abidedir. Bunu tekrar ediyorum, bir sevgi, sayg› ve vefakârl›k abidesi!

Âkif gibi temiz yaam›, temiz duymu ve temiz terennüm etmi bir büyük adam›n 

beerî an’anelerin aksine olarak kendisini yaatacak, kendisine sayg› ve vefa göste-

recek böyle bir dost kazanm› olmas›, gelmi geçmi sair büyük adamlar›m›z›n beka 

âleminde g›ptalar›n› uyand›racak ender bir mazhariyet say›l›r.

Bu itibarla, bahis mevzuumuz olan eserden dolay› müellifinden ziyade Âkif’in 

hat›ras›n› ayan-› tebrik görürüm. 

Yaln›z ne esef edilecek haldir ki, biz, camiam›za bilhassa kalemlerile ve fikirlerile 

eref verenlerin kadrini ekseriya, bu dünyadan göçüp gittikten sonra biliyoruz!

Kaynak: Son Posta, 29 Mart 1939. (Eref 
Edip, Mehmed Âkif-Zeyl’de sehven 23 Mart 
1939 tarihiyle s. 287-289’da da aynen yer 
alm›t›r).
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196.

Âkif hakkında bir eser

Nureddin Artam

Mehmet Âkif’in dostu ve arkada› Eref Edip, rahmetli airle birlikte geçen çey-

rek as›rl›k hayat›ndan haf›zas›nda kalan hat›ralar›, kütüphanesinde bulunan 

vesikalar› bir araya getirdikten sonra Safahat sahibi hakk›nda ölümünden önce 

ve sonra tam yetmi muharririn yazd›klar›n› bir araya topl›yarak olgun ve dol-

gun bir kitap ç›kard›.

imdiye kadar kaybetti¤imiz büyük adamlar›n hepsinin yak›n dostlar› onlar›n 

ölüm ertesinde kalemi ellerine al›p, yorulmay›p usanmay›p bu türlü eserler 

yazm› olsalard›, bugün edebî kütüphanemizin raflar›nda yar›nki edebiyatç›lara 

vesika diye intikal edecek bir çok kitaplar›m›z olurdu.

Bu kitapta Avrupa’da büyük edip ve airlerin hayat›na dair yak›nlar› taraf›ndan 

yaz›lm› misillerinin üslûbunu, tasnifini, hükümlerini, icab›nda sübjektif, 

icab›nda objektifleen mütalealar görmedi¤imizi itiraf ederiz. Sonra airin 

hususî ve yahut umumî hayat›na dair daha önce anlat›lm› baz› taraflar›n, 

sonra, bir bakas›n›n a¤z›ndan tekrar nakli ve tekrar› gibi eserin münakkahiye-

tini bozan fazlal›klar da yok de¤ildir. Ei nadir bulunur bir nüktedan olan 

Âkif’in bir tak›m esprileri de tahkiye tarz›ndan dolay› kuvvetinden biraz 

kaybetmi gibidir.

Bu kadar sayfal›k bir kitab›n u kadarc›k yerine ilitikten sonra gene söyliyeyim 

ki bu eser, Âkif için yar›na intikal edecek bir vesikalar hazinesidir. Onun içinde 

Âkif’in mizac›n›, hususî, resmî ve edebî hayat›n›, iirlerini nas›l yazd›¤›na dair 

hat›ralar›, nüktelerini, itiyatlar›n›, içtimaî ve siyasî telâkkilerini bulursunuz.

Kitab›n muharriri Eref Edip, uzun y›llar Âkif’le beraber çal›m›, beraber gez-

mi, beraber düünmü, hülâsa, hayat› hayat›na kar›m› bir adam oldu¤u için 

hükümlerinde, tenkitlerinde, mütalealar›nda bitaraf olamazd›. Bunu gayet tabiî 

görmek lâz›m gelir. Fakat ahsen yak›ndan tan›d›¤›m büyük air hakk›ndaki 

kitab› okuduktan sonra bir kanaatimi büsbütün muhkemletirdim: 

Birinci Safahat’taki istibdat ve hürriyet iirlerini okuyunca onun kudretli bir 

mutlak›yet düman› oldu¤unu anlars›n›z. Hürriyetten sonra ç›kard›¤› iirlerde 

onun içtimaî hayattan iir mevzuu topl›yan realist bir air halinde görürsünüz. 

Ondan sonra Âkif etraf›nda revaçta bulunan estetik telâkkilerine ra¤men kale-

mini ve iirini 1908 ink›lâb›ndan sonraki ideolojinin emrine vermitir.

Mehmed Emin ve Ziya Gökalp de ayn› fikirle hareket ediyorlard›. Bu airler, 

nihayet ayn› dâvay› müdafaa ediyoruz kanaati ile hareket ederler ki birbirleriy-

le çarp›t›larsa bu, mensup olduklar› ‹ttihat ve Terakki’nin üç ayr› istikamete 

do¤ru inkiafa müsait üç bal› bir ideolojiyi benimsemi olmas›ndan ileri 

gelmitir. O inkilâb›n filozofu Ziya Gökalp’in bu üç istikameti bir araya topla-

mak için yapt›¤› gayretler de buna bir delil say›lamaz m›?
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Mehmet Âkif, iirini -tabiî kendi telâkki ve zaviyesinden bakarak- inand›¤› 

dâvan›n emrine verdi¤i içindir ki Balkan Harbi’nin facialar›n› hayk›rmak 

için aya¤›n›n alt›na irtifa olarak Süleymaniye ve Fatih camilerinin kürsüleri-

ni seçmitir. Gene o dâvan›n emrinde Büyük Harp’te Berlin’i ve Medine, 

Necid çöllerini boylam›, bu seferlerinden birbirinden güzel iirlerle 

dönmütü.

Âkif’in iirlerinde fikir ve telâkki arkl› ve Osmanl› ise duygu ve dili tamamiy-

le Türkçe, var›lan netice, garpl›d›r: Çanakkale iirini de ihtiva eden As›m’›n 

kahraman› As›m’a, bütün o celadetli mücadelelerinden, yararl›klar›ndan 

sonra, adam olmak için Avrupa yolunu gösterir.

Eref Edip’in kitab›nda airin sevdi¤i, be¤endi¤i ve zaman zaman tesiri 

alt›nda kald›¤› eski ve yeni airler say›l›rken Hindli Rabindranat Tagor 

unutulmutur. Halbuki Âkif, M›s›r’a gitmeden önce onu pek fazla sevme¤e 

balam› ve benim kendisine tedarik etti¤im Frans›zca Tagor tercümelerini 

al›p M›s›r’a götürmütü. M›s›r’da yazd›¤› birkaç iirde bu sevgi ve takdirin 

izleri de görülür.

Kitapta airi hayat›n›n son günlerinden tedaviye u¤raan de¤erli bir hekimi-

mizden onun hastal›¤›na ve umumiyetle siroz hastal›¤›na dair yazd›¤› 

k›ymetli bir etüd de vard›r. Bunu okurken içten bir teessür duydum:

Bedbaht hastal›k büyük istiklâlimizi yaratan› da, o istiklâlin mar›n› yazan› 

da aram›zdan alan o de¤il midir?

Kaynak: Ulus, 31 Mart 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 285-288’den aynen nakle-dil-
mitir).

Âkif, dostu Abbas Halim Paşa’yla  
ehramların önlerinde.

Soldan: Abbas Halim Paşa,  
Mehmet Akif, Bahriye miralayı Nuri, 
Samipaşazâde Halim, Ressam Halil 

Paşa, Şura-yı Devlet azasından Kadri.
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197.

Mehmet Âkif: Hayatı ve Eserleri

Hamdi Çelen

Büyük air Mehmet Âkif hakk›nda Eref Edip’in yedi yüz sahifelik mühim 

bir eser yaz›p neretti¤ini haber al›nca, bir nüsha ald›m. O gece bir hamlede 

yüz sahife okudum. Gece yar›s›n› geçti¤i halde kitab› bir tülü elimden 

b›rakam›yordum. Âkif’le sanki kar› kar›ya oturmutum. Onu bütün enda-

mile görüyordum: ehlâ gözlerinden zekâ ve heyecan ta›yor; kalbi kadar 

temiz ve aç›k aln› par›l par›l parl›yor; hiçbir zaman yalan söylemiyen, riya 

bilmiyen a¤z›ndan samimiyet ak›yor. Yüzünün en küçük çizgilerine kadar 

görüyordum. Onunla yüzyüze konuuyordum. Sesini bile iidiyordum… O 

kadar kendimden geçmi, sohbete dalm›t›m.

Bir ah›s ancak bu kadar canland›r›labilir. Yaz› tarz›n›n güzelli¤i beni cez-

betti, sürükleyip götürdü. Âkif’in temiz ve faziletli hayat›ndan muhtelif saf-

halar perde perde aç›ld›kça heyecan›m art›yordu. Bir faziletinin hayran› iken 

yapra¤› çevirdim, daha yüksek bir levha gönlümü teshir ediyordu.

Bütün o menk›beler, hat›ralar, faziletler ne güzel s›ralanm›. Âkif’in hayat› 

sanki romanlat›r›lm›. Her f›kras› mutemed ravilerle, vesikalarla tevsik 

edilmi bir tarihi fazilet ve ehamet!

Hayalim maziye do¤ru uzand›. imdi mazinin derinliklerinde büyük Âkif’in 

hayat›n› takip ediyorum: Ziyas› uzaklardan gelen bu fazilet y›ld›z› hürriyet-

le beraber matbuât âleminde nas›l do¤uyor, nas›l inkiaf ediyor, iirlerile 

öhreti nas›l yay›l›yor… Memleketin en ›zt›rapl› günlerinde milletin elemle-

rini nas›l hayk›r›yor.. Kalpleri yerinden söken “A¤z›m kurusun, yok musun 

ey adl-i ilâhî?” diye ar›n kap›lar›na dayanan feryadlar.. Üst üste memlekete 

çöken felâketlerle mücadeleler… Hüsranlar.. Nihayet Millî Mücahede günle-

rinde bütün gönülleri imanla dolduran ilâhî vaidler, tebirler.. Bütün bu 

elemli ve tehlikeli günleri heyecanl› bir filim seyreder gibi görüyorum.

Muhiti kucakl›yarak, hâdiseleri göz önünde tutarak Âkif’i yaad›¤› günler 

içindeki heyecanile, faziletile göstermek ne büyük muvaffakiyet!

Millî Mücadele’nin en heyecanl› günlerinde Kastamonu’da Âkif’le birlikte 

geçirdi¤imiz zamanlar tamamile gözümün önüne geldi: Biz, Kastamonu’da 

Aç›k Söz gazetesini ç›kar›yoruz. Âkif Ankara’dan, Eref Edip ‹nebolu’dan 

geliyorlar. Onlar›n gelmesile Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Tekilât›, 

Kastamonu gençli¤i faaliyetini bir kat daha art›r›yor. Halk› harekete getiri-

yor. Büyük air, Kastamonu’nun en yüksek kürsüsü olan Nasrullah kürsüsü-

ne ç›k›yor, Sevir Muahedesi’nin öldürücü maddelerini izah ediyor. Cemaat, 

koca mabedden ta›yor. Âkif’in muazzam hitabesi bütün gönülleri heyecan-

la dolduruyor. Bu hitabe Anadolu’nun her taraf›na yay›l›yor. Bütün 

içtimagâhlarda, meydanlarda, mabedlerde, karargâhlarda tekrar ediliyor. 

Binlerce nüshalar bas›larak ark ve garb cephelerine da¤›t›l›yor, ordu 

kumandanlar›ndan Âkif’e telgraflar geliyor…
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Eref Edip kitab›nda, Âkif’in Kastamonu’da geçirdi¤i bugünlerden ve bu 

hâdiselerden bahsederken o günleri tekrar yaam› kadar heyecan içinde 

kald›m. Belki çok kimseler Âkif’i yaln›z büyük bir air zanneder, onun Millî 

Mücadele’deki büyük hizmetlerini bilmezler. Bilmeyenler bilsin ki, büyük 

Âkif, Millî Mücadele’nin en büyük manevî kahraman›d›r. Ba›ndan sonuna 

kadar büyük bir feragatle çal›m›,

Do¤acakt›r sana vaat etti¤i günler Hakk’›n, 
Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n!

diye gönülleri imanla, ehametle doldurmutur.

Eref Edip, kitab›nda bütün bu hâdiseleri uzun uzad›ya anlat›yor, vesikalar-

la tevsik ediyor. ‹stiklâl Mar›’n›n Büyük Millet Meclisi’nde okunup resmen 

kabul edildi¤i muazzam günü, Eref Edip’in kitab›ndan okumal› da koca 

Âkif’in o zaman kalbleri nas›l yerinden oynatt›¤›n› görmeli. Bugün Millî 

Mücadele tarihinin en muazzam bir günüdür. Eref Edip kitab›nda bugünü 

bütün heyecanile yaatm›t›r. Denebilir ki, imdiye kadar hiçbir muharrir 

bugünü bu kadar canl›, bu kadar heyecanl› tasvir etmemitir. Millî Mücadele 

tarihini yazan her müverrih bu muazzam günün heyecan›n› ancak Eref 

Edip’in kitab›ndan duyacakt›r.

Âkif’in nâz›m ve iirdeki yüksek kudretini onun Safahat’lar› gösterir. Fakat 

Âkif’in fazilet ve hamiyet, feragat ve samimiyet, azm ve salâbet itibarile ne 

büyük bir varl›k oldu¤unu anlamak için Eref Edip’in kitab›n› okumak 

lâz›md›r. Bu eser bütün delillerile, vesikalarile gösteriyor ki, Âkif, iirletirdi¤i 

bütün faziletleri bizzat yaam› bir adamd›r, yapt›¤›n› yazm›, yazd›¤›n› 

yapm› bir insan-› kâmildir. Âkif, elbette ki, büyük bir air, büyük bir 

san’atkârd›r. Fakat hiç üphe yoktur ki ondan ziyade bir fazilet rehberidir, 

fazilet yolcular›n›n en büyük muktedas›d›r. Onu herkes sevmi, 

benimsemiti. Çünkü, o, herkesteki hususî meziyetleri, faziletleri kendinde 

toplm› bir enmuzeçti. iirlerinin ruhlar üzerindeki büyük ve geni tesirleri-

nin sebebi de budur, denebilir.

Âkif gibi bir iir ve fazilet ahikas›n›n hayat›n› yazmakla Eref Edip, yaln›z 

edebiyat tarihine de¤il, Millî Mücadele tarihine de büyük hizmet ifas›na 

muvaffak olmutur. Hiç üphe yok ki bu eseri Eref Edip’e büyük bir ak ve 

muhabbet yazd›rm›t›r. Yoksa bu eser yaz›l›r, yap›l›r ey de¤ildir. Nitekim 

imdiye kadar hiçbir air hakk›nda bu kadar derli toplu, bu kadar büyük, bu 

kadar canl›, bu kadar heyecanl› bir eser yaz›lmam›t›r. Bu da Âkif’in bir maz-

hariyeti, samimiyetinin bir tecellisidir. Eref Edip Âkif’i ne kadar candan 

sevdi¤ini bu eserile göstermitir. Eref Edip’in bu vefakârl›¤›n› tebcil ederim.

Kaynak: Cunhuriyet, 15 Nisan 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 290-293’te baz› ifade 
farkl›l›klar›yla yer alm›t›r).
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198.

Mehmet Âkif, Abdülhâk Hamit ve Muallim Cevdet

Osman Ergin

1908 ink›lâb›ndan beri yorulmaz bir çal›makla, y›lmaz bir sebatla neriyatta 

bulunarak milî kütüphaneye k›ymetli eserler vermekte devam eden Eref 

Edip’in air Âkif hakk›nda yazm› oldu¤u, münderecat› gibi görünüü de 

güzel olan eseri batan sona kadar okudum ve istifade ettim. 

Üslûbundaki sadelik, tertibindeki güzellik tesiriyle mütefekkirlerimizce 

nas›l kar›land›? diye matbuatta bu eser hakk›nda yaz›lanlar› da muntaza-

man takip ediyorum. Fena bahislerini söyleyenler aras›nda iki muharririn, 

benim daha evvelce neretmi oldu¤um Muallim M. Cevdet’in Hayat›, Eserleri 

ve Kütüphanesi ad›ndaki kitab›mla Eref Edip’inkini mukayese ettiklerini ve 

birbirlerine benzettiklerini gördü¤ümden ben de bu be¤enilen tarzda bir 

üçüncü eserin daha yaz›lmas›na belki vesile olur diye birkaç sat›rla bu bahse 

kar›mak istedim.

Yar›m as›rl›k ömrünü ilme hasretmi, kazand›¤›n› hep kitaba vermi, birkaç 

eser de yazm›, hatta ölürken son vatanî ve ilmî bir vazife olarak da on bin 

ciltlik kütüphanesini millete teberru etmi olan Muallim M. Cevdet’in aziz 

hat›ras›n› ebedîletirmek, ilim hizmetini gelecek nesillere bildirmek arzu-

suyla ad› geçen kitab› yazd›¤›m ve Belediye’nin himmetiyle bast›rd›¤›m 

zaman onun hacminin ikinli¤ini gören baz› kimseler o s›rada henüz hayat-

ta bulunan Abdülhak Hâmit’in ad›n› ve öhretini ileri sürerek:

—Bir Muallim Cevdet için böyle bir eser yaz›l›rsa air-i âzam Abdülhak 

Hâmit için acaba ne yap›lacak? demiler ve daha bakalar›n› da ileri 

sürmülerdi. Halbuki Muallim M. Cevdet’le air Abdülhak Hâmit 

aras›nda meslek ve hizmet itibar›yla çok, hem pek çok fark oldu¤u 

için bu endieye asla mahal yoktu.

Bu düünenler Eref Edip’in Âkif hakk›ndaki kitab›n› görünce ikisi de büyük 

air oldu¤u, yani aralar›nda münasebet bulundu¤u için acaba bu sefer ayn› 

endieyi izhar edecekler midir? Bilmem. Fakat unu bilirim ki Abdülhak 

Hâmit için muhallet ve muntazam bir eser yaz›lmak imkân› her zaman mev-

cut ve yaz› meydan› da el-an botur. Bununla beraber say›lar› binleri geçen, 

edip, air ve muharrirler aras›nda henüz o meydana at›lan ve bu muhali 

mümkün k›lan görülmedi. Her ne kadar Hâmit’in sa¤l›¤›nda birkaç defa ihti-

fal yap›ld›¤›, birçok gazeteler ve mecmualar onun hakk›nda fevkalâde nüs-

halar ç›kard›¤›, hatta airli¤ine eklenen “Âzam” s›fat› kâfi görülmiyerek 

“Azimü’-an” deye de vas›fland›r›ld›¤› ve hatta ölüsü Âkif’ten çok muhteem 

kald›r›ld›¤› halde ölümünden önce ve sonra ticaret kasdile yaz›l›p bast›r›lan 

birkaç risaleden baka onun Azimülan›na yak›acak bir aheseri henüz 

gözümüz görmedi.

Muallim Cevdet’in hatırasına yaraşır  
hacimde ve muhtevada bir eser vücuda  
getiren Osman Ergin, aynı yolda yürüyen 
Eşref Edip’i Âkif kitabından ötürü tebrik 
etmişti.
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Di¤er taraftan bir tek adam, evet Eref Edip, Mehmet Âkif için vücuda 

getirmi oldu¤u 700 küsur sahifelik muhallet eserine arada üç ay geçmeden 

300 küsur sahifelik bir ikinci cildini daha ilâve etmekle Edirnekap›’da Türk 

gençli¤in yüksek kadirinasl›¤› ile yap›lmakta olan ta âbide bitmeden önce 

herkesin evinde yaz› masas› üstüne konacak ve oradan asla ayr›lmayacak iki 

sütunlu bir irfan âbidesi dikilmi oldu. E¤er iidildi¤i gibi bir Mitat Cemal, 

bir Basri Çantay’›n cildleri de bunlar› takibederse Âkif’in manevî âbidesi 

daha imdiden dört sütunlu bir ekil alm› oluyor.

‹te bir Muallim Cevdet için yaz›lmas› çok görülmü olan eserin di¤er büyük 

adamlar›m›z hakk›nda baka eserler yaz›lmas›na bir mani tekil etmedi¤ine 

Eref Edip’in u cildleri güzel bir misâl tekil etmez mi? Eref Edip’i tebrik 

ederken ediplerimizin, air ve muharrirlerimizin Abdülhak Hâmit hakk›nda 

da bir aheser ortaya koymalar›n› diler ve kendilerini bu vazifeyi yapmaya 

davet ederim.

Kaynak: Yeni Sabah, 17 Nisan 1939. (Eref Edip, Mehmed Âkif-Zeyl, s. 282-284’te yer alm›t›r).

199.

Âkif hakkında  
Eşref Edip’in eseri

Ferid Kam

Eref Edip’in Âkif hakk›ndaki eserini 
okudum. Bu yaz›lar ölmü zamanlar›m› 
bende, beni ölmü zamanlar›mda 
yaatt›. K›yameti kopmu bir âlemin 
yerinde baka bir âlem yaratt›. Bu 
suretle büyük airi ömrünün bütün 
ânâtiyle hayâl mâkesinde bir kere daha 
doya doya gördüm. Ve bundan çok 
eyler duydum. 

Biz, Âkif’i gördük ve bildik. Bu yaz›lar, 
onu görmeyenlere gösterecek, bilme-
yenlere bildirecektir. Onun büyük 
düünceleri, yüksek duygular› eserle-
rinde görülür, fakat ahsî, hususî halleri 
bildirilmedikce bilinemez. Eref Edip’in 
eseri bu noksan› k›smen ikmal etti. 
Taklidî de¤il, ibdaî olan bu eser sayesin-
de bizden sonra gelenler Âkif’i görmü, 
onunla yaam› gibi olacaklard›r. 

Bu kitab yormayan, can s›kmayan, 
me’nus ve güzel bir üslûb ile yaz›lm›t›r. 
‹nsan okurken “Ah, bitmese!” demek-
ten kendini alam›yor.

Eref Edip hakikaten çok de¤erli bir i 
yapt›. K›ymet bilenler minnettar olma-
l›d›r. Ben hisseme düen tebrik ve 
teekkürü burada bir kere daha tekrar 

ederim.

Kaynak: Eref Edip, Mehmed Âkif- Zeyl, s 289-
290’dan aynen nakledilmitir.

Ferit Kam Âkif’in vefatından sonra  
talebesine şöyle yazmıştı: “Âkif, Âkif… 
Nihayet o da gitti. Ayaklar altında öldü, 
eller üstünde mezara götürüldü. 
Ölümünden bir hafta evvel ziyaretine  
gitmiştim. Firaş-ı ihtizarında Azrail’in  
vücuduna intizar eden avare şairi pek elim 
bir halde buldum. Kahire’nin kahrile  
uğradığı yaman hastalık zavallıyı daha 
ölmeden mumya haline koymuş, her yeri 
ölmüş, yalnız gözlerinde biraz hayattan 
eser kalmıştı. Sinek vızıltısından farkı 
olmayan bir sesle: ‘Nasılsın? Yengem  
ne halde?’ diyebildi. Ben de tesliyetamiz 
birkaç sözden sonra ayrıldım”.  
(Eşref Edip, Mehmet Âkif)
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200.

Âkif’i dirilten kitap

Revnekullah Server [Revnakoğlu]

Mehmet Âkif’in en samimî, en yak›n, fad›l ve edip dostu, Eref Edip 

taraf›ndan yaz›lan bu eser, bize büyük airin her cephesini göstermek iti-

barile cidden müstesna bir k›ymeti ihtiva etmektedir. Âkif’in ilmî, edebî, 

dinî, içtimaî, fikrî, felsefî, siyasî, ‹slâmî, millî, insanî, ahlâkî, elhas›l bütün 

hususiyetleri bu eserde yegân yegân terih edilmi; hadiseler göz önüne 

getirilerek, airin hüviyet-i hakikiyesi, tam bir sarahat içinde tebarüz 

ettirilmitir.

Safahat’taki iirlerin hakikî saik ve sebeplerini anlamak için bu eseri mutlaka 

okumak icap eder. Safahat sahibinin her hangi bir iirini tahlil ve tenkid 

ederken onun yaz›ld›¤› devrin hadiselerini, artlar›n› nazar› itibara almak ve 

verece¤imiz hükümlerin ancak bu suretle do¤ru olabilece¤ini unutmamak 

lâz›md›r. Aksi takdirde Âkif anla›lmam›, hakk›nda söylenen sözler de indi-

yattan yukar› ç›kmam› olur.

Bu eser, bize Âkif’in kudret-i edebiyesini, yüksek seciyesini, eriilmez fazile-

tini gösterdikten baka, çok büyük bir vatanperver oldu¤unu da ayr›ca izah 

ve ilân etmektedir. Derin tetkiklerle tedvin edilen bu mükemmel eserde 

bütün vuzuhile görüyoruz ki o, batan baa fazilet olan tertemiz hayat›nda 

bu cennet vatan›n ve as›rlarca koca bir husumet alemine gö¤üs geren bu kah-

raman milletin sars›lmamas›, kendi tabirile “muzmahil” olmak felâketine 

u¤ramamas› için olanca heyecanile ç›rp›nm› ve didinmitir. Bütün feryat-

lar› hep millî vahdetin bozulmamas›, mevcut camia-i siyasiyenin inhilâl ve 

inkisamdan masun kalmas› içindi. Bu camiay›, yutulacak birer lokma haline 

getirmek için, hariçten millet aras›na sokulan tefrikan›n do¤uraca¤› tehlike-

yi nas›l önlemek istedi¤ini, hayk›ran müdafaalarile nas›l imhaya çal›t›¤›n› 

bütün delillerile önümüze seren bu eseri, bilhassa bu bak›mdan ayr›ca tetkik 

etmek lâz›md›r. 

Onun feryadlar› kime idi? Nedendi? Kavmiyet hastal›¤›na tutulan Arnavutlar, 

Araplar birer birer camiadan ayr›ld›lar. Ayr›l›rken de koca k›talar› birlikte 

sürüklediler. Âkif bütün bu bedbaht ak›betleri gördü. Bununla beraber ye’se 

dümiyerek, ruhlar› azm ve iman ile doldurmakta devam etti. Eser, bütün bu 

hadiseleri s›rasiyle gösteriyor.

‹in hakikat› bu iken baz› insafs›z muharrirler, Âkif’in “kavmiyet”i müdafaa 

de¤il, kavmiyet nam›na ihdas› istenilen tefrikan›n aleyhindeki tarizlerini 

büsbütün baka mânada göstermek istiyorlard›. Âkif’in esas maksad›, 

Türklerin hâkim oldu¤u büyük camian›n da¤›lmamas› idi. Ve bütün o 

yaz›lar›n›, camiadan ayr›lmak isteyenlere kar› kullan›yordu. Âkif’in bu 

hücumlar›, hamiyet ve hüviyet-i milliyesini bize madde halinde gösteren en 

mühim vesikalard›r. 

Özellikle tekke ve tarikatlere, hal  
tercümelerine dair pek çok malzemeyi ve  
bilgiyi ihtiva eden büyük bir arşivin sahibi 
Revnakoğlu, aynı zamanda Belediye  
mezarlıklar mütehassıslığında bulunmuş,  
bu yolla birçok mezartaşının kaydını almıştır.

(Dergâh Yayınları arşivi)



s e s s i z  y a ş a d ı m444

Türk devletini, Türk milletini küçültme hareketine kar› yazd›klar›n›, söyle-

diklerini ve:

“Ey yabanc›lar›n tuzaklar›na dümü, dalâle sapm› Arnavutlar, Araplar! Bu 

ayr›l›k hissi nas›l girdi beyninize? Fikr-i kavmiyeti eytan m› soktu zihninize? 

Arnavutlukla, Arapl›kla bu millet yürümez. Geliniz, bu tefrikalara nihayet 

veriniz, camiadan ayr›lmay›n›z…” diye ba¤›ran muztarib feryad›n› bir nakisa 

gibi göstermek isabetsizli¤ine sapanlar›n, Türklük hakk›ndaki telâkkilerinin 

Türkçü olmad›¤› tahakkuk etmez mi?

Türk’e kar› her taraftan suikastlar haz›rland›¤›, Türk’ü parçalamak, 

camias›n› da¤›tmak için her tarafta isyan ve iftirak sedalar› yükseldi¤i dalâlet 

günlerinde:

“Ey Araplar, Arnavutlar! Bu as›r milliyetçilik asr›d›r. Siz ayr› bir milletsiniz! 

Neden bize tabi olas›n›z? ‘Müslümanl›k’taki irtibat sûrîdir. Kulak asmay›n, 

ald›rmay›n. Selâmet bizden ayr›lmaktad›r…” m› demeli idi? O zaman m› 

Âkif’e ‘milliyetçi’ diyecektik? Böyle bir liyakata(!) mazhariyetsizli¤i midir ki 

bugün hakiki maksatlar› anla›lmayan baz› dar kafal› kimselerin dar 

görülerine dayanarak Âkif’i muaheze etmek istiyoruz? Dalâlette olan ve 

dalâlette olduklar› için idlâli iar edinenlerin yapaca¤› bundan baka ne ola-

bilir? Muzmerlerini ifa etmemek için kendilerine aid kusurlar› daima 

bakalar›na, hem de en hamiyet ve faziletli olanlara, yükletmek istemeleri 

ancak kendi hastal›klar›n›n muktezas›d›r.

Âkif tefrikalar› kökünden mahvetmek için hayk›rd›¤› o sözleri bundan otuz 

sene evvel, yani Türk devletinin nüfusu 33 milyon oldu¤u zaman söylemiti. 

imdi ise Âkif’in mekteb-i fikrîsine mensub olmad›¤› muhakkak bulunan, 

zaman›m›z›n büyük siyasî muharriri, edip ve mütefekkir Hüseyin Cahid 

Yalç›n “Yürüyen Fikir” serlevhal› makalesinde ‘nasyonalizm’i bak›n›z nas›l 

anlat›yor:

“Bugünkü “Nasyonalizm” cereyan› beeriyeti ufalama¤a, parçalama¤a 

sebep oluyor gibidir. bu ideal bir inhilâl mayas› gibi, eski ve büyük sos-

yetelerin içine girdi. As›rlarca bir arada yaam› kavimler, yaln›z kendi-

lerini düünür, yaln›z kendilerine hayat hakk› tan›r bir psikoloji ile 

kendi kendilerinin üzerine kapanarak etraflar›n› âdeta düman ile 

çevrilmi gibi telâkki etme¤e balad›lar. Bu yoldaki tezahürler pek tabiî 

olarak etrafta aksülameller husule getirdi ve dünya küçük küçük böl-

meler içinde birbiri aleyhinde vaziyet ald›. 

“Milet” kelimesi için en iyi tarif olarak ayn› tatl› ve ac› hat›ralarla bir 

arada yaam›, kendilerini birbirine ba¤l› ve mütesanid görmü, bun-

dan böyle de ayn› birlik hissi ve uuru içinde yaamay› gaye bilmi bir 

heyet-i mecmua telâkkisini kabul ediyoruz. Kendilerini hep “bir” hisse-

denler bir milletin fertleri say›l›yorlar. E¤er bir arada yaayabilmek için 

daha evvel mutlaka böyle bir hissin mevcut olmas› lâz›m gelseydi tarih-

te muhtelif kabilelerin büyük sentezler vücuda getirmeleri hâdisesini 

hiç müahade edemezdik. Hissiyatlar›, telâkkileri birbirinden ayr› 

insan kümeleri bir arada yaam› olduklar› içindir ki zaman onlar›n 

Mevlevî dervişi kıyafetiyle  
Cemalettin Server Revnakoğlu. 

(Dergâh Yayınları arşivi)
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aras›nda bir itirak, bir yak›nl›k ve bir tesanüt vücuda getirdi. Onun için 

bugünkü milliyet telâkkileri tarihin siyasî ahval ve erâitinin, co¤rafî 

vaziyetinin, uzun bir mazi hat›ras›n›n birbirlerine yaklama¤a namzet 

k›ld›¤› milletler aras›nda bir engel tekil etmemelidirler”.175

imdi biz de güzide edibin u tarzdaki izah ve kanaatini al›p da bizzat 

Hüseyin Cahid’e milliyetçi de¤ildir mi diyece¤iz? Bilâkis, sarahatle görüyo-

ruz ki, bu yaz›lar Türk milletinin millî ve siyasî menfaatlar›n›n mülâhazasile 

yaz›lm›t›r. 

Hüseyin Cahid milliyet mefhumunu böyle telâkki ediyor, “bugünkü milliyet 

telâkkileri tarihin siyasî ahval ve erâitinin, co¤rafî vaziyetinin, uzun bir 

mazi hat›ras›n›n birbirlerine yaklama¤a namzed k›ld›¤› milletler aras›nda 

bir engel tekil etmemek lâz›m geldi¤i” kanaatinde bulunuyor.

Binaenaleyh böyle muhtelif milletler aras›ndaki müesses vahdetin devam›n› 

isteyen Âkif de bunlar› ileri sürmekte hata m› ediyordu?

Âkif’in tezi, ayr›lmak isteyenlere kar›: “Müslümanl›k sizi s›ms›k› 

ba¤lam›ken neye bu vahdeti bozup da¤›tmak istiyorsunuz?” diye camian›n 

inhilâlden masun kalmas› idi. imdi Hüseyin Cahid ise muhtelif kavimleri 

bir araya toplay›p büyük bir camia husule getirmek için “arkl›l›k” rab›tas›n› 

ileri sürüyor, bir “Yak›n ark ‹mparatorlu¤u” tahayyül ediyor. Elbette 

Hüseyin Cahid’in de maksad›, bu imparatorlu¤un bugünkü Türk hakimiye-

ti alt›nda bulunmas›d›r.

imdi insaf› mahdud biri ç›ksa da:

“Hüseyin Cahid’in bu yaz›s› milliyetçilik mefhumuna mugayirdir!” dese 

mu¤alata yapm› olmaz m›? 

‹te Âkif’in Türk camias›n› da¤›tmak isteyenlere kar› o iddetli yaz›lar› ayn› 

kanaat ve ayn› mulahaza-i siyasiye ile yaz›lm›t›. Aradaki fark udur: Biri 

da¤›lmamak için, di¤eri toplamak içindir. ‹kisinin de maksad› Türk milleti-

nin ve Türk ülkesinin genilemesidir.

Netice itibarile u muhakkak bilinmelidir ki söylenen sözlerin söylendi¤i 

zamanlar› ve o zamanlardaki ahval ve erâiti ve sâikleri nazar-› itibara alarak 

muhakeme etmek lâz›m gelir. Âkif’in kavmiyet hakk›nda yazd›¤› parçalar bu 

suretle tetkik edilirse daha isabetli bir hüküm vermek mümkün oldu¤u 

kanaatindeyim.

Kavmiyet dâiyesiyle camiadan ayr›l› hareketleri zaman›nda o cereyanlar›n 

körükleyecekler aras›nda her halde Âkif gibi yurt ve millet ak›le yanan 

büyük bir vatanperverin yeri olamazd›. ‹nsanlar› birbirine ba¤layacak muh-

telif rab›talar vard›r. Bütün bu ba¤lar›n içtimaî ve siyasî k›ymetleri kabil-i 

inkâr de¤ildir. Ve herhangi bir cemiyet aras›ndaki ba¤lar›n teaddüdü vahde-

tin resaneti noktas›nda faidelidir; muhtelif mefkûrelere sahip insanlar ayn› 

camia aras›nda kendileri için tutunacak bir ey bulurlar. Toplay›c› mahiyet-

te olan bu ba¤lar› ay›r›c› bir mânada anlamak ve kullanmak do¤ru olmaz. Bu 

hususta hakim unsurun vazife-i siyasiyesi gayet naziktir. Onun itidal ve 

sekînetidir ki camian›n vahdetini sars›nt›dan masun tutar. Hakim unsurun 175 Yeni Sabah, Nisan 1939.
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müteaddit ba¤lar› fazla bir a¤›rl›k telâkki etmesine ise imkân yoktur. Çünkü 

o vakit bizzat kendisi küçülme hareketini kabul etmi olur. Baz› hasta kafa-

lar böyle düünebilirse de milletce böyle düünüler mümkün de¤ildir. 

‹te kavmiyet daiyesiyle ayr›l› cereyanlar› ve hareketleri zaman›nda büyük 

vatanperver Âkif’in feryadlar›, onun yüksek hamiyet-i milliyesinin en bariz 

delilidir. 

E¤er bu cereyan ve hareketler, mevcut camia aras›nda de¤il de, millet hari-

cinde kalan kitleleri anavatana çekmek için yap›lm› olsayd›, zannederim, 

büyük airi yine en bata bulacakt›k. Fakat o yolun yolcular› ve fedakârl›klar› 

maatteessüf hiç görülmedi. 

Onun için Mehmet Âkif’e, yahut Hüseyin Cahid’e milliyetçi de¤ildir 

mugalatas›n› tam bir tehis sayanlar, milliyetcili¤in bu mânalar›n› tahlil 

etmeksizin, gelii güzel yaz› yazanlar, yahut mugalatay› iar edinenlerdir.

O benim milletimin y›ld›z›d›r parlayacak! 
Hakk›d›r Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 
Kahraman ›rk›ma bir gül, ne bu iddet, bu celâl? 
Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl!

m›sralarile millet ve ›rk›na izmihlâli muhal görmek hususundaki inan ve 

iman›n› ebediyete hayk›ran bir aire milliyetçi de¤ildir, demek, hakikate 

isyan insafs›zl›¤› de¤il de nedir?

Görüyoruz ki Mehmed Âkif: Hayat› ve Eserleri ad›ndaki, Âkif’i her noktadan 

tahlil ve tesbit eden bu kitapta bu bahse de ehemmiyet verilmi, Âkif’in 

‹slâmc›l›¤›, milliyetçili¤i hakk›nda o zaman›n hadiselerini ve artlar›n› gözö-

nünde tutmak suretile uzun uzadiye tahliller yap›lm›t›r.

Safahat’taki muhtelif mevzulara müteallik bütün tahassüs ve telâkkileri 

ayr›ca tahlil etmek suretile airin yüksek maksatlar›n› da ortaya koyan bu 

eserin ilmî k›ymeti hakikaten yüksektir.

Kaynak: Eref Edip, Mehmed Âkif- Zeyl, s. 295-301’den aynen nakledilmitir.
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201.

Mehmet Âkif

Ömer Rıza Doğrul

‹stiklâl Mar› airini çok yak›ndan tan›yan Ömer R›za, bu yaz›sile onun 

bilinmeyen taraflar›n› çok k›ymetli hat›ralarile meczederek anlatmaktad›r. 

Okuyaca¤›n›z bu sat›rlarda Âkif’in canl› bir portresini görecek onun içyüzü-

nü en ince teferruatile ö¤reneceksiniz.

Onu tan›yan, arayan, seven yurtdalar›n say›s›n› kendi kendime düünüyor, 

bunlar› gözlerimin önünden geçiriyorum da memleketin ünlü büyüklüle-

rinden, ve en de¤erli unsurlar›ndan muazzam bir kafilenin topland›¤›n› 

görüyorum. Bu büyük edip ve airlerimiz, en k›ymetli âlimlerimiz ve fen 

adamlar›m›z, en tan›nm› hukukçular›m›z, diplomatlar›m›z ve siyasîlerimiz; 

en kuvvetli muharrirlerimiz, en mehur doktorlar›m›z, hülâsa memleketin 

ilim, irfan ve san’at hayat›n›n her ubesine nisbetle eref veren insanlar›n 

mümessilleri bu kafilede yer al›yorlar.

Bu kadar k›ymetli bir kafile taraf›ndan tan›nmak, aranmak ve sevilmek her 

fert için yüksek bir mazhariyettir ve Mehmet Âkif bu mazhariyete ermiti. 

Fakat onu do¤rudan do¤ruya tan›yanlar›n say›s›, g›yaben sevenlerin say›s› 

yan›nda pek küçük kal›r. Onun dima¤›ndan ve kalbinden f›k›ran söz 

ça¤layan›n› kendi kalblerinde ve dima¤lar›nda duyan insanlar, yüz binleri 

aarlar. Çünkü onun eserleri, memleketimizde en çok bas›lm› ve en geni 

ölçüde okunmu eserlerin ba›ndad›r. ‹stiklâl Mar›’n›n mübdii olmas› ise 

onun büyük küçük, her yurtta taraf›ndan tan›nmas›n› ve sevilmesini temin 

etmitir.

Bir fanî için bu hayatta kazan›lacak ve iriilecek en büyük bahtiyarl›k da 

budur.

Mehmet Âkif’in san’at›n›, kudretini, tesirini ölçmek, iirini ve fikrini tenkit 

etmek edebiyat tarihçilerine aittir. Burada maksad›m onun birkaç hat›ras›n› 

nakletmektir.

Mehmet Âkif’in en bellibal› hususiyeti ciddiyeti ve samimiyeti idi. Bu vasf› 

her haline ve yaay››n›n her cephesine hâkimdi. Fakat ciddiyeti çat›k kal› 

kuru ve korkutucu bir ciddiyet de¤ildi. Bilâkis vakur oldu¤u derecede 

ne’eli, özlü ve güler yüzlü bir ciddiyetti. Samimiyeti, oldu¤u gibi görün, 

göründü¤ü gibi olan bir samimiyetti. Gecesi gündüzü bir, içyüzü d› yüzün-

den farks›z bir adamd›. Do¤rulu¤una inand›¤› her eye dört el ile sar›lmas›n›n 

bütün hikmeti, bu samimiyetiydi. 

Millî hareket balad›¤› zaman, bu hareketi, ‹ttihatç›lar›n tekrar iktidar mev-

kiini elegeçirmek için haz›rlanan bir teebbüsü oldu¤unu sananlar vard›. 

Mehmet Âkif yurt davas› kar›s›nda böyle düünmezdi. Ve bu hareketin tam 

Ömer Rıza Doğrul anlatıyor: “Mehmet 
Âkif Fransızca sayesinde hem Fransız 
edebiyatının, hem garp dünyasının 
bütün şaheserlerini okuduğunu, bütün 
bu eserlerin kütüphanesinde bulunan 
nüshalarından anlamıştım. Bütün bu 
eserlerin en derin dikkat ve itina ile 
okunduğunu, anlaşılmayan satırlarının 
üzerindeki yapılan tetkiklerden anla-
mıştım. İngilizlerin Şekspir’ini, 
Milton’unu, Bayron’unu, daha başka 
büyük simalarını, Fransızların Anatol 
Frans’a kadar bütün sanat ulularını 
okumuş ve kendisine tavsiye olunan 
her eseri didikliye didikliye tetkik 
etmişti”. (Eşref Edip, Mehmet Âkif)
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manasile millî bir hareket oldu¤una inanarak derhal yola ç›kt› ve da¤, tepe 

düz aarak bu harekete kavutu.

‹nebolu’dan Kasamonu’ya, varmasile inanc›na hizmete balad›¤›n› ve bu 

hizmeti bütün ciddiyet ve samimiyeti ile baarma¤a u¤rat›¤›n› görürüz. 

Kastamonu’da yapt›¤› ilk i, halka millî hareketin mahiyetini anlatmak, 

halk›n bu kurtulu hareketine canla bala ba¤lanmas›n› temin etmekti. 

Onun burada söyledi¤i nutuklar en kuvvetli eserler aras›nda say›lmak gerek-

tir. Bu nutuklar Sevr Muahedesi’ni bütün ç›plakl›¤ile tehir ederek has›m-

lar›n bizi nereye sürüklemek istediklerini, tam halk›n anlayaca¤› ve kavraya-

ca¤› dille anlatm› ve halka tutulacak yolun mücadele yolu oldu¤unu halk› 

harekete getirecek tarzda anlatma¤a muvaffak olmutu.

Onun bu canl› ve ateli hitabelerinin memleketi dolat›¤›n›, heryerde okuna-

rak ayn› tesiri b›rakt›¤›n› görüyoruz. Bunun kat’î bir ahidi o zaman Elcezîre 

kumandan› olan Nihat Paa’n›n Mehmet Âkif’e gönderdi¤i bir telgraft›r. 

Telgrafta bu hitabelerin Diyarbak›r’da okunarak tesirinden istifade edildi¤i, 

ayn› zamanda bu hitabelerin vilâyet matbaas›nda bas›larak Elâz›¤, Diyarba-

k›r, Bitlis, Van vilâyetlerile civar müstakil mutasarr›fl›klar halk›na da tevzi 

olundu¤u bildiriliyor.

Bu vak’a onun ‹stiklâl Sava› hareketine bütün ak ve imanile ba¤lanarak 

bütün halk›n kalk›nmas› için ruhunun bütün kuvvetlerini seferber etti¤ini 

gösterme¤e yetmez mi?

Kurtulu davas›nda siyaset alan›na giren Mehmet Âkif’in sava zaferle tetev-

vüç ettikten sonra siyaset alan›ndan çekilmesi de ciddiyet ve samimiyetinin 

eseri idi.

Çünkü siyaset adam› de¤ildi ve siyaset adam› olmad›¤› halde siyasî hayata 

kar›may› siyasetten ekmek dilenmek say›yordu. Halbuki Âkif böyle bir 

tufeylî de¤ildi! Onun için Birinci Büyük Millet Meclis’inin feshi üzerine siya-

set alan›ndan çekilmeyi bir vazife bildi ve çekildi. Bakas› böyle 

düünmeyebilir. Fakat Âkif ancak bu ekilde düünebilirdi. Çünkü ciddî ve 

samimî bir adamd›. 

*

üphe yok ki ink›lâbc› idi. Ve müsbet ilim ile fazilete inanan bir ink›lâbc› idi. 

Ahlâk saffetini, vicdanî nezahatini muhafaza ederek kendini müsbet ilme 

veren ve müsbet ilme dayanarak eser yaratan Türk, onun için ideal Türk’tü. 

Kendisi bu ideal Türk’ü As›m adl› eserinde yaat›r. As›m, müsbet ilmi benim-

siyen, onu vatan topra¤›na ekerek vatan topra¤›nda kök salmas›, vatan ufkun-

da zümrüt gölgeler yapmas›, bu zümrüt gölgelerin bütün vatan› kucaklamas› 

için çal›an Türk gençli¤ini temsil eder. Bu gençlik, onun telâkkisine göre, 

yurdun halk›n› bilgi kuvvetile mesut edecek ve fazilet sayesinde, bilginin 

bütün kuvvetini ve bütün vas›talar›n› memleketin hayr› için iletecektir:

Çünkü milletlerin ikbali için evlâd›m, 

Marifet bir de fazilet.. ‹ki kudret lâz›m. 
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Marifet, ilkin ahaliye saadet verecek,  
Bütün esbab› ta›r, sonra fazilet gelerek, 
O birikmi duran esbab› al›r, memleketin, 
Hayr-› alâs›na tahsis ilesarfetmek için. 
Marifet kudreti olmazsa bir ümmette e¤er 
Tek faziletle tali edemez, belki düer. 
‹ptidaîli¤e mahsus olan idare sükûn 
Göçer asab›na.. Art›k o da bundan memnun 
Marifet var da fazilet mefkut 
Bir felâket ki cemaatler için namahdut. 
Beerin ruhunu tesmim edecek karha budur. 
Ne musibettir o, taunlara rahmet okutur.

*

‹lim ve fazilet: Onun inand›¤› bunlard›. Ve bu iki kelime onun bütün hayat›n› 

hülâsa eder. Bunlar› tevik etmek ve bunlar› toplayan insanlar› taziz etmek 

onun en büyük zevki idi. Bunlar› toplayan simalar›, takdis edercesine severdi.

Hayat›n›n en büyük bahtiyarl›¤›, memleketin ilim ve fazilet inancile mesut 

bir istikbale do¤ru ilerledi¤ini görerek ölmekti.

Kaynak: Yeni Mecmua, S. 1, 5 May›s 1939.
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202.

Karagöz - saçlı Hacivad kavgası

Eşref Edip [Fergan]

Bundan bir müddet evvel Tan gazetesi sahiblerinden M. Zekeriya Sertel’in 

refikas› gene o gazete muharrirlerinden Sabiha Zekeriya Sertel Tevfik Fikret-

Mehmed Âkif Kavgas› ünvanl› bir risale neretmiti.

Sabiha Zekeriya Sertel’in bu risalesine Sebilürread mecmuas› sahibi Eref 

Edip ‹nk›lâb Kar›s›nda Âkif-Fikret ve Gençlik-Tanc›lar ünvanl› bir risale ile 

mukabele etmi ve muar›z›n› insafa davet ederek:

“Muhterem Sabiha Zekeriya han›m lütfen bir parçac›k insaf ve mürüvvetle 

düününüz: Ecdad›n›z›n kazanm› oldu¤u bu memlekette, çok tolerans 

olan bu Türk cemiyeti arkas›nda, as›rlarca istedi¤iniz gibi düündünüz, 

istedi¤iniz gibi itikat ettiniz. Sizi bir kerrecik olsun irtica ile itham eden oldu 

mu?

Çok efendi ve çok mert olan, kendine s›¤›nanlara kar› hayat› bahas›na da 

olsa, cenah-› re’fet ve himayesini germekten asla çekinmiyen asîl Türk mil-

leti bir kerecik osun sizin yaay››n›za, düünüünüze ve âkidelerinize 

müdahale etti mi? Siz bizimle kaynamak istemedi¤inizi, ayr› ayr› cemaat 

halinde yaamakta ›srar etti¤iniz halde size hürriyet-i vicdana mugayir 

küçük bir müdahalede bulundu mu? Siz bütün âdet ve sanat-› hususiyeti-

nizi as›rlardan beri devam ettirdi¤iniz halde bir kerecik olsun bundan 

dolay› size bir hakarette bulundu mu? Bilâkis, size çok geni müsamahalar 

gösterdi.

Hattâ memleketin bütün hayat-› iktisadiyesi bile sizlerin ellerinizdedir.

Bütün Selânik ve Rumeli halk› bunun ahididir. Yâni as›rlardanberi memle-

ketimizde maddeten, mânen nezih ve fahur yaad›n›z. Asîl ve necib Türk 

milleti size en yüksek hürmetler ve rehaflar temin etti.

Bayan Sabiha Zekeriya, siz hürriyet-i vicdana bugün nail olmad›n›z. 

As›rlardanberi bu memleketin efendisi ve sahib-i hakikisi olan Türkler, 

hürriyet-i vicdan› yaln›z size de¤il bütün ›rklara ve mezheplere bahetmitir. 

Dünyan›n dört bir taraf›nda zulme, katliamlara u¤rayan milletler ancak 

Türk diyar›nda (…)176 ve hürriyet bulmulard›r. Bunu inkâr ederseniz 

hakaik-i tarihiye ile size isbat ederim…” dedi.

Sabiha Zekeriya Sertel, Eref Edip’in risalesine ikinci bir risale ile, Sebilür-

readc›ya Cevab risalesiyle cevab veriyor. Cevaba cevab diyebilece¤imiz bu 

sonuncu risalenin intiar› üzerine Eref Edip’den aa¤›daki mektubu ald›k:

Yeni Sabah gazetesine  

Atideki izahat›m›n lütfen gazetede dercini rica ederim.
176 Teknik bir sebepten buradaki bir kelime okuna-

madı. (haz.)
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Tan gazetesi 4/1/939 tarihli nüshas›ndan ‹stiklâl Mar›’n›n:

Çatma kurban olay›m çehreni ey nazl› hilâl 
Kahraman ›rk›ma bir gül ne bu iddet, bu celâl! 
Kim bu cennet vatan u¤runa olmaz ki fedâ! 
ühedâ f›k›racak, topra¤› s›ksan ühedâ!

m›sralar›ndaki “hilâl” ve “ühedâ”ya tan’ etmeleri üzerine Hukuk talebesin-

den Muhtar Sencer 9/1/939 tarihli Yeni Sabah’ta bunu iddetle reddetmi ve 

cevab›n› u cümle ile bitirmiti: “Bir milletin üç eyi de¤imez: Vatan›, 

bayra¤›, millî mar›!”

Üniversite gençli¤inin faziletli ve ahametli ruhundan feyezan eden bu 

cümle, ezeldenberi hür ve müstakil yaayan Türk milletinin millî vicdan ve 

iman›n› terennüm eden bir düsturu, hamaset, bir umde-i ahamet olarak 

bütün gönüllere yay›ld›.

Buna kar›, yaln›z bir kii, Sabiha Zekeriya nam›nda bir kad›n muar›z oldu-

¤unu ilân etti: “Vatan da de¤iir, bayrak da de¤iir, millî mar da de¤iir” dedi.

‹te aynen söyledikleri:

“Milletlerin mar› ne zaman de¤imemi? Fransa’da imparatorluk devirle-

rinden Marseyyeze kadar kaç mar de¤iti? ‹ngiltere’de, Almanya’da söyle-

nen son marlar, kendilerinden evvel gelen, hattâ ilâhî mahiyette olan 

marlar kilise kap›lar›ndan kovulup, milletlerin ruhunu ifade eden marlar 

haline gelinciye kadar kaç defa de¤itiler. Abdülhamid’in mar›, yerini millî 

mara b›rakmad› m›? ‹stiklâl Harbi, ‹stiklâl Mar›’n› do¤urmad› m›? Yar›n›n 

neler do¤uraca¤›n› ne biliyorsun?

18 milyon Türk:

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak! 
Ben ezeldenberidir hür yaad›m, hür yaar›m 
Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm› aar›m! 
Garbin afak›n› sarm›sa çelik z›rhl› duvar 
Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var! 
Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda? 
üheda f›k›racak topra¤› s›ksan üheda! 
Can›, canan›, bütün var›m› als›n da Hüda 
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda! 
Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl› hilâl! 
Olsun art›k dökülen kanlar›m›z hepsi helâl! 
Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl: 
Hakk›d›r hür yaam› bayra¤›m›n hürriyet; 
Hakk›d›r Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

derken buna bütün mevcudiyetile iman ederek söyler. Sabiha Zekeriya’n›n 

“de¤iebilir” dedi¤i eylerin hiç birisi, ne cennet gibi vatan›m›z, ne 
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afaklarda yüzen al sanca¤›m›z, anl› bayra¤›m›z, ne de gönülleri heyecan 

ve ahametle dolduran ‹stiklâl Mar›m›z, ne de imanla dolu gö¤sümüz ebe-

diyen de¤imeyecektir. Ne yabanc› ayaklar, ne yabanc› bayraklar, ne de 

yabanc› marlar ebediyen bu mübarek yurda görülmiyecek ve iidilme-

yecektir.

Allah o günleri göstermesin. Yar›n neler do¤urursa do¤ursun, anl› hilâle, 

kahraman Türk milletine ebediyen izmihlâl yoktur.

Cehennem olsa gelen, gö¤sümüzde söndürürüz 

Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz! 

Düer mi tek ta› sand›n harim-i namusun? 

Me¤er ki harbe giren son nefer ehid olsun! 

u kar›m›zdaki maher kudursa, ç›ld›rsa 

u alt›m›zdaki yerden bütün yanarda¤lar, 

Tasa da kaplasa âfak› bir k›z›l sarsar, 

De¤il mi sinede birdir vuran yürek y›lmaz! 

Cihan y›k›lsa emin ol, bu cebhe sars›lmaz.

*

Sabiha Zekeriya’n›n bu gibi say›klamalar›na elbette cevablar verilecektir. 

Ben imdi yaln›z bir noktas› hakk›nda acele cevab vermeyi elzem görüyo-

rum. Çünkü bu, mahza iftirad›r. Atatürk, ‹stiklâl Mar›’n›n bu milletin ruhu-

nu ifade etmedi¤ini hiçbir zaman söylememitir. Çünkü ‹stiklâl Mar›, onun 

bizzat huzurile ereflendirdikleri yüksek riyasetlerindeki Büyük Millet 

Meclisi kürsüsünde, Maarif Vekili Hamdullah Subhi taraf›ndan okundu¤u 

zaman, bütün millet vekilleriyle beraber, en iddetli alk›larda bulunmu-

lard›. Reye konularak Büyük Millet Meclisi taraf›ndan resmen kabul edildik-

ten sonra da mebuslar taraf›ndan “milletin ruhuna tercüman olsun ve mecli-

sin kabulüyle resmi bir mahiyet iktisab eden ‹stiklâl Mar›’n› ayakta dinle-

mek üzere Maarif Vekili taraf›ndan bir defa daha meclis kürsüsünde okun-

mas›” teklif edilmi, reisle beraber bütün mebuslar aya¤a kalkarak büyük bir 

vecid ve heyecan içinde ‹stiklâl Mar› bir defa daha okunmu ve tekrar 

iddetle alk›lanm›t›.

Bu suretle ‹stiklâl Mar› milletin ruhuna tercüman oldu¤u Millet Meclisi’nin 

yüksek karar›na iktiran etmitir. 

Büyük Atatürk, gönderilen 724 martan hiç birini be¤enmedi¤ini, yaln›z ve 

yaln›z bu ‹stiklâl Mar›’n› be¤endi¤ini her zaman söylemekteydi.

Her eyde oldu¤u gibi edebiyatta da Atatürk büyük vukuf ve zevk sahibiydi. 

Abidin Daver’in dedi¤i gibi onun benzerini kimsenin yazam›yaca¤›n› bilirdi.

Âkif’in yüksek seciyesini de her zaman lisan› takdir ile yâdederdi. Âkif de ona 

kar› büyük hürmetle mütehassis idi. Hiçbir defa aralar›nda en ufak bir 

i¤birar bile vukua gelmemitir. Sakarya Harbi’nin en heyecanl› günlerinde, 

Ankara’dan uzaklama, çözülme tehlikeleri zaman›nda Âkif ortal›¤› teskin 

ederken öyle diyordu:
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— Telâa mahal yok.. Evvel Allah, ona (Mustafa Kemal), onun askerli¤ine 

güvenilir. Ordumuz inallah galebe çalacak. Buna iman›m var.177

O günleri yaayan bütün mebuslar buna ahiddir. Bundan baka Atatürk’e 

suikastte bulunmak üzere Ankara’ya gelen Mustafa Sa¤ir’in bütün 

raporlar›n› herhangi bir suretle elde ederek Dahiliye Vekili Adnan beye tes-

lim eden Âkif’di. Büyük Atatürk Âkif’in bu büyüklüklerini bilir ve daima ona 

teveccühkâr muamelede bulunurdu.

Hattâ Âkif M›s›r’dan ‹stanbul’a avdetinde hastanedeyken Hakk› Tar›k Us 

taraf›ndan ziyaret olundu¤u s›rada Hakk› Tar›k Us birkaç gün evvel 

Atatürk’ün gerek Mehmed Âkif, gerek ‹stiklâl Mar› hakk›ndaki yüksek 

teveccüh ve ihtisaslar›n› bizzat iitti¤ini ve büyük airin hal ve hat›r›n› 

sordu¤unu, Hakk› Tar›k’tan rica etmi, ondan sonra gözleri yala dolarak u 

sözleri ilâve etmiti:

— ‹stiklâl Mar›.. Ah, o günler ne samimî, ne heyecanl› günlerdi! O iir, 

milletin o günkü heyecan›n›n bir ifadesidir. Binbir fecayi kar›s›nda 

bunalan ruhlar›n ›st›rablar içinde halâs dakikalar›n› bekledi¤i bir 

zamanda yaz›lan o mar, o günlerin k›ymetli bir hat›ras›d›r.

O iir bir daha yaz›lamaz. Onu kimse yazamaz.. Onu ben de yaza-

mam… Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaamak 

lâz›m.. O iir art›k benim de¤ildir. O, milletin mal›d›r. Benim mille-

te kar› en k›ymetli hediyem budur.

Bunu söylemi ve gözlerini kapayarak yata¤›na uzanm›t›.

Her ikisini de Allah gani rahmetlerine mazhar k›ls›n..

Kaynak: Yeni Sabah, 9 Haziran 1939.

Hakkı Tarık Us’dan Tahsin Demiray’a 
imzalanmış bir kitap.

(M. Rüyan Soydan arşivi)

177 Bu risaleye merkez-i tevzi olmak üzere gösteri-

len Ahmed Halid Kitabevi’nin sahibi muhterem 

Ahmed Halid risalenin münderecatına vâkıf 

olmaksızın bunun tevziini kabul etmiştir. Yoksa 

bu yazıları görmüş olsaydı, hiç şüphe yok, buna 

muvafakat etmezdi. Çünkü muhterem Ahmed 

Halid’in hamiyet-i milliyesi malûm ve müsel-

lemdir. Ne şanlı bayrağımızın, ne mübarek 

vatanımızın, ne de İstiklâl Marşımızın değişme-

sini istemiyeceği tabiîdir.
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203.

İstiklâl Marşı değişir mi?

Bir Yazıcının Değiştirmeye Çalıştığı ve Taan Ettiği İstiklâl 
Marşımız ve Mehmet Âkif Hakkında Memleket 
Münevverlerinin Fikirleri

Eşref Edip [Fergan]

Sabiha Zekeriya’n›n de¤itirmeye çal›t›¤› taan etti¤i ‹stiklâl Mar› hakk›nda 

bütün memleket mütefekkirlerinin, ediplerinin, airlerinin ve gençlerinin 

yaz›lar›ndan baz› f›kralar:

“Yazd›¤›n marla ad›n Türk ‹stiklâline ba¤l›, yani ebedî kald›. Ruhun emin ve 

müsterih olsun… (M. Turhan Tan, Cumhuriyet, 20. 12. 1939178)

“‹stiklâl Mar› ‹stiklâl Harbi’nin manevî yap›lm› büyük ve muzaffer bir taar-

ruzudur. O zaman Millî Mücadele’nin mutlaka zaferle neticelenece¤ine 

inanm› olanlar, yani sa¤lam iman sahibleri bile ‹stiklâl Mar›’ndan yeni 

manevî kuvvet alm›lard›. air Mehmet Âkif, yürekleri çelikletiren ‹stiklâl 

Mar›’n› yaratmak suretiyle ‹stiklâl Harbi’nin manevî cebhesinde dövüen 

kahramanlardan biri olmutur.

Mehmet Âkif’in en büyük meziyeti her m›sra›n› inanarak yazm› olmas›nda-

d›r. Onun içindir ki meselâ ‹stiklâl Mar› hiçbir babayi¤it taraf›ndan benzeri 

yaz›lamayan alev gibi bir iirdir.

Mehmet Âkif öldü. Fakat ‹stiklâl Mar› airi, yaratt›¤› ölmez ‹stiklâl Mar› gibi 

ebedî bir hayata mazhar olarak yaayacakt›r…” (Abidin Daver, Cumhuriyet, 29. 

12. 1939179)

“Âkif, bütün ömrünü Türk bayra¤›ndaki hilâlin erefini müdafaaya tahsis 

etmiti…” (Peyami Safa, Cumhuriyet, 30. 12. 1939180)

“Çanakkale ve ‹stiklâl Mar› gibi bir millet haf›zas›na her m›sra› atalar sözü 

haysiyetiyle malolan büyüklük günlerinde bir a¤›zdan hayk›r›lan en peraken-

de ve ak›n ruhlar› bir tek müdafaa ak› ve iradesi içinde bir araya devirerek 

aya¤a kald›ran “millî” vasf›na tam lay›k olan bir air…” (Peyami Safa, Cumhuriyet, 

30.12.1939181)

“‹stiklâl harbinin en heyecanl› anlar›nda Ankara’n›n ufuklar›nda akseden top 

sesleri onun bu ruhî ihtiyac›n› kar›lamakta en cokun bir musiki tesiri yapt›. 

‹stiklâl Mar›’n›n baz› sat›rlar›nda bu gümlemelerin kaybolmaz tarrakalar› 

var.

Mehmet Âkif, halkç›l›k ruhunda ve Türk milletinin gösterdi¤i kahraman-

l›klar›n destan›n› duymakta büyük bir isabet göstermiti.

Feveranl› anlar›nda onun diliyle kendi büyüklüklerini duyan ve dinleyen Türk 

cemiyetinin vicdan›, onun da çok tan›d›¤› bu yi¤it millet, kendisinin herhangi 

bir faziletine, fedakarl›¤›na hitab eden insan› asla unutmaz…” (Hasan Âli 

Yücel, Akam, 4.1.1937)

Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası’nda 
basılmış bir İstiklâl Marşı nüshası. Bestekâr 
Ali Rıfat Bey ve Âkif’in resimleriyle birlikte.

178 Doğrusu 29. 12. 1936 olacak. (haz.)

179 Doğrusu 29. 12. 1936 olacak. (haz.)

180 Doğrusu 30. 12. 1936 olacak. (haz.)

181 Doğrusu 30. 12. 1936 olacak (haz.)



s e s s i z  y a ş a d ı m 455

“‹stiklâl Mar› iirinde hür ve yi¤it Türk’ün hilkatten beri tarihi kamç›layan 
yaman karakterlerini p›rlanta parlakl›¤›yle görüyoruz. Bu m›sralarda hakikat 
iirin içinde ve iir hakikatin içinde eridilmitir. Binlerce y›ll›k koca bir tarih bu 
iirde dile gelmitir. Bu âbidede Türk kendisini görüyor, ebediyetini görüyor 
ve bunun canland›¤› as›l mâna içinde hüviyetinin son zirvesine kadar eridi¤ini 
hissediyor. Cebhede, iman dolu gö¤sünü serhad yaparak çal›an Mehmedcikle, 
Mehmet Âkif’ten yükselen tok sesi dinleyiniz. Bu kurtar›c› ses dalgalar› adam› 
hürriyet ve istiklâlin ebedî gülenine götürüyor. Âkif’in bu iirinde vatan ak›n› 
iirin türlü huzmeleriyle ileyerek her Türk’ün dima¤›na perçinlemitir…” (T. 
N. Uygur, Türk Baytar Birli¤i Dergisi, 1. 1. 1937182)

“Çanakkale ve ‹stiklâl Sava›nda kan ve ate içinde Mehmedci¤e ve bütün mil-
lete onun iirleri en büyük manevî cebhe, Türk’ün ecaat dolu tarihine y›k›lmaz 
bir âbide oldu”. (Mukib Kutatko [Kutadgu], Yeilay, Kânunisani 1937)

“‹stiklâl Mar› Türk milletinin mâeri ruhundan do¤an bir parçad›r. Âkif mille-
tin bu ulvî duygusunu sezmi ve yazm›t›r”. ( Kadri Özyalç›n, Merzifon-Taan, 
1. 2. 1937)

“Âkif’ten kalan bo bir sada de¤il, on sekiz milyon Türk’ün sayg› ve heyecanla 
bir a¤›zdan söyledi¤i ‹stiklâl Mar›d›r. Bu mar› yazan büyük air, ‹stiklâl ve 
Cumhuriyet tarihini daima erefli sinesinde ta›yacakt›r”. (Kâz›m Nami, 
Mehmed Âkif Hayat› ve Eserleri, s. 607)

“Mütarekenin kara günlerinde, do¤acak istiklâl güneini Âkif terennüm etti”. 
(Fahreddin Kerim, 8. 8. 1938)

“Âkif, milletine ahsî iman›ndan do¤an fazilet ve vatanperverlik iman› verdi. 
Türk çocu¤u Âkif’in baka hiçbir eserini anlamasa ve bilmese farz›muhal bir 
ferd iradesinde bir tereddi, hürriyetinde bir zincir, vatan›nda bir yabanc› aya¤› 
gördü¤ün zaman bu mar, ‹stiklâl sava›n›n kayna¤› olan bu yaaman›n ne 
demek oldu¤unu, istiklâl ve hürriyetin mânas›n› tekrar tekrar anlatacak ve 
anl› tarihimize yeniden esiz zaferler kazand›racak kuvvettedir”. (Üniversite 
Gençli¤i nam›na üniversite konferans salonunda t›bbiye talebesinden M. 
Onba›o¤lu taraf›ndan söylenen bu nutuk üç, dört bin genç taraf›ndan iddetle 
alk›lanm›t›r.)

“‹stiklâl Mar› Türk çocuklar›n›n ninnisidir. Yurdun her köesinde her akam 
güne ufuklar›n arkas›na çekilirken kahraman Türk çocuklar› ‹stiklâl Mar›’n› 
okuyarak onu hat›rlayacakt›r. Âkif, sen hürriyet ve istiklâlimizle müebbed 
yaayacaks›n”. (Hasan Ali Türker, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesinden.)

“‹stiklâl Mar› yurd ve millet ak›n›n timsâlidir, sembolüdür. Onun için, onu 
ruhumuzla, can›m›zla seviyoruz. Bu sevgi ve hürmet devirden devre, nesilden 
nesle intikal edecektir”. (Alâeddin Çetin. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü tale-
besinden.)

“‹stiklâl manzumesinin sesi, dümandan ‹zmir’i alan büyük kuvvetler aras›n-
dad›r. Bu manzumenin ahenginde on sekiz sene evvel Karadeniz’den Akdeniz’e 
kadar yürüyen ka¤n› g›c›rt›lar›yla kar››k bütün k›l›ç ve mahmuz ak›rt›lar›, 
obüs yiyen gö¤üslerden f›rlam› tekbir u¤ultular›, bo¤uk iniltiler, ç›¤l›klar, 
yeminler, Mehmedci¤in anas›na son defa “anam” deyiini yadettiren ebedî 
vedalar, kelimelerden ziyade, sakl› mânan›n ve sesin delaletinden gelme bir 
destan manzaras› halindedir”. (Peyami Safa, Cumhuriyet, 28. 12. 1939) Kaynak: Yeni Sabah, 10 Haziran 1939.

182 Doğrusu 1 Mart 1937 olacak. (haz.)
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204.

Edebî portreler: Mehmet Âkif

Hakkı Süha [Gezgin]

Orta bir boy, geni ve yuvarlak omuzlar. At s›rt›ndan inmemi eski Türk 

ak›nc›lar› gibi, gövde k›sm› bacaklardan daha uzun. Makine ile kesilmi saç-

lar. Hayretle kalk›k kalar. Kestane renkli derin gözler. Öfkeli zamanlar›nda 

bile kadife par›lt›lar› yapan yumuak bak›lar.

Onu ilk defa rahmetli Enver’in evinde görmütüm. Balkan sava›nda vatan›n 

u¤rad›¤› felâkete iirleriyle tek ba›na a¤lad›¤› günlerde idi. Her hafta bir 

baka mersiyesini ana topra¤›n bir yaras›na sar›yordu. Herkesin sustu¤u, 

dillerin tutulup kalemlerin uyutu¤u bu facia ortas›nda o ruhun ve vicdan›n 

ilâhî bir me’alesini eline alm›t›.

Ben, Âkif’e, bu muhteem heyecan divanhanelerinden geçerek kavutu¤um 

için, ilk görümemizin haf›zamdaki izi ölünciye kadar silinmeyecektir.

Sar›güzel’de, yumuak sedirli mert bir dost evinde, pencereleri çok renkli bir 

bahçeye bakan bir odada idik. Tek tük ak dümü siyah sakal›, konuurken 

dilerinin p›r›lt›s›n› artt›r›yordu. Kendi evini, Rumeli’ni kapl›yan kan selle-

rinden kurtulmu göçmenlere verip bir dostuna misafir olmutu.

O gün vatandan baka hiçbir ey konuulmad›. Kan›m kaynam›t›. Aram›zda 

mefkûre ayr›l›¤› yoktu. Ancak ona giden yollar baka idi. Ona candan 

ba¤land›m ve tabutunu omzumda ta›d›¤›m güne kadar da içimin sevgisi 

artt› eksilmedi.

Evet, o ‹slâmc›, ben Türkcü idim. Ben, onun tuttu¤u yolda çürüklükler görü-

yordum. O, Türkçülü¤ü, imparatorlu¤u parçal›yan bir tehlike say›yordu.

Kendisine, Arap, Arnavut ve Kürt davalar›n› anlatmak istedim.

—Art›k Türk’ün de kendini düünece¤i zaman gelmitir, dedim.

Yüzüme k›rg›n ve yaral› gözlerle bakt›. Cevap vermedi.

Evet vatan saadetini dilemekte birdik ama millî inan›ta, millî mefkûrede 

uzlamam›za imkân yoktu. Yaln›z onun imân›ndaki temizli¤e, hasbili¤e de 

hürmeti borç bilirim.

air Âkif de büyük bir varl›kt›r ama imân Âkif’in büyüklü¤ünü dile s›¤d›rmak 

çok güç. Ona dair yaz›lan kitaplarda çok hayranl›k, çok sevgi, çok sayg› var. 

Fakat dedim ya insan Âkif, bir engindir; dil, bir kadeh.

Süleyman Nazif, Mehmet Âkif isimli eserinde onun san’atini bir san’atkâr 

heyecaniyle anlat›r. Bence bu büyük adam daha az cokun bir gönül ve daha 

sakin bir beyinle incelenmelidir. Âkif’in san’atkârl›¤›, eskilerin “Sehl-i müm-

teni” dedikleri cinsten bir eydir. ‹lk bak›ta derinli¤i göze çarpmaz.
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Dil, sanki bir balmumudur. Söz, onun san’at potas›nda su gibi erir ve 

kal›plan›rken hiç pot vermez. Bundan ötürüdür ki onun üslûbundaki 

pürüzsüzlü¤ü görenler, “Davud”un mucizesini hat›rlarlar. O, sesinin yak›c› 

ahengiyle demirleri yumuat›p z›rh yaparm›. Âkif’in elinde de söz o hale 

gelir.

“Aruz”, eskidenberi gem takt›rmaz azg›n bir küheylan olarak tan›nm›t›r. 

Divan edebiyat›n› dolduran aksakl›klar›, “zaruret-i vezin” mazaret reçetesiy-

le örterler. Bu büyük san’atkâr, vezin içinde yaln›z sözün hâkimiyetini kur-

makla da kalmam›, “aruz”u kalemine köle etmitir. En bulan›k en çetrefil, 

en ak›c› düünceler, duygular, onun huzurunda dize geldi. Bu müjde, hattâ 

Safahat’a al›nma¤a lâyik tutulmam› ilk manzumelerinde bile görülür.

Onda en çok imrendi¤im ey, kendini bakalar› için harcay››d›r. Bütün eser-

lerinde ahsî bir derdine rastl›yamazs›n›z. Sanihas›, ilham›, duyuu, sezii 

hep vatan ve millet içindir.

Ömürlerinde hürmetten, alk›tan baka bir ey görmedikleri halde vatana ve 

millete küsen airlerimiz var. Âkif küçü¤ünden büyü¤ünden haks›z tarizlere 

u¤rad›¤› halde iirine bunlar›n gölgesini düürmedi. Çünkü o, san’atiyle 

oldu¤u kadar, akliyle, vicdaniyle, uuriyle ve feragatiyle de büyüktü.

M›s›r’a gidiini ne mânas›z eylere verdiler. apkadan ürktü¤ünü söylediler. 

O, apkadan ürkecek adam m› idi. Bana inanmazsan›z u beytini dikkatle 

okuyunuz:

Yumuak bal› isem, kim dedi uysal koyunum 

Kesilir belki; fakat çekmeye gelmez boynum

Hakikat›n ne oldu¤unu görürsünüz.

Anadolu’da ‹stiklâl kavgas› balad›¤› vakit, koynunda üç günlük nafakas› 

yokken, yayan yollara dütü. Bu tarihte Araplar ayr›l›p, ayr› devlet kurmu, 

Arnavutlar balar›na bir k›ral geçirmilerdi. ‹stiklâl Sava›, yaln›z Türk’ün 

davas› idi. Ona “Molla” diyenler, “Softa” diyenler, ‹stanbul’da yangelir, müs-

tevlilere boyun e¤erken, Âkif, ruhunun k›l›c›n› çekmi ve gaza meydan›na 

at›lm›t›.

‹stiklâl Mar›’n›n ilk m›sra›ndaki müjde, orada dö¤üen kahramanlar için 

de¤il, burada titreen zavall›lar için yaz›lm›t›r.

Vatan felâketini oldu¤u kadar millî erefi de onun kalemi besteledi.

Balkan facias›na a¤l›yan m›sralardan sonra, Çanakkale harikas›n›n destan›n› 

da o yazd›. Hamasî lirizmin en kaynak örneklerini o verdi.

Bülbül, Secde iirlerinde ise bir insan kalbinde kopmas› mümkün olan 

f›rt›nalar›n en cokunlariyle kar›lat›k. Âkif, yaln›z bu iki manzumenin 

sahibi olsayd›, yine an›nda hiçbir eksiklik bulunm›yacakt›.

Bir air ruhunun ne engin kanatl› bir varl›k oldu¤unu bu iirlerde bütün 

ihtiamiyle gördük.
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M›s›r’da ç›kard›¤› Safahat’›n son cildi, Âkif’in nas›l gittikçe olgunlat›¤›n›n 

en büyük bir ahididir. 

Bo¤aziçi orada hiç sönmiyecek bir fikir ve ruh enli¤i halinde ya›yor. 

“Mevlut” dekoru, bir harikad›r.

Mehmet Âkif, kuyruklu y›ld›zlar gibi as›rda bir do¤an, fakat tek ba›na 

bütün bir ufku dolduran bir bahtiyard›. San’atinin elmas sorgucu bugün ifti-

ralar, anlamazl›klarla lekelenme¤e çal››lsa bile, yar›nki nesiller, onu gönül 

dünyas›n›n bir fatihi gibi alk›l›yacaklard›r.

Kaynak: Yeni Mecmua, 13 Birinciterin 1939. (Ayn› metin, Beir Ayvazo¤lu’nun haz›rlad›¤›, 
Hakk› Süha Gezgin, Edebî Portreler, Tima Yay., ‹stanbul 1999, s. 175-178’de de yer alm›t›r).

Âkif Secde şiirini Babanzâde 
Ahmet Naim’e ithaf etmek 

niyetiyle yazmış ve fakat  
beğenip beğenmeyeceğinden 

emin olamadığı için kendisine 
bu arzusunu doğrudan  

iletememiştir. Kaderin cilvesi,  
çok sevdiği Ahmet Naim  
secdede vefat edecektir.

Akif’in elyazısıyla “Secde”nin 
ilk versiyonlarından biri.

5 Kânunisâni 1341.
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205.

Âkif münakaşası mı yoksa

Sadri Ertem

Mehmet Âkif’in ölümünün ikinci y›ldönümü münasebetiyle yap›lan ihtifaller 

etraf›ndaki neriyat devam ediyor.

Ölmü bir airin eseri ve bir edebî meselenin etraf›nda konumak, münakaa 

yapmak güzel bir eydir. Ölümlerin en hakikisi olan nisyan›n bir ahsiyetini 

gömmek, bir devri hiçe saymak, bir eseri bir avuç toprak haline koymak mutat 

haline girdikten sonra bu alakaya insan ne der? 

Hattâ bunu bir kültür ve vefakârl›k hareketi sayabilir?

Ben hâlâ son münakaalar üstünde bu psikolojiyi muhafaza etmek emelinde-

yim. Fakat üpheleniyorum. Har›l har›l makaleler yazarak Âkif müdafaas› 

yapan muharrirlerin bana:

“— Ne de toy adam”, diyeceklerinden korkuyorum.

Çünkü okudu¤um münakaa yaz›lar› art›k ne bir edebiyat davas›d›r; ne de bir 

sosyal meselenin fikir ve ilim cephesinden tahlilidir: Hattâ daha sarahatle söy-

liyebilirim ki ortada müdafaa edilen yaam› ve bugün ölmü bir sanatkâr 

de¤ildir. 

air Âkif’in bu makalelerin ortas›nda aktüel hale sokulmas› istenen bir mesele-

nin serlevhas› ve reklam kartelas›, ç›¤›rtgan› haline sokulmutur.

Sanata zerre kadar hürmeti olan bir insan, bir devrin ifadesi olmu olan bir 

sanatkâr› böylece ihtibas halinde kalm› bir tak›m hisleri, fikirleri ortaya 

atmak için âlet ve vas›ta diye kullanmaz.

Sanat› bu kadar pespâye, bu kadar hizmetçi telâkki etmek sadece ay›p de¤il, 

sanata kar› da nankörlüktür.

Safahat airini iir ve edebiyat hududu içinde münakaa mevzuu yapmak iste-

yenler evvelâ onu tan›mal›, sonra da edebiyat âmmesi üstünde edeb hududu 

d››nda kalmayan mütalealar› ileri sürmelidir.

Halbuki konumalar›n mevzuu udur:

“Medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar” iar› bizim hâlâ millî davam›z›n 

sembolüdür.

Bu iddia ile Âkif’in sanatkârl›¤› aras›nda ne münasebet vard›r.

Milliyetçili¤i, “Türk milletini muas›r milletler seviyesine ç›karmak ve Türk mil-

letinin kültür hususiyetini muhafaza etmek” diye tarif eden bir memlekette 

“medeniyetin tek dii kalm› canavar” say›lmas›n› istemek edebiyat 

münakaas›ndan, Âkif müdafaas›ndan daha pek çok bir ey de¤il midir?
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Bir adam “medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar” iar›na inanabilir. Fakat 

bunu Türk milliyetçili¤inin alâmeti olarak de¤il, as›l adiyle, hüviyetiyle anar.

Edebiyat›n ve sanat›n bayraklar›n› Âkif’in kemiklerine takarak sokak sokak 

dolamak emsâlini ‹slâm tarihinin pek çok tan›d›¤› haleti ruhiyelerden biridir.

Gene Âkif’in cesedini, Muaviye’nin, Osman’›n kanl› h›rkas›n› am caddelerin-

de dolat›rd›¤› gibi, bir sansasyon mevzuu yapan makalede Ruzvelt’ten fetva 

almamak suretiyle dinin cemiyet hayat›nda esas oldu¤u ileri sürülüyor.

Zavall› Âkif, sana ac›yorum. Sen sa¤ken hiçbir düman›n sana bu kadar haka-

ret edemedi. Çünkü sen hiçbir davan›n yalanc› ahidi olmad›nd›!

Kaynak: Vakit, 11 Birincikânun 1939.

206.

Şair Âkif için üniversitede 
ihtifal yapılıyor

Mehmet Âkif’in üçüncü ölüm y›ldönü-
mü münasebetile bugün saat 10’da 
merhumun Edirnekap›’daki kabri 
ba›nda ve akam saat 17’de de Üniver-
site konferans salonunda bir ihtifal 
yap›lacakt›r.

Dün akam da Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Veteriner Fakültesi talebeleri 
taraf›ndan, Enstitü salonunda ihtifal 
yap›lm›t›r. Merasimde Âkif’in hayat› 
anlat›lm›, eserleri hakk›nda uzun 
uzad›ya izahat verilmitir. Fakülte tale-
belerini temsil eden Necati eren, Fehmi 
Baysoy, ükrü Alkanat, ‹hsan Emin 
Onal ve Nevzat’tan mürekkep bir heyet 
de bugünkü merasimde Ankara’daki 
arkadalar›n› temsilen bulunmak üzere 
dün akam ehrimize gelmilerdir.

Üniversite konferans salonunda yap›-
lacak merasimde profesör Ali Nihat 
Tarlan bir konferans verecek, bunu 
talebeden Necdet’in bir konumas› 
takip edecek, bundan sonra da Ede-
biyat Fakültesi’nden Zeki Ömer ve 
Raci, airin iirlerinden muhtelif par-
çalar› okuyacaklard›r. Bu münasebetle 
bu gece Yüksek Muallim mektebinde 

de bu maksatla merasim yap›lacakt›r.

Kaynak: Tan, 28. 12. 1939.

Âkif’in yol yapım çalışmaları sebebiyle 1960 yılında Edirnekapı Şehitliği’ne taşınan mezar taşının 
önden görünüşü. Âkif’in mezarı 1986’da tamamen değiştirilecektir.
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207.

Şair Mehmet Âkif için  
üniversitede ve kabrinde ihtifal yapıldı

air Mehmet Âkif’i üçüncü ölüm y›ldönümü münasebetiyle dün saat 18’de 
Üniversite konferans salonunda bir ihtifal yap›lm›t›r. Yüksek tahsil 
gençli¤inin tertip etti¤i bu ihtifale, ‹stiklâl Mar› ile balanm›, sonra, 
Edebiyat Fakültesi doçentlerinden Ali Nihat Tarlan söz alarak yüksek tahsil 
gençli¤inin bu kadirinas hareketine iaret etmi ve airin hayat›n›, edebî 
mücadelelerini, vatanî iirlerini anlatm› ve edebiyat›m›zdaki mevkiini de 
tebarüz ettirmitir.

Ali Nihat’tan sonra söz söyliyen T›b Fakültesi’nden Necdet isminde bir genç 
de Âkif’in hususî hayat›ndan ve Âkif’e ilham menba› olan eylerden 
bahsetmi ve airin, birkaç da iirini okumutur.

T›bbiyeli gençten sonra da Edebiyat Fakültesi müdavimlerinden Suat söz 
söylemi ve Âkif’in edebiyat›m›zdaki mevkiine iaret etmitir.

Dün sabahleyin de yine gençlerden mürekkep bir heyet merhumun 
Edirnekap›’daki kabrine giderek bir çelenk koymutur.

Müteakiben merhumun fazaili, yüksek ahlâk ve seciyesi hakk›nda Eref 
Edip bir nutuk irad eylemi, ondan sonra  Ankara’dan gelen heyetten Necati 
erek, merhumun kabri ba›na gelerek “Selâm sana ey büyük air!..” diye 
söze balam› ve ezcümle demitir ki:

“Kabrine Ankara’dan sevgilerle, göz yalarile bezenmi çelenk getirdik. 
Kalbleri, bahar sabahlar›n›n taze ebnemlerile y›kanm› çiçekleri kadar saf 
ve temiz gençlerin hissiyat›n›n tercüman› olarak, huzuruna geldik. Sana, 
senin büyük ruhuna mütak gönüllerin selâmlar›n› getirdik. Ba›n› kald›r. 
Mezar›n›n ba›nda her türlü fanî düüncelerden uzak ve sana pek yak›n ola-
rak toplanan gençlerin selâm›n› al. Gençlik sana, senin Türk ehitlerine 
dikti¤in âbide kadar azametli bir sevgi âbidesi haz›rlad›. Ak pâk aln›n› gös-
ter. Gençlik senden feyz als›n.

Ey büyük air! Bu gençli¤in arkas›nda seni tan›yanlar, yani bütün bir millet 
var.

Bugün seni dünden daha çok seviyoruz. Ve geçen her gün gönüllerde senin 
muhabbetini artt›r›yor. Çünkü sen bir fazilet timsalisin. 

Sen hep vatan için a¤lad›n. Sen hep fazilet için hayk›rd›n. Sen ruhlara hep 
ehamet saçt›n.

Ey büyük millet airi! Sen mahzun olma. Mezar›n›n temellerini atan gençlik, 
elbette bu âbideyi bitirecek ve yükseltecek. Fakat senin as›l mezar›n gönül-
lerdir. Nesiller gelip geçtikçe gençlik daima seni hürmetle yâdedecek, sen-
den feyz alacakt›r…”

Müteakiben hep birlikte airin ‹stiklâl Mar› okunarak merasime nihayet 

verilmitir. Kaynak: Tan, 29.12.1939



s e s s i z  y a ş a d ı m462

208.

Mehmet Âkif ihtifali yapıldı

Dün muazzam bir kütle merhumu hürmetle andı

Büyük millî air Mehmet Âkif’in ölümünün üçüncü y›ldönümü münasebeti-

le dün bir ihtifal yap›lm›t›r.  

Dün sabah saat onda ihtifalde bulunmak üzere Ankara’dan gelen talebe 

heyeti ile üniversite gençleri ve merhumun baz› arkadalar› airin kabrini 

ziyaret etmilerdir. Kabre çelenkler konulmu, merhumun fezaili, yüksek 

ahlâk ve seciyesi hak›nda Eref Edip bir nutuk söylemi, bundan sonra 

Ankara’dan gelen heyetten Necati eren kabrin ba›nda heyecanl› bir hitabe 

irad eylemitir. Merasime ‹stiklâl Marile nihayet verilmitir.

Akam saat 18’de de üniversite konferans salonunda büyük bir toplant› 

yap›lm›t›r. Toplant›da üniversite profesörlerinden baka kalabal›k bir tale-

be kütlesile Âkif’i sevenler ve merasime itirak etmek üzere Ankara’dan 

gelen talebe heyeti haz›r bulunmutur.

Merasime hep bir a¤›zdan söylenen ‹stiklâl Mar› ile balanm› ve müteaki-

ben vatan airinin hat›ras›na hürmeten bir dakika ayakta sükût edilmitir.

Bundan sonra profesör Ali Nihat Tarlan airin edebî ahsiyeti hakk›nda bir 

konuma yapm›t›r. Ali Nihat, konuma vazifesinin ancak bir akam evvel 

kendisine verilmi oldu¤unu, bunu ükranla kar›lamakla beraber, bu 

sebepten mukaddes airin an ve erefine lây›k olan bir musahabe yapam›-

yaca¤›n› bildi¤ini, fakat herkesin onu kendisinden de¤il, kendi kaplerinden 

duyacaklar›n› söyliyerek konumas›na balam› ve merhumun hayat›n› göz-

den geçirmitir.

Bundan sonra Hukuk’tan Necdet, Felsefe’den Suad millî airin edebî k›yme-

tini ve gençlik üzerindeki tesirini anlatm›lard›r. Merhumun iirleri okuna-

rak ihtifale nihayet verilmitir.
Kaynak: Haber Akam Postas›, 29 Birinci-
kânun 1939.

Üniversitede yapılan  
Âkif ihtifalinde Ali Nihat Tarlan 

konuşmasını yaparken.



s e s s i z  y a ş a d ı m 463

209.

Üçüncü ölüm yılı münasebetile183

Mehmet Âkif 1873-1936

Önsöz

Mehmet Âkif’i unutmad›¤›m›z› ve unutmayaca¤›m›z› üçüncü ölüm y›l›nda 

bu ufak broürle göstermek istedik. Yaz›lar›m›zda Âkif’in her hangi bir vasf› 

üzerinde eksiksiz kalem yürüttü¤ümüzü iddia edemeyiz. Yaln›z, Âkif’in 

ruhuna arma¤an etti¤imiz bu broürdeki yz›lar›m›zda samimiyetimizin, ve 

inan››m›z›n izlerini bulacaks›n›z.

Mehmet Âkif’i biz yaln›z bir meslekda olarak hat›rlamad›k, zaten ‹stiklâl 

Mar› airi oluu herkes taraf›ndan hat›rlama¤a kâfi de¤il midir?

Fakat Âkif yaln›z bununla da kalamaz. O bütün dünyaya ba e¤diren 

Çanakkale müdafilerine, kelimeden talar›n› ruhunun potas›nda eriterk 

ekillendirmi ve onlara millî hislerinin rengini de vererek ölmez bir abide 

yaratm›t›r. Bunun için Âkif ayn› zamanda Çanakkale müdafas›n›n manevî 

cephesinde herkesden çok vazifesini yapm› üstad bir erdir de… Âkif’e kar› 

duydu¤umuz sevgi ve hayranl›k sonsuzdur. Zira her gün ‹stiklâl Mar› ile 

beraber dalgalanarak yükselen bayra¤›m›z renginde onun hayali canlan-

maktad›r.

Göklere yükselen bu sesde Âkif ebediyete kadar an›lacak ve unutulmayacakt›r.

Mehmet Âkif’in Hayatı

Mehmet Âkif, Fatih medresesi müderrislerinden Tahir Efendi’nin o¤ludur. 

Anas› Buharal› bir Türk kad›n› olan, erife han›md›r. Âkif 873 y›l›nda 

Çanakkale’nin Bayramiç kazas›nda do¤mutur. ‹lk tahsilini babas›ndan 

gören Âkif bizzat: “Babam Fatih müderrislerinden ‹pekli Hoca Tahir Efendi 

merhumdur ki, benim hem babam, hem hocamd›r. Ne biliyorsam kendisin-

den ö¤rendim” diyor.

Âkif 14 ya›nda babas›n› gay›p etmi, 1889’da ‹stanbul Mülkiye ‹dadîsi’nden 

ç›kt›ktan sonra, o zaman yeni aç›lan Yüksek Baytar Mektebi’ne girmi, bura-

dan da 1893 y›l›nda birincilikle mezun olmutur. Mektepten ç›kt›ktan sonra, 

Umûr-u Baytariye ve Islah-› Hayvanat ubesi umumî müfetti muavinli¤ine 

tayin edilmitir. Bu vazifede 11 May›s 1913 tarihine kadar 20 y›l kalm› ve 

ilmine ahlâk›na çok k›ymet verdi¤i Umûr-u Baytariye müdürü Abdullah 

Efendi’nin bakteriyolojihane meselesinden haks›z olarak azli dolay›siyle çok 

müteesir olan Âkif de kendi vazifesinden istifa etmitir.

4 Birinciterin 1906’da Halkal› Ziraat Mektebi kitabet muallimli¤ine, 11 

‹kinciterin 1908’de Darülfünun Edebiyat ubesi’nin Edebiyat-› Osmaniye 

müderrisli¤ine tayin edilmitir.

Âkif’in sevenleri tarafından ölümünün  
üçüncü yıldönümünde yayınlanan kitapçığın 
kapağı.

183 Mehmet Âkif’in üçüncü ölüm yılında çıkarılan 

bu küçük broşürdeki yazıları kronolojik olarak 

1939 yılında yayımlanmış diğer yazılardan 

sonra vermeyi uygun gördük. Broşürün girişinde 

yer alan İstiklâl Marşı’nı ve s. 16’daki Çanakkale 

şiirini metne dahil etmedik. (haz.)
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‹stanbul’un igali üzerine kurtulu mücadelesine itirak etmi ve bir müddet 

Kastamoni’de kalm›t›r. Birinci Büyük Millet Meclisi’ne Burdur mebusu ola-

rak itirak etmitir: 1926’dan 1936 y›l›na kadar Kahire Üniversitesi’nde Türk 

edebiyat› derslerini vermitir.

Yüksek Baytar Mektebi’nden ç›kt›ktan sonra (muhtelif vazifelerle) Anado-

lu’da, Rumeli’de, Suriye’de gezmitir. Merutiyet’ten evvel ‹stanbul’da ‹tti-

had-› Terakki Cemiyeti’ni tekil edenler aras›nda bulunmu, Balkan Harbi 

s›ralar›nda Müdafaa-y› Milliye Heyeti’nin neriyet k›sm›nda çal›m›t›r. 

Umumî Harp’te ‹ttihad ve Terakki hükümeti taraf›ndan Almanya’ya gönde-

rilmi ve orada uzun müddet kalm›t›r.

Âkif çok zinde bir vücude malikti. O, bir pehlivand›. M›s›r’dan döndü¤ü 

zaman hastahanaede müzdarip bir gününde kendisini ziyarete gelen iki ihti-

yar› gülerek kar›l›yor. Zira bu iki ihtiyar onun pehlivanl›k arkada› idi. 

Binicili¤e, yüzücülü¤e ve yürüme¤e de çok merakl›yd›. Senenin muayyen 

günlerinde çok küçükken yüzdü¤ü sahillere gider, orada yüzer ve hergün 

muntazam yürüyüler yapard›.

Âkif çok mütevazi idi, herkesle konuur, görüür, onlarla kayna›r, kibir 

nedir bilmezdi.

Âkif çok zeki idi. Arapça, Farsça ve Frans›zcay› mükemmel bilirdi. ‹stiklâl 

Mar›m›z›n güftesini yazm› ve di¤er iirlerini Safahat’›nda toplam›t›r. 

Safahat 7 cilttir. 7’inci cilt en son iirlerini havi olan Gölgeler’dir.

Mehmet Âkif 27 Birincikânun 1936 Pazar günü akam saat 20.15’te 

‹stanbul’da hayata gözlerini kapam›t›r.

Türk Veterinerler Dergisi’nden istifade edilmitir.

Hatırat / Şefik Kolaylı

Âkif vatan airi Nam›k Kemal kadar memleketiyle ateli bir akla alâkadar 

olmu fakat tali iktizas› Nam›k Kemal gibi menfi hayat› sürmemitir. O 

Safahat’›ndaki Seyfi Baba ve Fatih Kürsüsü’nü yazd›¤› zaman ben Mülkiye 

Baytar Mektebi’nin birinci veya ikinci s›n›f›nda bulunuyordum. Velim 

olmas› münasebetiyle baz› Cuma akamlar› evine gitti¤im zaman bana bun-

lar› okutur ve göz ucuyle bende has›l etti¤i tesiri tetkik eder, o vakit ki salta-

nat hükümetinin idari tezebzübü hakk›nda bende bir fikir husule gelip 

gelmedi¤ini anlamak isterdi.

Âif akamlar› kalemden ç›kt›¤› zaman direkler aras›nda çayc› ‹smail A¤a’n›n 

uzun ve karanl›k bir dehlizden ibaret olan çayhanesinin en karanl›k bir 

köesini intihap ederdi. Ekseriya bulutuklar› Babanzade Ahmet Naim, Fatin 

Hoca, air Mitat Cemal, Avni, ki ba baa verdi¤i bu dostlar›na daima ve daima 

o vaktin idari maskaral›klar›ndan has›l olan teessürünü ifadeye çal››rd›.

Ben onüç ya›nda iken Âkif’in terbiyesine girdi¤im hiçbir gün tasavvur 

etmem ki Âkif her hangi bir meclisinde memleketin gerilemesine ait esbab›n 

izalesini husule getirecek ç›¤›rlar hakk›nda konumas›n.

1873’te Fatih Sarıgüzel’de bir ulu şair doğdu.
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Âkif biperva ve cidden çok cesur bir memleket adam›yd›. Sakarya Harbi’nin 

en müthi anlar›nda ve hatta Ankara’y› en son kafile olarak terk etmekli¤imiz 

ihtimali olan bir akamüzeri çoklar›m›zda te’essürle kar››k ve tasavvuruna 

halen lüzum has›l olmayan ruhi tezebzüpe mübtelâ olmuken Âkif’te ben 

hiçbir korku ve hiçbir ümitsizlik görmedim.

Âkif genel harbin sonlar›na do¤ru Lübnan’daki Âliye’ye gidip gelirken 

Eskiehir’de bana u¤ram›, yurdun elim vaziyetinden için için hicranlar›n› 

dökmütü fakat ‹stiklâl Harbi’nde ben Âkif’i dünyan›n en kavi kalesi kadar 

metin gördüm. Bu hususta Eref Edip’in yazd›¤› nas›lsa Âkif’in unutulmu 

olan ve bana daima tekrar etti¤i bir fikrinden bahsetmekle sözümü kesmek 

isterdim. 

Âkif bana derdi ki efik, bu memleketde hükümetin iyi bir ekilde idare edi-

lip edilmedi¤ini anlamak istersen köylü ile görü. Benim bir çok 

müahadelerime göre bu ii köylü her nedense ve her nas›lsa çok iyi görüyor 

ve isabet-i nazar›nda tahakkuk husule getiriyor. 

Âkif o kadar halkç› idi ki: Halkç›l›k kendisinde dini kadar kök salm›t›. Âkif 

bütün iirlerinde mâna itibarile de¤il, m›sra¤lar›n›n her birisinde Türk mil-

letinin cokun imanl› ruhu gözükmez mi ki?

Âkif hiçbir zaman sanayi-i nefisesinin icap ettirdi¤i ruhdan zerre kadar inhi-

raf etmemi ve her birisinde ayr› ayr› ve tam mânasile zevk alm›t›r. Saatlarca 

musiki dinlese bile hiçbir usanç getirmez bilâkis zaman geçtikçe musikinin 

tesiri onda mütezayit bir hassasiyet husule getirirdi. Güzel tablolar 

kar›s›nda uzun müddet sabit bir nazarla kendi düüncesine musta¤rak olur 

tablonun kar›s›ndan ayr›lmak istemezdi. Hülâsa diyebilirim ki tam mânasile 

bir vatan airi ve yine tam mânasiyle bir senayi nefise a›k›d›r.

Âkif kadar hayatta mütevazi insan görmedim, bana derdiki “evime bir hiz-

metçi ald›¤›m zaman iki gün sonra o mu hizmetçi yoksa ben mi hizmetçiyim 

aram›zda fark kalmaz”.

Âkif’i derbeder görenlere onun esbab›n› urac›kta söylemek Âkif’i tan›mak 

istiyenler için ve Âkif’in tarihini tamamlamak arzu edenler için faydal› olsa 

gerektir. Âkif gülerek, “ben elbiseyi, ayakkab›y› ve fesi yeni ald›¤›m zaman üç 

gün onlara lâz›m gelen hörmeti gösteririm. Art›k ondan sonra kendi tabiî 

hallerine terk ederim” derdi. ‹te Âkif zevahire hiçbir surette ehemmiyet ver-

mez hele resmiyeti hiç sevmezdi. air Mehmet Âkif kitab›nda yazd›¤›m vechi-

le vaktiyle onu Baytar Umum Müdürü yapmak istediler. F›rka da bu lüzumu 

hissetti, di¤er taraftan kendisini sevenler de bunu kabul etmesi için ricada 

bulundular. Verdi¤i cevap udur: “Mesle¤im nam›na bana hamall›k ettirin, 

s›rt›ma küfe koyun fakat beni naz›r kar›s›na ç›karmay›n”. Bu da hayat›ndaki 

tevazû ve çekingenli¤ini gösterir.

Âkif Safahat’›ndaki Köse ‹mam› yazm› ve bana Eskiehir’den Ankara’ya 

geldi¤im 336 veya 337 senesinde Taceddin Dergâh›’nda okumutu. Nazar-› 

dikkatimi celbetti Âkif’e hitaben “siz bununla memleketin içtimai bünyesini 

tamamiyle terih etmi oluyorsunuz, gönül isterdiki bir müdekkik s›fatiyle 

mesle¤inizi de bildirmi olsayd›n›z.
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Dünyada ricat etmemek için ricati mûcip ilerden çok tevakki etmek isteyen 

Âkif hemen özür diledi ve orac›kta m›sra¤lar›ndan birisine baytar oldu¤unu 

yazd›.

Âkif mesle¤ini çok severdi hatta s›n›f arkadalar›n› ve di¤er tan›d›k 

meslekdalar›n› her f›rsat zuhurunda sorar, onlar›n havadisiyle yak›ndan 

alâkadar olurdu.

Eskiehir’in sukutuna takaddüm eden zamanlarda Eskiehir’de yan›ma 

gelirdi. Hiç unutmam muntazam askeri kuvvet teekkül etmeden evvel çete-

lerin Yunanl›larla Demirci istikametlerinde yapt›klar› harpler neticesi mec-

ruh olupta Eskiehir’e dönen çete hayvanlar›na müessesemde yapt›¤›m ame-

liyatlarla yak›ndan alâkadar olur “keki memleketin u buhranl› zaman›nda 

baytarl›¤›m› unutmam› olsayd›mda böyle at›l bir insan kalbini 

ta›masayd›m” diye teesür gösterir ve bir çok ›srarlar›ma ra¤men müesese 

hademeleriyle birlikte hayvanlar› yat›rmak için u¤ra›rd›. ‹te Âkif ayn› 

zamanda bu kadar da mesle¤ine merbuttu.

Âkif’le Nasıl Tanıştım / Fazlı Yegül

Âkif’in vefat›n›n üçüncü y›l dönümü dolay›sile kadir bilen Veteriner 

Fakültesi gençleri, bir broür neretmek fikrinde olduklar›n› söylediler ve 

merhumun en eski dostlar›ndan birisi s›fatile benim de kendisi hakk›nda 

birkaç söz yazmakl›¤›m› istediler. Âkif’i düünürken beni de hat›rlad›k-

lar›ndan ötürü Fakültenin k›ymetli gençlerine bilhassa teekkür ederim.

Ben Âkif’i 316 senesinde ahsen tan›d›m. 321 senesinden beri de birbirimiz-

le kardeten fazla dost, dosttan fazla kardetik.

316 senesi Haziran›nda Baytar Mekteb-i Âlisi birinci s›n›f umumî imti-

hanlar›nda Âkif Frans›zca mümeyyizi olarak bulunuyordu. S›ram gelince 

ben de imtihana girdim. Hocam›z bir Frans›zca kitaptan biraz okutup terce-

me ettirdikten sonra s›fat kaideleri hakk›nda bir tak›m sualler sordu. 

Baz›lar›na cevap verdim. Baz›lar›na cevap vermek lüzumu olmad›¤›n› söyle-

dim. Çünkü hocam›z›n bize ö¤retmi oldu¤u o kaideleri o y›l Frans›z 

Akademisi de¤itirmiti.

Ben o zamanlar her ey gibi gazete okumak da memnu olmas›na ra¤men 

‹kdam gazetesi vas›tasile bu de¤ime hakk›nda epeyce malûmat elde 

etmitim. Hocam, “Ben ö¤rettim. imdi de¤imi olsa bile sen bana cevap 

vermelisin” diye ›srar etti. Art›k hükmü kalmayan bir kaideyi bellemekte 

fayda görmedi¤imi söyledim. O s›rada Âkif söze kar›t›, memnuniyetinden 

gözleri parl›yordu. Kendisine has olan ve onu tan›yanlar›n hiç unutam›yaca¤› 

o emsâlsiz tebessümü ile hocamla konumaya balad› ve bana izin verdiler, 

ç›kt›m. ‹mtihanlar›n sonunda, o zaman tam numara olan, 20 numara ald›¤›m› 

ö¤rendim.

317 senesi umumî imtihan›nda Âkif Fizyoloji mümeyyizimiz idi. ‹kinci defa 

yine kar›lat›m. Beni görünce, tavr›ndan hat›rlad›¤›n› anlad›m. ‹mtihan 

hadisesiz geçti. 
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319 Temmuzunda mektepten mezun oldum ve biraz dinlendikten sonra 

Ziraat Nezareti, Ziraat Heyet-i Fenniyesi Beinci ube Müfettili¤i’ne 

mülâzemet suretile devama balad›m. Beni ‹stanbul’da bir vazifeye tayin 

edeceklerdi fakat bir müddet beklemekli¤im icap etti¤i için beinci ubeye 

devam›m›n münasip olaca¤› söylenmiti. Bu suretle Âkif de memur oldu¤u 

beinci ubeye devama balad›m ve bu vesile ile de Âkif’le yak›ndan tan›t›m.

Bir gün ubede kendisile görüüyorduk. Yukar›da bahsetti¤im Frans›zca 

imtihan›n› hat›rlatt›. Sorulan suale cevap vermedi¤im için hocam›n hiç 

olmazsa bir numaram› k›rmakta ›srar etti¤ini, fakat kendisinin, ö¤renmek 

isteyen ve vas›tas›zl›¤a ra¤men yenili¤i takip numaras›n› k›rmak suretile 

evkinin ve hevesinin söndürülmesi do¤ru olam›yaca¤›n› ileri sürerek 

Frans›zca muallimini ikna etti¤ini ve numaram›n ancak bu münakaa netice-

sinde k›r›lmad›¤›n› anlatt›. Zaten bilgiye a›k olan, herkesi çal›ma¤a tevik 

eden Âkif’ten baka türlüsü beklenemezdi. 6-7 ay beinci ubede ve Âkif’in 

yan›nda çal›t›m. Kendisinden çok istifade ettim.

‹stanbul’da kalmak mümkün olamad›. Tekirda¤’›na tayin edildim. Vazifeme 

balar balamaz ubeye devam ederken gördü¤üm teveccüh ve iltifatlardan 

ve kendisinden etti¤im istifadeden bahisle Âkif’e bir teekkür mektubu gön-

derdim. Liyakatimin çok üstünde, takdir ve teviklerle dolu bir cevap ald›m. 

Bu mektup beni cevap verme¤e mecbur etti. Ald›¤›m kar›l›k daha çok iltifat-

larla dolu idi. Sükût edemedim. Yine yazd›m ve bu surette aram›zda muntaam 

bir mektuplama balad›. Yazd›¤› iirleri de bana yolluyordu. Âkif bir mektu-

bunda babamla da tan›mak istedi¤ini bildirdi. Babama yazd›m, Âkif’e de 

babam›n adresini bildirdim, görütüler, tan›t›lar, birbirlerini çok sevdiler. 

Kad›köy’e evimize veya dairesine gider, babam› s›k s›k ziyaret eder olmutu.

Tekirda¤’›nda hastaland›m, hekim raporile nezaretten iki ay izin istedim. O 

devirlerde bir tara memurunun ‹stanbul’a gelebilmesi büyük bir i idi. ‹zin 

aylardan sonra gelebilirdi. Hatta hastan›n ölümünden sonra gelmesi de çok 

defa ola¤an eylerdendi. Müracaat›mdan üç ay sonra ve ben ölmeden izin 

verildi. ‹stanbul’a geldim. Mevsim ilkbahar, ay May›s idi. Âkif’le s›k s›k 

görüüyorduk. Bir Cuma günü merhum air Enver de beraber oldu¤u halde 

Eyyub’un üstünde Bahariye’de bir k›r kahvesinde oturuyorduk. Oradan 

Haliç’in manzaras› fevkalâdedir. Bir ara Âkif birbirile münasebeti buluna-

Halkalı Baytar Mektebi’nde  
okuyan Âkif fotoğrafta en arkada  
işaretlenmiş.
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cak tarzda darb-› meseller söylememizi ileri sürdü. Âkif’in bilgisi çoktu. Biz, 

air Enver ve ben, onunla boy ölçüemezdik. Mamafih teklifi kabul ettik ve 

kar›l›kl› mesel darbetme¤e balad›k. Evvelâ Enver oldu. Ben Âkif’in 

söyledi¤i “Ee¤in diine, Allah’›n iine ak›l ermez” meseliyle cevap vermek 

mevkiinde kalm›t›m. Fakat mukabele edemiyece¤imi anlad›m. Abdülhak 

Hamid’in Tar›k veya Endülüs Fethi’nden o anda hat›r›ma gelen u cümleyi söy-

ledim: “Allah’›n iine kar›m›yaca¤›z, yoluna gidece¤iz”. Âkif bir an duralad›, 

yüzüme bakt› o yaman tebessümü ile “s›ska, bu darb-› mesel de¤il, lâkin 

yerinde kulland›¤›ndan kabul ediyorum” dedi. Hakikati seven, Hakk’a tapan 

Âkif baka türlü yapamazd›. Akam ehre döndü¤ümüz zaman o gün Cuma 

selâml›¤›nda Abdülhamid’e bomba at›ld›¤›n› ö¤rendik.

‹znim bitince memuriyetim Edirne’ye tahvil edildi. Orada da mektupla-

mam›z devam etti. iirlerini yine muntazaman yolluyordu.

322 senesi Nisan›nda ‹stanbul’a nakledildim. Mektebe memur edilmitim. 

Ziraat nezareti mektebe yak›n oldu¤u için birbirimizi hemen her gün görür 

olmutuk. Akamlar› ekseriye ehzadeba›’nda Hac›n›n çayhanesine gider-

dik. Daha do¤rusu beni oraya götürürdü. Oran›n müdavimleri aras›nda 

evket Bey, Naim Bey, Bosnal› Ali Efendi, Musa Kâz›m Efendi gib yüksek 

ilim adamlar› da vard›. Çayhane adeta bir bilginler toplant› yeri idi. Benim 

mevkiim bu yüksek ahsiyetlerin konumalar›n› dinleyerek müstefit olmak-

tan ibaret idi. 

Âkif bir gün mektebe geldi. Gayet mahrem olarak bir M›s›r prensi için bir 

Türkçe muallimi arand›¤›ndan ve bunun için iki namzet gösterildi¤inden 

bahsetti. Namzetlerin isimlerini söyledi. Birisi Âkif’ti. Kendisinin seçilmesi-

nin ihtimale daha yak›n oldu¤unu da ilâve etti. ‹çime bir hüzün çöktü. Âkif’i 

kay›p m› ediyorduk. Galiba muamele uzad›, biraz sonra da Merutiyet ilân 

edildi. Âkif o zaman M›s›r’a gidemedi. Fakat Âkif’in M›s›r’a gitmesi ve 

s›hhat›n› orada kaybetmesi mukaddermi. Gitti ve amans›z bir hastal›¤a 

tutulmu olarak döndü.

M›s›r’dan dönmütü. Beyo¤lu’nda M›s›r Apartman›’nda yat›yordu. Henüz 

Alemda¤’›na gitmemiti. Ben de tatillerden istifade ederek ‹stanbul’a 

gitmitim. Kendisini ilk ziyaretimde bir çok konutuk. Lâk›rd› aras›nda en 

büyük emelleriden birisinin ‹stiklâl Harbi hakk›nda bir eser yazmak 

oldu¤unu söylemiti. Ayr›l›rken tekrar gelece¤imi söyledim. “Hay›r sen 

gelme, bana Ada’daki adresini ver, ben sana gelirim”, demiti. Yaayaca¤›na 

o kadar ümidi vard›. Ne yaz›k ki, yaayamad›. Tanr› yarl›gas›n.

Âkif Unutulmayacaksın / Osman Ünverci

Milyonla Türk’ün sesi gür bir heyecan dalgas› halinde Âkif’in sat›rlar›ndan 

as›rlar› aarak ebediyete uzand›kça, Âkif unutulmayacakt›r. Onun 

yaz›lar›nda iiriyetin bir ça¤layan gibi ak›› ile beraber; vatan mefhumunun 

en geni mânas›n›, millî gururla çevrelenmi ilahî bir tablo olarak görüyoruz. 

Cephelerde vatan ve millet için çarp›an ve ölen kahraman Mehmetciklere 

Türklü¤ün arma¤an› olarak gene Âkif’in bir beyti kâfi geliyor.

Tahsin Kurt hattıyla Âkif’ten bir beyit: 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
Gömelim gel, seni, tarihe desem sığmazsın.
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Vurulmu; tertemiz aln›ndan, uzanm› yat›yor; 

Bir hilâl u¤runa yarap ne güneler bat›yor!

derken bütün duyduklar›m›z› ifade edilmi bulmaktan mütevellit sonsuz 
bir ferahl›k duyuyoruz. Kardelerimizin, babalar›m›z›n mezar›na tabiat›n 
tebessümü olan bir gülü diker gibi gene onun sat›rlar›n› yaz›yoruz. Onlar›n 
de¤erini bütün dünya ile beraber o da görmü, o da duymu fakat herkes 
h›çk›r›klar›n›n sesine dalarken o sat›rlar›nda kudreti ve milletinin asaletini-
bir abide olarak yaratm›t›r. Cephede ölen kardeini, o¤lunu tarihin 
kuca¤›nda bile dinlendirecek bir yer göremeyen Âkif onlar›n yaralar›n› 
tabiat›n bütün güzellikleri ve bütün kuvvetile bile sard›¤› zaman gene 
hat›ralar›na bir ey yapm› olam›yaca¤›n› söylemekle millî gururunun son-
suz oldu¤unu göstermitir.

Mehmet Âkif vicdan›nda daima hakikati en canl› bir ekilde duymu, 
saklam› ve yaln›z onu terennüm etmitir. Do¤rulu¤una inand›¤› mefhumlar 
Âkif’in yaz›lar›nda t›pk› iryanlar gibi canl› ve gür dolamaktad›r. Bunun 
içindir ki onun yaz›lar›nda cans›z ve sakin hiçbir sat›r bulamay›z.

üphesiz her milletde edebiyata hakim olan kalemler vard›r. Âkif Türk 
edebiyat›na ve bilhassa Türk iirinin her çeidine örnekler vermi bir üstatd›r. 
Yaz›lar›n de¤eri onu kaleme alan›n samimiyet ve inan››na göre ayar edilme-
lidir. Muhayyilenin genili¤i nisbetinde bir hayal tülü ile sar›lan sat›rlar›n 
ufuklar›nda biz realitenin uzanan ››klar›n› görmeliyiz. Daha do¤rusu her 
hayalin arkas›nda gizlenen bir hakikat olmal›d›r. Gerçi baz› mütefekkir ve 
edebiyatç›lar realitenin oldu¤u gibi ifade edilmesini bir kusur sayarlar. Fakat 
yaay››nda, düünüünde hiçbir kusuru olmayan bir milletin heyecan› ile 
titreyen ve onlar için ç›rp›nan yaz›lar için bu asla kusur de¤ildir.

Ey bu topraklar için, topra¤a dümü asker, 
Gökden ecdat inerek, öpse o pâk aln› de¤er; 
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs›n 

Gömelim gel seni tarihe desem s›¤mazs›n.

Tarihin Türk askerine bir mezar olamayaca¤›n› söylemek üphesiz kuvvetli 
bir hayaldir. Fakat, bu hayal daha büyük bir hakikatin ifadesidir.

Herkes okudu¤u yaz›da biraz olsun kendisinden bir parça bulabilirse o 
yaz›ya güzel der. O halde Âkif’in yaz›lar› eriilmesi imkâns›z bir kudrettir. 
Zira onlarda biz kendimizi buluyoruz. ‹stiklâl Mar›’n›n içinde bütün bir 
milletin mukaddes heyecan› vard›r. Her akam bayra¤›m›n dalgalan››na 
sar›larak yükselen bu ses karanl›klar› perde perde, yararak göklerde yerini 
almakdad›rlar. I›k ve renkten ibaret bu ilâhî sembolün çerçevesi için de 
Âkif’in mütebessim hayalini görüyor gibi oluyoruz. Gözlerimizin feri ona 
dün ve bugün oldu¤u gibi yar›n da uzanacakt›r.

Âkif…

Sensiz günlerin say›s› Bugün üç y›l› doldurmutur. Fakat her geçen y›l›n seni 

göklere yükseltmek için bir basamak daha oldu¤unu bilmem sen de görüyor 

musun?.. Her günde bir yükseliin tad› ve her yükselite bir hakikatin ifade-
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si var. Senin de çok iyi tan›d›¤›n bu erkek millet herkese lây›k oldu¤u hakk› 

vermitir. Unutmak; bütün hayat›n da unutulmayacak kadar senin olan bir 

vatan ve millet için asla olamaz. Her y›l mezar›nda dökülen yalar›m›z›n 

k›r›k akislerinde sana yak›nl›¤›m›z›n canl› izleri vard›r. Gençlik her zaman 

u¤runa can›n› ve her eyini verme¤e haz›r oldu¤u bu cennet kadar güzel 

vatan›n renklerinde büyüklerinin hayalini ve çiçeklerinde gene onlar›n 

tebessümünü görecekdir. Hereyin bir sonu vard›r. Hattâ hayat›n bile, fakat 

sevginin ve hürmetin asla…

Âkif’i Tanıyalım / Halûk Seren

Onu kaybedeli üç y›l oluyor. Bu uzun üç y›l içinde gözlerimizden sadece iri 
cüssesi, kulaklar›m›zdan koca bir âfak› ç›nlatan gür sesi çekildi. Evet ite onu 
bu son halile topra¤a gömmütük. 

Bugün benli¤imizi yank›layan cevval hisler önünde ufûl eden Âkif’i de¤il, bir 
milletin ba¤r›na bütün mevcudiyetile girdi¤i kocaman bir âlemi, bir Âkif’i 
hat›rl›yoruz.

O Âkif ki en gaddar rüzgârlara pervas›zca gö¤üs germi, en yalç›n kayalarla 
titremeden boy ölçümütü. Nazarlar›nda günden güne küçülen insanl›¤›n 
vehmi derin hislerinin, yüksek fikirlerinin sevku’l-ceyiyle inler, buna her an 
bir çare bulmak ümidiyle için için didinirdi. Onun için hakiki fazilet köhne-
leyen cemiyetin müsait artlar alt›nda uyan››, insanl›k gurur ve haysiyetinin 
incitilmemesi idi.

Cahilâne taassubun müthi bir düman›, müsbet ilmin ve terakkinin can-
dan bir yolda›yd›. 24 A¤ustos 328’de bir mecmuada ç›kan bir yaz›s›nda 
öyle diyordu: “Yeniyi iyili¤inden, hususile lüzumundan dolay› almak, eski-
yi de fenal›¤› sabit oldu¤u için atmak kimsenin akl›na daha do¤rusu iine 
gelmiyor”.

Bundan da anl›yoruz ki Âkif, iyi olmak artile eskinin muhafazas›n› ve zarar› 
dokunacak eylerin de daima yenisini isteyenlerdendi. 

Fikirlerinde hür, geni düünme¤e al›m› olan Âkif ayn› zamanda hay›rhah 
ve yoksullar›n her an kar›s›na evkatle ç›kacak rakik kalpli bir baba idi. 
Maddi varl›k hiçbir zaman için onda nas›rlamad›, menfaatlerini sonsuz-
lat›rmad›. Bilâkis ondan nefretle uzaklat›. Çünkü o, tevazuu alt›nda bir 
kalbe malikti. Giyinii, yaay› tarz›, konuuu bunu bize bakalar›n›n ve 
bizzat kendinin yazm› oldu¤u yaz›larile ispat eder.

Hiçbir kuvvete boyun e¤meyen Âkif, yaln›z bir eye müsamaha etmezdi. O 
da, temiz ve yüksek ailesinden kendisine bir tek miras kald›¤› ve iman›n› 
sa¤lamlat›rd›¤› dini idi. Dinine hücum edildi mi her eyi unutur ve bütün 
benli¤i sars›larak o taarruza kar› kükreyen bir kaplan kesilirdi. Arkadalar› 
için can›n› feda etmekten çekinmezdi. iirlerini tetkik edecek olursak bu 
vefakârl›k yaln›z insanlara kar› de¤il, Allah’›na, milletine ve vatan›na da 

amildi. 

Haks›zl›¤a da hiç tahammülü yoktu. Bunu bize en iyi ›spat eden hadiseyi ele 

alal›m: Âkif Orman Nezareti’nde müdür muavini iken bir arkada›n›n haks›z 
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yere iten el çektirilmesi üzerine 21 sene gibi uzun ve meakkatli vazifesini 
b›rakarak istifas›n› vermi ve o günden sonra da adaletsizli¤in daimi bir 
muhas›m› olarak görünmütür. 

So¤ukkanl›l›¤› ve sözünün eri olmas› hasebile herkesçe sevilmi ve sonsuz 
bir hörmet kazanm›t›. 

Âkif üphesiz ki normalin fevkinde okumu ve okudu¤u nisbette de malu-
mat sahibi olmutu. ark edebiyat›n›n iki büyük kanad› olan Arapça ve 
Farsçay›, di¤er taraftan da garp edebiyat›n›n ruhunu tekil eden Frans›zcay› 
ö¤renmiti. 

O, yaln›z, yüksek Veteriner Mektebi’ni birincilikle bitirip veterinerlik 
mesle¤in de kalmad›. Hadisat ruhunda, hislerinde büyük ink›lâplar meyda-
na getiriyordu. Bir aral›k Millî Mücadele’de y›pranmadan çal›t›. Bir çok 
tan›nm› irfan ocaklar›nda hocal›k yapt›.

Millî hisleri, millî duygusu üphesiz ki her eyinden daha yüksek daha ulvî 
idi. Çanakkale’nin kahraman askerlerine, kefensiz yatan ehitlerine bir 
Çanakkale abidesi dikti. Bu öyle bir destand› ki her kelimesi kükreyen bir 

asker, her m›sras› da ara yükselen bir ordu idi:

Bomba imekleri beyninden inip her siperin 
Sönüyor gö¤sünün üstünde o arslan neferin.

Nihayet Âkif bununla da kalmad› damarlar›nda tayfunlaan kan› kahraman 

bir milete ikinci ve daha muazzam bir abide kazand›rd›.

1337 ubat›nda ‹stiklâl Mar›’n›n lâyemut m›sralar›n› benli¤imize nüfuz 

ettirdi. Bugün o m›sralarla, milyonlarca Türk’ün a¤z›nda kahraman bir mil-

letin zaferi, anl› mazisi ve heybetli anlar› yükseliyor.

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Âkif hayat›n› milleti u¤runa veren esiz kahramanlardan biridir. Onu 

tan›mayan, onun mukaddes ismini dudaklar›nda hecelemiyen hiçbir Türk 

tasavvur edemem.

Âkif’e Dair / Nahide Özgümüş

As›rlardanberi bazan h›rç›n, cokun ve kudretli bazen de daha salim dalga-

lar halinde aka gelen edebiyat›m›z elerine az tesadüf edece¤imiz de¤erli 

ahsiyetler yetitirmitir.

Bu edebî sele kar›an bir çok büyüklerin, Bugün maddî varl›klar›ndan küçük 

bir parça bile kalmam› oldu¤u halde, onlar bizim içimizde, kalbimizin en 

gizli köelerinde sakl›d›rlar.

Y›llarca bütün milletin hislerini, duyduklar›n› en iyi dile getiren Âkif de 

edebiyat›m›z›n kudretli ve ateli ahsiyetlerinden biridir. Âkif’in Halkalı Baytar Mektebi karnesi.
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Ona olan hayranl›¤›m›z› ebediyete kar›an büyük varl›¤› kar›s›nda e¤ilmekle 

bilmem ifade edebilir miyiz?

O durmadan, dinlenmeden hayat›n›n sona erece¤i âna kadar kalem oynatm› 

ve her yönde çok feyizli eserler yaratm›t›r. Onun eserlerini tetkik edersek 

daima mevzular›n› genileterek ve herkesin en kolay bir ekilde anl›yabilece¤i 

hale getirmi oldu¤unu görürüz. Kendisinde ayd›nlanm› ve aç›k bir kanaa-

tin hiç de¤imeksizin hayat›n›n sonuna kadar devam ve tekâmül etti¤i de 

aikârd›r.

Âkif’e nazaran san’at san’at için de¤il; behemehâl gaye içindir. Bundan 

dolay› o daima iirde bir gaye ve içtimaî bir fayda aram›t›r.

O bütün düüncelerini hiç çekinmeden, korkmadan dosdo¤ru olarak söyle-

di. Muhakkak ki en büyük meziyetlerinden biri de bu.

Âkif’in felsefesinin mihveri dindir. Fakat o dindarl›¤› maeriyeti kuvvetlen-

dirmek, kudretlendirmek için kullanm›t›r. Bu din perdesi arkas›nda ilerle-

yen Âkif, din yolu tutan müteaass›plar›n gözünü açarak ark ve Garb’›n 

farklar›n› apaç›k anlatarak geni Avrupa kültürünü ‹slâmî akideler dairesin-

de telkin etme¤e çal›m›t›r. Onun sesi yaln›z dinin namesi de¤i ayn› zaman-

da felâketli ve âciz Müslüman yurtlar›n›n h›çk›ran, inliyen k›r›k dökük fer-

yad› dolu.

Âkif büyük oldu¤u kadar da mütevazi bir airdi. Bunu onun yaz›lar›nda 

okuyal›m.

Bana sor sevgili kari, sana ben söyleyeyim, 
Ne hüviyette u kar›nda duran e’âr›m. 
Bir y›¤›n söz ki samimiyeti ancak hüneri, 
Ne tasannu bilirim, çünkü ne san’atkâr›m. 
iir için göz ya› derler, onu bilmem, yaln›z, 
Aczimin giryesidir bence bütün âsâr›m 
A¤lar›m, a¤latamam, hissederim söyliyemem 
Dili y›k kalbimin ondan ne kadar bizâr›m!

Sen; ey büyük Âkif! Ebedî meskeninde rahat uyu! Sana, senin bir zerrene 

ulamak için, nice mütevazi gençler var. onlara bunu a›layan yaln›z ve 

yaln›z sensin.

Senin ad›n her sabah ve akam, Türk ‹stiklâl Mar› genç gö¤üslerden gür bir 

ses dalgas› halinde ufuklardan ufuklara yay›ld›kça milletin sevgilisinden 

örülmü bir edebiyat halesi içinde ya›yacakt›r. Bizi bugün oldu¤u kadar 

yar›n da ayn› heyecanla kapl›yan bu engin kudret onun yaln›z gördü¤ünü 

yazm› oldu¤undan ileri gelmiyor, gördü¤ünü, çok iyi gördü¤ü içindir ki 

hakiki hayat sahnelerini gözümüzün önüne en canl› tablolar halinde seriyor. 

O bize “alev gibi ç›rp›nan bir kalbin içinden geçerek, fikirlerin nas›l iir 

olabilece¤ini” ilk defa göstermitir. 

O hiçbir zaman tam klasik olmam›t›r. “üphesiz bir insan istedi¤ini yapar 

fakat her istedi¤ini de istiyemez”, sözüne inanan Âkif’in yaz›lar›nda ‹slâmî 
“Kardeşim Ahmed Naim’e…” 
Âkif’ten aziz dosta imzalanmış bir Safahat.
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rasyonalizim çenisi bulunmakla beraber kader inan› da yer alm›t›r. Onun 

iirlerindeki samimiyet ve berrakl›k hakikaten tükenmez bir kaynakt›r. 

Kendi kanaat›nca çorak ve ›ss›z gördü¤ü sahalar› feyz menba› haline getir-

mek istemitir. ‹nan›r görünmek küçüklü¤ünü de onda asla göremeyiz. O 

daima inand›¤›n› yazm› oldu¤u için ideal bir adam say›l›r. Onun bu vasf› 

herkesi kendisine ba¤lam›t›r. Hatta fikirce kendisine muar›z olanlar› bile. 

Hüseyin Cahit Yalç›n Âkif için “Âkif’in hayat›n› daha büyük bir iir buluyo-

rum, o hayat ki, benim kanatlar›m›n, inanlar›m›n aleyhinde sars›lmaz bir 

cidalle doludur, kati bir muhafelet ile mebûdur. Âkif düündüklerinde 

samimi idi. ‹te iin bütün s›rr› ve muamman›n anahtar› buradad›r. Âkif 

kanaat›n›n, itikad›n›n, vicdan›n›n adam› oldu ve böyle bir adam olarak öldü. 

Onun içindir ki tabutu önüne e¤ilmek bizlere bir borç olmutur” der.

Âkif bütün hayat› boyunca edebiyat›m›z›n ve millî gururumuzun bir 

ça¤layan› halinde akm›t›r. Bize göre bu ça¤layan cokun bir ekilde muhte-

lif yönlere da¤›lm› olmasayd› kudreti daha büyük olacak ve daha derin izler 

b›rakacakt›. Âkif’in bu kadar geni kabiliyetine ilminin de mühim tesirleri 

olmutur. Çünki Âkif mektebini birincilikle bitiren iyi bir veterinerdir.

Âkif’in yaz›lar›ndaki realite mesle¤inin bir sembolüdür. Çünki o meslek fert-

leri daima tabiat ve dolay›sile realite ile kar› kar›ya b›rak›r.

Biz Âkif’in ahs›nda hem bir meslekda, hem de millî gururumuzun yegâne 

igadesi olan ‹stiklâl Mar› airini kaybetmi olmaktan mütevellit derin bir 

ac› duyuyoruz. 

Hat›ras›n›, Bugün oldu¤u gibi, yar›n da ayn› istekle yadetmek, bizler için 

yap›lmas› gereken bir ödevdir.

Mehmet Âkif / Tanrıverdi Gökçay

Mehmet Âkif’i okumak, yazmak ve anlatmak bir vazifedir.

‹çinde huû ve ibadetin insan ruhunu secdeye getiren bir mabede girilsin; 

üzerine ilâhî bir sükûtun sindi¤i eyaya göz gezdirilsin; duvarlarda as›l›, 

kudsiyetin alevini intiar ettiren amdanlar aras›nda yanmayan, bo, karanl›k 

bir ziya manzumesinin natamaml›¤›n›, kemal içinde noksanl›ktan mütevel-

lit üzüntüyü ruha nas›l telkin ederse; Âkifsiz Türk edebiyat›, elinde iir 

m›zrab› bu vahada dolaan aire onun yoklu¤unu ayn› ekilde duyuracakt›r.

Mehmet Âkif iirde kendine has bir yer, silinmesi kabil-i tasavvur olmayan 

bir iz açt›; ve gitti.

air vard›r ki, renklerin ahengine bürünür, tabiat› bir renk deryas› halinde 

seyr eder ; ruhunun aynas›ndan p›r›lt›larile onu aksettirir.

air vard›r ki, ›st›rab›n›, ak›n›, içini terennüm eder. Âkif bunlardan bam-

baka bir airdi. Halk içine girmi, mahalle mahalle dolam›, hayat›n sefa-

hatlerini, s›z›lar›n› duymu ve yazm›t›. Halk›n dilini iirin bünyesinde adeta 

iir yapm›t›. Tasannudan sak›n›r, gönüllere nüfuz eden bir samimiyet 

havas› yarat›rd›. Mütevazi bir ifade ile bunu kendisi öyle anlat›yor:
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Bir y›¤›n söz ki, samimiyeti ancak hüneri: 
Ne tasannu bilirim, çünkü, ne sanatkâr›m.

Fakat o sanatkârd›; sanat› o kadar kendine sindirmiti ki onun içinde adeta 

kaybolmutu.

‹man›n, inan››n en kuvvetli ve en do¤ru derecesini Âkif’in ahs›nda bulabi-

liriz.

O Allah’a inanm›t›; inan›lan ey ne olursa olsun, inanmak bir kuvvettir. Bu 

kuvvetten ald›¤› ilhamla, ilmin ahlâk›n, faziletin kayna¤›n›, insan›n hakikî 

k›ymet ve vicdan›n›n Allah’tan geldi¤ini söyledi. 

Ne irfand›r veren ahlâka yükseklik, ne vicdand›r; 
Fazilet hissi insanda Allah korkusundand›r.

Allah korkusu yüreklerden kalkarsa,

Ne irfan›n kal›r tesiri katiyen ne vicdan›n: 
Hayat art›k behîmidir.. hay›r ondan da alçakt›r.

Bu kuvvet sayesinde o yaratt›; Yaratan’dan ald›¤› kudret onda yarat›c›l›¤›n 

cevherini husule getirdi.

Mehmet Âkif’in di¤er kuvvetli iman›, millî iman›d›r. Zaten eserlerinin külli-

yeti bu iman üzerine kurulmutur. Bu duygusunun onda, sönmeyen bir ocak 

gibi tüttü¤ünü bütün hayat›nda müahade eyleyebiliriz.

Balkan felaketi üzerine Fatih ve Süleymaniye kürsülerindeki feryatlar›, bun-

lar› manzum bir hale koyarak milletin yüksek duygular›n› uyand›rmak için 

yapt›¤› cehitler bu inan››n eseridir. 

‹stiklâl Harbi’nin en heyecanl› günlerinde Ankara’n›n k›z›l ufuklar›nda gür-

leyen top sesleri onda onda ne büyük tesirler b›rakt›. Ruhunda ne gürleyiler 

uyand›rd›… O gürleyilerin yegâne y›k›lmaz âbidesi ite:

‹stiklâl Mar›!

Daha önceleri, ayn› duygular›n seylâbesi içinde, Çanakkale’de ay y›ld›z 

u¤runa ölen, arslanlar gibi dö¤üen Mehmetçi¤e dikti¤i âbide, onun büyük 

destan›d›r; gurur ve ac›s› içinde:

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs›n? 
Gömelim gel, seni, tarihe desem s›¤mazs›n.

diye hayk›rd›.

Mehmet Âkif tabiat içinde insan› ulvî k›ymette gören bir kanaat sahibi idi. 

‹nsana, kendi varl›¤›n› hakir görmesinden iddetle sitem ediyor, ona ne 

oldu¤unu ö¤retme¤e çal››yordu:

Haberdar olmam›s›n kendi zat›ndan da hâlâ sen, 
“Muhakkar bir vücudum!” dersin ey insan, fakat bilsen.. 
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Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvîdir: 
Avalim sende pinhand›r, cihanlar sende matvîdir.

diyordu.

Âkif, bu k›ymetli, yüksek duygulu, y›k›lmaz imanl› air, ihtiyarl›¤›nda unu-

tulman›n, an›lmaman›n ac›s›n› duyma¤a balam›t›.

Ölümünün yaklat›¤›n› hissediyor, bu hissi gittikçe inkiaf ediyordu. Bunlar› 

bir iki m›sra¤›nda öyle ifade ediyor:

Sessiz yaad›m, kim beni nerden bilecektir.

Ey gölgeden ümmid-i vefa bekleyen insan! 
Kaç gün seni hat›rlayacakt›r u kartal›?

Fakat Mehmet Âkif aldan›yordu. Onu Türk gençleri içinde bilmeyecek, 

hat›rlam›yacak yoktu.

Hayat› yedi büyük kitap tutan Safahat’›n›n içinde bütün canl›l›¤› ile duran 

airin, yerin yüzünde de¤ilse de, ay y›ld›zl› al bayra¤›n her yükseliinde kal-

bimizin içinde yaad›¤›n› hissediyoruz.

Toprak ve Bayrak / Muzaffer Meriç

Sevmek, içimizin derinliklerinden koparak gelen ve bütün varl›¤›m›za nüfuz 
eden bir his, ruhumuz yaln›z güzellikten, tabiat›n binbir renklerinden çizi-
len dekorlar› de¤il, hislerimize hükmeden ve kalbimize sinebilen her eyi 
sever, sevgimizin derinli¤i hürmete var›nca kutsîli¤ine inan›r›z.

Bu üzerinde yaad›¤›m›z toprak, Vatan dedi¤imiz bu ülke hangimizin kal-
binde sevginin derinliklerine vararak kutsîli¤ine hükmettirmedi ki? Hepimiz 
bu ülkenin bir kar› topra¤› için can verenlerine a¤lar, o mutlu kimselere 
erime¤i arzular›z.

Vatan›n hürriyeti, u¤runda ölenlerin kaniyle boyanan al bayra¤›n 
ufuklar›nda dalgalan››nda sakl›. O dalga seslerinden yükselen na¤melerde 
millî gururumuzun, millî varl›¤›m›z›n mar›n› duyar›z.

‹stiklâlin bütün bir iman halinde yükseltti¤i o mar, bu ülke, bu topraklar 
için hayk›ran Âkif’in sesinden ahenk ald›. O, Çanakkale ehitlerine 
m›sra¤›ndan bir türbe, toprakla bayra¤a ate renkli m›sra¤lar arma¤an etti. 
M›sra¤lar arma¤an etmedi; hislerini, duygular›n›, heyecanlar›n› toprakla 
bayra¤a iledi. 

Yabanc› ellerde hasret çeken gözlerinde bayra¤›n rengi zamanla alevlendi, 
toprak anan›n aç›k kollar› uzak diyarlardan onu çekti. 

Alemda¤›’n›n koyu gölgeli çaml›klar›nda mazinin ac› hat›ralar›na dalarken 
bu toprak anaya heyecan› ve hislerile beraber kendisini de verdi. Zaten 
bütün feryad› bu vatan için de¤il miydi? Toprak onu ba¤r›na bast›, bayrak 
ona bütün ihtilaçlariyle sar›ld›. Fakat o dudaklar›nda bayra¤›n rengini bir 

k›z›l gonca haliyle ta›d›.
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Kutsî toprak, kutsî bayrak ve kutsî ölü: Bugün seni anarken göz yalar›m 

bak›lar›m› dumanland›r›yor, bütün asab›m›n rüzgârlarda bir yaprak gibi 

titredi¤ini duyarak büyüklü¤ünün önünde hürmetle susuyorum.

Yaşayan Âkif / Kemal Damar

27 Kânunuevvel: Bugün içimizde sönmez bir ate gibi millî hislerimizi alev-

lendiren, gönüllerimizi coturan o mukaddes ve ebedî sesin mübdii, istiklâl 

airimiz ve yüksek meslekda›m›z Mehmet Âkif’in ölümünün üçüncü y›l 

dönümüdür.

Rahmetle an›lmak ebediyet budur amma 
Sessiz yaad›m kim beni nerden bilecektir.

diyen yüksek ruhlu mütevazi Âkif acaba biliniyor mu? Evet, her vakit daha 
ölümünde onu Türk bayra¤›na sararak göz yalar› aras›nda yine kendi 
kurdu¤u o muazzam ve muhayyel makberde yatan ühedaya emanet eden 
Türk gençli¤i geçen sene bugün de yine tamamen içten gelen ayn› sevgi ve 
hörmet tezahürünü yapmad› m›? ‹te bugün de yap›yoruz, yar›n da 
yapaca¤›z. Gelecek nesiller dahi onu ayn› hislerle anacaklard›r. Biz Türk 
gençli¤i geçmi felaketli günlerimizde bu millete dert orta¤› olan, bu vatan 
için didinen, bu vatan için hayk›ran her büyü¤ümüzü daima minnet ve 
ükranla yadederiz. Bu bizim en önemli vazifelerimizden biridir.

Mehmet Âkif 1873’te ‹stanbul’da do¤mu, babas› Fatih müderrislerinden 
Tahir Efendi o¤luna küçükten vermi oldu¤u sa¤lam bir terbiye Âkif’teki cev-
herle birleerek onda sars›lmaz bir iman, metin bir karakter tevlit etmitir.

Bu iki vas›f onu hayat›n›n sonuna kadar her türlü fenal›ktan ari dürüst bir 
insan olarak yaatm›t›r. Küçük yalar›ndan itibaren babas›ndan ders alarak 
gittikçe Acem ve Arap lisanlar› üzerinde derin vukuf kesbetmi ve sonralar› 
Frans›zcay› da gayet iyi ö¤renmiti. Orta tahsilini müteakip memleket eko-
nomisinde hayvanc›l›¤›n k›ymet ve ehemmiyetini takdir ederek yüksek tah-
silini Baytar Mektebi’nde yapm›, memleketin muhtelif yerlerinde mesleki 
memuriyetlerde bulunmutur. Mehmet Âkif’in veteriner oluu ona büyük 
bir içtimaiyatç› vasf›n› kazand›rm›t›r. Çünkü o mesle¤i icab› köylere kadar 
gitmi Türk köylüsünün hususi hayat›n›, ondaki hudutsuz istiklâl ve hürri-
yet ak›n› çok daha iyi anlam›t›. Halk ile temas›n› s›klat›rmas› neticesi Âkif 
bize o zamanki millî hayat›m›z›n bir çok ac›kl› sahnelerini aç›k ve hazin bir 

ifade ile gözümüzün önünde canland›rm›t›r. 

Âkif dindard›, tam mânasile hakiki bir müslümand›, dinî düünülerinde 

tamamen dünyevî idi. Bizde softalara, riyakârlara, dini elinde alet edenlere 

en müthi hücumu yapan yine Âkif’tir. Bunu da üphesiz veterinerli¤ine 

medyundur. Çünkü o bütün müsbet ilimleri uhdesinde bir kül halinde top-

layan yüksek bir meslekten yetimiti. 

Bir ilim adam› oluu onu dinî düüncelerinde mistik yollardan ay›rarak 
‹slâm’›n intibah› gibi büyük ideal, ilmî gayeler yolunda yürütmü, 
Cemaleddin Afganî, Muhammet Abduh gibi ark›n büyük mütefekkirleri 

Âkif’in Arapça-Türkçe kamus hazırlama 
heyetinde görevlendirildiğine dair belge ve 
nasıl hazırlanacağına dair kayıtlar.



s e s s i z  y a ş a d ı m 477

aras›na katm›t›r. ‹stiklâl airi yabanc› bir vezin olan aruzu kullanarak saf 

Türkçe kelimeler ile hiçbir zorluk duymadan iirlerini yazan kuvvetli bir 

san’atkârd›r. Âkif iirlerini gayesi için yazm›t›r. Alt› ciltlik Safahat ve ondan 

sonra yazd›¤› Gölgeler tetkik edilecek olursa kad›n, gül, ak ifade eden bir tek 

m›sra¤a rastlanamaz. Âkif’in gayesi ne idi?

Onun gayesi vatan› idi: Bir zamanlar mâeri dertlerimizi tesbit ederek 

onlar›n sebep ve çarelerini say›p döken Âkif hezimetler ba gösterince bun-

lara herkesden fazla müteessir olmu; duman› ç›kmayan köyler, binlerce 

insan›n cesedleri onu herkesten fazla a¤latm›t›r.

Bu teessürü, dindar Âkif’i bazen Allah’›na ac› ac› yalvarmaya bazen da isya-

na kadar sevkediyordu.

Peki, bu cennet vatan fas›las›z felâketlere sahne olmaktan ne zaman kurtula-

cakt›? Âkif bunun çaresini vatan› tekil eden ülkelerdeki Müslümanlar›n, 

daha geni mânada al›rsak bütün ‹slâm âleminin intibah›nda buluyordu. Bu 

intibah nas›l olacakt›? O da as›rlardanberi gaflet uykusuna dalan Müslü-

manlar uyanacaklar, aralar›ndaki her türlü ikili¤i kald›rarak ittihat edecekler 

ve bundan sonra medeniyet yolunda yürüyerek hem vatan› yükseltecek hem 

de dinlerine lây›k bir kitle haline geleceklerdi. Fakat bu ittihad›n imkân› 

yoktu. Netekim Âkif Harb-i Umumî gibi bütün ‹slâm âleminin en buhranl› 

günlerinde ayn› devleti tekil eden ülkelerdeki Müslümanlar›n ço¤unun 

istiklâl sevdas›na düdüklerini, yine bir k›s›m Müslümanlar›n da hiç çekin-

meden düman saflar›nda yer ald›klar› gözü ile gördükden sonra art›k dünya 

üzerindeki ‹slâmlar› bir bayrak alt›nda toplaman›n mümkün olamayaca¤›n› 

anlam› ve ondan sonra kendisini yaln›z öz vatan ve milletine ba¤layan Âkif 

‹slâm’›n intibah›n›n da ancak muhtelif ‹slâm milletlerinin istiklâl ve 

inkiaflarile tahakkuk edece¤ine kanaat getirmiti. Çanakkale’de garb›n en 

hayas›zca ak›nlar›na kar› gö¤sünü siper eden kahraman Mehmetci¤in an ve 

erefine lây›k muazzam abideyi diken istiklâl airimiz Mütareke’de Anado-

lu’da beliren millî cereyanlara elbette bigâne kalamazd›. Derhal Anadolu’ya 

geçti, millî cidalimizin ba›ndan sonuna kadar onun manevî bir kahraman› 

olarak tebarüz etti. Herkesin mütereddit bulundu¤u bir zamanda o üheda 

kayna¤› olan bu topraklarda ezeldenberi hür yaayan, a‘sâra gömülse taan, 

ancak ebediyetlerin istiab edebilece¤i bir milletin de onu sevk ve idare eden 

büyük halaskâr›n da muvaffak olaca¤›na kuvvetli bir iman› vard›. Bunun için-

dirki Âkif nihai zaferi milletine daha evvelden müjdeledi. 

Do¤acakt›r sana vaad etti¤i günler Hakk’›n 

Kim bilir belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n.

Evet o gün do¤du ve Âkif o günü hayat›n›n en büyük günü olarak yaad›. 

Fakat ömrü kifayet etmedi. Bütün hayat› müddetince u¤runda ç›rp›nd›¤› 

hür ve mustakil vatan›nda gözlerini müsterih olarak hayata kapad›. 

Âkif hakikaten ölmü müdür? Hay›r onun bizden ayr› olan yaln›z fani vücu-

dudur. Âkif hakikatta ya›yor. Her gün sabah, akam eskisinden daha vakur 

ve daha gür bir sesle semalar› ç›nlatarak bütün dünyaya hayk›r›yor: “Hakk›d›r 

Hakk’a tapan milletimin istiklâl”.
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Âkif’i Anışın Değeri / Mustafa Ersöz

28 Birincikânun 1939: Türk gençli¤inin kollar› üstünde sonsuz dinlenme 

yerine giden Âkif’in vatan topra¤ile kucaklat›¤› günün üçüncü y›l›d›r.

Evet, Âkif bile ümitlerinin üstüne yükselen Türk gençli¤inin kadirinas 

ruhu, kendi kanaatine göre “sessiz ya›yan” Âkif’i en ince tonlar›na kadar 

duymu ve anlam›t›. Esasen gerçe¤e inanarak bütün kanaatlar›n› sesinin en 

yüksek tonile hayk›ran Âkif’i duymamak için kulaklar sa¤›r, ruhlar nas›rl› 

olmal›yd›.

Kara günden bugüne kadar geçen üç y›lda onun sanat›, vatanseverli¤i ve 

ahsiyeti üzerinde, büyük küçük, de¤erli, de¤ersiz bir çok ahsiyetlerin 

müsbet-menfi, iyi-kötü, takdir ve inkâr aras› kanaatlar› çarp›t› ve 

çarp›makta.

Tek cepheli bir görüe göre inkâr edilebilen Âkif, topyekûn bir sanat hamle-

si ve o hamlenin en keskin taraflarile incelenirse, ideolojisi bir tarafa tama-

men ulusal ve vatansever ruhile; inkâr edilemez bir gerçek halinde ortaya 

ç›kar. Evet, Âkif ruhunun bütün volkanlar›ndan vatan ak›n›n lavlar›n› saçan 

sönmez bir yanarda¤d›. Ruhunda çalkalanan okyanuslar›n köpüklü 

dalgalar›n›, kaleminden oldu¤u gibi ak›tan Âkif’in arkas›ndan, okuyanlar› 

bu cazibenin tesirile koutular. “Do¤ru” onun nazar›nda o kadar k›ymetli 

idi ki do¤ru olmak artile odun gibi söyleme¤i her zaman tercih etti.

Biz Kemâlizmin potas›nda erimi ruhlarile, devrim mealaesini ve “Ata”s›n›n 

kutsal emanetini sonsulu¤a götüren Türk gençli¤i; devrimden devrime 

koan ve tekâmülden tekâmüle atl›yan bir ulusun intikal nesliyiz. Öyle bir 

zamanda kendimiz idrak ettik ki, düman çizmesinden kurtulmu bir vatan-

da benli¤imiz, köpüklü dalgalarile ruhlar› okyanuslat›ran kamusal bir vic-

danda eridi. Kurtuluun ezelî destanlarile ruhlar›m›z çalkaland›.

Türk’ün ezelî asker ruhile ebedî kahramanl›¤› önünde, zaferlerin dize 

geliine yaln›z biz de¤il, bütün bir acun ahit oldu. Bu yöndedir ki Çanakkale 

topraklar›nda kefensiz yatan yüzbinlerce Mehmed’in ruhlar›n›, benli¤ine 

içirerek ölmez bir vatan ve millet sevgisile; histen, heyecandan, idrakten bir 

zafer detan› yaratan ve böylece Türk edebiyat tarihine sanattan Çanakkale 

âbidesini diken Âkif; bizce vatanperverdir.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs›n? 
“Gömelim, gel seni tarihe” desem s›¤mazs›n!

Mehmed’in maddî ve manevî heybetini, Türk’ün ezelle ebet aras› ömrünün 

hudutsuzlu¤unu bu m›sralarla ifade eden Âkif’in ruhu, Mehmed’in ruhu 

kadar saf ve duyuu da onunki kadar Türk’tür.

Keza kurtuluta, bütün varl›¤›n› seferber ederek bir nefer gibi çal›an Âkif; 

netice ve o neticeyi elde ediin s›rlar› kar›s›nda yaratt›¤› istiklâl destan›, ki o 

destan›n her m›sra› bir anda on sekiz milyon Türk’ün ruhunda evrensel 

yang›nlar ç›kartacak kadar alevlidir.
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Ben ezelden beridir hür yaad›m, hür yaar›m. 

Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›, aar›m. 

Kükremi sel gibiyim, bendimi çi¤ner aar›m; 

Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤mam, taar›m.

Hangi Türk bu m›sralar› göklere hayk›r›rken ruhunda ulusal f›rt›nalar›n 
koptu¤unu duymad›?

Ancak samimî bir duygunun mahsulü olan, bu içli ve o nisbette ateli 
m›sralar, hangi Türk âirini vatanperver yapmaz?

Hiçbir eseri olmasayd› bile, sadece bu iki destan “Çanakkale ve Kurtulu” 
onun millî bir âir yapmaya yeterdi. 

Âkif’in bütün bu de¤erlerini görmek istemeyenlere ideolojisi bir perde 
olmutur. Onun ideolojisinin özünü evrensel bir ‹slâm dünyas›n›n vahdeti 
tekil ediyordu. Evet, kurtuluun do¤urdu¤u Cumhuriyet rejimi ve 
Kemâlizme ayk›r› giden bu ideolojinin istikametini Âkif’in yetiti¤i artlarda 
aramak lâz›md›r. Bu artlar incelenirse, Âkif’e göre bu ideolojinin de anor-
mal olmad›¤› anla›l›r. Çünki Âkif:

Fatih medreselerinde hocal›k yapm› bir ilim adam›n›n o¤ludur. Bu yönden 
1873’te ‹stanbul’da hayata gözlerini açan Âkif’in ci¤erleri ‹slâm dünyas› kül-
türiyle doygun bir atmosferle çal›ma¤a balad›.

‹te o, daha hayatla tan›madan, do¤du¤u evin dört divar› içinde anas›n›n 
ruhu ve babas›n›n kafas›ndaki ilimle kucaklat›. Ruhunda, ideâl Türk 
kad›n›n›n büyük fâziletleri kaynayan anasile, kafas›nda do¤u ilimlerinin 
duruldu¤u babas› ona; bir sanatkâr›n eserine kar› gösterdi¤i ihtimam› gös-
terdiler.

‹te hayat›, böyle bir çerçevede gören ve böyle bir muhitte boy atma¤a 
balayan Âkif; bal mumu gibi yumuak beynile, babas›n›n hocal›k etti¤i 
medreselerde ‹slâm ilimlerile ba baa kald›.

Bu yönden kafas›n›n en yumuak, ruhunun en saf ve idrakinin en taze 
zaman›nda ald›¤› ‹slâm ve do¤u dünyas› ilimleri, onun kafa temelini yapt›. 
Âkif’e, idrâk mekanizmas›n› kazand›ran bu temel kültür, onun fikir hamle-
leri ve bu hamlelerin dayand›¤› sa¤lam platformun, teekkülü ve hatta ideo-
lojisinin istikameti üzerinde müessir oldu. Türk gençli¤i Âkif’in ideolojisini 
de¤il, onun sars›lmaz ideâlist ruhunu takdir ediyor.

‹deâli u¤runda ömür vermesini bilen ideâlistlerin de¤erleri hiçbir zaman 
inkâr edilemez; Türk gençli¤i idrak›n› kullan›yor!

“Ata”s›n›n büyük ideâlini ülkü bilen, biz Türk gençli¤i, ideâllerini idrak ve 

kafa süzgecimizden geçirdi¤imiz tam anlam›nda gerçek ideâlistleri takdir 

ediyoruz. ‹te böyle, genç yata ald›¤› temel kültür ile, idraki harekete geçen 

Âkif’in kafas›nda; hakikat ark›lar› söylemek iste¤i, ruhunda kopan f›rt›nalar› 

iafade ak› yanma¤a balam›, dolay›sile Âkif yüksek tahsil ihtiyac›n› 

duymutur. Bu yolda kader onu, yollar›n dikenlisinde ve anormal artlar 

alt›nda bocalatmak istemise de, ruhuna mücadeleyi zevk bilen Âkif; bu 

dikenli yollardan, kalbinin vuruuna ayak uydurarak geçti. 

Abdülhâk Hâmit ve Rıza Tevfik, objektifin 
karşısına birlikte geçmişler.

Âkif bir keresinde Mithat Cemal’e  
Abdülhâk Hâmit için şu sözleri  
söylemekten kendini alamamıştı: 
“Mithat, Makber şairi, ne seni 
beğendi, ne beni! Hattâ ikimizi de  
dinlemedi. O, oturduğu yerden o kadar 
emin ki karşısına kim çıksa,  
o adamdan bir an evvel kurtulmak için 
‘dahi sizsiniz, ben değilim’ diyor;  
meramı kendi kendine kalmak! Haklı! 
Kendisi varken başkası çekilir mi?” 
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Nihayet, gerçek bir idrak ve yerinde bir memleket görüü onu büyük ideâlist 

ve sosyolok Ziya Gökalp’›n yetiti¤i ilim yuvas›na, realitenin kuca¤› olan 

Yüksek Veteriner Okulu’na götürmütür. ‹te bütün cephelerile dünya ilmi-

nin engin ufuklar›n› bu çat› alt›nda idrak eden âir; realiteyi bütün ç›plakl›¤› 

ile bu meslekte görmü, hayat›n s›rlar›n› burada çözmü, sanat›n temel rea-

lizmini bu kaynaktan içimi ve bütün iman ve inanc›n› u¤runda seferber 

etti¤i ideâlini bu çat› alt›nda platformuna koymutur. 

Okulu bitirdikten sonra, o, soyunun en saf ve en özlü hasletleri ruhundan 

f›k›ran köylü ve halkla kafa kafaya ve ruh ruha geldi. Art›k onun ilmin 

gerçekli¤ile doygun kafas› vazifede. Kap›lar›n› ard›na kadar açt›¤› vicdan ve 

ruhu da halk›n derinden gelen s›z›lar› ve katmerli dertlerile, içten içe kayna-

yan ›st›raplar›ndad›r. Âkif, bu durum kar›s›nda ruhunun derin entüvisyonu 

ile sanat›n›n kökünü halk›n ruhuna salmay› sezdi. Evet o, bu seziten sonra 

bütün bir idrakla oradan ald›¤› saf ve özlü g›da ile, ruhunda ›st›rab›n 

f›rt›nalar› kopan ve hakk›n hakikat›n alevleri tutuan Âkif, gerçe¤i sanat›na 

temel yaparak edebiyat tarihinde ihmal edilmez yedi cildlik bir âbide yaratt›.

O, halk dilinin temiz ve ince bir ‹stanbul ivesiyle besteliyerek geni bir 

vüzuhun kanal›ndan bütün berrakl›¤ile realiteyi ak›tt›.

‹smail Habip onun için “Türk edebiyat tarihinde fonote¤in hakikî sanatkâr› 

ve sahibi Âkif’tir” diyor. Evet Âkif en temiz bir âhenk içinde, balmumu 

yumuakl›¤ile istedi¤i ekli vererek kulland›¤› aruz kal›b›nda, en yüksek bir 

kafaile en basit bir anlay››n bile pay alabilece¤i bir sadelikle; içinde çalkala-

nan en derin duyular› ifadeetti.

O, her zaman sanatkâr olmad›¤›n› iddia ve itiraf ederdi. Fakat bu iddia ve iti-

raf editeki lisan›n s›cakl›¤›, inceli¤i bile onun sanatkârl›¤›n› tasdik ettirme-

ye yetiyordu. ‹te Türk gençli¤inin ruhundaki kadirinasl›¤› harekete getiren 

de¤erlerden biri de Âkif’in bu temiz samimiyetidir.

Onun hakk›nda ne söylenirse söylensin ve Âkif ne olursa olsun bugün orta-

da, yaayan ve kendini takdir ettiren bir gerçek var. Bu da:

Karadeniz’in köpüklü dalgalarla y›kanan k›y›lar›ndan Akdeniz’in s›cak 

sahillerine ve A¤r›’n›n karl› eteklerinden Ege’nin yeil k›y›lar›na kadar Türk 

vatan›n›n her köesinde, her an ezelle ebedi kucaklayan hür bir ömrün ve 

hür yaama ak›n›n verdi¤i gururla tarihleri arkas›nda sürükleyerek göklere 

kanat geren anl› Türk bayra¤›. ‹te, bu bayra¤›n her yükseliinde ona 

sars›lmaz ülküsünü, Âkif’in heyecan› ve Âkif’in dilile hayk›ran Türk o¤lu ve 

Türk k›z›, bayra¤›na verdi¤i asil sevgi ve sayg›y›, kutulu destan›n›n cokun 

âirine de esirgemiyor. Bu yöndedir ki Âkif senede bir defa yaam›yor ve 

y›lda bir defa an›lm›yor. Onun ruhuna Türk gençli¤inin her an köpüren millî 

heyecan›ndan sayg› ve sevgi ya¤›yor. Böyle bir ruhun yeri milyonlarca canl› 

kalbin en s›cak köesidir. ‹te genç ihtiyar bütün ayd›n Türk kitlesi Âkif’ten 

bu kalbi esirgemiyor. 

Ey büyük Âkif!.. Seni vatan topraklar›ndaki sonsuz dinlenme yerine el üstün-

de götüren Türk gençli¤i, bugün de ruhunu senin ümitlerinin üstünde bir 

kadirinasl›kla an›yor ve anacak. Aziz ruhun sonsuzlu¤a kadar adolsun!..

Kaynak: 3. Ölüm Y›ldönümü Münasebetiyle, 
Mehmet Âkif, 1873-1936, Veteriner Fakül-
tesi Talebe Cemiyeti Neriyat›, Say›: 3, 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 1939.
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210.

Mehmet Âkif’in son günleri ve vefatı

Mithat Cemal Kuntay

Korku

Dört sene evvel bir gün Âkif’i, sebepsiz, birdenbire düündüm. “Ölecek” gibi 

bir korku geldi. “Babas› bo¤az vereminden ölmütü; o da veremden ölecekti; 

hasta idi” gibi içimde bir ey vard›. Mektup yazmaktan holanmaz; cevap 

yazma¤a mecbur etmemek için ben de yazm›yordum. Fakat kendim 

yaratt›¤›m bu korkuya, yine kendim, günden güne fazla inanma¤a balad›m. 

S›hhatini sorm›yarak, ona, akalarla balayan bir mektup yazd›m: 

“Halvan’daki bahçede Buda’n›n heykelile, her gün saatlerce kar› kar›ya 

oturuyormusun. ‹te nihayet, kar› kar›ya somurtacak bir dost buldun!” 

yahut “Midemden rahats›z oldu¤umu duymu da: Eyvah, bir tek zevki vard›: 

Yemek yemek! O da bitti! demisin; alaca¤›n olsun!” gibi akalar…

Ald›¤›m cevap ummad›¤›m kadar uzundu: “Ben onun bu saadetine inanm›-

yacakm››m; imdi onun yaz› masas› varm›; bundan sonra da aheserler 

yazamazsa, bilmeliymiim ki, kabahat kimsenin de¤il, kendisininmi!”

O, hayat›n›n her devresinde bu yaz› masas›n› bulamam›t›. Halbuki masas›z 

bir ey yazamazd›; ve bir masas› oldu¤una imdi, mektubunda, onun için 

seviniyordu.

Ben de sevindim, çünkü bir hasta bu masaya sevinemezdi. Hayalimde, yine 

eskisi gibi yaamaya balad›.

Fakat tuhaft›r, gün geçtikçe bu mektuptan, umdu¤um kadar rahat olam›yor-

dum. Zaten o, son zamanlarda, ›st›raplar›n› bir kabahat gibi sakl›yordu. 

Kendi derdile kimseyi megul etmek hakk› de¤ildir gibi bir sessizli¤i vard›. 

Mektuplar› bile, yaz›s› bile sessizdi. Sonra, M›s›r’a son gidiinden evvel 

‹stanbul’daki halini düünüyordum: Bir kenarda olmak, uzak olmak, kimse-

ye çarpmamak için az mevcut olmak istiyordu. K›m›ldad›kça bakalar›n›n 

yerini al›yor gibi çekingen bir hali vard›. Dertlerini kendi emziriyor, kendi 

büyütüp yetitiriyor, bir kad›n kadar gizli a¤lamay› biliyordu.

Bunlar hep gözümün önünde durdu. Dedim ki: “Âkif hastad›r, fakat söyle-

miyor”.

Aradan aylar geçti; damad› Muhiddin’e184 bir mektubu geldi:

“… Ben çok ihtiyarlad›m, çok zay›flad›m. Hiç derman›m yok. Tebdilihavadan 

hiç müstefit olamad›m. Bakal›m Allah ne gösterecek?... 27 Eylül 1935”.

Hastal›¤›n› ihtiyarl›k san›yordu. Halbuki o bünyenin ya›ndan çok geç ihti-

yarlamas› lâz›md›. Sonra Allah’tan bir felâket bekliyordu. Günlerce bu cüm-

leyi düündüm: “Bakal›m Allah ne gösterecek?” Bu cümlenin üstümdeki tesi-

Mithat Cemal’in Âkif’le ilk tanışması 
İbnülemin Mahmud Kemal’in  
konağında olmuş. Âkif devamlı  
susuyormuş, Mithat Cemal’in  
beklentisinin aksine şiirlerinden  
okuyup, kendini gösterme çabasına da 
girmiyormuş. Mithat Cemal  
şaşıyormuş, “benim gibi bir dâhiye 
-çünkü ben o zaman 18 yaşında idim; 
ve şairler o yaşta ekseriya dâhidirler- 
evet, benim gibi bir adama, kendini 
beğendirmek için bu adam nasıl oluyor 
da telâş etmiyordu. Fakat 18 yaşının 
verdiği ferasetle bunu da anladım:  
Bu odadakilerin bu adam galiba en 
âciziydi; benden çekiniyordu! İçimden 
acımağa başladım. Fakat o, birdenbire 
yerinden fırladı, fesini kaptı,  
odadakilere işaret kadar kısa selâm 
verdi, odadan tedricsiz çıktı”.  
(Mithat Cemal, Mehmet Âkif) 

184 Ford’da müfettiş.
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ri, günler geçtikçe azalacakt›. Fakat birkaç ay sonra k›z› Feride Han›m’a bir 

mektup geldi:

“… Burada havalar gayet güzel gidiyor. Bununla beraber ben arkamdan 
paltoyu asla ç›karam›yorum. M›s›r’da üümek müsabakas› aç›lsa, hiç 
üphe yok, ben kazan›r›m. Buna da hamdolsun… 5 Kânunusani 1936”.

Halbuki benim bildi¤im, M›s›r’›n her mevsiminde, Âkif, s›caktan ikâyet 
edecekti. ‹stanbul’da kar ya¤arken, o, benim hesab›ma aka, kendi hesab›na 
gerçek: “Hava bugün, biraz serin!” derdi. Bu lâtifeler, bu ciddîler hepsi gözü-
mün önüne geldi; kendi kendime “Âkif ölüyor” dedim.

Bu sefer s›hhatini sorarak ona bir mektup yazd›m; niçin sordu¤uma merak 
etmesin diye de bir yalan buldum: “Malarya geçirdi¤ini duymutum”. Cevap 
geldi. Me¤er o, bu yalan› kendine benden evvel söylemi, buna da inanm›t›: 
“Çocuklu¤unda geçirdi¤i malarya imdi nüksediyordu. Fakat geçende Cebeli 
Lübnan’a gitmiti. Cebel’in havas› galiba iyi gelmiti. Geçecekti. Bir ey 
de¤ildi”.

Bu cevap kar›s›nda malaryaya ben de inand›m.

Fakat, en hazini, bu malaryaya Cebeli Lübnan’daki bir hekimin de inanmas›-
d›r. Âkif’i, oradan, Prenses Emine Abbas Halim’e yazd›¤› mektupta hekimin 
bu korkunç hazakatini okuyoruz:

“… S›dk› Bey isminde bir hekim bendenizle çok alâkadar oldu. 
Kan›mda malarya bulundu¤unu söyliyerek kinini mahlûl halinde be 
gün tahte’l-cild zerketti, bundan hayli fayda gördüm…”

Fakat biraz sonra bu malaryaya kendisinin de inanmad›¤›n› ayn› mektupta 
görüyoruz:

“… Lâkin M›s›r’a döndükten bir zaman sonra, akamlar›, yine hararet 
balad›. Dilâver Bey ›r›ngay› tekrar ettiyse de tesiri olmad›. imdi içer-
den bir Alman ilâc› veriyor. Akci¤erle kalbte bir ey olmad›¤›n› hekim-
ler müttefikan söylüyorlar ki bundan kendim de eminim. Tansiyonlar 
hal-i tabiîde. Yaln›z karaci¤erle dalak büyümü. Gençli¤imde iki üç 
defa malaryaya tutulmutum. O iki uzvun büyümesini bendeniz buna 
hamletmek istedim. Çünkü hekimlerin sayd›klar› di¤er esbap ile hiç 
münasebetim yok. Yaln›z bir dizanteri muayenesi kalm›t›, onu da 
M›s›r’a gelince yapt›rd›m, olmad›¤› tebeyyün etti. ayet malaryadan 
olsayd›, bu kadar ›r›ngan›n kat’î bir tesiri görülecekti. Binaenaleyh 
as›l sebep anla›lmam› demektir. Muvaffak olabilirsem, on on be 
gün için olsun, bir hastanede kalarak müahede alt›na girmek ve neti-
ceye göre tedavi edilmek istiyorum… 26 Eylül 1935”.

Âkif’in bu mektubunu ölümünden sonra görüyor, bir ey bilmiyordum.

Bir gün Sirkeci’de doktor Tevfik Remzi’ye [Kazanc›gil] rastlad›m185. M›s›r’da 
Âkif’i gördü¤ünü söyledi. Tuhaf bir hisle susmas›n›, baka bir ey söyleme-
mesini istedim. Fakat doktor o kadar müteesirdi ki sükût edemedi; 
hastal›¤›n›n Sirroz186 olmad›¤›na imkân aram›, bulamam›t›: “Hastal›¤› 

elimle tuttum!”

185 1936’da Mısır’da düzenlenen Uluslararası 

Cerrahi Kongresi için Türkiye’den üç doktor gön-

derilir: Kazım İsmail Gürkan, Ömer Vasfi Aybar 

ve Tevfik Remzi Kazancıgil (Aykut Kazancıgül’in 

babası). Kongre esnasında Türk sefareti ilgilile-

rinden Âkif’in Kahire’deki adresini isterler. 

Nihayet Yozgatlı İhsan Efendi vesatatıyla 

Hilvan’a Âkif’i ziyarete giderler. Tevfik Remzi’nin 

anlattığına göre sohbet sırasında bulundukları 

odadaki masanın üzerinde pek çok gazete ve 

mektup vardır. Maalesef bu mektupların pek 

çoğu vefatından sonra Mithat Cemal’e intikal 

etmiş ancak Mithat Cemal’in vefatıyla da kay-

bolmuştur. Babası Tevfik Remzi’den Aykut 

Kazancıgil’in naklettiğine göre Âkif bu sohbette 

Türkiye hakkında soru sormamış, siyasî hiçbir 

yorumda bulunmamıştır. Bkz. Âkif’ten Asım’a, 

dan. Hakan Arslanbenzer, Mehmet Erdoğan, 

T.C. Kültür ve Turzim Bakanlığı Yayınları, Ankara 

2007, s. 94. (haz.)

186 Cirrhose.
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Zavall› Âkif, verem olacak kadar bile talihli de¤ildi.

Bu Sirroz’a inanmad›m. Bu hastal›k bana bir ceza gibi göründü. Âkif’in bu 

ceza için hangi günah› vard›? Birdenbire Tevfik Remzi’nin kad›n hastal›klar› 

hekimi olmas› bana teselli oldu: “Dahiliyeci de¤ildi, yan›lm›t›”. Fakat onun 

dahiliyecilikteki do¤ru tehislerini baka vakalarda da o kadar biliyordum 

ki… O baka tehislerinde yalan olmas›na günlerce çal›t›m. O s›rada Âkif’ten 

telgraf ald›m: ‹stanbul’a geliyordu.

Birkaç gün sonra beyaz bir vapur Galata r›ht›m›na yanat›. Vapurun merdi-

veninden inen apkal› iskeletin kim oldu¤unu, kolunda refikas› ‹smet 

Han›m› görerek tan›d›m. “Eyvah!” dedim.

Âkif İstanbul’da

Bu, ‹stanbul’a gelmek de¤il, hastanaheye gelmekti.

“Sa¤l›k yurdu”nda ilk gün o kadar halsizdi ki kendisile konuma¤a utand›m. 

Fakat iki senedenberi al›t›¤› hastal›¤›n› kendisi ne kadar tabiî buluyordu. 

Yüzüme bak›yor:

— Bir ey söylemiyorsun?

diyordu.

“Hastal›¤›n› bilmiyor” sanacakt›m. Fakat biliyordum ki geçen y›l Beyrut’ta 

iken bir dostuna:187

— Karaci¤erim fena!

demi, sonra ya›n› düünerek teselli bulmutu:

— Ne mutlu bana, peygamberimin ya›nda ölece¤im.

Bir zamanlar att›¤› ta›n kavsine gökyüzünü s›¤d›ran eli, imdi kendi eserini 

tutam›yor, Safahat’›n kab›na ithaf f›kras› isteyen birine:

— ‹yileeyim de üstüne manzum bir ey yazay›m!

diyerek cildi geri veriyordu.

Hastal›k uzad›kça hasta tabiîleiyor ve gelenler, sanki misafirli¤e geliyor-

lard›.

Ortada bir ölüm hastas› yoktu sanki! aka ediyor, bizim de etmemizi istiyor-

du. Biri –lâk›rd› lâz›md› ya- bana soruyordu:

— iir yazm›yor musunuz?

Cevab› O veriyordu:

— B›ld›r y›l bir tane yazd›, yoruldu; art›k dinleniyor!

Ve bana bak›p gülüyordu.

Onu sevenlerin ne kadar çok oldu¤u hastal›¤›nda belli oluyordu. Abdülhak 

Hâmit “Sa¤l›k yurdu”nun kap›s›nda hasta bak›ciyle Onu konuuyor; Aka 

Gündüz yüzlerce sigaras›ndan bir tekini bile Onun yan›nda içmiyordu.

Mithat Cemal’in kaleminden dostluk  
âbidesi bir eser: Mehmet Âkif. Hâlâ en iyi 
kitap dense yanlış olmaz. Kapak resmi 
Münif Fehim’e ait.

187 Şerif Ali Haydar Paşa’nın oğlu Şerif Abdülmecit.
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a›yordu:

— Me¤er seviyorlarm› beni!

Bu hayret hakl›yd›: Gün oldu ki Onu sevmek “cesaret”ti. Dostlar› bile, bazen, 

Onu gizli sevdiler.

imdi herkes Onundu; gazeteler bile.

Ömründe bir tek ankete cevap vermiti: Sevdi¤i için Ruen Eref’in anketine.

imdi, a›yordum, gazetecilerle, kendini, sütun sütun nas›l konuuyordu? 

Hastalan›nca tevazuu da m› zay›flam›t›? Hay›r, bu cokunluk, vatan›nda 

ölebilece¤i içindi. Sonra, yanl› izahlar da ad›n›n etraf›nda, art›k, âcizdi. 

Kinlerin kin oldu¤u anla›lm›t›. ‹te, en z›d insanlar, kar›s›nda yan yana 

oturarak hastal›¤›na merak ediyorlard: Müteahhidin yan›nda mutasavv›f, 

romanc›n›n yan›nda bankac›, çok iyi giyinenin yan›nda takriben giyinen…

Alaca bir insan kalabal›¤›n›n karanl›¤›nda lo odas› art›k dolup boal›yor, 

söz airi ç›k›p ses airi giriyor, müellifle kâtip kar›la›yor, ‹brahim 

Alâeddin’in nesrile bal›yan bir gün, Faruk Nafiz’in iirile bitiyordu.

Ve Âkif, günlerce sonra Faruk’a tak›larak soruyor:

— iirinin son beytini o gün, bana niçin okumad›n?

Ve bilmem nereden ö¤rendi¤i son beyti ezberinden okuyor:

Mahlûka inân olur mu Faruk? 
Hallâk’›na i’timâd›m›z yok!

Sonra ilâve ediyordu:

— Benim müslümanl›¤›m bu beyitten rahats›z olmaz Faruk Nafiz!

Faruk, birdenbire, bana bak›yordu ve ben, birdenbire, hat›rlar gibi oluyor-

dum: O beyti, dindarl›¤›ndan çekinerek, Âkif’e okumad›¤›n› Faruk, galiba, 

bana söylemiti, ve Âkif’e de bunu, galiba, ben anlatm›t›m. Gülerek Faruk’a 

bak›yordum.

Hastalanmas› bir edebiyat vakas›yd›. Odas›nda her gün birkaç airle 

görüüyordum.

Bir gün ‹stanbul’da ölece¤ine seviniyordu:

— M›s›r’da ölece¤im diye ne kadar korkmutum!

Bir gün, duvarda yast›klara ba›n› dayam› buldum. Kar›s›nda Hüseyin 

Siret vard›; bir hat›ray› konuuyorlard›: “Hani yirmi u kadar y›l evvel, bir 

gece “Hernani”den bahse tutumulard›; hani bu kitaptan en çok be¤endikleri 

yeri birer kâ¤›da yazm›lar, sonra kâ¤›tlar› kar›lat›rm›lard› da ikisinin de 

be¤endi¤i yer ayn› beyit ç›km›t›:

Dona Sol 
Souffre que je te suive. 
Hernani 
Ah! Ce cerait un crime 
Que d’arracher la fleur en tombant dans l’abime.

Yıllar sonra Âkif’in de artık bir yazı masası 
olduğunu duyduğunda buna en çok sevinen 
Mithat Cemal’di. Kendisi iyi döşenmiş  
çalışma odalarını ve vasıflı çalışma  
masasını severdi.
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Âkif:

— Ben Hugo’yu…

Hizmetçi girdi:

— Osman Pehlivan diye biri geldi Efendim.

Âkif, Hugo’yu unuttu; pehlivana sevindi; hep oda kap›s›na bak›yordu…

Kıyıcı Osman Pehlivan

Âkif’ten çok dinlemitim, bu “Osman Pehlivan, Nam›k Kemal’in ümmisiydi; 

vatan›n› onun kadar severdi; sonra Müslüman adamd›, iki rekât namaz 

k›lmadan güremezdi”.

Fakat Osman Pehlivan bundan ibaret de¤ildi; Âkif, onu “As›m”a da 

sokmutu.188

Türkçe’nin en güzel iirine giren pehlivan› görecektim; ve ben de, Âkif gibi, 

oda kap›s›na bak›yordum.

‹çeriye güzel bir ihtiyar girdi; yaln›z vücudü yüzünden fazla yal›yd›; dikkat 

ettim, hafif menzuldü.

Âkif sitem etti: “Ona, kaçt›r, haber gönderiyordu da neden gelmiyordu?”

Pehlivan utand›, önüne bakt›. ‹htiyar adam, inmeli adam, utangaç adam… üç 

aczin içindeki heykel adam üç defa güzeldi.

Siret gitti. Odada üçümüzdük.

“Osman Pehlivan ne demektir?”, Âkif, bunu anlamam› istedi; Boyal›k’daki189 

güreini anlats›n diye ondan rica etti. Fakat pehlivan kendini anlatma¤a raz› 

olmad›, bu, mesleklerinin kemaline varan adamlar›n utangaçl›¤› idi. 

Memnun oldum ve Onu da memnun etmek istiyerek güree takaddüm eden 

namazlar›n› merak ettim.

Osman Pehlivan:

— Kispet’i apdestli olarak giyerdim aya¤›ma hep!

dedi.

— Hep kispet mi giyerdiniz?

— Yaln›z bir defas›nda ‹stanbul’a bir Macar geldi, onunla güreecektim, 

o zaman bir “cambaz donu” giymitim.

Pehlivan› dinlerken, Âkif, bir çocuk kadar güzeldi; keyiflendi; birlikte kahve 

içmemizi istedi. 

Bir aral›k bakt›m, Âkif nüzullü pehlivan›n yüzüne dalm›, gözleri dolmutu. 

Göz yal› sesini bir iki yudum kahveyle düzeltti, pehlivan› göstererek:

— On sene baa güreti!

dedi.

Pehlivan giderken ben de beraber ç›kt›m.

188 Safahat’ın 6ıncı kitabı Asım’da 116, 117, 118inci 

sahifelerde “Osman Pehlivan” “Asım” adile güre-

şir. Bu güreş tasviri [bu] kitabın “Eserleri” başlıklı 

kısmında 18. sayılı şiirdir. (Kutay)

189 Çatalca’da bir yerdir. (Kutay)
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— Seni evine kadar götüreyim Osman Pehlivan.

Biliyordum, evine kadar gidersem “bir kahvesini içmemi” alelusul teklif ede-

cekti.

imdi, Karagümrük’te, Osman Pehlivan’›n evinde tahmin etti¤im kahveyi 

içiyordum. 

— On be.

— Pehlivanl›¤› Ona siz mi ö¤rettiniz Osman Pehlivan?

— Öyle oldu.

— Çok mu iyi güreirdi?

Pehlivan laf› de¤itirdi:

— Ta atard›!

Güree niçin cevap vermiyordu, anlamad›m. Fakat keyfini kaç›rmamak için 

ben de ta› merak ettim:

— ‹yi mi atard›?

— ‹yisi ne olacak! Ama bir gün öyle yapt›m ki ta› Onunla hep ayn› 

ayar att›m; benimki hep onun att›¤› yere dütü. Onu böyle epice 

u¤rat›rd›ktan sonra, en son, sahiden att›m, Onu geçtim. K›zd›, 

“Beni ne diye u¤rat›r›yorsun? Atacaks›n, vaktile atsana! Ben ne 

yapsam seni geçemem; sanki bilmiyor muyum?” dedi. Benimle bir 

tek defa kavga etti, o gün.

— Çok mu kuvvetliydi?

— Akran› emsâli aras›nda kavi say›l›rd›. Eski okka 65 okkayd›.

— Ona gürei nerede ö¤retiyordunuz?

— Sar›güzel’de yang›n aras›nda ö¤retiyorduk: Aylak kald›kça! Çünkü 

o zaman ben hizmete giderdim, O da okuma¤a giderdi. (O zaman 

Osman Pehlivan rejide tütün k›y›c›s›; Âkif de idadîde talebe.

— Âkif sizinle çok güreti mi?

Pehlivan lâf› yine de¤itirdi:

— Bir defa onu Çatalca’ya götürdüm; güretirdim. Birisini yendi orada 

O!

— Âkif’le hiç güremez miydiniz Osman Pehlivan?

“Güremek” kelimesini böyle külfetsizce kulland›¤›ma Osman Pehlivan 

gülümsedi:

— Güremezdik be bey! Kispeti aya¤›m›za giyerdik; alt alta, üst üste 

bo¤uurduk! aka gürei!

— Âkif çok iyi güremez miydi yani?

— Yok can›m, hevesdi!

“Hevesdi” kelimesi, Osman Pehlivan’›n “amatör” kelimesini tercüme etme-

siydi. Bense 7 Safahat’ta 6000 beyit yazan Âkif’in pehlivanl›¤› hakk›nda 

mucizeler dinlemek istemitim.

Tevfik Remzi Kazancıgil’e imzalı bir Gölgeler 
nüshası. “Meşâhir-i etıbbâmızdan Tevfik 
Remzi beyefendiye hatıra-ı hürmetimdir”. 

Kitabın son sayfasına yazılmış Âkif’in  
yeni dörtlükleri. 
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— Hayret! dedim; aruzu yenen adam…

Osman Pehlivan sözümü kesti: 

— Bu Aruz pehlivan kimdir, be Bey?

— Tan›mazs›n, dedim, yerli de¤ildir.

‹çimden bir hicran koptu: Otuz sene evvelki Âkif’e komak, bu “Aruz pehli-

van›” anlatmak.

Fakat M›s›r Apartman›’nda, ilâç ielerinin aras›ndaki hastan›n hayali, bir 

damla göz ya›n›n içinde, kar›mda durdu.

Kaçtığım Hasta

Yatt›¤› hastane ile oturdu¤um apartman komu denecek kadar yak›n. Öyle 

iken, yan yana iki evimiz olacak diye otuz sene bekledi¤im Âkif’e gitmek iste-

miyorum. Fakat, yine de, her gün gidiyorum.

Fakat, böyle her gün gitmek niçin? Her gün bir parça daha öldü¤ünü görmek 

için mi?: “Nas›ls›n?” bile diyememek için mi?

Üç gün gitmedim.

Üçüncü akam hastaneden telefon ettiler:“Âkif Bey merak ediyordu, hasta 

m›yd›m?”

Ertesi gün gitti¤im vakit büyük bir al›nla iki gözden ibaretti. Üç günlük 

fas›ladan sonra, yüzünü, ilk dehetile görüyordum.

— Yar›n hastaneden ç›k›yorum, M›s›r Apartman›’na gidiyorum, dedi.

“Hastaneden ç›kmak!”… Zavall›, bunu, iyileip evine gidecek biri gibi söylü-

yordu.

M›s›r Apartman›’nda, yüzü, hastanenin çerçevesinden kurtuldu. Yatakta 

de¤il, bir divanda oturuyordu. Hastal›¤›ndan ikâyet etmiyordu. Gülüyordu, 

konuuyordu. Bizim gibiydi. Yaln›z, gelenlere aya¤a kalkm›yordu. 

Bir gün, nihayet, yataktayd›.

Bir gün, kemiklerinin bütün salâbetile, yata¤›nda dimdik oturarak sevini-

yordu: Bo¤azlar hakk›ndaki davam›z› Montreux’de kazanm›t›k.

Ölecek bir hastan›n bu türlü sevindi¤ini ilk defa görüyordum.

Bir gün cevap vermeye bile takati yoktu. Öyleyken “Gitme!” diyordu. Yaln›z 

dinlemeye bile raz›yd›.

Bir gün Abdülhak Hâmid’in eserlerini istedi. Gözlerim doldu; az kald›: “ne 

yapacaks›n?” diyecektim.

Bir gün yine Ona… Hay›r, Doktor Âkil Muhtar’a gittim: “Ameliyatla iyileemez 

miydi?” Hekime, bunu, ne diye soracakt›m sanki? Alaca¤›m cevab› bilmiyor 

muydum? Öyleyken yine gidiyor, soruyordum. Bu, hekime gidinceye kadar 

süren ümiddi. 
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Bir gün edebiyat dedikodusu istiyordu. Gazete okumay› sevmedi¤i için ona 
bir meçhulü anlat›r gibi: “Peyami Safa çok güzel yaz›yor” dedim.

— Yaln›z güzel yazm›yor, güzel de okuyor! dedi.

— Nereden biliyorsun? dedim.

— Yaz›lar›ndan! dedi.

— Fakat sen gazete okumazs›n ki.

Gülümsedi:

— Onun yaz›lar› “gazete” de¤il ki!

Bir gün adeta iyilemiti. Sevinecektim. Fakat yan›ndan ç›k›nca caddede 
hekimine rastlad›m; uzun konutuk…

Ayr›ld›ktan sonra mendilimi gözlerime kapad›m, apartman›n yan›ndaki dar 
soka¤a sapt›m.

Bir haftad›r gitmiyordum. Ve yedi gün her saat, her dakika Ondan kaçt›m.

Sayılı Günler

Bir gün odas›na girerken durdum. Karyolas›n›n yan›nda bir hasta bak›c› 
vard›. Beyazlar giyinmi kad›n, gözümde, hastal›¤› artt›r›yordu. “Bu Rus 
kad›n› ‹ran hastanesindeymi, oras› kapan›nca isiz kalm›”. Zavall› Âkif, 
isiz kad›na, M›s›r’dan, “i” olarak gelmiti. 

Kad›na çocuk gibi garaz oldum.

Bir gün, kad›n, hastan›n odas›ndan gözleri dolarak ç›k›yordu. Onu birdenbi-
re sevdim; ad›n› sordum:

— Mari Mançenko!

Bir gün… Ertesi gün… Daha ertesi gün… O günlerde Âkif benimle o türlü 
konutu ki sanki hiç hasta de¤ildi, hekimler, ilâçlar sanki yaland›. 

Bir gün, ien karn›n› gösteriyor:

— Halkal›’dayken “‹stiska-i batn”a u¤rayan ineklerin karn›ndan 
“trocart”la su al›rd›k; ben de onlara döndüm; karn›mdan boyuna su 
al›yorlar; diyor, ac› ac› gülüyordu.

Bir gün M›s›r Apartman›’ndan ç›kan ‹smail Habib’i uzaktan gördüm. 

Ben odaya girince, Âkif:

— Senin dostun imdi burada idi; dedi.

— O benim de¤il, senin dostun! dedim; kitab›nda190 seni o kadar can-
dan be¤eniyor ki…

Duda¤›nda, henüz, bir tebessümlük kan vard›; gülümsedi:

— Öyleyse hakikatin dostu! dedi.

Bu sözü, kendisile e¤lenece¤i zaman kulland›¤› sesle söylüyordu.

Bir gün, akam karalt›s›nda yüzü heykelleerek de¤iiyordu. Elektri¤i göster-

di, yakt›m. Gülümsemek istedi… Konumak istedi… Gözlerini kapad›, dald›.190 Edebî Yeniliğimiz, 2inci cilt; s. 276-291. (Kutay)
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Bir gün seviniyordu: Hastal›¤›n› anl›yan bir hekim bulmutu.

— Art›k tedavi edildi¤imi hissediyorum, diyordu.

Halbuki yanl› anla›lan hastal›¤› “cancer”di; do¤rusu “cirhose”du. ‹kisi de 

ölümün ariyet ad›. (Hekimlere do¤rusunun da, yanl››n›n da ad›n› sormu-

yordu.)191

Bir gün apartman›n kap›c›s›, beni görünce, ba›n› sallad›. Fena oldum. 

Kap›c› gözlerimi anlad›:

— Telâ etmeyin, dedi, bir ey yok. Dün Alemda¤›’na gittiler, iyidirler 

çok ükür!

Hayret ettim, nas›l unutmutum? Bugün oraya gidece¤ini dün bana söyle-

miti. Kap›c›n›n söyledi¤i eyin do¤rulu¤unu kendime kar› artt›rmak için, 

kap›c›ya:

— Evet, biliyorum, dedim; Prens Halim’in çiftli¤ine gidecekti.

Art›k Alemda¤›’ndaki Baltac› çiftli¤ine, yan›nda hasta bak›cile, s›k s›k gidip 

orada kal›yor, Prensin hususî otomobiline Beyo¤lu’nda binip Alemda¤›’nda 

indi¤i için örselenmiyordu. Bu küçük kökten ehir görünmüyordu, rahatt›. 

Ve sevinmek istiyordu: Büyük a¤açlar›n alt›nda oturdukça iyileecekti. 

(A¤ac› severdi)

Art›k Alemda¤›’ndaki köke de gidemiyordu.

Bir gün itahs›zl›¤›na sinirlendi, yemek yemedi. Bu “yememek” günlerce 

sürdü.

Yüzü her gün biraz daha manevileiyordu.

Bir gün öldü sand›lar, halbuki bir hafta daha yaayacak.

Üç gündür, büsbütün iskelet.

Dört gündenberi gitmiyorum, görmeye takatim yok.

Bir Pazartesi sabah› telefonla uyand›m. Ortal›k henüz a¤ar›yordu. ehir 

uyanmadan çalan bu telefon…

Son Gün

M›s›r Apartman›’na kotum. Odas›na giremiyorum. Kap›n›n kenar›na ba›m› 

dayad›m: K›z› Cemile, damad› Ömer R›za bir köede a¤l›yorlar.

Buruuk, bo karyola… Yerde tabut… Diz çökerek tabutta ölüyü öpen siyah 

giyinmi kad›n… Aya¤a kalk›nca kad›n› tan›d›m: Her gün beyazlar içinde 

görmeye al›t›¤›m hasta bak›c›.

Cenaze Beyazid’den kalkacak. Oraya gittim. Kimseler yok; bir cenazenin 

gelece¤i belli de¤il.

Çok sonra birkaç kii göründü. Biraz sonra ç›plak bir tabut geldi. “Bir f›kara 

cenazesi olmal›” dedim. O anda Emin Efendi Lokantas›’n›n sahibi Mahir 

Usta, elinde bir bayrakla cenazeye kotu. Sebebini anlamad›m. Yine o anda 

Âkif’in, Şerif Muhiddin’in Amerika’ya  
gideceği haberi üzerine Kahire’den  
gönderdiği 24 Mart 1340 tarihli mektup.

(Yusuf Çağlar arşivi)

191 Hekim raporunun hastalık hakkındaki fıkraları 

[bu] kitabın “Ek” başlıklı kısmında 6 sayılı yazı-

dır. (Kutay)
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yüzlerce genç peyda oldu. Üniversitenin büyük sanca¤›na ç›plak tabutu 

sard›lar. Ellerimi yüzüme kapad›m. Cenazeyi tan›m›t›m. 

Al sancakla siyah Kâbe örtüsüne sar›lan tabut, Üniversite gençlerinin bir 

ürperme manzaras› alan elleri üstünde gidiyordu. Cenazenin arkas›nda yek-

pare bir karalt› yürüyordu; bunda bir damla “tekilât” yoktu; bunlar, bir 

iaretin, bir teekkülün toplad›¤› insanlar de¤ildi; kendi kendilerine gelenle-

rin saflar›yd›; s›rf cenazeye gelmitiler, ve bu, ahidi olm›yan güzel dostluk-

tu. Cenaze arabas›, tekerleklerinde, beygirlerinde uurlaan bir durgunlukla 

arkadan, uzaktan geliyordu.

Mezarl›kta “maket”ini almak istediler; bana dan›t›lar: “Tabutunu açabilir 

miyiz?” Ona bu kadar yak›n olmaktan utand›m. Üniversite gençlerini göster-

dim:

— Çocuklar›na sorun! dedim.

‹stiklâl Marile gömdüler. Fetihtenberi ehrin topra¤›na kendi eserile gömü-

len ilk ölü!

Birdenbire kabri vard›. Düündüm: u toprak y›¤›n› ihtiyarl›¤›nda 

Burhaniye’nin “Pelid” köyüne çekilecek, denize bakan bir evde oturacakt›.

Cenazesinden bir gün sonra Alemda¤›’ndaki kök yand›. Bilmem niçin, bu 

yang›n bir hicran kadar güzeldi.

(…)

Bir Mülakat

1936’da bir yaz günü.

Âkif’in hasta yatt›¤› odaya, ben girmek isterken, Hakk› Tar›k ç›kt›.192

Suistimal edilmeye müsait nezaketler vard›r; Hakk› Tar›k’taki onlardand›r; 

ve musafaha eden elini b›rakmayarak rica eden bir elle onu yandaki odaya 

çektim.

Matbuat reisinin Âkif’i ziyaretinde Atatürk’le bir alâka seziyordum; ve Hakk› 

Tar›k’la bunu konuacakt›m.

Hakk› Tar›k:

— Tahmin etti¤iniz gibi, dedi, dün gece Florya deniz evinde Atatürk’ün 

yüksek huzurunda idim. Mehmet Âkif’in M›s›r’dan ‹stanbul’a dön-

mesi, ili’de hususî bir hastanede yatmas›… Bunlardan istifade 

ettim, sofrada Atatürk’e bu dönüten bahsettim. Âkif üzerine 

konuulmaya baland›.

— Demek, Âkif’in ‹stanbul’a dönüü uzun bir konuma mevzu oldu?

— Evet… Kur’an’›n Türkçe’ye tercümesi için Diyanet ‹leri’nden vak-

tiyle kendisine verilen vazife… Bu vazife için ald›¤› tahsisat… 

Mücerret apka giymemek için memleketi terk etti¤i rivayeti… Harf 

ink›lâb› olunca bu harflerle bast›rmamak için Kur’an tercümesini 

Diyanet ‹leri’ne vermemesi…

Kaynak: Mithat Cemal Kuntay, Mehmet 
Âkif, Semih Lütfi Kitabevi, ‹stanbul 1939, 
s. 156-175 ve 191-198.

192 İstanbul Basın Kurumu Reisi, eski Giresun mebu-

su Hakkı Tarık Us. (Kutay)
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211.

Nesil kavgası

Sadri Ertem

Sait Faik ve Abidin Dino’nun imzas›n› ta›yan Edebiyat Beyannamesi193 nesil 

mücadelelerini yeni bir safhaya nakletmekte, alâkadarlar› fikir ve sanat 

sahas›nda konumaya davet eylemektedir.

Beyannamede dikkate lây›k hususiyetler ve senelerdir hayat›m›z› saran 

müphem tasavvurlar›n berraklamas›, vuzuh peyda etmesi hakikati vard›r. 

‹tiraf etmelidir ki imdiye kadar hiç bir edebiyat münakaas› bu kadar özlü 

istinat noktalar›na dayanarak cephe kurmam›t›r. Yeni nesil davas›n› her 

eyden önce sosyal ve felsefî bir telâkkinin çerçevesi içinde bir edebiyat 

meselesi olarak ortaya atm›t›r. Dava ne ya meselesi ne de dar ideolojik este-

tik kavgas›d›r. Ya meselesi de¤ildir. Çünkü tasfiye falan veya filan tarihli 

nüfus kâ¤›d›n› ta›yanlar›n iptal edilmeleri, edebiyat kadrosundan terhis 

olunmalar› gibi bir hesaba dayanmaktad›r.

Bilâkis mücadele tanzimat denen devrin açt›¤› ufukla bugün hayat›m›z› 

saran ufuk aras›nda gözlerini açan, hayat diye sadece 1839’la 1923 aras›ndaki 

yar›m Avrupal›, yar›m zevkli, yar›m fikirli mukallit ve melez zihniyeti kabul 

eden sanat ve fikir cereyanlar›na kar› aç›lm› bulunmaktad›r.

Bu itibarla bu yeni mücadele yeni hayat›m›z›n “Türk milletinin kültür huku-

kunu muhafaza etmek, onu muas›r seviyeye ç›karmakla” ifade edilen millî 

vasf›n›n fikir ve estetik sahas›nda ona mütenazir varl›¤›n› ina iddias›ndad›r. 

Bu itibarla yeni neslin açt›¤› kavgada bir tarihî devrin muhasebesi mevzuu-

bahistir. Di¤er taraftan yeni neslin ileri sürdü¤ü dava dar bir ideoloji çerçe-

vesi içinde hapsedilmi de¤ildir. Büyük bir tarih devrinin karakterleri geni 

hatlarla çizilmek istenmi ve her eyde “yar›m” olmak iar› olan sanat ve fikir 

hayat›na kar› “kalite” hizmete davet olunmutur.

Yeni neslin dikkate lây›k bu hareketini bizim hayat›m›zla rönesans aras›ndaki 

bolu¤u hissetmi olmalar›, [h]ümanizmi zarurî bir kültür kayna¤› addetme-

leri teci etmektedir. [H]Ümanist kültüre ve onun devam›na ehemmiyet 

veren genç nesil anlad›¤›ma göre Avrupal›-‹ngiliz, Avrupal›-Frans›z, Avrupal› 

‹spanyol gibi Greko Latin medeniyetinin devam› olan Avrupal›-Türk fikir ve 

sanat cereyan›n›n inkiaf›n› emel edinmektedir. Bu meseleleri kendileri için 

dava yapanlar art›k kendilerini “Sanat sanat için!”in fildii kulesine hapsede-

mezler. Kendilerini meselenin ateine atm›lard›r.

Her terakki bir terakümün eseridir. Epey zamand›r “Sanat sanat için” telâk-

kisine kar› ç›kan düünce tarz› nihayet bu Beyanname ile daha maeri bir 

k›ymet kazanm›, oluyor.

Edebiyatta yeni, eski mücadelesinin bilançosunu yapan genç ediplerin 

beyannamesi fikirleri, doktrinlerini izah etmeden k›smen Makyavelce 

say›labilecek bir hareketin sebebini izah ediyorlar.

193 Nazım Hikmet’in “Putları Deviriyoruz” çağrısın-

dan sonra, Tan Gazetesi’nde Sait Faik ve Abidin 

Dino’nun birlikte imzaladıkları beyannâme.

bkz. İlhan E. Darendelioğlu, Türkiye’de Kominist 
Hareketleri, Toprak dergisi Yayınları, nu.10, 

İstanbul 1961, s. 95.
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Genç edipler edebiyat mücadelesinin balad›¤› günlerde “Babiali” caddesini 

dolduran amata ve gürültünün derin bir uykuya dalm› olanlar›n afyonunu 

patlatmak için kâfi geldi¤i kanaatindedirler.

Birkaç gün süren bir gürültüden sonra fikrin ve sanat›n hududuna çekilmi 

olmas› bizim tenkit ve münakaa tarihimizde küçük de olsa bir terakkinin 

ifadesidir.

Bunu anl›yabilmek için daha evvelki devirlerde yap›lan edebiyat 

münakaalar›nda “tasfiye” kelimesinden daha heybetli, azametli kelimeler 

muharrirlerin elinde usturpa halini al›rd›. Haysiyet, eref, namus bir anda 

birer harabe halini al›r; münakaac›lar eref, haysiyet, namus harabalerinde 

birer horoz gibi dövüürlerdi.

Münakaalarda fikirden ziyade k›yafet, ecdad›n kabahatleri veyahut mezi-

yetleri birer istinat noktas› say›l›rd›.

‹nsanlar›n boylar›, saçlar›n›n rengi, uzunlu¤u, k›ssal›¤›, pantalon paçalar›n›n 

darl›¤›, genili¤i, fikir ve doktrin yerine geçer; bunlar›n üzerinde uzun uzun 

konuulurdu.

Bazan mücadele sopa sopaya gelmek mertebesini bulurdu. Fikirler yerine 

insanlar›n bedenleri yara, bere, çürük içinde kal›rd›. 

Recaizade Ekrem Bey’le Muallim Naci aras›nda balayan münakaadan 

tutunuz da son senelerde Halit Fahri’yi bastonla tedibe gelen airin hareke-

tine kadar edebiyat meselesi süratle bir k›l›k, k›yafet, bir ahlâk, bir namus, 

bir haysiyet davas› haline ink›lâp eder. Sanat kendine yabanc› unsurlar›n 

mücadele sahas›nda dili tutulmu zavall› bir mahlûk halinde uzakla›rd›. Bu 

defa gürültünün bir fikir izah› için kalabal›¤› toplamaktan ibaret kald›¤› ileri 

sürülüyor.

Reklam›n ve propagandan›n muvaffak olmak artiyle her yerde bir de¤eri 

vard›r. E¤er bu gürültü insanlar› fikir ve sanat›n ››¤› alt›nda toplan›p konu-

maya sevkedebilirse ona zarars›z, hattâ masum bir Makyavellik diyebiliriz. 

Fikirden önce amatan›n kendisini zarurî bir vas›ta haline sokmas›n›n bizim 

hayat›m›za nazaran ifade etti¤i baz› hususiyetler vard›r. Bu hususiyetler fik-

rin ve sanat›n konuulmas› için afyonlar›n patlat›lmas›n› icap ettiriyor. 

Bunlar› böylece hülâsa etmek mümkündür:

I. Fikir adamlar›, sanatkârlar birbirlerile alâkal› de¤ildirler. Ne aralar›nda bir 

fikir ve dava birli¤i vard›r, ne de onlar› birbirlerine ruhan yaklat›racak top-

luluklar mevcuttur.

Bazan bir kahvede, bir mecmuada, bir masa veya birkaç sayfan›n baucunda 

toplanan gruplar vard›r. Bu gruplar o kadar da¤›n›k ve birbirlerinden o 

kadar habersizdirler ki dünyan›n siklet merkezini sadece kendilerini 

san›rlar. ‹nsan bu psikolojiye sahip olduktan sonra neden: 

“— ekspir benim ua¤›m, Götye benim elime su dökemez, Marsel Prust beni 

e¤lendiren bir cücedir” demesin! Yaln›zl›k insan› hodbin ve megaloman 
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yapar. Fikir ve sanat adam›n›n insanlarla bilhassa fikir ve sanat muhitle-

riyle s›k› temas kesildi¤i andan itibaren o durgun bir sudan farkl› de¤ildir”.

Hodbinli¤i, megalomaniyi öldürmeden ne hakikî fikir, ne hakikî sanat eseri 

yaratmaya imkân yoktur. Bilhassa sanat›n ç›rakl›k devrinde...

II. Sanatkârlar, fikir adamlar› yaln›z toplanmamakla kalmazlar, birbirlerini 

de okumazlar.

Be¤endikleri yerli muharrir okuduklar› adam de¤ildir. O günün moda kuu 

hangi muharririn ba›na konmu ise modaya riayet etmi olmak için onun 

ad›n› ö¤renir.

Bu vaziyet içinde muharrirlerin birbirlerini tan›malar›na, birbirlerine 

k›ymet takdir etmelerine imkân bulunabilir mi? Muharrirler her bir suretle 

namütenahi bir boluk içinde zerreler gibi birbirlerini anlamadan, birbirle-

rini dinlemeden kaybolup giderler.

Sempatiler gibi, antipatilerin de modalar› vard›r. Bu adlar kavaf dükkân-

lar›ndan haz›r ayakkab› gibi al›n›r.. 

Bunun sebebi nedir?

Bana kal›rsa hodbinlik ve kendini dünyan›n merkez-i sikleti sanmak 

hastal›¤›d›r.

Kendimize o kadar güveniyoruz ki; kendimizi dünyan›n tek Allah’› san›-

yoruz. Allahlar kullar›ndan ancak ibadet beklerler. Biz de bütün dünyay› 

kullar›m›zla doldurmad›kça rahat edemiyoruz. Zaman oluyor ilâhlar bir-

birleriyle kar›la›yorlar. ‹te o zaman harp bütün iddetiyle bal›yor. Fakat 

bu harp sinirlerdedir. Fakat sütunlara intikal etmez. Bu harp f›s›lt›lar halin-

de devam eder. Bu harp iptidaî kabile hislerinin comas›na benzer bir 

eydir. ‹ptidaî kabile insan› bir bakas›na k›zd› m› onun küçücük bir heyke-

lini yapar, yahut resmini çizer. Sonra heykelin kalbine bir i¤ne bat›r›r. 

Yahut resmini y›rtar ve ondan sonra iptidaî adam dünyan›n en rahat 

insan›d›r. Çünkü o:

“— Düman›m› öldürdüm” diyebilmektedir. Biz de sevdi¤imiz adam›n 

kitab›n› okumamakla, yahut kötüdür demekle, bir sat›r yaz› yaz-

makla öldürdü¤ümüze inan›r›z.

T›pk› Avusturalyal› kabile adam› gibi seviniriz.

Genç neslin amata ve ç›¤l›k takti¤i cemiyet içinde bir hakikatin aksülameli-

dir. Bu hakikat udur:

“Fikir ve sanat adam› da¤›n›k ya›yor, hodbinlik onun ruhunu körletiyor. 

Megolamani ba›n› yiyor”.

Genç edipler tarih içinde tanzimat diye yâdedilen devreyi kabul etmiyorlar. 

Onu arkta ve garpta müflis telâkki ediyorlar. Biliriz ki bugünkü hayat›m›zla 

dünkü hayat›m›z› birbirinden b›çakla keser gibi ay›rmak mümkün de¤ildir. 
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Hayat›m›z üzerinde tesirler b›rakm› olan bir hâdise olmu, bitmi ve zaman 

onun üzerinde istedi¤i gibi ilemitir. ‹nkâr edilen tarihin materyali de¤il, 

ona verilen k›ymettir.

Genç nesil senelerdenberi ideal bir k›ymet gibi ileri sürülen “melez” tanzi-

mat fikir ve sanat›na kar› bir k›ymet vermiyece¤ini aç›kça söylüyor.

Tanzimat devrini bir yüksek k›ymet olarak telâkki etmemek türlü türlü 

istidlâllere yol açabilir:

1. Tanzimat Osmanl› kurûn-u vustas›nda bir gedik açmaktad›r. Kurûn-u 

vustaya dönmek isteyenler için Tanzimat bir küfür, bir melanet eseridir.

Mustafa Reit Paa’ya dilerini g›c›rdatan maziperest ile tanzimat› bir küfür 

gibi telâkki eden Naim Bey ve arkadalar› bir saftad›rlar.

Onlara göre Tanzimat iskolastik düüncenin, teokratik nizam›n ortadan 

kalkmas›d›r.

Tanzimat’› bu zaviyeden tetkik edenler için Tanzimat’tan evvelki devre bir 

alt›n devredir.

2. Tanzimat hareketi imparatorlu¤un parçalanmas›na kar› merkezi muha-

faza gayreti demektir.

‹kinci Mahmut zaman›nda hükûmet merkezi ile kar›l›kl› anlamalar yapan 

derebeyleri, yani mahallî ayan ve eraf bir yeni düzen getirdi¤i ve kendileri-

ni mahalli otorite olmaktan menetti¤i için tanzimat›n ruhuna dümand›rlar.

Bu tarih de bir realitedir. Fakat bizde her nedense dile getirilmitir. Bir fer-

manla kökü kesilmiyen bir hayat›n inikaslar› her zaman müphem arzular 

halinde ortaya ç›kabilir.

3. Tanzimat medresenin ilmine, tekkenin tefekkürüne kar› müsaadekâr 

olmakla beraber, mukabil bir cephe vücude getirmitir. ‹skolastik telakkiyi, 

tekke tefekkürünü müsbet ilme, tabiate kar› idealize edenler k›saca ilim ve 

fikir dümanlar› sarahatle Tanzimat düman›d›rlar.

Genç edipler ne Osmanl› kurunuvüstas›na dönmek emelindedirler, ne Naim 

Bey’in saf›ndad›rlar, ne de mahallî derebeylik nizam›n›n romantizmi ile 

yanmaktad›rlar.

Müsbet ilimden ve tabiatten kaçm›yorlar.

Tekke ve medrese onlar için ancak tarihtir. Tarihe dönülmez ve bilirler ki 

müstehâseler konumaz.

O balde onlar›n Tanzimat devrini bir fikir ve sanat k›ymeti olarak kabul 

etmeleri sebebini baka noktalarda aramak laz›md›r.

Tanzimat her hayat zaviyesine göre bir mâna ifade eder. Ve bu zaviyedeki 

insanlar›n ruhî ekillerine göre de bir k›ymet al›r.

Genç edipler için hareket noktas› udur:
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“Türk milletinin kültür hususiyetini muhafaza etmek için onu muas›r cemi-

yetler seviyesine ç›karmak”.

Yani onlar tam, mükemmel bir millet zaviyesinden hayat› görüyorlar. Bu 

zaviyeden Tanzimat ideal bir k›ymet olarak kendilerine örnek yapm›yorlar. 

Bu tarihin inkâr› de¤il, tekâmülün tabiî icaplar›ndan biridir.

Tanzimat bir millet vücuda getiremedi, kendi hayat sahas›nda bundan baka 

türlü olabilir mi idi? Buna evet demek müküldür. Fakat onun millet vücuda 

getirmeden ortaya att›¤› k›ymet hükümlerini bugünkü millet hayat›m›z›n 

düsturu saymaya nas›l imkân vard›r?

Tanzimat devrini haz›rlayan bizim tarih artlar›m›z yan›nda on dokuzuncu 

as›r Avrupa’s›n›n sanayii ile, ticaret ile, nakit sermayesi ile, ordusu ile, 

donanmas› ile, kültüriyle arka ak›n maceras›n› da unutmamak iktiza eder. 

Bu ak›n maceras›nda zay›f Osmanl› Devleti derhal teslim oldu. Fikir ve sanat 

için de memleket haz›r eya sât›lan bir Çin pazar› halini ald›. Osmanl› 

‹mparatorlu¤unun siyasî tarihinde bir müdahale devri vard›r. Bu devirdeki 

devlet telâkkisi ile bugünkü müstakil devlet telâkkilerini yanyana getirme¤e, 

mukayese yapmaya imkân yoktur. Fikir ve sanat hayat›m›zda da ayn› cinsten 

müdahaleyi görüyoruz. Bu müdahaleler birer emrivakidir, inkâr edilemez; 

fakat güzeldir, iyidir deme¤e de kimsenin dili varmaz. Tanzimat ekonomisi 

de nas›l bir tezgâh› bozup yerine fabrikay› de¤il, çar›y› kurmusa fikir ve 

sanat sahas›nda da bir hayli ithâlât taciri yetitirmitir.

Bu fikir ithalâtç›lar› küçük çaptaki sat›c›lar›n sanayi ve ticaretin derinli¤ine 

nüfuz edemeyilerine benzer bir zihniyete sahip idiler. Dillerinde dolaan 

sadece:

“— Bu Avrupa mal›d›r” sözünden baka bir ey de¤ildi. 

Halbuki Avrupa bir büyük sentezin ifadesi idi. Tanzimat mutemadî tezatlar› 

içinde orijinaliteyi idrâk de¤il, tasavvur bile etmiyordu.

“Hayranl›k ve taklit” onun bütün fikir ve sanat tarihini ifade eder.

Halbuki orijinal olmak için iki art vard›, Tanzimat münevveri ikisini de 

ihmal etmiti. Ortada millet uuru yoktu. Bu uuru umanizm ile yu¤urmak 

lâz›md›. [H]Umanizm tekke ile cami aras›nda beli petemall› bir afrodit hey-

keli halini alm›t›.

Bu dekor iinde bir fikir, bir sanat›n, bir hayat›n inkiaf etmesine imkân 

yoktu. Bu devir net tarih rakamlar› ile ifade edilmek istenirse k›ssaca 1839 ve 

1920 rakamlar›n› zikretmek icap eder.

Bu k›sa devir Abdülhamit, Abdülaziz, Abdülmecit devirlerinde Bo¤az sahil-

lerinde istikrazlarla sulanan serbest bir refah vücuda getirdi. Ve bu refah›n 

kasr›nda oturanlar bunu bir ebediyet sand›lar. Ona göre hükümler verdiler. 

Dahiler icat ettiler. Sanat ve fikir kahramanlar› hallettiler. Fakat neye yarar ki 

bu sun’î platform ‹stiklâl Harbi ile çöküverdi. Ve güne ufukta bir m›zrak 

boyu yükselmeden bir sabah bat›verdi. Hayata tam millet zaviyesinden 

bakan, onu iktisad› ile mustakil telâkki eden insanlar›n Tanzimat’›n daima 

Sultan Abdülhâmid-i sânî. 

“Âkif Şair Eşref’i ona [Abdülhamit’e] 
en güzel söven adam diye sever ve bu 
kıtasına bayılırdı: 

Besmele gûş eyliyen şeytan gibi 
Korkuyorsun ‘Höt!’ dese bir ecnebi; 
Padişahım öyle alçaksın ki sen, 
İzzet-i nefsin Arab İzzet gibi. 

(Mithat Cemal, Mehmet Âkif)
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lehimle birbirine tutturulmu ölçülerine göre yaamalar› nas›l mümkün ola-

bilirdi.

Tanzimat’a kar› gösterilen bu aksülamel yirmi senelik hayat›m›z›n zevk ve 

fikir sahas›nda yapt›¤› de¤imeden baka bir ey de¤ildir.

Avrupal› millî bir sanata sahip olmak, hakikî bir halk “konunu [kanon?]” ve 

hakikî [h]ümanist kültüre istinat eden “form”u bulmak demektir. u halde 

halk ruhunun, halk temayüllerinin, halk arzular›n›n üstün bir k›ymet almas›, 

k›sacas› halk›n bir ahsiyet ifade etmesi, demokrasi kültürünün inkiaf etmi 

bulunmas› iktiza eder.

Millî klasik dilin teekkülü kültürde halk hakimiyetinin iaretlerinden biri-

dir.

Beri taraftan da bu seviyeye gelmi bir cemiyetin Greko-Latin kültürün 

yaratt›¤› ekilleri kavrayabilmesi ve her ikisinin birbirine müvazi ve 

mütenaz›r bir tarzda tarihe sahip olmas› zaruridir.

Avrupa’da halk ruhuna hâkim bir unsur hâline koyan, onu iyi, güzel, halk 

mefhumlar›nda birer k›ymet ölçüsü gibi ortaya atan sosyal terakki uzun bir 

tarihin birikintilerinden terekküp etmitir.

Avrupa’da millet ruhunun, yani halk ruhunun, sosyetenin kaesi olm›ya 

balamas›, hiç olmazsa XIV’üncü as›rdanberi gitgide daha mütebellir bir hal 

almak üzere inkiaf halinde göze çarpar. Meselâ Duns Scotjeon (1274-

1309)’nun zihniyetinde ‹ngiliz halk›n›n tecrübesi mizac›n› ve bu mizaca isti-

nat eden kâinat görüünü bulabiliriz. Bugünkü Alman ruhunun izlerini, fel-

sefenin temsillerini Almanca felsefî eser yazan Meister Echhart (1260-

1327)’da bulmak mümkündür.

Bu misâller ço¤alt›labilir. Avrupa’da kilise ve derebeylik hâkimiyetinin ruh 

bak›m›ndan çöküünü, yeni bir dünya görüünün, yeni k›ymet hükümleri-

nin do¤uunu yine tarihi bir hâdise olarak rönesans bir ekle, bir üslûba 

soktu. Müterek Avrupa medeniyeti dedi¤imiz ve bu âlem içinde Avrupal› 

sanat diye and›¤›m›z mefhum ancak bu ekilde karakterlendirilebilir.

Rönesans bir taraftan Greko-Lâtin örneklere avdeti ifade etti¤i gibi bir yan-

dan da müsbet ilme, tabiate ve insana k›ymet vermek vas›flar›yla kendini his-

settirir.

[H]ümanist kültürde vuzuh, sarahat, iskolastikten kurtulu, ilim havas›na 

giri, tabiati objektif bir ekilde görü birer merhale olarak göze çarpar.

Bizim kültür tarihimizde hakikî hüviyetle orta zaman›n hangi tarihte 

bitti¤ini ciddiyetle tesbite imkân yoktur. Çünkü millet sosyal bünye 

bak›m›ndan halk hakimiyetini üstün bir vas›f olarak kabul etmi, ne de  

[h]ümanist kültürün canl› tezahürleri ile kar›lanm›t›r.

Tanzimat devri, bu iki noktay› ihmal etmi oldu¤u için davan›n halli bugüne 

kadar kalm›t›r.

Yarat›c›l›k cesaretimizi hiç kaybetmeden kültür seviyelerimizi ifade eden 

ahsiyetlerle Avrupa’n›n kültür ahsiyetleri aras›nda yap›lacak bir mukayese 
Mücessem ve müheykel edasıyla  
Sultan Abdülaziz.
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bize bir hayli hakikatler gösterecek ve bizimle [h]ümanist kültür aras›ndaki 

mesafeyi vuzuhla çizecektir.

A›k Paa, Dante’nin, Petrarque’nin Boccace’in muas›r›d›r.

Bâkî, Füzülî, Machiavel, Arioste, Letasse, Rablais, Ronsard Montaigne mua-

s›r›d›r.

Hepsi on alt›nc› asr›n kadrosunda yaam›lard›r.

Naima ile Descartes, Pascal, Nailî-i kadim, Nergisî, Veysî ile Corneille, 

Boileau, Racine, La Rochfoucaula, La Fontaine, Molliere, Baco, Shakespeare, 

Cervantes muas›rd›rlar. On yedinci as›r onlar›n hayatlar›n› çerçevelemitir.

Nabî ile, Nedim ile, Sait Vehbi ile, Kâni ile, eyh Galip ile Montesqueu, 

Voltaire’nin, Rousau’nun, Buffon’nun, Diderot’un, Beaumarchais’in, 

Locke’nin, Leibniz’in, Lessing’in muas›r olduklar›na tarihten baka kimse 

bizi inand›ramaz.

Sünbülzade Vehbi, Sürurî, Enderunî Faz›l, Balzac, Stendhal, Hugo, Muset, 

Lanquartine, Shelley, Byron, Kant, Schiller, Goethe, Heojel, Herder, Gogol, 

Pouchkine, Sermontof’un muas›r›d›rlar.

Bu tablo bir kaç ciltlik tafsilâttan daha ikna edici bir mahiyettedir.

Bu tablo bize bizim [h]ümanisma kültüründen ne kadar uzak kald›¤›m›z› 

göstermektedir.

Avrupal› bir Türk edebiyat›n›n bir yandan halk motiflerini kendine memba 

ittihaz etmesi, bir yandan da Greko-Latin kültürle formu temin etmesi 

lâz›md›r.

Bu vas›flariyle Avrupal› Türk edebiyat› bir yandan halk›n ruhunu, bir yandan 

da [h]ümanist kültürden ald›¤› h›zla yeni imkânlar› fethetme¤e çal›acakt›r.

[H]ümmanist kültüre geç girmi olmam›z üphesiz bir kay›pt›r. Fakat hayat 

tarihin oldu¤u gibi tekerrüründen ibaret olmad›¤›na göre, onu k›sa bir 

zamanda daha iyiyi, daha yeniyi, kazanmak için bir merhale olarak aabiliriz.

Avrupal› Türk edebiyat› ancak böylece muvaffak olacakt›r. Bunun için 

imdiden klasik olabilecek bir dil temel olarak haz›rlanm›t›r. Bu artlar 

içinde bulunan memlekette ümanizma gösterilen alâka bir saf renk ve bir 

tekâmülün sesidir.

Sanatta sinlerin hududunu yüzdeki çizgiler de¤il, ufuklar› seyyareden göz-

ler tay›n eder. ‹nsanlar hâlâ kendilerine göre, bir tabiat halketmektedirler. 

Böylece insanlar›n yaratt›¤› dünyalar vard›r. Dünyalar› biribirine benziyen 

insanlar bir neslin kadrosu içindedirler. Genç edipler nesillerine harp 

sonras›n› ileri hat olarak kabul ediyorlar. Harp sonras› dünyan›n her yerinde 

insanlar›n yaratt›klar› âlemin minaresini de¤itirdi. Fakat bizim memleketi-

mizde yapt›¤› ruh tahavvülü yüzde yüz oldu.

‹nhilâl haline gelen imparatorluk çöktü. ‹mparatorlu¤un sadece bir co¤rafya 

veyahut sadece bir idare meselesi olmad›¤›n› iarete bile lüzum yoktur.

Sultan Reşat.

“Âkif üç padişahtan Reşat’a kızıyor, 
Hamit’ten iğreniyor, Vahdettin’e hem 
kızıyor, hem iğreniyordu. Meselâ: Bu 
Sultan Reşat’ı Abdülhamit ne diye 30 
sene hapsetmişti. Sultan Hamit’in 
yerinde ben olsaydım boynuna ip 
takar, sokak sokak gezdirir, benden 
sonra bu adam padişah olacak, görün! 
derdim”. (Mithat Cemal, Mehmet Âkif)
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Büyük Harb’in sonunda çöken imparatorluk kendi insanlar›na kendi 

damgas›n› ta›yan görüler vermiti. Tezadl› bir âlem olmakla beraber, onun 

acaip bir cenisi vard›.

Bu çeniyi fikir ve sanat âleminde üçüzlü bir tezad halinde görmek müm-

kündür.

‹mparatorluk tek bir ruh minaresine sahip de¤ildir. Bunun için imparator-

luk dünyay› üç ufuktan seyrederdi.

1. ‹slâmc›lar airleri Mehmet Âkif, filozoflar› Babanzâde Naim Bey kumanda-

s›nda dünyay› ‹slâm tefekkürüne göre ekillendirmek istiyorlard›. Medreseyi 

kendine k›la haline koyan bu cereyan yeni olan her eyi bid’at say›yor ve 

Tanzimat’tan evvelki hayata, daha do¤rusu asr-› saadete dönmek istiyordu.

Cami avlusu ile mezarl›k aras›nda, ölen, ölü tabutlar› aras›nda do¤an, dün-

yay› sar›¤›n, ahreti selvinin gölgesinde tahayyül eden insanlar dünyaya böyle 

bir dakika bakarak Hulûsi matbaas›n›n bast›¤› Mekke, Medine resimlerine 

dalarlar. Mukavvan›n aras›ndan aç›lan bir gizli kap› onlar› gâh Cennetin 

saraylar›na gâh Cehennemin gayyas›na götürür.

2. Osmanl›c›lar airleri Tevfik Fikret’in, filozoflar› R›za Tevfik’in kumanda-

s›nda sentezine bir türlü ak›l erdirilemiyen Avrupa’y› mütemadî bir hasretle 

anarlard›.

‹slâmc›lar›n cenneti ne ise Osmanl›c›lar›n “Avrupas›” da ondan farkl› de¤ildi. 

Hac›ya¤› ile lâvanta aras›nda fark vard›r ama, ikisi de kokudur.

Osmanl›c›lar ‹slâmc›lara nazaran pek fazla oportünist idiler. Avrupal› 

olmay› Bo¤aziçi yal›lar›nda oturup Venedik aynalar›nda yüzlerini seyret-

mek, Avrupal› ustalar›n yapt›klar› iskemlelere oturduklar›, masalara 

yasland›klar› zaman Avrupa denen ilâha temessül etmi olduklar›n› sanmak 

mutadlar›yd›. Avrupa’dan gelen kâ¤›t oyunlar›n› oynarken e¤er kar›ki 

minareden müezzin be vakitten birini hat›rlat›rsa derhal:

— Azizallah, diyerek gözlerini k›bleye çevirmek ve kâ¤›tlar› ellerinin 

alt›nda tutmak suretile iki ilâh› da idare ettiklerini san›rlard›.

Türkçüler, airleri Mehmet Emin, filozoflar› Ziya Gokalp’in kumandas›nda 

her iki cereyana kar› imparatorlu¤un içinde hakikî bir muhalif parti idi. 

Türk Ocaklar› bu muhalefet partisinin k›lalar› hâlini alm›t›. Heyecan 

menba› idi. Gençleri etraf›nda topl›yabilen yegâne kuvvetti. Her eye ra¤men 

Süleyman Paa ile balayan bir münevver Türkçülük cereyan› epey zamand›r 

terakümünü yapm›t›. 

Sa¤dan, soldan atee maruzdu. ‹slâmc›lar onlar› dünya nizam›n› bozma¤a 

gelen anaristler farzediyorlard›. Osmanc›lara göre ise onlar bir sürü bald›r› 

ç›plak halk tabakas›yd›. Nazik de¤ildiler, ›k olm›yanlard›.

‹mparatorluk gâh bunlardan birine, gâh ikisine birden dayanarak istikamet 

de¤itirmeleri yap›yordu.
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Üç ufka aç›lan pencereli imparatorluk dünyas›nda baz› insanlar›n tek bir 

hürriyeti vard›. Pencereler aras›nda dolamak…

‹slâmc›lar›n penceresinden ‹slâm ufku seyredeni, bir baka gün Türkçülerin 

aras›nda yahut Osmanc›lara göre gözlerini ayar ederken görmek mümkün 

oluyordu.

Büyük Harp Osmanl› ‹mparatorlu¤unu tasfiye etti.

‹sitklâl Harbi yeni bir dünya ufku açt›.

Medreseler kapat›lal›, er’iye mahkemeleri ilga olunal›, lây›kl›k devlet 

hayat›na gireli bir hayli zaman oldu.

Sadece bu hareketler cami avlusu ile mezarl›k aras›nda do¤up büyüyen, ölen 

âlemi ortadan sildi. O kadar ki, Mehmet Âkif’ten bahsedenlerin ço¤u onun 

cereyan›na bayrakdar› oldu¤unu bile hat›rlayam›yorlar. Hakikaten Âkif’in 

çizdi¤i levhâlar bugün ekzotik bir dünya halini alm›t›r.

Osmanl›c›lar›n bütün ak›nl›klar› memleketin sadece ithalât pazar› haline 

gelmesinden ileri geliyordu. Bu pazarda modalar modalar› takip ediyordu.

Bir katalo¤ dünyas›ndan baka bir ey olm›yan Osmanl›c› zihniyeti ‹stiklâl 

Harbinin do¤urdu¤u “tam müstakil” camia prensibi önünde iflâs etti. 

Yarat›c›, yap›c›, kurucu bir iktisadî bünyenin teekkül etti¤i yerde art›k 

gülünç “taklid” modas›n›n sürüp gitmesine imkân yoktur. Müsbet ilim, müs-

bet tefekkür onun yerini almaya mecburdur. 

Umumî Harbin ‹mparatorluk’ta yapt›¤› tasfiyenin ve ‹stiklâl Harbi’nin 

kurdu¤u yeni sosyetenin zaruretleri Türkçülük cereyan›n› hâkim bir kudret 

haline koydu. Ve ‹mparatorlu¤un muhalefet partisi ruhu yeni sosyetenin 

nizam›n› verdi.

Bu suretle üç cereyan da kendi tarihî artlar› içinde müzelik oldular.

Yerlerini yeni bir hayata, yeni bir görüe terkettiler.

‹stiklâl Harbi’nden sonra do¤an cemiyetin ruhu “tam” mânasile müstakil 

kültür, sanat, fikir tahassürü diye ifade olunabilir.

‹stiklâl Harbi ile “müstakil” hüviyetini alan Türk Cemiyeti Avrupa’n›n harp 

sonras› cereyanlar› ile de temasa geçmitir.

Bu temas, onun zaman zaman taze hava teneffüs etmesine, zaman zaman 

sanat sahas›nda tecrübelere girmesine sebep olmutur.

Bügün kendilerinin ileri hatlar›n› Büyük Harb’in son siperlerine dayayan 

edebiyatc›lar dünyan›n hakikaten bir dönüm noktas›n› hareket balang›c› 

seçmekle bir hakikate temas etmilerdir.

Kaynak: Vakit, 25 Sonkânun 1940.
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212.

Son haftalarda çıkan eserler:  
Mehmet Âkif

Naci Sadullah [Daniş]

Son haftalar›n, intiar› en fazla alâka uyand›rm› eserlerinden birisi de, 

Mithat Cemal’in imzas›n› ve Mehmet Âkif ad›n› ta›maktad›r.

Semih Lütfi Erciyes taraf›ndan bas›lm› olan, ve ciltlisi 240, ciltsizi 200 

kurua sat›lan bu 440 sayfal›k eserin nefis kapa¤›, de¤erli ressam Münif 

Fehim taraf›ndan haz›rlanm›t›r. Bizzat müellifi taraf›ndan ve çok titizce 

tashih edilmi olan eser, -maalesef, hemen bütün kitaplar›m›z›n de¤erini, 

garip birer güve hainli¤ile didikliyen- tertip hatalar›ndan, tamamen 

kurtar›lm› bulunmaktad›r.

Çok k›ymetli ve bâkir vesikalar›, resimleri ihtiva eden, ve temiz bir bask› 

nümunesi say›labilecek derecede itina ile tabedilmi olan bu eserde air 

Mithat Cemal, kendisine tam 30 y›l sürmü uzun bir dostlukla ba¤land›¤› 

merhum Mehmet Âkif’in hayat›n› anlatmakta, seciyesini tebarüz ettirmekte, 

ve sanat›n› tahlil eylemektedir.

Bize, Mithat Cemal’in temiz ve ayd›nl›k üslûbile, air Mehmet Âkif’in henüz 

iitmedi¤imiz bir çok hat›ralar›n› anlatan bu eseri tamamlay›nca ö¤reniyoruz 

ki, müellif ikinci bir kitap haz›rlamaktad›r. Ve o ikinci eser, Mehmet Âkif’in 

eserlerinden bâhis olacakt›r.

Mehmet Âkif, hiç üphe yok ki, -en kuvvetli de¤ilse bile- en talili airlerimizden 

biridir: Çünkü hemen hiç bir air, ölümünden iki y›l sonra, k›ymetinin müna-

kaas›na bile katlan›lam›yan esiz bir sanatkâr mertebesine yükseltile-memi 

ve arkas›nda, Mehmet Âkif kadar geni bir alâka b›rakmam›t›r.

Çünkü ölümündenberi, Mehmet Âkif lehinde yaz›lan eserlerin miktar›, 

Mehmet Âkif’in yazd›¤› eserlerin miktar›n› bir kaç defa geçmitir. Fakat, 

kitab› okuyunca anl›yoruz ki, air Mithat Cemal, Mehmet Âkif’i daha fazla 

sevdirmiye, daha fazla sayd›rm›ya çal›an o “eser”lerin en mükemmelini 

yaratm›t›r. Bu eserin baz› taraflar›n› tenkit etmek kolayl›kla mümkündür. 

Fakat, air Mithat Cemal, bu eserinin bir yerinde, -hakikî münekkidin tenkit 

etme hakk›n› tamamile inkâr etmemekle beraber- diyor ki:

Mehmet Âkif’e muar›z olanlar, unlard›r:

1. Anlam›yanlar, 

2. K›skananlar, 

3. Raté’ler (yani, kendileri hayatlar›nda hiçbir ey yapamad›klar› için, 

yapabilenleri affetmiyenler)

4. Hakiki geri adamlar, 
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5. ‹lim yapanlar (yani bir ilim ubesine sistem dahilinde giremedikle-

ri için, bir nevi umumî ilim yapm›ya, “tenkid”i elverili bulanlar…)

Bütün bunlar› okuyanlar, bu eserin, Mehmet Âkif’e, sahip oldu¤undan çok 

üstün bir pâye veren taraflar› bulundu¤unu iddiaya ve isbata cesaret ede-

mezler san›r›m. Çünkü Mithat Cemal’in o be maddesi, insan›, be keskin 

k›l›ç dehetile tehdit etmektedir.

Fakat yeni bir y›¤›n malûmat› ihtiva eden bu eser, her okuyucuya, kendi 

telâkkisine uygun vesikalar vermektedir. Ve Mithat Cemal’in ak›c› üslûbu, 

bu eserin Mehmet Âkif’in muar›zlar› taraf›ndan okumas›n› bile edebî bir 

zevk haline getirmitir.

Ben bu eseri, Mehmet Âkif’i tan›man›n de¤il, Mithat Cemal’i okuman›n lez-

zetini tadarak bitirdim!

Kaynak: ‹kdam, 5 ubat 1940.

Mithat Cemal Âkif’le tanıştıktan birkaç 
gün sonra onunla yolda karşılaşır ve bir 

münasebetle yazdığı şiirlerden birini 
okur. Âkif ona, ‘siz bu yaşınızda benden 

güzel yazıyorsunuz!’ deyince Mithat 
Cemal ısrarla kendi gazellerinden birini 

okumasını ister. Âkif’in cevabı 
manidârdır: ‘Gazelim mazelim yok 

benim! Çocukken tek tük bazı gazeller 
yazmıştım; yırttım, attım’. ‘Hafızanızda 

vardır elbet!’ ‘Yazdığım yetmiyormuş 
gibi bir de ezberliyecek miydim?” 

(Mithat Cemal, Mehmet Âkif)
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213.

Büyük şair Mehmet Âkif’le baş başa

Şükrü Boztepe

Mehmet Âkif’in son hastal›¤›nda ba baa kal›nan iki saatlik bir hasbihalin 

intiba›n› anlatmak için kalemi elime al›yorum. Siz, bu hâlimi ister cesaret ve ister-

seniz cür’et telâkkî edin. Takdir bekleme¤e yüzüm yok, yeter ki tenkidden âzâde 

olay›m. Onun.. O büyük adam›n iirlerinden ald›¤›m zevki, u âciz kalemim ifade 

edebilseydi: imdi ben de kendi hesab›ma bir Âkif’dim. Safahat’›n 6 cildini tekrar 

tekrar ezberlercesine okuduktan maada, son olarak M›s›r’da ç›kard›¤› Gölgeler 

isimli eseri de okuma¤a muvaffak oldum. Ta orta mektepten beri, onun bir çok 

iirlerini, küçük hususî defterime yazm› ve eski bir k›raat kitab›ndan kesti¤im 

bir resmini de kapa¤a yap›t›rm›t›m. Maltepe Lisesi, on birinci s›n›f›nda idik. Bir 

gün edebiyat hocam Nam›k Kemalzade Ali Ekrem Bey merhum bu defteri elimde 

görerek:

— Âkif’i çok mu seviyorsun evlat?

diye sorunca, bütün samîmiyetimle cevap verdim:

— O kadar çok ki.. Tarif edemem!..

Gülerek s›rt›m› okad›:

— Bu sevgin çok yerindedir yavrum. Âkif, insanl›¤›n canl› bir sembolüdür.

Sonra gözleri yaararak ba›n› sallad›:

— Fakat ne yaz›k ki dünya kötülüklerini hep iyiler üzerinde tecrübe eder. 

Koca Âkif’in –Ali Ekrem Bey, Mehmet Âkif’ten bahsederken hep böyle 

derdi- yurduna döndü; lâkin ci¤erlerinde bir kanserle beraber.

Bütün arkadalar, büyük bir alâka ile onu dinliyorduk. Buruuk yanaklar›ndan 

biribirini ite ite ilerliyen ya damlalar›, k›r››kl›klar aras›nda parlak bir iz b›rak›yor.

— Efendim, dedik: Kendisile görütünüz mü?. Nerede oturuyor?.

— Hay›r. Henüz kendisini göremedim. Tevikiye Tedavi Yurdu’nda imi.

‹çimde bir arzu uyanm›t›. O büyük airi gidip bizzat görmek ve elini öpmek.. Bu 

i benim için ne büyük bir saadet, ne büyük bir mertebe idi.

Ali Ekrem Bey, üstad›n “Çanakkale ehitlerine” iirini okurken, mutlaka a¤lard›. 

Öyle ahenkli ve öyle müessir bir inat tarz› vard› ki, hepimiz meftun ve hayran bu 

ahenge sürüklenir ve her eyi unuturduk. Aman yarabbi!. O ihtiyar hâlinden ümit 

edilmiyen hareketlerle, yirmi be ya›ndaki bir genç gibi dinçleir ve hayk›r›rd›:

Bir hilâl u¤runa yârab, ne güneler bat›yor!

O bize iiri okurken, her m›sra› bir ressam gibi tablolarla gösterirdi. Nihayet iir 

biter, onun içten gelen gözyalar› balar. Biraz evvelki azamet ve hametinden eser 

kalmaz, ien gö¤sü, dikleen ba›, tekrar hâl-i tabiiye avdet ederdi. Bâriz bir 

yorgunlu¤un izlerini, sesinden ve hareketlerinden anlar, büyük bir yaraya 

dokunmuuz gibi ba›m›z› e¤erdik.

Şükrü Boztepe de diğer muhibban-ı Âkif gibi 
bu hastahanede şairi ziyaret etmişti. Öyle ki 
Âkif bu hastahanede hiç yalnız kalmıyor, 
sevenleri etrafından ayrılmıyordu.
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— Koca Âkif, derdi: Böyle muazzam bir âbideyi kurmu da, halâ aczinden 

bahs eder. Çanakkale ehitleri için, binlerce âbide üst üste konulsa, 

Âkif’in göklerle konuan âbidesine eriemez… Ben, bu k›ymetli hocam-

dan üstad›n methini iiterek, eserlerini okuyarak, ona g›yaben â›k 

olmutum. “Ah!” diyordum, “o büyük adam› bir defac›k görsem, elini öpsem, 

dünyalar benim olacak”.

Bir gün, ona bir mektup yazd›m. Hayranl›¤›mdan, sevgimden ve kendisini görmek 

istedi¤imden bahsettim. Cesaretimin cür’et oldu¤unu zannediyor, terler döküyor-

dum. Zarf›n üzerine “Maçka-Tevikiye Sa¤l›k Yurdu, air Mehmet Âkif” diye 

yazd›m.. Bir tereddüt.. Aceba eline vas›l olur mu?.. Mektubu cebime koydum ve bir 

günümü üstad› bulma¤a hasrederek, sokak sokak dolat›m. ‹kindi geçmiti; niha-

yet sora sora matlup olan binay› buldum. Kap›c›ya yaklaarak:

— M›s›r’dan yeni gelen air Mehmet Âkif Bey burada m› yat›yor?

diyebildim. Kap›c› beni süzerek cevap verdi:

— Evet. Burada yat›yor. Siz onun nesi oluyorsunuz?.. Kendisine haber vere-

yim.

Vücudumu s›cak bir ter kaplam›t›. K›pk›rm›z› oldu¤umu, yüzümün hararetinden 

anl›yordum. Ne cevap vermeli! Allah›m! Nihayet lisenin son s›n›f›nda bir talebe-

yim. Öyle büyük bir adam›n huzuruna ç›kmak için, bu vasf›m çok cürümsüz ve yüz 

k›zart›c› diyordum. Mahcup bir lisanla özür diledim:

— Hiç bir eyi de¤ilim, fakat, o çok büyük bir air oldu¤u için, kendisini gör-

mek dilemitim.

— O halde kendisine haber vereyim.

Helecan ve heyecandan titriyor, cümlelerimi a›r›yordum. Hemen at›ld›m:

— Rica ederim kendisine u mektubu verin.. Yar›n kendisini ziyaret 

edece¤imi ve bu vas›ta ile imdiden kendimi g›yaben tan›tt›rm› 

oldu¤umu söyleyin.

Adamca¤›z, tuhaf tuhaf yüzüme bakarak mektubu ald› ve içeri girdi. Ben de 

hemen oradan uzaklaarak büyük bir cürüm ilemiim gibi, o gün akama kadar 

ma¤mum ve mahcup dolat›m.

Pazar günü, benim gibi onu sevenlerden bir arkada›m› alarak kendisini ziyarete 

gittim. Bu arkada, imdi Askerî hukuk, üçüncü s›n›f talebesidir. Yan›na girene 

kadar çekti¤im helecan›, hayat›mda hiç bir hâdise kar›s›nda, hiç bir yerde çekmi 

de¤ilim. Bu ciheti anlatma¤a u¤ramak, bo bir emektir.

Bir hastabak›c› kad›n vas›tasile odaya dahil oldu¤um zaman, o büyük üstad› 

karyolas›nda yasd›¤›na dayanm› bir halde gördüm. K›sa bir sakal›n çevirdi¤i 

avurdlar, çukurluklar has›l ederek içeri batm›, geni omuzlar› daralm›, çehre 

uzam›, gözler büyümü, öyle nafiz, öyle parlak ve öyle dip diri bak›lar› vard› ki… 

‹çimden: “‹te” dedim, “hastal›k nedir bilmiyen biricik uzuv, bu parlak gözlerdir”. Koca 

air, benim defterimdeki Mehmet Âkif Bey’e hiç benzemiyordu. Sihhatte olan biri-

cik uzuv, hâlâ dima¤›mda canlanan gözleri idi. Yan›na yaklat›m, askerce bir selâm 

verdikten sonra, hemen büyük bir itiyakla eline sar›ld›m ve derin bir huû ile o eli 

öptüm. Öyle hissettim ki, onun mübarek eline de¤en dudaklar›mda, hiç bir günah 

izi kalmam›t›r.

Maltepe Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği 
yaparken genç talebelerine Âkif sevgisini 
aşılamayı vazife edinen Namık Kemalzâde 
Ali Ekrem Bey (Bolayır).
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Yer gösterdi, oturduk. Üstad›n mütebessim bir çehre ile söyledi¤i ilk cümlesini 

iittim:

— Dün gelmi ve bana bir mektup göndermisin. Hemen gelmeniz için 

haber gönderdim, fakat gitmisiniz.

— Beni tan›m›yordunuz Efendim.. Onun için s›k›ld›m huzurunuza 

ç›kma¤a..

— Ne zarar› var o¤lum. De¤il mi ki ruhen ve mânen benimle çok evel 

tan››yorsunuz.

Bu zarif cümle kar›s›nda tekellüm etme¤e imkân bulam›yarak âciz ve mahcup 

önüme bakt›m. Odada, o vakte kadar kendile alâkadar olma¤a f›rsat bulamad›¤›m 

bir adam söze kar›t›:

— Üstad›m.. Bunlar Nam›k Kemalzade’nin talebeleridir.

Bunu söyleyen Faruk Nafiz’di.

— Evet.. dedim, Ali Ekrem Bey bilhassa sizi görmemizi çok tavsiye etti ve her 

derste sizden hayranl›kla bahseder.

— Allah raz› olsun.. Eksik olmas›n!.

Sonra Faruk Nafiz’e hitaben:

— O biçare adam nas›ld›r? dedi. O¤lu Cezmi öldükten sonra çok fena bir 

vaziyete dümü ve çok çökmü diyorlar. Henüz ziyaretime gelmedi 

fakat, gelemedi dersek daha do¤ru olur.

Faruk Nafiz Bey, bu hususta üstada uzun uzun izahat vererek Ali Ekrem Bey’in 

ma¤dur ve mâzur oldu¤unu, babas› aleyhine söylenen sözlere tahammül edeme-

yip, çok defalar a¤lad›¤›n› söyledi.

Koca üstad, hem dinliyor ve hem de:

— Vah!. Vah!. Yaz›k!. u insanlar ne nankör mahlûklard›r. Kemal gibi bir 

adama nas›l dil uzat›yorlar.

diyerek tessürünü izhar ediyordu.

Art›k onlar konuuyor, biz dinliyorduk. 

Faruk Nafiz Bey bir aral›k, ‹brahim Alâeddin Bey’in, Yunus Nadi’nin k›z›n› göre-

rek: “Yarâb! Senin hikmetine ak›l ermez, bazen yunustan halk edersin lüferi” dedi¤ini, 

üstada hikâye edince, hayli güldü ve:

— Aferin.. Aferin ‹brahim Alâeddin Bey’e!. Çok houma gitti, çok houma 

gitti.. Ne zarif bir bulu, dedikten sonra ilâve etti:

— Do¤rusu, ben Alâeddin’i severim. Çok ince bulu ve görüleri vard›r.

Yine bir aral›k Faruk Nafiz Bey öyle dedi:

— Abdülhak Hâmid Bey ziyaretinize geldi mi üstad?

— Evet. Geçen gün aa¤› gelmi ve kart›n› göndermi. Tabii kabul etmedim. 

O koca dâhiyi, ben nas›l aya¤›ma getirtirim. ‹yileti¤im zaman, ilk f›rsatta, 

ilk iim, elini öpmek olaca¤›n› bildirdim.

Hayret etmitim. Bu ne sayg›, bu ne büyüklük ve bu ne muazzam sesti. Art›k 

mevzu Hâmid’e intikal etmiti. Büyük üstad, Abdulhak Hâmid hakk›nda öyle 

diyordu:Faruk Nafiz Çamlıbel
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— Son yazd›¤› eseri M›s›r’da okudum, hayret ettim. Koca Hâmid eserlerinde 

hâlâ gençli¤ini ya›yor. Hiç ümit etmemitim, o yata bir adamdan, ancak 

ya›n›n eserini bekliyordum. Hâmid yüz ya›na da gitse art›k inand›m ki, 

yine eserleri genç ve dinç kalacak. Ak olsun, hayret ettim do¤rusu! 

Sonra yata¤›ndan bir parça do¤rularak devam etti :

— M›s›r gençli¤i, Nam›k Kemal’i çok iyi anl›yor fakat, Hâmid’i.. Asla!.. 

Nedense Hâmid’i bir türlü anlayam›yorlar, tan›yam›yorlar. Fakat haklar› 

da yok de¤il. Hâmid bazan eserlerinde öyle yükselir ki, bulutlara kadar 

uzan›r. Onu anlamak için oralara ç›kmak laz›m . Nerede o kudret bizde!. 

Bazan da çocuktan daha küçük olur ki, o kadar da aa¤› inmek laz›md›r. 

Zaten Hâmid demek tezad›n kendisi demektir. Lâkin ne olursa olsun, 

air-i azam unvan›na lay›k bir zatt›r Hâmid!. u muhakkak ki; Makber 

onun ebediyetinde yükselen granit bir âbidedir. Sözünün buras›nda, 

Faruk Nafiz Bey:

— Üstad!. dedi, sizin de “Çanakkale” gibi y›k›lmaz bir âbideniz var!

Büyük üstad mütevaz›âne gülümsiyerek ba›n› sallad›:

Hay›r.. Eserlerimin hepsi, ben göçmeden göçüyor. Fakat unutulm›yacak ve beni 

and›racak bir eserim varsa, o da “‹stiklâl Mar›”d›r. ‹tiraf ederim ki, ‹stiklâl 

Mar›nda, ne büyük bir sanat ve ne de derin bir iiriyet vard›r. Biricik hususiyeti, 

çok samimi oluu, içten gelerek yaz›lmas›d›r. Lâkin, bu vas›f beni and›rma¤a sebep 

olamaz. Güvendi¤im cihet onun tarihi bir k›ymeti haiz oluudur . Cumhuriyetimizin 

ilk ‹stiklâl Mar› olmas› dolay›sile belki beni ilerde yadettirme¤e vesile olur. 

Frans›zlar›n da “Marseyyez”i, bu kabildendir ve bana en büyük ümidi, o verir .

Yine Faruk Nafiz Bey soruyor:

— Kolay m› yazars›n›z üstad?.

— Hay›r .. Hay›r . Bilâkis çok düünerek ve çok güç yazar›m.

— Yeni bir eseriniz var m›?.

— Evet.. Çok iyi olaca¤›n› tahmin etti¤im, yeni bir eserim var. Mevzu tema-

mile haz›rlanm› ve her eyi bitmitir. Fakat sadece yazmak kald›. 

‹naallah biraz iyili¤e yüz tutunca hemen bal›yaca¤›m. Lâkin böyle 

devam ederse, bir ey yapaca¤›m›z yok.

Daha bir çok eyler konutular ve biz, sadece dinledik. Aras›ra bize dönüyor, nere-

li oldu¤umuzu, ismimizi soruyor ve iltifatta bulunuyordu.

Bir aral›k Faruk Nafiz’e dönerek:

— Memleket gençli¤i her halde bizi unutm›yacak, Allah raz› olsun arka-

dalardan, belli ki bu hususta gençli¤e kuvvetli bir telkin veriyorlar, 

dedi..

Hayli oturmu ve bu doyulmaz muhavereye kap›lm›t›k. Neden sonra akl›ma geldi 

ki, “Bir hasta huzurunda fazla oturmak do¤ru de¤ildir”, aya¤a kalkt›k ve müsaade 

isteyerek elini öpüp ayr›ld›k.

Art›k ben de kendimi mehur bir adam zannediyor ve içimden sevinç dolu bir 

gurur ta›yordu. Büyük air Mehmet Âkif Bey’in elini öpmü ve iltifat›na mazhar 

olmutum. Sonra kendisini bir kerre daha ziyaret ettim, bu sefer de yan›nda Hakk› 

Süha Bey vard›. Ne yaz›k ki, bu ziyaretim onu son görüüm olmutu. Kaynak: Akp›nar, ubat-Mart-Nisan 1940.
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214.

Fikret - Âkif davası nedir? Müdafiler ne söylüyorlar?

Haz. R. G. Arkın

Cevap veren: Sabiha Zekeriya Sertel

Fikret-Âkif kavgas› yirmi seneden fazla bir mazisi olan, bazen millî, bazen 

içtimaî, bazen ahlâkî ve bazen de edebî kisvelere bürünerek sahnede görü-

nen bir davad›r. Bu davan›n yeni safhas›, Yeni Sabah gazetesinde “Fikret’in 

heykelini mi dikmeli, eserlerini mi yakmal›?” bal›kl› anketle balam› ve 

neticede iki taraf mahkemelik olmulard›r. Daha sonra Sabiha Zekeriya 

Âkif’le Fikret Kavgas›194 ad›n› ta›yan bir broür neretmi, Âsar-› ‹lmiye 

Kütüphanesi sahibi Eref Edip de ‹nk›lâp Kar›s›nda Âkif-Fikret, Gençlik-

Tanc›lar ve Kurtulu Harbinin ‹mân Kayna¤› ‹stiklâl Mar› m›d›r, Tarih-i Kadim 

mi? ad›n› verdi¤i bir broürle müdafaas›n› yapm›t›r. Bu iki broür, yirmi 

y›ll›k münakaay› yepyeni bir safhaya sokmu bulunuyor. Fakat Sabiha 

Zekeriya, broürü ile kanaat etmemi, bütün münakaalara yeniden ve 

etrafl› olacak bir eser haz›rlamaya balam›t›r.

Ben, Yeni Mecmua okuyucular›n› daha önce bu fikirlerden haberdar etmek 

maksadiyla Sabiha Zekeriya Sertel’i Moda’daki evinde ziyaret ettim. Hasta 

olmas›na ra¤men yata¤›n›n üzerinde Safahat ciltleri, Rübab-› ikeste, Âkif ve 

Fikret hakk›nda neredilmi broür ve kitaplarla kâ¤›t ve kalem vard›. 

Mütemadiyen okuyor ve notlar al›yordu. Zemin kendili¤inden aç›lm›t›:

— Rahats›zl›¤›n›z kötü bir tesadüf ama, meguliyetiniz maksatlar›na 

uygun bir zemin haz›rlad›¤› için bulunmaz bir isabettir. Ben de sizi 

Fikret-Âkif meselesi için rahats›z ettim. Bu Fikret-Âkif davas›n›n 

sizce mahiyeti nedir? dedim.

Sabiha Zekeriya heyecanl› idi. Bu mevzu üzerinde konumak arzusu, bir-

denbire, haz›rlanm› gibi cevap vermesinden anla›l›yordu.

— Fikret’le Âkif aras›nda ç›kan dava, bir kanaat ve fikir kavgas›d›r. 

Fikret’in Tarih-i Kadim’de fikirlerini aç›k aç›k yazmas›na Âkif 

tahammül edememi onu z›nd›k ve zangoç s›fatlariyle tahkir 

etmitir. Âkif kendi kanaatlerini serbest konumas›na kar› müsa-

maha göstermemitir. Bundan sonra bu dava muhtelif devirlerde 

tazelenmitir. Fikret’in Kolej’de muallimli¤ini bir milliyetsizlik 

telâkki eden Sebilürreadc›lar Fikret’e ve Servetifünûn gençli¤ine 

kar› hücuma geçmilerdir. ‹kinci devrede Türk Oca¤›’na mensup 

baz› gençler Fikret’i milliyetsizlikte itham etmilerdir. Bunun sebe-

bi tamam›yla siyasîdir. Fikret haks›zl›¤a tahammül edemiyen bir 

adam oldu¤u için, ‹ttihad ve Terakki zaman›nda yap›lan suistimal-

lere, tahakkümlere boyun i¤memi, gür sesiyle hakk› ve halk› müda-

faa eden Han›ya¤ma ve 95’e Do¤ru iirini yazarak ‹ttihad ve Terakki 

194 Yeni Sabah gazetesinde açılan bir ankette Tevfik 

Fikret aleyhinde cevaplar neşredilir. Sabiha 

Zekeriya Sertel bu cevapların aslında “inkılâp-

lara yönelik” olduğu görüşünü savunarak bazı 

yazılar yayımlar. Bunun üzerine Yeni Sabah 

gazetesi Sertel aleyhine bir hakaret davası açar. 

Açılan davada sunduğu müdafaanameyi, Sertel 

Fikret-Akif kavgasına dair yazdığı kitabın giri-

şinde yayımlar. Bkz. Sabiha Zekeriya Sertel, 

Tevfik Fikret Mehmet Akif Kavgası (Tevfik Fikret 
Aleyhinde Neşriyattan Doğan Dava Münasebe-
tiyle Hazırladığım Müdafaaname), Tan Matba-

ası, İstanbul, 1940.
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f›rkas› da Türk Oca¤›’nda baz› gençleri vas›ta yaparak Fikret’e kar› 

bir hareket yapm›t›r.

Fikret’in ölümünden sonra tekrar Sebilürreadc›lar taraf›ndan Fikret’e kar› 

yap›lan hücumlarda Türkoca¤› gençleri dahi Fikret’i müdafaaya geçmilerdir. 

Son defa Yeni Sabah gazetesinde Fikret aleyhine yap›lan hücumlarda da tek-

rar Sebilürreadc›lar sahneye ç›km›, ink›lâb›m›z›n ruhuna tamamiyle z›t bir 

mant›kla Fikret’e tekrar hücum etmilerdir. Bu defa da ink›lâpç› Türk 

gençli¤i Yeni Adam’da, Vakit’te, Tan’da, Ulus’ta Fikret’i müdafaa eden yaz›lar 

yazm›lard›r. Ben de bu meyanday›m. Beni mahkemeye sevkettikleri için 

kendimi ve Fikret’i müdafaa lüzumunu duydum. Çünkü bu dava ahs›ma ait 

olmaktan ziyade ink›lâp gençli¤ini alâkadar eden bir davad›r. Fikret’in 

ahs›na kar› yap›lan hücumlar arkas›nda ink›lâb›n umdelerine dahi hücum 

edilmitir. ‹nk›lâb› müdafaa hepimizin vazifesidir.

— Fakat muar›zlar›n›z hilâl ve üheda kelimeleri, ‹stiklâl Mar› üze-

rinde durarak sizi itham ediyorlar. Buna ne dersiniz? 

— Muar›zlar›m, yani Eref Edip benim mahkemede söyledi¤im müda-

faaya mukabil verdi¤i cevapta bu “üheda”, “hilâl” ve ‹stiklâl Mar› 

kelimelerini ortaya koyarak, demagoji yap›yor. Benim müdafaada 

bundan kat’iyyen bahsedilmi de¤ildir.

Benim müdafaamda ortaya koydu¤um esas meseleye cevap vermiyor, 

Cumhuriyet kanunlar› kar›s›nda bir adam›n dinsiz oldu¤u için tahkir 

edilemiyece¤i aç›k bir hakikat iken buna niçin cesaret etti¤ini izah etmiyor, 

benim hiç bahsetmedi¤im ‹stiklâl Mar› ve üheda kelimeleri üzerinde 

duruyor. Tan gazetesinde bir muharrir böyle bir yaz› yazabilir. Bunu bana 

mal edip, buna hücum etmesi softa mant›¤›n›n ezelî takti¤idir. Mamafih ben 

bütün bu suallere ve bana kar› yapt›¤› hücumlara Sebilürreadc›ya Cevap 

ismiyle ç›karaca¤›m broürde cevap verece¤im. Sebilürreadc› bana gençlik 

nam›na cevap veriyormu, bu gençli¤in kim oldu¤unu bilmiyorum, ink›lâba 

düman bir gençlik bulunabilece¤ini zannetmiyorum, fakat ben ink›lâp 

nam›na konuuyor ve mücadele ediyorum. Çünkü gençlik Kemalist 

ink›lâb›n› benimsemi ve bunun müdafaas›n› üzerine alm›t›r.

— Size göre Âkif milliyetçi ve ink›lâpç› m›d›r? De¤ilse hangi cepheler-

den?

— Âkif ne milliyetçi ne ink›lâpç›d›r. Âkif’in milliyetçili¤i Müslüman 

milliyetçili¤i, Âkif’in vatan› Müslüman vatan›d›r. Türk vatan› 

de¤ildir. Arnavutluk istiklâl istedi¤i zaman yazd›¤› bir iirde, ve 

bütün iirlerinde bunu aç›k aç›k söylemitir. 

Âkif Müslüman vatan› ve Müslüman milliyeti tan›r. Bunun içindir ki Atatürk 

apka ink›lâb›n› yapt›¤› zaman Türk vatan›n› b›rakm›, Müslüman vatan›na 

kaçm›t›r. Âkif’in bu hareketinde bir kanaat kuvveti, karakteri bulabilirsek 

de Âkif’i ink›lâb›n kabul etti¤i mânada milliyetçi kabul edemeyiz. Bu sebep-

le Âkif millî air de¤ildir. ‹stiklâl Mar›’n› yazmas› da onun milliyet akidesini 

de¤itirmez.

Âkif’in, Tevfik Fikret’in Robert Kollej’de 
öğretmenlik yapmasını tasvip etmemesi ile 
başlayan süreç Türk edebiyat ve fikir  
tarihinde Fikret ve Âkif taraftarlarını ve  
karşıtlarını doğurmuştur. Bu iki isim  
çevresinde veya onların üzerinden yapılan ve 
fikirden dine uzanan tartışmalar Âkif’in  
vefatından sonra da hızından hiçbir şey  
kaybetmeden devam edecektir.
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Âkif kat’iyyen ink›lâpç› de¤ildir. Daha ilk zamanlarda, Servetifünûn’da 

Edebiyat-› Cedidecilerin iir tarz›n› de¤itirmelerine kar› yazd›¤› iirde 

ecdad›n mesle¤inden ayr›lmamak lüzumunu hayk›rm›t›. Bundan sonra 

Âkif’te daima de¤imelere kar› iddetli bir mukavemet vard›r.

Ziya Gökalp’›n ailede ink›lâp yapmak lâz›md›r diye yazd›¤› makalelere kar›, 

tesettürü müdafaa eden iiri de ink›lâptan ne kadar kaçt›¤›na delildir.

Ailî bir ink›lâp olsun” diyen meyûs olur? 

Baka hiçbir ey kazanmazsa da bir… olur! 

Çünkü “ç›plak” ink›lâbat›n rezalettir sonu.

iirde ink›lâba, tesettürün kalkmas›na tahammül edemiyen Âkif’e nas›l 

ink›lâpç› diyebiliriz? Milliyeti ve vatan›, Müslüman milliyeti ve Müslüman 

vatan› olarak kabul eden Âkif’e nas›l milliyetçi diyebiliriz? apka giymemek 

için, memleketten kaçan adam nas›l ink›lâpç› olabilir?

— Fikret milliyetçi ve ink›lâpç› m›d›r?

— Fikret milliyetçidir. Ayn› zamanda insaniyetçidir. Fikret’in 

insaniyetçili¤i ile milliyetçili¤ini telif edemiyenler onu milliyetsiz-

lik ve vatans›zl›kla itham ederler. Fakat Fikret’in insaniyetçili¤i on 

sekizinci as›r filozoflar›n›n insaniyetçili¤i mahiyetindedir. Millî 

hudutlar içinde, birbirine düman olm›yan bir milletler camias› 

görmek ister. Kendisi, bundan sonra bütün iirlerinde Türk 

vatan›n›n, Türk milletinin müdafiidir. Fikret gençli¤e hitab eden 

Ferda iirinde sadece Türk vatan›n› terennüm eder.

Sönsün müebbeden o cehennem senin bugün 

Cennet kadar güzel vatan›m var, u gördü¤ün 

Zümrüd bak›l›, inci etaretli k›zca¤›z 

Kimdir, bilir misin, vatan›n imdi sayg›s›z 

Bir göz bu nazl› çehreye -Allah esirgesin- 

Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin 

‹ster misin u ak sakal›n paki muhteem 

Pianci vakar›na bir kirli el demem 

Hattâ yabanc› bir el uzans›n?..

Fikret millî hudutlar içinde mahfuz sayd›¤› vatana bir yabanc› elin uzanmas›na 

mütehammil de¤ildir. ‹nsaniyetçili¤i onun milliyet hudutlar›n› y›kmam›t›r.

Fikret’in istedi¤i vatan bütün tarakkiyatiyle, füyuzatiyle ink›lâplariyle yük-

selen vatand›r. O bunun hasretini çekmi, son nefesine kadar bu ümitle 

yaam›t›r… Fikret “Garpl›lamak” mânas›nda tamamiyle ink›lâpç›d›r. 

Fikret’in “içtimaî ink›lâp” diye muayyen bir ink›lâp felsefesi yoktur. Yaln›z 

maziye ba¤lanmaktan iddetle müteneffirdir. Bilâkis gözü daima istikbalde, 

daima terakkidedir. Milletin, vatan›n yükselmesi için mazi ile alâkas›n› 

kesip, asr›n tarakkilerine, seyrine uymak, tarakkiyi köstekliyen bütün 
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do¤malar›, akideleri, ba¤lar› k›r›p koparmak hususunda korkusu olm›yan 

bir ink›lâpç›d›r.

— Fikret Tarih-i Kadim’inde materyalist midir?

— Fikret Tarih-i Kadim’inde materyalist de¤ildir. On sekizinci as›rla, 

on dokuzuncu asr›n “müspet ilimleri” ve bu devirlerdeki airlerin, 

filozoflar›n varl›k düsturunu izah eden tesirleri alt›ndad›r. ‹lk 

devirlerde çok dindar olan Fikret, geçirdi¤i fikrî istihaleden sonra , 

art›k varl›¤› din ve mucizat ehlinin anlatt›¤› çerçevenin d››nda 

görmü, ilmin hudutlar› içinde izah edilen bir varl›¤a ve felsefeye 

inanm›t›r. Bu maddecilik demek de¤ildir. Fikret’e materyalistten 

ziyade pozitivist diyebiliriz.

Ben Fikret’in felsefesini, ahlâk›n›, milliyetçili¤ini, ink›lâpç›l›¤›n› ‹nk›lâp 
Kar›s›nda Fikret-Âkif ismiyle yazma¤a haz›rland›¤›m eserde izah edece¤im. 

Bu k›sa görüme ile bunu izah mümkün de¤ildir. Yirmi yedi seneden beri 

Fikret’le Âkif aras›nda, ve her devirdeki münevver gençlikle, Âkifciler ve 

Sebilürreadc›lar aras›nda devam eden bu kavgan›n mahiyetini gençlere 

anlatmak lâz›md›r. Çünkü bugün Âkif’le Fikret bizim ink›lâp merhalemizde 

ikide bir öne sürülen semboller olmulard›r. ‹nk›lâb› anlamak, ink›lâb› 

benimsemek, ink›lâb› müdafaa edebilmek için bu sembollerin mahiyetlerini 

anlamak lâz›md›r.. Ezbere ink›lâp yaamaz.

Kaynak: Yeni Mecmua, c. III, S. 56, 24 May›s 1940, s. 4 ve 13.

Sabiha Zekeriya Sertel’in  
Âkif aleyhine Tevfik Fikret’in  
müdafaasını yaptığı kitabın kapağı. 
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215.

Fikret - Âkif davası nedir? 

Eşref Edip [Fergan]

(Geçen say›m›zda Sabiha Zekeriya’n›n Fikret’i müdafaa ederek 

Âkif’e hücum eden yaz›s›n› okumutunuz. Bu hafta da Eref Edip’in 

Fikret’e hücum ederek Âkif’i müdafaa eden yaz›s›n› okuyacaks›n›z).

Yeni Mecmua okuyucular› geçen hafta Âkif-Fikret davas› hakk›nda Sabiha 

Zekeriya’n›n cevab›n› okuduktan sonra elbette ki bu mütalâa ve kanaatleri 

cerhetmek ve tam aksini isbat etmek mevkiinden Eref Edip’in söyliyecekle-

rini bir hafta merakla beklemilerdir. Sabiha Zekeriya’n›n s›k s›k tekrarlad›¤› 

Sebilürread’›n eski sahibi olan Eref Edip de bu davay› kendi noktai nazar›na 

göre müdafaa etmektedir. Yeni Mecmua, bu davada bitaraf kald›¤› içindir, ki 

Âsar-› ‹lmiye Kütüphanesi sahibi Eref Edip’e, Sabiha Zekeriya’ya sordu¤um 

ayn› sualleri sordum ve cevaplar›n› not etmekle iktifa ettim. Hükmü, okuyu-

culara b›rak›yorum.

— Âkif’le Fikret aras›ndaki davan›n mahiyeti nedir?

— Âkif’le Fikret aras›nda ahsî bir dava yoktur. Hattâ Âkif, Fikret’in 

baz› iirlerini be¤enir, takdir ederdi. Fikret, Tarih-i Kadim’i ile 

Türklerin vicdanî mukaddesat›na taarruz edince Âkif bundan çok 

müteessir oldu. Bir müddet sonra Fikret, irfan›n›n tebdil-i tabiiyet 

etti¤ini ilân ile Protestanlara arz-› hizmet edince, Âkif, Fikret’in bu 

karaktersizli¤ini u beyit ile edebiyat tarihine tescil etti:

imdi Allah’a söver, sonra biraz bol para ver 

Hiç utanmaz Protestanlara zangoçluk eder

Âkif unu demek istiyordu:

— E¤er Fikret, fikir ve kanaatinde samimi bir adam olsayd› bir taraftan 

Allah’a sö¤erken di¤er taraftan dinî bir müessese olan Protestan 

oca¤›na yanamamas› lâz›mgelirdi.

Âkif’le Fikret aras›ndaki ihtilâf›n menei ite bu hâdisedir. Art›k ondan sonra 

ne vakit Tarih-i Kadim an›lsa derhal Âkif’in bu beyti de hat›rlan›r.

Bu davan›n mahiyetine gelince, Süleyman Nazif bunu Mehmet Âkif  ünvanl› 

eserinde uzun uzun uzad›ya izah etmitir. Mehmet Ali Ayni de Reybîlik, 

Bedbinlik, Lâilâhilik adl› eserini s›rf Tarih-i Kadim’in mahiyetini terih ile red-

dine hasretmitir. Sonra Fuat Köprülü, ‹smail Habib, Ahmet Naim, 

T›bbiye’den K. Ekler, Hukuk’tan M. Sencer, N. Salih, Ahmet Avni, Behçet 

Kemal Ça¤lar vesair zevat da Tarih-i Kadim’i tenkit etmilerdir. 
Eşref Edip yaşlılığında, bir toplantıda  
objektiflere yakalanmış.
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Görülüyor ki davan›n mahiyeti Fikret’le Âkif aras›nda ahsî bir meseleden 

ibaret de¤ildir. As›l mesele, Fikret’in bu manzume ile Türk milletinin vicdanî 

mukaddesat›na taarruz etmesidir. Demek ki davan›n bir taraf› Tarih-i Kadim, 

di¤er taraf› da Türk milletinin vicdan›d›r. Burada mütecaviz Fikret’tir, ken-

disine tecavüz olunan da mukaddes vicdan-› millîdir. Âkif burada, isimlerini 

söyledi¤im zevat gibi, Türk milletinin vicdanî mukaddesat›n› müdafaa mev-

kiinde idi. Tanc›lar ise imdi mütecaviz tarafta yer alm›lard›r. Malûmuâliniz, 

her davada evvelemirde tarafeynin tekili lâz›md›r.

Esas davaya gelince, Fikret’in böyle bir manzume ile uluhiyete ilân-› harp 

ederek Türk milletinin mukaddesat-› vicdan›na ulu orta taarruz etme¤e 

hakk› var m›yd›, yok muydu? Süleyman Nazif diyor ki:

“Fikret vicdan›n›n ink›lâb-› me’umunu bakalar›n›n mukaddesat-› vicda-

n›na söven bir manzume ile ilân edince, o zaman herkes, hususiyle kalbinde-

ki hiss-i imân›n o sözlerle cerihadar edilmi oldu¤unu ve o cerihan›n ac›lar›n› 

duyan her mümin kendinde bir hakk-› itab ve cevap görür”.

T›bbiye talebesinden K. Ekler diyor ki: “Fikret vaktiyle çok mutekit bir 

Mehmet Tevfik Efendi iken bilâhare bukalemunun renk de¤itirmesi gibi 

fikrini tebdil ederek milletin dini ve imân› ile alay etmeye balam›t›r. 

Filhakika kimsenin vicdan›na kar›maya hakk›m›z yoktur. Fakat ayn› suret-

te Fikret’in de vicdan›m›za kar›m›ya ve küfretmeye hak ve salâhiyeti yoktu. 

Maalesef Fikret Müslümanlar›n vicdanî fikriyat›na ve mukaddesat›na Tarih-i 

Kadim iiriyle taarruz etmitir”.

Fuat Köprülü unu ilâve ediyor:

“Türk milliyetperverleri bu gibi birçok meselelerde Fikret’ten 

tamam›yla ayr› bir yol takip etmek mecburiyetindedirler”.

Demek ki Fikret’in haks›z ve münasebetsiz bir i yapm› oldu¤u hakk›nda 

Türk mütefekkirleri, milliyetperverleri, faziletli gençleri müttefiktir. Esasen 

Fikret’in kendisi de bu hareketini bir “cinayet” addetti¤ini rasathane müdü-

rü Üstad Fatin’e itiraf etmitir. 

Doktor R›za Tevfik de bunun tevil götürür yeri olmad›¤›n› geçenlerde 

Beyrut’ta Kandemir’e söylemitir.

imdi kala kala bu ilhadnamenin taraftar› yaln›zca Tanc›lar kal›yor.

Sabiha Zekeriya diyor ki:

“Ne Kolej’de muallimlik etti¤i için, ne Tarih-i Kadim’i yazd›¤› için, ne 

de o¤lu Amerika’da kald›¤› için Fikret’i tenkit edenleri ink›lâp 

gençli¤ine mensup addetmiyorum” (s. 20)

Demek ki Tanc›lar›n “‹nk›lâp Amentüsü” Tarih-i Kadim’dir. ‹te alenen bunu 

söylüyorlar. Her kim buna imân ederse ink›lâpç›d›r, kim buna kar› söz söy-

lerse ink›lâpç› de¤ildir. Tanc›lar›n Bab›âli caddesindeki merkezinde Tarih-i 

Kadim bürosunun efi Sabiha Zekeriya’n›n ortaya koydu¤u düstur ite 

budur. Demek ki Tanc›lar›n ink›lâp amentüsü udur: “Her eref yapma, her 
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saadet piç; kahramanl›k vahet; ne harp, ne muharip, ben benim, sen de sen; 

ne Rab, ne ibad!” Tanc›lar bu diyarda bunlara imân edecek bir genç bulurlar-

sa ak olsun. Faziletli bütün ink›lâp gençli¤i, ruhlar› çürüten bu fikirleri 

iddetle reddeder.

Tanc›lar bir taraftan Tarih-i Kadim’i pek haks›z ve fuzulî olarak bir ink›lâp 

amentüsü gibi saf dima¤lara yutturmaya çal››rken, di¤er taraftan da Büyük 

Millet Meclisi’nin yüksek karar›yla milletin ruhuna tercüman olan ‹stiklâl 

Mar› ve Çanakkale’deki Türk kahramanlar›na ithaf olunan Meçhul ehit 

iirlerindeki “hilâl” ve “üheda” kelimelerine taan ediyorlar. (Tan, 4/1/1939)

Tanc›lar burada öyle bir düstur koyuyorlar: “‹slâm timsâli olan hilâlden 

bahsetmek, Çanakkale’nin topraklar›n› s›k›nca üheda f›k›raca¤›n› söyle-

mek bizim idealimize inanmamak demektir”. Ve ilâve ediyorlar:

“Gençli¤in bu ince farklara dikkat etmelerini istemek hakk›m›zd›r”.

‹te Tanc›lara kar› yap›lan bütün müdafaalar onlar›n bu gibi bat›l fikirleri 

ileri sürmelerine kar›d›r. Profesör Ferit Kam’a göre “Bünyan-› fezaili y›kan”, 

Süleyman Nazif’e göre “imân› bo¤an” bu fikirler müdafaas›z kal›rsa saf 

dima¤lar üzerinde -Profesör Fuat Köprülü’nün tabiriyle- “y›k›c› ve me’um 

tesirler” b›rak›r.

Tanc›lar›n bu düsturlar›na kar› birçok faziletli gençler, hamiyetli mütefek-

kirler Yeni Sabah’ta müdafaalarda bulunmular; Abidin Daver de 

Cumhuriyet’te yazd›¤› iddetli bir makale ile Tanc›lar›n çanlar›na ot t›kam›, 

hilâle uzanan dillerini kulaklar›na ba¤lam›t›:

“Hilâlden bahsetti¤i için ‹stiklâl Mar›’n› sevmemek Türk bayra¤›n› 

sevmemek demektir. ‹slâm alâmeti de olsa Türk bayra¤›na girdi¤i için 

“hilâl”i sevmeye ve saymaya mecburuz”. (Cumhuriyet, 20/2/939)

“üheda” tabirine gelince, vatanlar› ve istiklâlleri u¤runda feda-y› can eden 

Türk askerleri elbette ehittir. Vatan ve istiklâl müdafaas› elbette bir cihat 

gibi mukaddestir. Tanc›lar diyor ki, “Bizim idealimize göre böyle de¤ildir”. 

Halbuki üheda nesli olan Türk milleti bu tabirle iftihar eder. ‹stiklâl ve 

vatan müdafaas›n› bir cihat gibi mukaddes addeder. ‹te ahsiyattan 

sarf›nazar üzerinde durulacak meselelerin biri de budur.

Sabiha Zekeriya diyor ki: Benim mahkemede okudu¤um müdafaanamemde 

hilâle, ühedaya, ‹stiklâl Mar›’na taan meselesi mevzubahs olmam›t›r. Tan 

gazetesinde bir muharrir böyle yazabilir. Bunu bana mal etmek do¤ru 

de¤ildir”.

Sabiha Han›m kendisini galiba ceza mahkemesinde zannederek usul-ü ceza-

iyeye ait bir avukatl›k oyunu yapmak ister. Takdir buyurmalar› lâz›md›r ki 

ceza mahkemesinde de¤iliz. Vicdan› millî ve akl› selim huzurunday›z. 

Aram›zda ahsî bir niza yoktur. Varsa söylesinler. Mesele, Tanc›lar›n mukad-

desat› milliyeye kar› tanlar›d›r. Tanc›lar bu fasit fikirlerinden tövbe ederek 

bu taarruzlar›n› geri al›ncaya kadar müdafaada devam etmek, vicdan› millî 
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nam›na, herkes için bir vazifedir. Sabaiha Zekeriya Tanc›lardan hariç 

de¤ildir. Kaçamak yapma¤a çal›mas›n. unu da ilave edeyim ki Tan gazete-

sindeki bu yaz› imzas›zd›r. Gazete nam›nad›r. Mukaddesat-› milliyeye kar› 

bu kadar çirkin bir taarruzda bulunacak faziletli hiçbir Türk çocu¤u olamaz 

ve Tanc›lar bu lekeyi kimseye süremezler. 

Mamafih e¤er Tanc›lar bu tecavüzlerinden rücu ediyorlarsa aç›ktan aç›¤a 

gazetelerinde yazs›nlar, desinler ki:

— Biz nas›lsa bir hata iledik, “hilâl” ve “üheda” tabirlerine taan ettik-

çe Tarih-i Kadim gibi y›k›c› ve me’um bir eseri bir ink›lâp amentüsü 

diye ileri sürdük. Fakat hata etti¤imizi anald›k.

— Âkif’in milliyetçili¤i, ink›lâpç›l›¤› hakk›nda biraz izahat verir misi-

niz?

— Milliyetçilikten maksat, Türk camias›n›n inhilâl ve izmihlâlden 

masun kalarak millî vahdetini muhafaza etmesi ise bunun ba›nda 

Âkif gelir. Âkif’in sözlerini aksine çevirerek onun kasdetti¤i 

mânan›n tamam›yla z›dd›n› ileri sürmek, mugalatadan baka bir 

ey de¤ildir. Âkif o sözleri bundan otuz sene evvel, Türkiye’nin 

nüfusu 33 milyon oldu¤u zaman söylemiti. Yabanc›lar bu camiay› 

parçal›yarak kolayl›kla yutulacak bir lokma haline getirmek için 

hariçten millet aras›na tefrikalar sokuyorlard›. Bunun neticesi ola-

rak Arnavutlar, Araplar, birer birer camiadan ayr›l›yorlar, ayr›l›rken 

koca k›t’alar› da birlikte sürüklüyorlard›. Âkif bu bedbaht akibetle-

ri görerek üzülüyor, o iirlerini Türk camias›ndan ayr›lmak isteyen-

lere kar› yaz›yordu; Arnavutluk ne demek oluyor? Arab’›n Türk’e rüc-
han› m› var? diyordu. Bunlar Âkif’in en büyük Türk milliyetperveri 

oldu¤unu gösterir. 

O benim milletimin y›ld›z›d›r parlayacak 
Hakk›d›r Hakk’a tapan milletimin istiklâl 
Kahraman ›rk›ma bir gül, ne bu iddet bu celâl? 
Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl.

Âkif burada milletim, ›rk›m dedi¤i, Türk milletinden, Türk ›rk›ndan bakas› 

m›d›r?

Âkif’in ink›lâpç›l›¤›na gelince, Cenab ahabettin’in “Edebiyat›m›zda muadi-

li olm›yan bir âbide” [diye] tavsif etti¤i As›m’›n sonunda Âkif öyle diyor:

‹nk›lâp istiyorum ben de, fakat Abduh gibi 
Yoksa ellerde kör âlet, efeler tertibi, 
Bab›âlileri basmak, adam asmakla de¤il, 
Çek bu iten bütün ihvan›n›, kendin de çekil. 
Gezmeyin ortada, o¤lum, sokulun bir sapaya. 
Varsa imkân›, yar›n avdet edin Avrupaya.

Demek ki garb›n ilmini, tekni¤ini almak hususunda Âkif de ink›lâpç› idi. 



s e s s i z  y a ş a d ı m514

Fakat elbette ki bilâ kayd u art garpç› olamazd›. Çünkü garb›n bir de dini 

vard›r ki onunla bizim hiçbir münasebetimiz yoktur ve olamaz. Sabiha 

Zekeriya mazi ile tamamen alâkay› kesecek, akideleri, ba¤lar› k›r›p kopara-

cak bir de¤ime acaba ne biçim eydir? Yabanc› kaynaklardan gelen bozgun-

cu k›z›l ink›lâplara Âkif elbette taraftar olamazd›.

Sabiha Zekeriya, ecdaddan müntakil gayz›ndan, yahut fenâ halde tutuldu¤u 

anla›lan Tarih-i Kadim hastal›¤›ndan, büsbütün a›rd›¤› görülüyor. Âkif’i 

ink›lâp aleyhtar› gösterece¤im diye Abdülhak Hâmid’in bir iirini Âkif’e mal 

ediyor; bunun alt›na da “bak›n›z, Âkif bu iirinde nas›l ink›lâp aleyhinde 

bulunuyor!” diyor. Pek ömür bir tetkik ve istidlâl!

A Sabiha Han›m! Bilmiyor musunuz ki o iir, Hâmid’in bir eserindeki 

“nâkâfi” tabirinin gramer noktas›ndan do¤ru olmad›¤›n› iddia edenlere 

kar› Abdülhak Hâmid’in yazd›¤› cevabî bir iirdir? Sonra daha tuhaf›, 

Sabiha Zekeriya, iiri de yanl› anl›yor, tamamiyle ters mâna veriyor. 

Abdülhak Hâmid’in:

Bize gelmiti zira mesleki ecdad nâkâfi

m›sra›nda, Sabiha Zekeriya’n›n dedi¤i gibi ecdad›n mesle¤inden ayr›lmamak 

lüzumu hayk›r›lm›yor, bilâkis kaide çerçevelerine ba¤lan›lam›yaca¤› söyle-

niyor.

Sabiha Zekeriya’n›n uyduruuna göre: Servetifünûn’da Edebiyat-› Cedideciler 

iir tarz›n› de¤itiriyormu ta Âkif bu iirinde (!?) ecdad›n mesle¤inden 

ayr›lmamak lüzumunu hayk›rm›!

Art›k buna katmerli hata m› diyelim, yoksa an kasdin tahrif ve iftira m›? Her 

ne ise, biz bahsimize gelelim. Âkif lafla de¤il, fiilen lisanda, iirde büyük 

ink›lâp yapm›t›r. Âkif edebiyat›n da vatan› oldu¤una imân eder, edebiyat-

tan ahlâkî, içtimaî bir faide bekler, el birli¤iyle insanl›¤a do¤ru yürümek 

ister, edepsizli¤in balad›¤› yerde edebiyat›n bitti¤ini söyler, dilimizin 

ivesini hiçbir ecnebî aya¤›na çi¤netemeyiz derdi. Edebiyattaki ink›lâb› da 

böyle idi.

Siyasî ink›lâpç›l›¤›na gelince, saraya kar› gelerek Anadolu’ya geçti¤i, 

ba›ndan sonuna kadar millî harekette, en yeisli günlerde gönülleri imân ve 

heyecanla doldurdu¤u, Büyük Millet Meclisi hükümetinin teessüsünde 

büyük hizmetleri oldu¤u herkesçe malûmdur.

— Sabiha Zekeriya Âkif’in ink›lâptan korkarak Türk vatan›ndan 

Müslüman vatan›na kaçt›¤›n› söylüyor.

— Yalan. Bir kere, Âkif korkacak bir yarad›l›ta olmad›¤›n› herkes 

bilir. Zaten her sene M›s›r’a gidiyordu. Sonra rahats›zland›. Bir 

müddet orada kald› ve yedinci Safahat› olan Gölgelerdeki en güzel 

iirini orada yazd›. Âkif her zaman kanaatlerini, prensiplerini 

bütün cihana eserleriyle ilân etmitir. Onu yak›ndan tan›yanlar 

bütün hayat›nda kendisinden hiçbir zaman cebanetten eser görme-

dikleri gibi fikr-i hürriyetini de hiçbir tesir ile takyid etmemi 
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oldu¤unu bilirler. Binaenaleyh ona korkakl›k isnad› gülünç olmak-

tan baka bir ey de¤ildir.

Sonra, Sabiha Zekeriya’n›n Türkiye’yi Müslüman vatan› addetmeyip de 

M›s›r’› Müslüman vatan› addetmesi çok ayan-› hayret bir iddiad›r. Her 

taraf› camilerle dolu olan bir memleket nas›l olur da Müslüman vatan› 

olmaz? Türkiye’de ‹slâm ibadethanelerine nispetle kaç tane havra, yahut 

kilise vard›r? Binde bir bile de¤ildir. ‹stanbul’un göklere yükselen minarele-

rini Sabiha Zekeriya görmüyor mu? Türkiye, M›s›r’dan ve bütün 

Müslümalarla meskûn olan memleketlerden çok daha ziyade bir Müslüman 

vatan›d›r. Çünkü H›r›stiyanlam› ve Yahudilemi bir Türk art›k Türk 

say›lmaz. Binaenaleyh Sabiha Zekeriya Türkiye’yi Müslüman vatan› addet-

memesi anla›lmaz bir iddiad›r.

— Biraz da Fikret’in milliyetçili¤inden ve ink›lâpç›l›¤›ndan bahseder 

misiniz?

— Sabiha Zekeriya Tarih-i Kadim’i “ink›lâb›n müjdecisi” diye Fikret’i 

en büyük ink›lâp mübeiri olarak gösteriyor. Tarih-i Kadim’deki 

fikirlerini ink›lâp düsturlar› ittihaz edecek milletlerin vay haline!

Her eref yapma, her saadet piç! 
Her eyin iptidas›, âhiri hiç! 
Kahramanl›k.. Esas› kan, vahet! 
Yere geç satvetinle ey serdar! 
Ne muharip, ne harb ü istilâ; 
Ben benim, sen de sen; ne Rab, ne ibad!

Bu fikirler mi ink›lâp müjdecisi oluyor? En k›z›l memleketler bile bugün ruh-

lar› çürüten, milletleri tarumar eden bu bat›l ve y›k›c› fikirlerden uzaklamaya 

çal››rken bunlar› söyledi¤inden dolay› Fikret’i en büyük ink›lâpç› addet-

mek, Tanc›lardan baka, memleketini, milletini seven hiçbir ferdin kabul 

edece¤i ey de¤ildir. Fikret bunlar› -üstad Fatin’in dedi¤i gibi- his ve uuru 

meflûç oldu¤u bir (…)195

Kaynak: Yeni Mecmua, c. III, S. 57, 31 May›s 1940, s. 13 ve 17.

195 Teknik bir sebepten ötürü yazının devamını oku-

yamadık. (haz.)
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216.

Mehmet Âkif’in edebî düsturları

Eşref Edip [Fergan]

(Geçen say›m›zda Âkif’i müdafaa eden uzun bir yaz›s›n› okudu¤unuz Eref 

Edip, ‹stiklâl Mar› airinin eser ve vesikalar›n› tetkik ederken onun edebî 

düsturlar›n› da sekiz maddede tesbit etme¤e muvaffak olmutur. Âkif’in 

bütün eserlerinde birer tez olan bu sekiz maddeyi aynen veriyoruz.)

*

Üstad›n edebiyat›m›z hakk›ndaki telakkilerini hulaseten u sekiz maddede 

toplamak mümkündür:

1. iir için, edebiyat için süs, çerez diyenler var. Karn› tok, s›rt› pek 

milletlere göre bu söz belki do¤rudur. Libas hizmetini, g›da vazife-

sini görmiyen edebiyat bize hiç söylemez. 

2. Hele “san’at san’at içindir” gibi yüksek nazariyeler bizim idrâkimizin 

pek fevkindedir.

3. Biz edebiyat›n vatan oldu¤una imân edenlerdeniz. O sebepten hiç-

bir milletin edebiyat›n› kendimize mal etmek istemeyiz.

4. arkl›lar her eyde oldu¤u gibi edebiyatta da pek geri. Garpl›lar her 

eyde oldu¤u gibi edebiyatta da pek ileri. Biz onlar›n edebiyat›ndan 

yaln›z san’at cihetiyle istifade etmek isteriz. Yoksa ecnebi emtias›n› 

yerli meta yerine satmak istemeyiz. Eserlerimiz kaba sabad›r, lâkin 

yerli mal›d›r.

5. Biz edebiyatta, ahlâkî, içtimaî bir faide bekleriz. Bizim içtihad›m›za 

göre, edepsizlik balad›¤› yerde edebiyat biter.

6. ‹çtimaî dertlerimizi dökmek, yaralar›m›z› aç›p göstermekten çekin-

meyiz. Meram›m›z kendimizi de¤il, maskaral›klar›m›z› maskara 

etmektir. Elbirli¤iyle insanl›¤a do¤ru yürümek isteriz.

7. Bizim için halka söyliyecek eserler lâz›m. Alt› yüz bu kadar sene-

denberi yaln›z havas› düüne düüne avam olmu gitmiiz. 

8. Sade yazmak bizim için as›ld›r. Ne zaman bu as›ldan ayr› dümüsek, 

mutlaka muztar kalm››z.

9. Hele dilimizin ivesini hiçbir ecnebi aya¤a çi¤netmiyece¤iz. Zira u 

hakikata iyice inanm››z ki dilsiz millet gibi ivesiz dil de ya›yamaz. 

Her dil kendi f›tri ivesi dairesinde terakki eder. Lisan›n ivesine 

uym›yan eserler mahdut bir halk aras›nda bir müddet yaar, lâkin 

sonra da ölür gider.

Kaynak: Yeni Mecmua, c. III, S. 58, 7 Haziran 1940, s. 8.
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“Âkif’in şiirlerine en güzel takrizi annesi söyledi. Oğlunun şair olduğunu herkesten 
sonra duyan Emine Şerife Hanım, bir gün, ona sordu:

— Sen şâirmişsin, öyle mi? Âkif:

— Eloğlu bu! Söylerler… İnanma anne! dedi ve ‘Mahalle Kahvesi’, ‘Küfe’ manzumeleri-
nin lâkırdıdan ibaret olduğunu annesi görmesin diye bunları ona okumamak istedi. 
Fakat annesi ısrar edince ‘Kahve’yi okudu; ondan evvel davranmak için de ilâve etti:

— Dedim ya, lâf!

Fakat annesi gözlüğünün üstünden, oğluna uzun uzun baktı:

— Hayır, dedi; lâf değil Âkif! İncesini ipe, kalınını sapa dizmişsin!” 

(Mithat Cemal, Mehmet Âkif)
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217.

Ezelî zıddiyet

Hüsamettin Bozok

1. Âkif-Fikret münakaas› gazete sütunlar›ndan kitap sayfalar›na geçti. 

Bunu fikir hayat›m›z için faydal› görüyorum. Sabiha Zekeriya’n›n 

Tevfik Fikret-Mehmet Âkif Kavgas› ve Sebilürreatç›ya Cevap adl› 

broürleri ve eski Sebilürreat sahibi Eref Edip’in buna kar›l›k ola-

rak neretti¤i ‹nk›lâp Kar›s›nda Âkif-Fikret broürü Türk gençli¤i için 

ibret al›nacak bir ders mahiyetindedir. Âkif ne dünya mikyas›nda, ne 

de Türkiye ölçüsünde bir sanatkâr olmad›¤› için, onun hayranlar› ile 

dümanlar›n›n aras›ndaki z›ddiyet bir estetik görü fark›ndan de¤il, 

birbiri ile hiçbir zaman uzlaam›yacak iki dünya görüünün ayr›l›-

¤›ndan ileri geliyor: ark ile Garp.

2. Âkif’in bugünkü Türkiye’de söyliyecek sözü kald› m›, kalmad› m›? 

bunu tayin etmek için bugünkü müsbet dünya görüü ile Âkif’in med-

rese zihniyetini kar›lat›rmak lâz›md›r: bir tarafta bütün müsbet 

ilim metotlar›na hasret çeken bir ülke, öbür yanda muhafazakârl›ktan 

kademe kademe irticaa kadar giden kar›koyucular; bir tarafta vicdan 

hürriyetine sayg› gösteren bir memleket kânunlar›, öte yanda 

iskolâstik medrese görüünün mahsullerinin devlet otoritesiyle her-

kese kabul ettirilmesini istiyenler; bir tarafta Garp’›n her nimetinden 

istifadeyi tekâmülün biricik art› addeden yeniye susam› bir zihni-

yet, öte yanda Garp’tan gelen her düünceyi, her mal› “gâvur mal›” 

diye telin edenler (medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar) ilh.

“Ey cemaat-i müslimin!.. Bilmi olunuz ki Müslümanl›kta kavmiyet 

yoktur. ayet kiminiz Arapl›¤›na, kiminiz Arnavutlu¤una, kiminiz 

Aşiyan’ına çekilmiş Tevfik Fikret  
derin düşüncelere dalmış…

(Beşir Ayvazoğlu arşivi)
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Türklü¤üne sar›lacak olursan›z, neuzü billâh hepimiz için husran 

muhakkakt›r”.

Mehmet Âkif, Sebilürreat.

Arab›n Türke, Lâz›n Çerkese, yahut Kürde; 
Acemin Çinliye rüchan› m› varm›? Nerde! 
Müslümanl›kta “anâs›r m›” olurmu? Ne gezer! 
Fikr-i kavmiyeti tel’in ediyor Peygamber. 
En büyük düman›d›r Ruh-u Nebi tefrikan›n; 
Ad› bats›n onu ‹slâm’a sokan kaltaban›n! 
Bunu benden duyunu›z, ben ki evet, Arnavudum… 
Baka bir ey diyemem… ‹te perian yurdum.

Mehmet Âkif, Safahat.

3. Bu iki uzlat›r›lam›yacak kutupun, hayat›n muhtelif sahalar›na göre 

izah› bir hayli uzat›labilir. Fakat hâlâ Sebilürreat’ç› fikirlerin 

ya›yaca¤›na inanan baz›lar› imdi de demogojik bir hareketle Âkif’in 

milliyetçili¤inden dem vuruyorlar: ‹stiklâl Harbi’nin iman kayna¤› 

Âkif’in ‹stiklâl Mar› m› imi yoksa Fikret’in Tarih-i Kadim’i mi?.. 

Meseleyi demogoji havas›ndan s›y›r›rsak u suâli sormak icap eder: 

bugünkü Cumhuriyet Türkiye’si Âkif’in içtimaî, iktisadî, hukukî ilh. 

fikirlerinden ne dereceye kadar mülhem olmutur?! Akl› ba›nda bir 

çocuk bile bilir ki, bugünkü Türkiye’nin yapt›¤› her yenilik hareketi-

nin, her ink›lâpç› iin esas›nda Âkif’in zihniyetine bir kar› koyma 

havas› vard›r. Bu memlekette gö¤üs kabartacak her i, Âkif’e ve 

Âkif’çilere ra¤men yap›lm›t›r!’

4. Âkif’i millî bir air olarak ileri sürmek bir teamül hâline gelmiti. Eref 

Edip onun ‹slâmî düünceleri üzerinde durmakla bir taktik hatas› 

yap›yor. Hem milliyet, hem özünü dinî esaslardan alan klerikal bir 

dünya görüü. Âkif Arnavutlu¤unu anmaktan çekinmedi¤i gibi, 

s›ks›k bu kavmî ayr›l›klar›n›n ve milliyet mücadelelerinin saçmal›¤›n› 

ileri sürmekten çekinmemitir. Âkif’i milliyetçi bir air kabul etmek 

için insan›n kör olmas› lâz›md›r!’

5. Âkif’in ink›lâpç›l›¤›na gelince; müstehase baz› düüncelerin, yürüyen 

dünya kar›s›nda tutunabilece¤ine inanan bir bez parças›n› ba›ndan 

ç›karmamak için anavatan›n› terk eden bir adam›n ink›lâpç›l›kla hiç-

bir alâkas› yoktur. Türkiye’nin milliyetçilik ve ink›lâpç›l›k umdeleri 

salâhiyettar fikir ve devlet adamlar› taraf›ndan izah edilmitir. Bunun 

için, Eref Edip gibi bir müfessire hiç kimsenin ihtiyac› yoktur.

6. Di¤er bir nokta da u: s›ks›k Türk gençli¤i nam›na konutu¤unu ima 

eden Eref Edip’in hangi Türk gençli¤inden bahsetti¤ini ö¤renmek 

faydal› olacakt›r. Bize, bugünkü Türk gençli¤ine gelince; Âkif gibi 

düünmedi¤imiz için Âkif’le art›k hiçbir al›veriimiz kalmam›t›r.

Kaynak: Yeni Adam, S. 287, 27 Haziran 1940, s. 6-7.
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218.

Mehmet Âkif kitabı hakkında

Vehbi Erder

Millî ve siyasî ve hatta dinî benli¤ini bile yeter kertede bilemiyen, pek uzun 

y›llar istibdat, saltanat idaresinin ihmal ve lâkaydisi, zulumü, tahakkümü ile 

inliyen, bitkin ve mütehayyir bir hale gelmi bir kütlenin; 31 Mart vak’as›, 

s›rayla: Trablusugarp, Balkan harbi facialar› ve nihayet Umumî harp badire-

lerini peipeine gören ve sars›lan mâsum asil milletimizin perian hali, ne 

hazindi? Bununla beraber ecnebî boyunduruklar› alt›nda inliyen, eriyen ve 

her an benliklerinden mühim varl›klar kaybeden mahkûm ‹slâm milletleri-

nin istiklâl, meâliyat, ve bütün hareket ve kabiliyetlerinden mahrum ve ât›l 

bir zavall› derekesine indirilmi bulunuyorlard›...

‹te derin atâlet; acz ü cehalet uykusunda as›rlarca uyutulan ‹slâm dünya-

s›n›n irfanî-medenî intibah ve tealisine; arz›n ihtiyaçlar›yle mütenasip 

terakki ve tekâmüllerine, refahlar›na mutedair k›ymetli yaz›lar›yle, 1908’den 

itibaren uzun y›llar verdi¤i emekleri hat›rlamay› kendi nam›ma vicdan 

borcu bilirim…

Evet necip bir milletin, tarihi an ve mefahir dolu Türk’ün kültür yay›m›n› 

deruhde etmek, millî ve vatanî tecellüd ve mukavemet duygular›n›, ve onda 

meknuz derin kabiliyet ve zekây› harekete getirerek medeniyet ve refah kafi-

lesine yetimek için ilkönce vatan müdafaas›, yurt, millet sevgisi telkini 

gerekti: Bunu kâfi derece yapanlar›n ba›nda Mehmet Âkif merhum vard›r.

Türk’ün, ehametine; vatan kurbanlar›n›n ve hassaten kahraman Çanakkale 

ehitlerinin ulvî ve mukaddes hat›ralar›na dünyan›n sonuna kadar ayn› 

ükran ve tehassüs teranesi terennüm edilecektir.

Millet nam›na da sönmez ebedî bir hat›ra olan Çanakkale destan›, ‹stiklâl 

Mar› mübdiine, Bay Eref Edip, büyük gayretlerle bir biyo¤rafi kaleme al›p 

ithaf etti.

Hayata gözlerini kap›yan Âkif’in mevki, rütbe iltifat ve tesir ve tehditlere asla 

inhina ve serfurû etmiyen itimad-› nefis ve medenî eceat sahibi bu mutevaz› 

insan›n hat›ras›na hepimiz için hürmet medenî ve vatanî borçtur kanaatin-

deyim. Gerek görüte gerek yaz› üslûbunda realist olan Âkif’in billur gibi 

effaf, do¤ruluk ve necabet kayna¤›, yurtseverlik dolu ruhunu cidden kadir-

bilir vakur münevver gençli¤in, onu ayr›ca mezar ba›nda anmas›, Üniver-

sitede ihtifal yapmas› iftihar› mucip olmutur.

Bu temiz, mert millî airi bu yüksek sanatkâr› seven hayranlar› bulunmakla 

beraber herkes için müttehiden sevilmiyece¤ine göre bir muar›z kütlesi 

görülmektedir.. Vatan airinin milletin, ve hak hakikat a›¤›n›n hizmetleri, 

eserleri, eserlerindeki yüksek sanihas› ve san’atkârl›¤›, samimi nevhalar›, 

coular›; hadise ve vak›alar› müsbet ve derin görüleri, hele kütleyi ilim zev-

kine, terakki ve refaha, millet ve vatan sevgisine, mekârime tergip ve iradlar› 
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vadisindeki yüksek tehassüs ve belâgatleri, heyecanl›, çok tatl› ve çekici sade 

üsluplar›..

Onun yaz›lar› tehassüs ve nevhalar›, tasvirleri öyle böyle basit okuma 

yazma bilen vatandalardan tutunuz da irfan ve edep vadisinde en yüksek 

mertebeye varan taraflar›ndan da istek ve lezzetle okundu¤u gözönünde 

tutularak, aleyhdarlar›n›n s›rf indî ve hissî, gayri makbul insafs›z hücum-

lar›n›n mâna ve mahiyetini anlamak ve izah etmek cidden müküldür… Âkif 

dinî airmi, mutaass›bm›… mi mi! Kadirinas münevver hakperest ekse-

riyetin iyi bildi¤i Âkif, ark›n oldu¤u kadar da garb›n irfan bedialar›n› 

hazmetmi müsbet ilimlere inanm› bir adamd›r.

Böyle münevver bir mütefekkirin taassup ve dar düünce ile zerrece müna-

sebeti olam›yaca¤›, ona taassup ve ham sofuluk isnad› i¤renç oldu¤u kadar 

da gülünç olaca¤› üphesizdir..

Modern air, ilham›n› mutlaka gül bülbül, ney mey, kad›n, tabiat ve müma-

sili mehasin ve bedayiden mi almal›? Kalemini bunlara hasr ü kasretmeli. 

Halbuki ilhamlar›n en temiz ve büyü¤ü en heyecanl›s› saf ve billûrisi fazile-

te, vatan ve millet sevgisi duygular›na dayananlar›d›r.

Ne yaz›kt›r: Baz› insanlar, hak ve hakikata derin bir bitarafî ile ba¤l› ve 

hürmetkâr insanlara onların san’at, fazilet, kemalât, bilgi ve zekâ lemaleriy-

le bezeli varl›klar›na hürmet etmeyi bilmedikten baka, zavall›l›¤›n› 

m›r›ldan›r, hayk›r›r dururlar; bu gibiler ac›nmaya lâyiktirler.. 

Herkesin dinî ve vicdanî kanaatleri muhterem ve mahfuzdur, kimse kimseyi 

bu yönden tenkit ve tezyifte hakl› olmamaktan baka mazur bile say›lamaz.

Tevfik Fikret de büyük bir airimiz ve mütefekkirimizdir. Âkif ile Fikret’in 

içtihat ve karakterce birbirine uymuyorlar diye muar›zlar›n›n bu çok de¤erli 

üstad airlerimize lisan ve kalem uzatmalar› nezahate ve terbiyeye elbette 

münafidir… San’at, ilim daima sahiplerine takdir ve hürmeti müstelzimdir:

Süleymaniye Kürsüsünde, Köse ‹mam, Mahalle Kahvesi, Küfe, Hasta, 

Meyhane, Seyfi Baba, Balkan Harbi, Necid Çöllerinde, Çanakkale Destan›, 

Bülbül, As›m, ‹stiklâl Mar› gibi mevzular› eninler, nevhalarla ördü¤ü bu 

iirleri, huu ile s›k s›k tertil ve inat ederim. ‹çtmaî yaralar›m›z›, müzmin 

hastal›klar›m›z› iyice tehis ederek bir an evvel tedavisine geçmeyi; medeni-

yet ve refah kafilesine yetimemizi candan ö¤ütliyen bu emsâlsiz büyük air 

gençli¤in nurlu, kültürlü yüre¤inde yerini muhafaza etmektedir. Yurdun 

hakiki sahibi, atiye emniyet ve iman timsâli olan ite bu vakur gençliktir.

Âkif’in sevgisini mevert [mert] imanl› sinesinde sakl›yan münevver gençli¤e 

ükranlar…

‹nsan üstad Âkif hangi iir veya yaz›s›n› okur da ondan derin derin vecidler, 

hayranl›klar duymaz. Üstad› ziyaret için tesadüfen ya¤murlu biraz da 

çamurlu bir A¤ustos gününde Topkap› mezarl›¤›na kadar uzanm›t›m. E¤er 

tesadüfen orada bir aile makberini düzeltmek ve boyamakla megul bir 

zat›n “… air Mehmet Âkif Bey nerede yat›yor biliyor musunuz?” sualime bir ad›m 

ötedeki dümdüz alâmetsiz küçük bir toprak yeri göstermeseydi do¤rusu 
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bulmakta çok mükülât çekecekmiim.. Merhumun candan içtihad ve irfan 

arkada› Naim Bey ve Muallim Cevdet Bey ve büyük muharrir ve kudretli 

edib Süleyman Nazif Bey merhumlar yan›nda, yaln›z zeminle bir seviyede 

toprak içinde belirli belirsiz, beton lahd olmasa bile aziz ölüye gömüleli beri 

hayat ve hizmeti, erefi ile mütenasip muntazam bir mezar, bir abide 

yap›lmas› için el at›lm› bulunmamas› insan› müteessir ediyor.

Bir senedir yap›ld› yap›l›yor denildi¤i halde bundan iki ay öncesine kadar 

ihmal edilmi bulunan bu büyük Adam’›n an›na lâyik güzel bir mezar›n›n 

meydana getirilememi olmas›ndaki ihmale de¤il bu küçücük ina iindeki 

a¤›r aksakl›¤a derin bir gönül k›r›kl›¤› ile içim yanarak adeta a¤layarak ora-

dan ayr›ld›md›.

Âkif hakk›nda onun çok sevdi¤i i’r ü edep yolda› muhterem ve de¤erli 

airimiz Mithat Cemal ve Bal›kesir saylav› muhterem [Hasan] Basri gibi 

de¤erli zatlar da kitab yazd›lar.. u bir sene içinde Âkif’in hakk›nda leh ve 

aleyhte yaz›lm› eserler veya makalelerle bu defa yine Üniversite salonunda 

gençlik tarafindan yap›lacak ihtifal ve saire hakk›ndaki konferans, hitabe ve 

yaz›lar› biraraya toplamak bir millî ödevdir.

Kaynak: Aksu, c. II, S. 22-6, Temmuz 1940, s. 9 ve 12.
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219.

İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif hakkında (I)

Ruhi Sağdıç

Geçen gün Yeni Sabah’ta “‹stiklâl Mar› De¤iebilir mi?” bal›¤› alt›nda, Âkif’in 
lehindeki baz› sözler toplan›p neredilmiti. Milletlerin istiklâlleri tehlikeye 
dümü bir mevsimde oldu¤umuz için istiklâlimize dair millî bir heyecan tera-
nemiz olan mar›n bahis mevzuu edilmesi ve içtimaî ruhtaki istiklâl hazz›n›n 
tazelenmesi yolunda yap›lan u neriyat, her halde, bouna bir gayret de¤ildir.

‹stiklâl airimiz merhum Âkif, sa¤l›¤›nda çok haks›z tarizlere u¤ram› bedbaht 
bir vatanperverdir. imdi u fani âlemden çekildi¤i halde aleyhine sald›ranlar 
ve onun bütün eserlerine, hatta aheseri olan “Çanakkale”sine ve “‹stiklâl 
Mar›”na hücum edenler eksik de¤il.. Kâh eseri olan mar›, kâh müessir olan 
air Âkif’i taarruz hedefi yapan bu savletler –gerekti¤i kadar- müdafaa edilmi 
de¤ildir, do¤rusu.

Görüyoruz ki: Âkif’in lehinde veya aleyhinde yap›lan münakaalar onu seven-
lerle onu sevmiyenler aras›nda yaln›z bir taraftarl›k ve aleyhtarl›k mübarezesi 
eklinde tecelli etmitir. Eserleri hakk›ndaki bahisler dahi, be¤enmek veya 
be¤enmemek gibi mizac hususiyetlerine göre, biri di¤erine uym›yan, ahsî 
kanaatlerden ileri geçmemitir.

Halbuki, hem kendi, hem dünya tarihinin en müdhi felâketlerini geçiren ve 
pek muhteem bir ink›lâb› muvaffakiyetle baar›p istiklâline tam bir zaferle 
ulaan Türk milletinin ‹stiklâl Mar›’n› ibda eden bir airin ismi üstünde dur-
mak, onun bütün meziyetlerini birer birer meydana koymak ve varsa sakat 
taraflar›n› tahlil ve tesbit etmek muhakkak -millî vecaib s›ras›nda gelen- ciddî 
bir mevzudur.

Bunu, lây›k olan s›hhat ve isabetle, yapabilmek için ancak; airin yaad›¤› devri 
bizzat ya›yarak airin ruhunu ezib yo¤uran âmilleri bilenlerin, ona kan 
a¤latan felaketleri bilfiil gözüyle görenlerin onun hislerine bir iir âbidesi 
halinde vücud veren yurd sevgisini o kadar samimiyetle duyanlar›n mevcut ve 
mebzul olmas› icab eder.

Bu fanî unsurlar ise gün geçtikçe eksiliyor ve nihayet bir gün gelecek ki hiç 
birinden eser kalm›yacak.. O zaman millî airimiz hakk›nda -eldeki metinden 
baka- malûmat arayanlar, üphesiz mübhem bir karanl›k içerisinde kalacak-
lar ve hayli zorluklarla kar›laacaklard›r. 

Onun içindir ki, Âkif’in ve eserleri hakk›ndaki bahislerin -her ne sebeple olur-
sa olsun- ard›n› kesmemek, onun lehinde ve hatta aleyhinde herkesin bildi¤ini, 
duydu¤unu söylemesine imkân vermek suretiyle müstakbel nesillere geni ve 
emin bir tetkik zemini haz›rlamak laz›md›r, san›r›m.

Yaln›z, bu bahislere giriirken, riayet edilmesi icab eden, baz› ilmî artlar göz 
önünde tutulursa mübahesenin indî fikir ve mülahazalarla faydas›z ve muz›r 
cereyanlar almas›na ve arada tezahür ve tebarüz edecek baz› k›ymetli hat›ra-
lar›n, dürüst ve ilmî kanaatlerin yaz›k olup gitmesine meydan verilmemi olur. 
O artlar acaba ne gibi eylerdir?

II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra  
başmuharriri Âkif olmak üzere, Eşref Edip, 
Ahmet Naim, Manastırlı İsmail Hakkı,  
Musa Kâzım, Bereketzâde İsmail Hakkı, 
Mardinîzâde Ebülula, Tahirü’l-Mevlevî,  
Halim Sabit… Sırat-ı mustakîm’i 
çıkarmışlardı. 
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Evet.. tenkid (intikad) artlar› acaba nelerdir? Bunlar› ö¤renmek için yeni bir 
vahiy inmesini beklemiye muhtaç de¤iliz. Bu artlar her zaman söylenmi 
oldu¤u için daima ve herkesçe bilinen, fakat nedense çok defa ihmal olunan 
eylerdir.

Bahis mevzumuz olan Âkif, bir zamanlar yurdun irfan âlemine edebiyat 
hocal›¤› da yapm›t›. Bamuharriri oldu¤u S›rat-› Mustakim mecmuas›nda baz› 
edebî mevzular üstünde, ilmî doktrinlere dayanan k›ymetli makaleler 
neretmiti. O makalelerden biri “‹ntikad” bal›¤› alt›ndad›r. O devirde kelime-
cilik taassubu âdetti. Âkif de o itiyada uyarak kelimenin do¤ru eklinde ›srar 
ederek “tenkid” yerine “intikad” tabirini kullanm›t›r.

Her ilim tabiri, gene ilmî tarif ile izah olunur tarz›ndaki metoda riayet eden 
Âkif, intikad tabirini “bir eseri tedkik edip de¤erli cevherlerini bulup meydana 
ç›karmak” yolunda izah eylemitir. 

Bunda kibar bir incelik var. Erbab›nca malûmdur ki, bir ey anlat›l›rken 
bazen sözün z›tlar› da kastedilerek dil kullan›l›r. Muhalif mefhumu murad 
etmek diye izah olunabilen bu ifade ivesinde, çok ince ve keskin bir tebli¤ 
kudreti mevcuttur. imdi -kelime müteass›slar› nezdinde galat ve sakat 
say›lsa da- ben de bu tabirin mehur olan eklini kullanarak, “tenkid” diye-
yim.. Evet, tenkid, bir mevzuun de¤erli cevherlerini bulup meydana ç›karmak 
yolunda tarif edilince bu cümlenin muhalif mefhumu öyle olmak laz›m gelir: 
tenkid, bir mevzuun ay›b ve kusurlar›n› say›b göstermek demek de¤ildir. 
Çünkü meziyetlerin üstüne perde germekten, faziletlere kar› silah çekmek-
ten ne ilmî, ne de amelî hiçbir fayda ç›kmaz. Bu hakikate akl›nda muhakeme 
kudreti, gönlünde ilim hürmeti olan hiçbir kimse itiraz etmez. E¤er serke bir 
inad ile ilmî lüzumlara isyan edenler olursa onlar hakk›nda verilecek hükmü 
–muhakkak selim olan- efkâr› umumiyeye havale etmelidir. ‹rfan pazar›nda 
serke ve anut âsileri, inzibat› içtimaiyenin müekkili olan efkâr› umumiye 
nefret kamç›siyle tedib eder.

urada küçük bir kayd koymak münasib olur. “Bir cemiyette efkâr yoktur, his-
siyat vard›r. u halde efkâr-› umumiye olamaz, belki hissiyat-› umumiye olur. 
Hissiyat› ise ilmî kanaatlere mesnet addetmek caiz de¤ildir!” tarz›nda basit bir 
nazariye ile tecavüzlerini meru göstermek isteyenler zuhur edebilir. Böyle 
bir dalâlete düenlere kar›, çok vazih ve sarih olarak, söylemelidir ki: Bütün 
kuvvetini ve isabetini eniyetten realiteden alan bugünün ilmi, hissiyat-› umu-
miyeye hürmetle k›ymet vermeye ve bu mesned-i metini asla ihmal etmemeye 
mecburdur.

Mücerred bir nazariye halinde kalan ve umumî hissiyata dayanm›yan hangi 
kanaat, hangi emel aya¤a kalk›p dimdik durabilir?

Öyle bir uyan›k ve uurlu devirdeyiz ki eskiden oldu¤u gibi- Efendim fennen 
böyle iktiza ediyor! diye herkese mu¤lak görünen bir ihtisas salahiyeti ile kana-
atlere, sökülmez bir perçin vurulamaz. Çünkü bugünün irfan terbiyesi; her 
iddiaya kar› “Niçin?!” diye sual sormak ve buna “Evet.. zira…” diye izahat 
almak, isbat istemek merkezindedir. Bilhassa “‹stiklâl Mar›” gibi âmmeyi 
alâkadar eden bir meselede, herkesin sahib oldu¤u hak ve salâhiyeti kullan-
mas› için hür bir irfan muhiti cumhuriyetle idare olunan Türk yurdunda dünya 

kadar engindir.Kaynak: Yeni Sabah, 2 Temmuz 1940.
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220.

İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif hakkında (II)

Ruhi Sağdıç

Dünkü söz mecram›za girelim: Tenkid; bir mevzuun ay›b ve kusurlar›n› 

say›p dökmek de¤ildir, demitik.

‹te Âkif’in -sözün z›dd›n› murad etmek yolu ile- bize, pek edibâne olarak, 

anlatt›¤› gibi tenkid; göze kestirdi¤imiz bir hedefe kar› dolu dizgin hücum 

etmek ve hasm›n›n faziletlerini, meziyetlerini bir y›ld›r›m ua ile eritip mah-

veylemek mânas›na gelmez. 

Ay›bl› ve kusurlu kimseler ve eserler, meydana koyacak bir cevheri buluna-

mayaca¤› için, tenkid mevzuu bile olamaz. 

‹stiklâl Mar›m›z›n ve onu ibda eden Âkif’in aleyhinde bulunan kimse acaba 

“Ben eserde ve müessirde cevher arad›m, fakat bulamad›m!” demek mi isti-

yor? E¤er böyle ise, bu u mânaya gelir: Necib ve nezih duygular›n ana yata¤› 

olan millî hissiyat-› umumiye, takdir kabiliyetinden mahrumdur. Vicdan-› 

içtimaî gafildir. 

Halbuki.. o içtimaî vicdan, Âkif’in münekkidi için “‹te! Âkif’i k›skanan 

hasedçi, Âkif’e sald›r›yor!” hükmünü vermekte ve bu hükümdeki isabet ve 

hakkaniyete üphe etmemektedir. Demek ki, içtimaî vicdan nazar›nda meç-

hul ve mübhem olan kuru bir ihtisas salahiyet-i mevhûmesine dayanan 

mütearr›z münekkidlerin ceza-y› sezas› böyle olur.

Âkif air de¤ildir! diyecek kimse, her eyden önce, iirin pek esasl› bir suret-

te tarif ve izah›n› yap›p ortaya koymal› ve bunu herkese do¤ru bir miyard›r 

diye kabul ettirdikten sonra Âkif’in eserlerini o miyarle yoklay›p ölçmelidir. 

Yoksa, keyfe göre de¤iecek bir endaze ile koca bir ‹stiklâl iiri de¤il ya en 

baya¤› bir deli saçmas› bile ölçülüp biçilemez.

Bir cemiyetin hissiyat›n› millî bir iman vetiresile bir tek cümlede topl›yan ve 

tarihin ahikas›na ç›k›p,

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak,  

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak!

diye ebediyetlere hayk›ran bir aire dil uzatanlar millî mukaddesata taarruz 

etmi olduklar› içindir ki, bütün milletin nefret ve lanetine tutulurlar. Bu hal, 

onlara belki öhret kazanmak gibi gelir. Fakat meum bir öhret. 

‹stiklâl airimiz Âkif, iirin ana p›nar›na hayran ve mütak kalarak diyor ki:

i’rin ba› hilkatteki âheng-i ezelmi 

Lâkin ben o âhengi ne duydum, ne duyurdum
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Evet.. idrakin eriyip söndü¤ü yerde gönül en içli duygular›n› fütursuzca 

sayar döker. Buna samimiyet derler ki; bizim bildi¤imize göre, iirin öz 

mayas› bu samimiyettir ite!.

Samimiyetten nasibi olm›yan biçare sözler, ne kadar kat› veya yumuak olur-

sa olsun, asla iir say›lamaz.

Herkes gibi ben de Âkif’in iirlerinde bir samimiyet deryas›n›n sevimli 

k›y›lar›n›, korkunç enginlerini, cokun dalgalar›n›, munis mehtablar›n› 

-hayranl›kla- seyrediyorum. “Hasbihal”i, “Canan Yurdu”nu, hele “Baytar 

‹brahim Bey” mersiyesini yazan bir kalem, e¤er Âkif gibi samimi bir airin 

elinde olmasayd›.. o derin felsefe-i hissiyat›n en mübhem ve mu¤lak 

noktalar›na kadar, bir cevelân ve beyan takati bulabilir miydi?!

Âkif’in yedi cildlik iir mucizelerini inkâr edenlerle Halil Nihad öyle alay 

etmiti:

“Âkif’in kesti¤i t›rnak bile olamaz birisi!”

30 milyonluk vatanda ve tebaas› olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u can çekiirken, 

onun orta dire¤i olan Türk’ün geçirdi¤i siyasî buhranlar›, çekti¤i içtimaî 

›st›rablar› ve sinesinde yatan millî istidad ve ihtiyaçlar› safahatile gösteren 

yedi cild iirin sahibi olan Âkif’e kar› mücerred sanat nam›na mahza insani-

yet nam›na olarak hürmet etmekte mükellefiz. Milliyet hesab›na ise kendisi-

ni öz yürekten sevmiye mecburuz.

Bu insanî mükellefiyet ve bu millî muhabbet iledir ki: Âkif’in ahs›, iirleri 

hakk›nda umumî bir alâka mevcuddur. Onun müspet taraflar›n› da, menfi 

cihetlerini de mevzu edecek olanlar, daima u millî ve umumî hissiyat› incit-

memeye dikkat etmelidirler. Yoksa Âkif’e ve iirlerine dokunmak büsbütün 

yasak edilmi de¤ildir. Dürüst bir vukuf ile, temiz bir ahlâk ile her air ve her 

iir gibi- Âkif’i de, iirlerini de münakaa mevzuu yapabiliriz. Haks›z teca-

vüzde bulunmad›kça hissiyat-› umumiyenin hakl› tariz ve itab›na u¤ramay›z.

Gündelik dedikodulardan baka Âkif lehinde -henüz kendi sa¤ iken ç›kan üç 

mühim eser hat›rl›yorum:

1. Süleyman Nazif’in Âkif Bey’i. Süleyman Nazif; air-i azam Hâmid’in 

ba havarisidir. O pek hameti bir kalem Napolyonlu¤u sürmü, az 

günde muzaffer yaz› hücumlar› yapm›t›r. Babadan miras bir iir 

istidad› ile kendine has gürlek bir üslub ile edebiyat kahraman› 

tan›nm› bir zatt›r. Âkif’le aralar›nda biraz siyasî içtihad ve ruhî 

mizaç fark› olmakla beraber, Âkif’in iirlerini be¤enmi, övmütür.

2. Hemerim ‹smail Habib’in Teceddüd Edebiyat› Tarihi’dir. Eseri, 

batan sona kadar isbat eder ki; ‹smail Habib, tuttu¤u mevzua 

geni bir vukuf ve salahiyetle hakim olabilen ciddî bir edebiyatç›d›r. 

Bu zat da -biraz istemiyerek- Âkif’i takdir ve sena etmitir. ‹stemi-

yerek diye bir iaret koydum. Çünkü o eserin müsveddelerini daha 

önceden görmütüm: O zamanlar ‹smail Habib, Âkif’le ahsen 

tan›mad›¤› halde, Âkif’in sanat kudretini, ifade selâsetini, halka 
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nüfuz ve müessiriyet derecesini izah için kitab›nda daha geni bir 

saha ay›rm›t›. Fakat.. ‹smail Habib, Âkif’in Ankara’da tan›t›ktan 

ve hatta onun henüz yar›m olan As›m’›n› k›smen kendisinden din-

ledikten sonra, kitab›n› bast›r›rken o sahifeleri biraz daraltm›, o 

uzun sat›rlar› az›c›k k›saltm›t›r. Bununla beraber Âkif’in ve onun 

iirlerinin lay›k oldu¤u takdir ve senay› büsbütün esirgememetir. 

Yaln›z biraz cimrilik göstermitir.

3. Cenab ehabettinin Serveti Fünun’da bir makalesi. Doktor Cenab; 

Servet-i Fünun devri diye edebiyat›m›za bal› ba›na bir fas›l açan 

zümrenin kudretli bir unsurudur. ‹nce duygulu iirler yazm›t›r. 

Seyyal bir üslûbu vard›r. Zekâ oyunlar› ile k›vrak istihzalar, i¤neli 

alaylar yapmak mizac›ndad›r. Bu zat, Hâmid’den sonra iki airi 

be¤enip medhetmitir. Birisi ‹zmirli Tokadîzade ekib, öteki 

Çanakkale için o muhteem iir âbidesini yapan Âkif.

Kaynak: Yeni Sabah, 3 Temmuz 1940.

Beyazıt Camii’nden Edirnekapı’ya 
doğru Âkif’in tabutu talebelerin 
elleri üzerinde.
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221.

İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif hakkında (III)

Ruhi Sağdıç

Âkif öldükten sonra onun ufûlüne a¤l›yan gözlerde yine Âkif’in pürüzsüz 

samimiyeti okundu. Âkif’teki mütevaz›, gösterisiz samimiyet, onun 

programs›z kalkan cenazesinde yine aynen fakat bütün hametile tecelli etti. 

Ard›nda b›rakt›¤› iz; bir damlac›k gözya›ndan ve nihayet sönüp tükenen bir 

“ene”nin nefesinden ibaret kalmad›. Sütunlarla matem, sayfalarla medh ü 

sena avazeleri yükseldi ve hâlâ yükseliyor. 

Âkif hakk›nda oldukça geni tafsilât›, [Âsar-›] ‹lmiye Kütüphanesi sahibi 

Eref Edip’in kitab›nda gördük. En mükemmel izahlar› da eski Bal›kesir 

[mebusu] Çantay’›n ç›karaca¤› büyük cildde okuyaca¤›z. Âkif’in Ankara’daki 

ömrü Hasan Basri ile birlikte geçmitir. Bülbül iirinin ve ‹stiklâl Mar›’n›n 

nas›l bir felâket gününde, ne gibi yasl› bir ümidsizli¤in istilâs› alt›nda;

Korkma!...

diye bir iman fevvaresi halinde f›k›rd›¤›n› Basri’den dinlemeli!

Ben, Âkif’le Basri Çantay’›n tavsiyesi ve Üsküdarl› air Talât Bey’in delâleti ile 

görüüp tan›t›m. Üsküdarl› air Talât Bey’in: 

Varken bu kadar güzide beytim 

Kald›m yine bir kira evinde

dedi¤i ikametgâh›na gittim. Yan›nda eczac› kimyageri Mustafa Bey varm›. 

Biraz ho beten sonra maksad›m› açt›m, delâletini rica ettim. O, Âkif’le 

görümek vesilesi ç›kt›¤›ndan pek holand›. Do¤ru Âkif’in evine vard›k. Âkif 

yemekte imi. Talât Bey’i “Vay Üstad! Bu ne lütuf, bu ne iltifat!” diye candan 

tezahürle kar›lad›, koltuklay›p yukar›ya götürdü. Bombo bir odan›n kup-

kuru tahta sedirine at›lm› olan eski bir kilim parças›n›n üstüne oturduk

Âkif kotu aa¤›dan eski bir kahve iskemlesi getirerek kar›m›za yerleti. 

Talât Bey kendi ›st›lahl› ivesile söylüyordu:

— Vallahi Efendi kardeim! Prens Abbas Halim Paa Hazretlerinin 

eref-i sohbetleriyle gâmiyab olsam… Zat-› faziletiniz gibi bir 

hüsn-ü karine nailiyetlerinden dolay› kendilerini tebrik edece¤im 

do¤rusu.

Âkif mahzun bir tebessümle cevab verdi:

— Üstad! Ya¤l› bir kuyruk buldu¤um için as›l beni tebrik etmelisin..

Sonra ac› bir gö¤üs geçirerek kendi kendine m›r›ldand›: — Ah.. dedi, ben bir 

çanak bakla a›na da raz›y›m!..
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(Bakla a›; Harb-i Umumi açl›¤›nda, ordunun ve bütün milletin nazar›nda 

mukaddes taam say›lm›t›.)

Basri Çantay’›n selâm›n› söyliyerek, tavsiye tezkeresini sundu¤um zaman 

Âkif’in gözlerinde samimi bir zevk ››¤› parlam›ya balad›:

— Üstad! diyordu, bu Basri Çantay’› siz tan›mazs›n›z kimdir? Bu 

çocuk alt›nla tart›lmaz. Elmasla belki. Fakat o kadar büyük elmas 

acaba dünyada var m›?

Ben ve Talât Bey, Basri Çantay’›n hassas bir air gönlünde bu kadar engin bir 

samimiyetle yer tutmu olmas›na derin bir hayranl›k hissediyorduk.

Art›k ertesi günden itibaren Âkif’le her gün Karesi Oteli’nin k›raathanesinde, 

sabahtan akamlara kadar konuuyorduk. Basri Çantay Karesi Oteli’nde 

misafir kald›¤› için Âkif onu bir gün ziyaretsiz b›rakm›yordu.

Tesadüfün lütuflar›yla Neyzen Tevfik, Haf›z Sami, Yenikap›l› Baki, Müste-

cabl›o¤lu Esad Adil, Ödemili Muammer gibi eski dostlar›m›n da itirakile 

ne samimi sohbetler yap›yorduk. Bu zevkimiz, raz› oldu¤u bir çanak bakla 

a›n› yemek için Âkif’in mecburen ta M›s›r’a gitti¤i güne kadar sürdü.

Ben, Âkif’i o zaman yak›ndan tetkik f›rsat›n› bulmutum. O, dostlar›na, 

ainalar›na birer etiket yap›t›r›rd›: Darülfünun müderrisi Ferid Bey’e 

Üstadc›¤›m, Naim Bey’e Hazreti Buharî, Elmal›l› Hamdi Efendi’ye Âlimül-

mant›k, Tahir Mevleviye Molla Siyer, Tarih-i ‹slâmc› adlar›n› takm›t›. Süley-

man Nazif’in firmas› sorulunca.. iaret parma¤›n› sivrilen dudaklar› üstüne 

götürerek “eytan kula¤›na kurun!” demiti.

Bir gün Âkif’in henüz neredilmeyen iirlerini istinsah ediyordum. Basri Bey 

sordu:

— Üstad›m, sen vadiyi de¤itirdin galiba?!..

Âkif acele izah etti:

— Hay›r! Benim as›l kendi vadim bu. Bunlar benim iirlerimdir. 

imdiye kadar nerettiklerim cemiyetindir.

Hasan Basri Çantay 23 Aralık 1955 
tarihinde Şehremini’ndeki İstanbul 
İmam Hatip Okulu yurdunda Akif 
hakkında konuşurken.
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Oh.. bu cümlede ne ümullü bir izah vard›. O, ileride tariz için kendisine 

medrese hocas›, cami vâizi diyeceklerini kestirmi olmal› ki; eserlerini, cemi-

yetin o zamanki nizam ve âhengine uyarak vücuda getirmi oldu¤unu aç›kça 

anlatm›t›.

Âkif hakk›nda -tariz kasdile olsa da- ne derlerse desinler, eserleri kendini 

utand›racak mahiyette de¤ildir. Süleyman Nazif’in dedi¤i gibi Âkif dü-

manl›¤›, züppelerin uydurdu¤u, süreksiz bir moda halindedir.

Bundan sekiz on y›l önceleri, matbuatta bir anket aç›lm›t›. Bu anket; 

ink›lâb›m›z›n daha önceden edebiyat›m›zda tebirli bir iaret ve in’ikas 

görülmü müdür? zemininde idi. Verilen cevablar› iyice takib edemedim. 

Bilmem Âkif’in o selis ve seyyal üslûbu ile millî intibah› telkin ve izhar eden 

m›sralar›ndan bahseden oldu mu?

imdi.. haf›zam› daima tezyin eden o m›sralardan birkaç›n› burada bir daha 

okuyup anay›m: 

Ey cemaat uyan›n elverir art›k uyku, 
Yok mudur sizde vatan nam›na hiçbir duygu?

Sahibsiz olan memleketin batmas› hakt›r 
Sen sahib olursan bu vatan kurtulacakt›r!

Sineler gayz›n› fa etmiye dursun vars›n; 
S›ra gelsin, o zaman var m› yürek, anlars›n!

Hele her gün dinî merasim gibi muntazaman üç defa “Padiah›m çok yaa!” 

diye avaz avaz ba¤r›ld›¤› bir hengâmda; 

Siz ey insanl›k istidad›n›n dünyada mahrumu! 
Semalardan da yüksek tuttunuz bir z›ll-› mevhumu!

demek ne kahramanl›kt›r. O zamanlardaki “Peygamber vekili” denilen 

padiah hakk›nda “Z›llullah fi’l-âlem: Alemde Allah’›n gölgesi” diye bir lâkab 

kullan›l›r, abdestsiz a¤›zlar için padiah laf›n› söylemek günah say›l›rd›. 

Bir ahsa esir olmay› bir koskoca millet  
Mekrinle mi yarab san›yor, kendine devlet?!

diyebilen -Âkif’ten baka- hangi babayi¤it airimiz var?..

Kaynak: Yeni Sabah, 4 Temmuz 1940.

Ârifnâme kitabı kapağı.
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222.

Bir önsöz196

Celâleddin Ezine

Yazmak intiar eden her yeni mecmua için mutatt›r. Hamle de bu âdete boyun 
e¤ecek. Mecmuan›n maksad›n› izah etmek, program›n› tasrih etmek demektir. 
Türk san’at ve tefekkür âleminde, Merutiyet’ten beri intiar eden risalelerin 
hepsi bir maksad› istihdaf ettiler. Klâsik, romantik, realist, humanist, dadaist 
gibi sonu “ist” ile biten bir tak›m ideolociyalar› kendilerine prensip edindiler. 
Mefkûrelerinden mülhem, sistemlerine uygun programlar›, beyannemeleri 
vard›. Yaln›z bir zümreye hitap edileri ve bir “k›s›m münevver”in mecmuas› 
olarak kalmalar› bu sebeplerden ileri gelmitir.

Hamle, sonu “ist” ile nihayet bulan kelimeleri bir program olarak de¤il, fakat 
k›ymetleri adesesinden gördü¤ünden dolay› ve “zümre sistem”ini, yani “bir 
k›s›m münevver”in mecmuas› olma¤› reddetti¤i için, beyannemesi yoktur. 
Maksad›, her münevverin yazabilece¤i, her münevverin okuyabilece¤i risale ola-
bilmektir. “Her münevver” dedi¤imiz zaman; ne romantik yazan›, ne realist 
düüneni, ne de futurizmaya iman edeni anl›yoruz. Bize göre “her münevver”; 
cevheri, k›ymeti, kültürü oland›r. Edebî mektepleri, mefkûrelerin ekillerini 
de¤il, fakat fertlerin istidatlar›n› ve k›ymetlerini istihdaf ediyoruz. Vasat bir 
mühendis, orta bir doktor, fena bir avukat bize yabanc› gelmez. Fakat vasat bir 
mütefekkir, orta bir edip, fena bir airin mevcudiyetini inkâr ediyoruz.

Fikir ve san’atta varl›k kudretli ve büyüktür. Yahut hiçbir zaman varl›k 
olamam›t›r. Mütefekkir, edip ve airin vasat›, ortas›, fenas› yoktur; ancak 
mükemmeli vard›r. eklinde ebedî san’at›n ifadesini görmedi¤imiz futurist bir 
manzumeyi, e¤er cevherinden mülhem ve varl›¤a müstenit ise, tam ölçülü ve 
ahenkli m›sralara tercih etmekte bir an tereddüt etmiyoruz.

‹zah edelim: Mecmuam›z›n bu say›s›nda Asaf Halet Çelebi’nin bir iir ve nesi-
rini, Do¤an Ruenay’›n “Mehmet Âkif” hakk›nda dinamik bir tenkidini 
okuyacaks›n›z. Ancak neoklasizman›n, yeni ve hakikî bir hareketin pidar› 
olabilece¤ine inand›¤›m›z için, Çelebi’nin iir ve nesri bize göre orijinal de¤il, 
fakat tuhaf ve gariptir. Do¤an Ruenay’›n tenkit yaz›sile hemfikir de¤iliz. 
Bizce, münekkidin iddia etti¤i gibi Mehmet Âkif müellifi 450 sahifelik bir 
hat›rat hasbihali de¤il, fakat ciddî tetkik mahsulü bir eser yaratm›t›r. Lây›k 
oldu¤u büyük ra¤beti bulam›yan bu kitap, garp dillerinde yaz›lm› bir çok 
biografiyalar›n fevkindedir. Üslûbu orijinal ve ahs›na münhas›rd›r. Hele 
münekkidin, air Mehmet Âkif hakk›ndaki fikirlerine hiç itirâk etmiyoruz. 
Aruzla ilk “bizim Türkçe”mizi konuan bir kahraman› ve hayatta oldu¤u kadar 
nâz›mda da s›rt› yere gelmemi bir pehlivan› ceffelkalem inkâr etmek 
akl›m›zdan bile geçmez. Aleksandrin’lerin Verlaine’i, George’si ne ise; bizim 
aruzumuzun Mehmet Âkif’i de odur.

O halde bu gibi yaz›larla terik-i mesai nas›l kabil olabildi? diye soracaklara u 
cevab verece¤iz: Âkif’e inand›¤›m›z kadar, Çelebi ve Ruenay’a da inan›yoruz. 
Bizden baka türlü düünebilirler, ne ehemmiyeti var, demek ki k›ymet ve cev-
herleri vard›r.

196 Bu metin öncelikle Mehmet Âkif’le ilgili olmayıp, 

Hamle’nin yönelişlerini ortaya koyan bir mani-

festo niteliğindendir. Ancak daha sonraki bazı 

yazılarında Celâlettin Ezine, bu metindeki Âkif’le 

ilgili serdettiklerine atıflarda bulunduğu için 

metni almayı uygun gördük. Bu yazıya yapılan 

atıflar için bkz. Bu kitapta: Nurullah Ataç, “Şiire 

Dair Düşünceler”, Selami İzzet Sedes, “Edebiyat 

Aleminde Mehmet Âkif”.  (haz.)
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Hamle’de bu gibi z›d fikirlere s›k s›k rastl›yacaks›n›z. Ahenksizlik, ahengimiz 
olacak. Sekter hükümleri, doktrinlere ba¤l› fikirleri y›rt›yoruz. Edebî inhisar 
eski bir mutlak›yet saltanat› kadar çürüdü. Fikirde yeni nizam›n bayra¤›n› 
aç›yoruz.

Edebiyat›, Patron-ferdin fikir ve hüküm inhisar›ndan kurtarmak için Hamle’yi 
ç›kar›yoruz.

Yukar›daki düüncelerle edebiyat›m›zda fikir, tarz ve eklin hürriyertini ilân 
ederken, “eski”lere olan sayg›m›z› da söylemeliyiz. “Eski”leri inkâr etmek öyle 
dursun; bilâkis hakikî yenili¤in garabette olmad›¤›na, fakat bir Fuzulî’nin, bir 
eyh Galib’in edebiyat›m›za bugünkü çenisini verebilen; onlar›n muhayyele, 
imaj ve vüs’atine zaman›m›z›n istihalesini perçinleyebilen “taze”likte oldu¤una 
kanaatimiz var.

Fakat eskinin yenisi, yenin de eskisi vard›r.

Bay Yakup Kadri, Bayan Halide Edip ve… Ve Recaizade Ekrem Beyefendi’nin 
hokkalar›n› art›k frijider dolab›nda bile muhafaza edemiyecek hale geldik. 
Eskidiler. Kad›n apkas› gibi, modaya tâbi fiyango ve renk hünerbazlar›, moda-
lar› sürdükçe yaarlar.

Peyami Safa, Nâz›m Hikmet, hattâ Halit Ziya, a¤dal› üslûbuna ra¤men, hâlâ 
roman tekni¤inde aamad›¤›m›z Halid Ziya, dimdik duruyorlar. Yenidirler.

Frenklerin Musset’sinin, Hugo’sunun, Daudet’sinin isimlerini elli sene sonra 
unutaca¤›z. Fakat Shakespeare, Rilke, Proust’un damgalar›n› as›rlar ta›yacak.

Eskilik ve yenilik ne fikirde, ne görüte, ne ekilde, ne de tarzdad›r. Peyami Safa 
ve Nâz›m Hikmet ayr› ayr› kültürlere inanan, görüleri baka, tarzlar› z›d, fikir-
leri aksi iki yaz›c› tipidirler. Ne ehemmiyeti var! Demek ki her ikisi de, fert, 
cemiyet ve kâinat istihalelerini benliklerinde yo¤urabilmi ve “güzel” eseri 
verebilmi insanlard›r. “Güzel” bal› ba›na bir mâna ifade etmez. Ferdin zev-
kine göre de¤ien bir bukalamuna benzer. Ancak cemiyetin süzgecinden geçip, 
dünya tenkidinin önünde eskimedi¤i gün “güzel eser”, “taze eser”dir.

Biz eskilik ve yenilik davas›n› bu ekilde anl›yoruz.

Hamle’yi, fikrin frijider dolab›nda muhafaza edilebilecek bir nesne oldu¤una 
inanmad›¤›m›z için ç›kar›yoruz.

“Eser”in bizim nazar›m›zda “taze” olmas› beynelmilel k›ymetini ifade etmez. 
Ölçüsü dünya pazar›ndad›r. Birbirimizi medh ü sena ederek göklere 
ç›karabiliriz. Fakat tam ayar ve vezin bizim rüvet terazimizde de¤ildir. Hakikî 
ve orijinal eserin k›ymeti dünya pazar›nda ölçüldü¤ü için, imtihan›n› da dünya 
tenkidinin huzurunda geçer.

Halbuki Türk hudutlar›n›n d››nda tek muharririmizin ismini bilen Frenge rast 
gelemezsiniz. Hele Avrupa’n›n ötesinde, Türk edebiyat›n›n mevcudiyetinden 
bile bîhaberdirler. Sonra bir Bulgar Vasov’u Paris kitapc›lar›n›n vitrinlerinde, 
bir Yunanl› Kanelopulos’un iirlerini Berlin kütüphanelerinde, bir Romanyal› 
Strati’nin eserlerini Amerika’n›n garlar›nda bile bulabilirsiniz. Frenkçeye tercü-
me edilmi eserlerimizi bertaraf, Türkçe as›llar›, müsterikleri bile alâkadar 
etmiyor. Dünyan›n en büyük kütüphanlerinden say›lan Vashington millî 
kütüphanesinde, Türk edebiyat› deyince, elinize üç broür s›k›t›r›veriyorlar.

“Bizce, münekkidin [Doğan Ruşenay] 
iddia ettiği gibi Mehmet Âkif müellifi 
450 sahifelik bir hatırat hasbihali 
değil, fakat ciddî tetkik mahsulü bir 
eser yaratmıştır. Lâyık olduğu büyük 
rağbeti bulamıyan bu kitap,  
garp dillerinde yazılmış birçok  
biografiyaların fevkindedir. Üslûbu  
orijinal ve şahsına münhasırdır. Hele 
münekkidin, şair Mehmet Âkif  
hakkındaki fikirlerine hiç iştirâk  
etmiyoruz. Aruzla ilk “bizim 
Türkçe”mizi konuşan bir kahramanı ve 
hayatta olduğu kadar nâzımda da sırtı 
yere gelmemiş bir pehlivanı  
ceffelkalem inkâr etmek aklımızdan 
bile geçmez. Aleksandrin’lerin 
Verlaine’i, George’si ne ise; bizim  
aruzumuzun Mehmet Âkif’i de odur”. 
(Celalettin Ezine)
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Halbuki Klasiklerimizden, Tanzimatc›lardan, Servet-i Fünunculardan, Fecr-i 

Âticilerden, Yeni Mecmualara kadar bir çok edip ve airlerimizin eserleri Frenk 

dillerine tercüme edildi. Hangisi sâlahiyet sahibi bir Frenk münekkidinin ten-

kidine mazhar olabildi? Hangisi mal›n› dünya pazar›nda satabildi? Aram›zdaki 

öhretler, kör edebiyat›m›z›n a› mahsullerinden baka bir ey de¤ildir. ‹in 

asıl elim taraf› kendi kendimizi aldatmam›zdad›r. ‹stedi¤imiz kadar varl›k 

iddiam›z› hayk›ral›m, beynelmilel olm›yan bir edebiyat mevcut de¤il demektir.

Edebiyat›m›z›n beynelmilel olamay››n›n sebebini ›rk›m›zda aramak hatad›r. 

Türk ›rk›n›n inkâr edilemeyen génie’si vard›r. Her sahada dâhiler yetitirmitir. 

‹bn Sina, Mevlâna Celâleddin Rumî, Simavnal› Bedreddin, Hoca Nasreddin, 

Fatih, Mimar Sinan, Kanunî Süleyman, Barbaros, Büyük Reit Paa, Atatürk, 

‹smet ‹nönü… gibi isimler beynelmilel deha listesinin ba›nda gelirler.

Geçen edebî nesillerin verimleri, y›llarca bir varl›k san›lan öhretler tam seme-

reyi veremediler. Türk edebiyat› beynelmilel olamad›¤› için muvaffak olamad›. 

Genç neslin en k›ymetli istidatlar›n› -tekrar ediyoruz; mezhep, mülâhaza, fikir, 

tarz, ekil nazar-› itibara almaks›z›n- bir araya toplamak arzusunda olan Hamle 

beynelmilel Türk yaz›c›s›n› yetitirebilecek yollar› arat›rmak için ç›k›yor.

Edebiyat›m›z›n bütün çorakl›¤›na ra¤men burnumuz Kaf da¤›ndad›r. Kendi-

mizi dev aynas›nda görüyoruz. Aram›zdan her hangi birimizin akl›na esti¤i 

gün, her hangi bir muharririn dehas›n› uzun bir makale ile terihe çal››yoruz.

Büyük tracedejia airlerinden Schiller’e, hayranlar›ndan biri:”Büyük dâhimiz!” 

diye hitap etmi. Schiller: “Aman, susunuz,” demi, “Goethe iitmesin. Onun 

yan›nda ben neyim? Deha, ulu orta savrulan tavuk yemi de¤ildir…”

‹çimizde öyle edip ve airler tan›yoruz ki, daha klasik tahsillerini bitirmeden, 

bir ecnebi diline vâk›f olmadan, ark ve Garp kültürlerinden tamamile bihaber 

olduklar› halde, dâhilik iddias›ndad›rlar. Dünya edebiyat›n› elesek yirmi tane 

dâhiyi güç ç›kar›r›z. Deha, Sandal bedesteninde, artt›ran›n üstünde kalan 

emtia de¤ildir.

Hamle bu fuzulî hayranl›¤›n önüne geçmek için ç›k›yor.

Tarihimiz, co¤rafî vaziyetimiz, içtimaî ananelerimiz, lisan›m›z bizi ark ile 

Garb›n aras›na s›k›t›rd›. Kökümüz ark’ta, örne¤imiz Garp’tedir. Tanzimat’tan 

beri, birinden di¤erine göç ediyoruz.

Mazimiz ‹slâm-Türk harsidir. Humanist-H›r›stiyan kültürü istinad›m›z olacak. 

Molozunu ve cevherini tefrik edebilmek için geldi¤imiz yolu bilmeliyiz. Dünya 

edebiyat ve fikriyat›n›n bütün eserleri dilimize tercüme edilmemitir. Edilenler 

de mevcudun asgarîsidir. Dilimizde ise örnek alaca¤›m›z bir roman veya hikâye 

daha yaz›lmam›t›r. Frenk örneklerinden istianeye mecburuz. Bir Garp diline 

vâk›f olm›yan bir Türk mütefekkiri yahut romanc›s› tasavvur edemiyoruz. 

Onun için Hamle son sahifesinde ilân etti¤i ecnebî diller kursunu aç›yor.

imdiye kadar nerolunan edebî mecmualar›n ekserisinin hedefi fikirde 

ink›lâpt›. Biz ink›lâb› de¤il, fakat “olan›n” kemale erimesini istiyoruz.

Bu da önsözün son sözüdür.
Kaynak: Hamle, c. I, S. 1, A¤ustos 1940, s. 
1 ve 3.
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223.

Tenkit: “Mehmet Âkif”

Yazan: Mithat Cemal, Semih Lütfi Kitabevi

Doğan Ruşenay

I. Yeni ‹nsanl›k’ta yazm› oldu¤um makalelerde Mehmet Âkif hakk›nda bir 

iki mütalâa serdetmitim, mütalâalar›m bugün de aynen baki olduklar› için 

o mevzua yeniden dönecek de¤ilim. Burada Mithat Cemal taraf›ndan kaleme 

al›nan Mehmet Âkif münasebetile biraz konumak istiyorum. Eser evvelâ 

uzun bir dostlu¤un son nianesi oldu¤u için onda bitaraf bir biyografistin 

hâletini aramak beyhudedir. Kald› ki Mehmet Âkif bir biyografi olmad›¤› gibi 

bir teknik mahsulü de de¤ildir. O âdeta bir hat›ra defteridir denilebilir.

Nas›l tan›m›lar, filânca kitab› nas›l okumular, kimlere ziyaretlerde bulun-

mular. Âkif’in sevdi¤i ve sevmedi¤i adamlar, kitaplar filân…

Mehmet Âkif hakk›nda 450 sahifelik bir hat›ra defteri vücude getirmek 

bana tuhaf geliyor. u sebeple ki Mehmet Âkif’in airli¤i, edebi ahsiyeti 

siliktir. Bitip tükenmek bilmiyen o muazzam kitap okundukça insan›n 

Mehmet Âkif ile dostlu¤undan bana ne, ne diye alelâde hat›ralar› bile kale-

me alarak okuyucular›n›n ba›n› a¤›rtma¤a kalk›yorsun, diyece¤i geliyor. 

Gerçekten sosyal olm›yan meselelerin efkâr-› umumiyeye arzedilmesi sinir-

leri bozuyor.

II. Müellifin üslûbu Edebî Yenili¤imiz müellifinin üslûbunu and›rmak ile 

beraber güzel ve pürüzsüzdür. Fikrimce yazd›klar›nda samimi olan bir 

muharririn üslûbunun kötü olmas›na imkân yoktur. Kelimeler do¤rudan 

do¤ruya bir k›ymeti haiz de¤illerdir, filozof Bergson’un söyledi¤i gibi; 

“Ruhlar› ok›yan kelimeler veya fikirler olmay›p hakiki düünmenin vezni ve 

ak››d›r. Okuyan ve dinliyen bu cereyana temas etmedikçe kelimelerden 

hay›r yoktur, çünkü bu cereyand›r ki sirayet suretile onlara ruh veya 

düüncenin hakiki karakterini bulduracak ve düünceyi ancak bu sayede 

duyabileceklerdir”. Bay Mithat Cemal’de hakiki bir düünce “samimiyet”i 

vard›r ve e¤er 450 sahife bir hat›ra defteri olmay›p herkesi alâkadar edecek 

meselelerle doldurulabilseydi zannediyorum ki Mehmet Âkif hakk›nda bir 

çoklar›m›z›n fikri de¤iecekti.

III. Hele onun büyük bir nasyonalist oldu¤u fikri bana o kadar komik gözü-

küyor ki… Mehmet Âkif için din bakî kald›¤› müddetçe millet ve vatan vard›r, 

e¤er din yoksa millet de vatan da kendisini alâkadar etmez olur. Nitekim Âkif 

Hoca dinin, kuvvetten dütü¤ünü görür görmez vatan› da, milleti de b›rakt› 

ve vatan ile milletin olmad›¤› fakat dinin mevcut bulundu¤u diyara göç etti! 

u halde Mehmet Âkif’de temel hadise “din”dir, di¤er bütün realiteler ve bu 

meyanda vatan ve millet “Gölge hadiseler”dir.
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IV. Bay Mithat Cemal kitapta falan ve filân zat ile konuurken Mehmet Âkif 

için daima: “Büyük airimiz” tâbirini kullan›yor. O neslin “büyük” görmedi¤i 

air esasen yoktur: Abdülhak Hâmid Beyefendi hazretleri dâhi-i muazzamd›r. 

Âkif Hoca hazretleri “Büyük airdir”, Süleyman Nazif Beyefendi gürliyerek 

batarya ile ate eden müstesna bir simad›r! Ekrem Bey “Üstat air”dir ve 

nihayet kofluklar› bugün iyice anla›lm› olan hececiler büyük istidatlard›r 

ve saire ve saire… Hülâsa Türk edebiyat› o devirde hep “Büyük k›ymetler” 

yetitirmitir, o devir kendi kendine bayram yapan ve kalemi her eline alana 

“Büyük” yaftas›n› yap›t›ran bir “Alt›n ça¤”d›r.

Böyle bir zihniyetin hüküm sürdü¤ü bir edebiyatta hakiki iirin, hakiki 

roman ve tiyatronun hiçbir vakit yarat›lam›yaca¤›n› anlamak için fazla zeki 

olma¤a ihtiyaç yoktur. Onlarca her ey, olup bitmitir: Hâmid Bey ekspir’i, 

Hügo’yu, Korney’i geride b›rakt›ktan sonra… Bugünkü, neslin bütün 

ç›rp›nmas› bütün feryad› bu onulmaz yaray› tedavi etmek ve bize büyük 

airin, büyük romanc›n›n, mahut nesilce tan›t›lm› olan tipte bir adam 

olmad›¤›n›, olam›yaca¤›n› söylemek istemesinden do¤uyor. Bundan evvelki-

ler -Haim ve Yahya Kemal müstesna- edebiyat›m›z› ve okuyucu kitlesinin 

ruhunu körletmekten baka hiçbir ey yapmad›lar. Bu karanl›¤›n içinde 

Nâz›m Hikmet, Necip Faz›l ve Faz›l Hüsnü, Ahmet Muhip, Cahit S›tk›, 

Sabahattin Kudret, H. ‹. Dinamo bir güne gibi do¤dular. Orhan Veli ve 

arkadalar›, Asaf Hâlet Çelebi dört duvar aras›nda s›k››p kalm› 

edebiyat›m›zda bir ihtiras haline gelmi olan yenilik arzusunun aksiyonu 

halinde meydana ç›kt›lar.

V. Karakter ve seciyenin iflâs etti¤i bir devirde yaad›¤›m›za inand›¤›m için 

Mehmet Âkif’in kötü bir mevzua harcanm› olan büyük karakterini sayg› ile 

yadederim. Zaman›m›z›n mevzular›na Mehmet Âkif’in kendi mevzuuna 

ba¤lanm› oldu¤u iman gibi büyük bir imanla ba¤lanabilecek kad›nl› erkek-

li be on insan o¤lu yetise hiç üphe etmiyorum ki madde medeniyetinin 

bizi içine yuvarlamakta oldu¤u uçurumdan parçalanmaktan kurtulaca¤›z.

Ziya Gök Alp “En büyük ahlâk Türklerdedir” derken yan›lm›yordu. Pek eski-

ye gitme¤e lüzum yok. Nam›k Kemal, Abdullah Cevdet -siyasi hayat›nda 

baz› lekeler vard›r, fakat fikrî hayat› büyük bir irade ve karakter tezahürü-

dür- Mehmet Âkif, Hilmi Ziya ve Nâz›m Hikmet … Aralar›nda büyük farklar 

mevcut oldu¤u halde hepsinin birleti¤i bir nokta var: ‹man ve ideal!

Bu k›sm› Bay Mithat Cemal’in u cümlesile bitirmek istiyorum: “Âkif Dülger 

Hasan Baba’dan Prens Abbas Halim’e kadar her sevdi¤i insan› tek bir sebep-

le seviyordu: ‹nsan oldu¤u için! Ve edebiyat yap›yorum sanmay›n›z. Âkif’in 

kalbine girerken fakir adam giyinmez, zengin adam soyunur, ikisi de kalbe 

ç›plak girerdi”.

Türk milleti air bir Âkif yetitirmi de¤ildir fakat -mevzuu ne olursa olsun- 

bir insan Âkif yetitirmitir. Bizce onun bütün k›ymeti karakteri ile bir 

nümune olabilecek evsaf› haiz bulunmas›ndand›r.

VI. Kitab›n ikinci k›sm› birinci k›sm›n yanl› metodunu silmek isteyen bir 

tav›r ta›yor. Bu bölüm birincisine nazaran daha ilmî bir manzara arzetmek-
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te, Âkif’in yetiti¤i muhit, ailesi, Müslümanl›¤›.. ve saire tetkik edilmektedir. 

Öyle zannediyorum ki kitap bu k›s›mdan ibaret olsayd› çok daha iyi olacakt›. 

Fakat ba taraftaki bitaraf olm›yan k›s›mdan sonra zoraki bir bitarafl›k çeh-

resi tak›nmak isteyen bu son bölüm, maalesef birinciye kurban gidiyor. Art›k 

üslûbun samimiyetinden bile üphe etme¤e bal›yoruz. Efkâr-› umumiyeyi 

alâkadar etmiyen hat›ralar›n tekil etti¤i ilk k›s›m müellifin samimiyetini 

ihtiva etmekte idi, ikinci k›s›m ilmî olmak istemi fakat kuru ve yavan muvaf-

fakiyetsiz bir ilmî çehre göstermekten baka hiçbir ey yapamam›t›r. Bu 

halin ilk sebebi müellif ile mevzuu aras›ndaki dostluk ise ikinci ve çok 

mühim sebebi de ancak Göte, ekspir gibi adamlar için yaz›labilecek olan 

450 sahifenin Mehmet Âkif’e tahsis edilmi olmas›d›r. Mehmet Âkif için 450 

sahife yazmak… Bu olur mu? Olmas›na olur, fakat olunca da ancak bir 

Mehmet Âkif meydana gelebilir.

Kaynak: Hamle, c. I, S. 1, A¤ustos 1940, s. 30-31.

Asım’ın basıldığı günlerde Mithat 
Cemal, evinde bir “Asım Günü” 

düzenler. Yıl 1924. Konuklar 
Abdülhak Hâmit, Cenap Şahabettin, 

Sami Paşazâde Sezai, Süleyman 
Nazif ve Faruk Nafiz’dir. Maksat 

Âkif’in sesinden Asım’ı dinlemektir. 
Ancak Âkif bir yolunu bulup devamlı 

Faruk Nafiz’in şiirlerini dinler. 
Nihayet herkes dağıldıktan sonra 

Mithat Cemal, Âkif’e 

“— Beğendin mi?

— Neyi?

— Faruk Nafiz günü yaptık, onu.

— İnsaf et, o çocuğun şiirleri  
varken ben kendimi nasıl okurum?

— Niçin okumazmışsın?

— Ayıp!” 

(Mithat Cemal, Mehmet Âkif)
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224.

Şiire dair düşünceler

Nurullah Ataç

‹stanbul’un yeni ç›kan bir mecmuas›nda, Hamle’de, sanatta bir tek telâkkiye, bir tek 
bak›m’a saplan›p kalmak niyetinde olmad›¤›n› göstermek istiyen tâ çocukluk 
arkada›m Celâleddin Ezine, Mehmet Âkif hakk›nda öyle diyor: “Aruzla ilk ‘bizim 
Türkçe’mizi konuan bir kahraman› ve hayatta oldu¤u kadar nâz›mda da s›rt› yere 
gelmemi, bir pehlivan› ceffelkalem inkâr etmek akl›m›zdan bile geçmez. 
Aleksandrin’lerin Verlaine’i, George’si ne ise; bizim aruzumuzun Mehmet Âkif’i de 
odur”. (Celâleddin Ezine, bu müsamahakârl›¤›n› unutup yaz›s›n›n baka bir yerin-
de; “Yakup Kadri’nin hokkas›n› art›k frijider dolab›nda bile muhafaza edemiyecek 
bir hale” geldi¤ini söylüyor ama imdilik onu geçip Mehmet Âkif’e dönelim.)

Öldü¤ündenberi Mehmet Âkif hakk›nda neler söylenmedi!.. Me¤er daha üç be y›l 
evel çok büyük bir airimiz varm› da bilmiyormuuz!.. Onun aruzu çok iyi 
kulland›¤›n› iddia edenler de olmutu ama bu hususta kimse Celaleddin Ezine 
kadar ileri gitmemiti: Âkif Frans›zlar›n Verlaine’ine, Alamanlar›n George’sine 
benziyormu... Almanca bilmedi¤im için George’yi de pek tan›mam; fakat 
Verlaine’i, bittabi Mehmet Âkif’i de az çok okudum. Bu iki air aras›nda bir müna-
sebet tasavvur edebilmek... Hay›r akl›m alm›yor. Acaba Celâleddin Ezine gülmek 
mi istedi? Zaten yaz›s›ndaki “kahraman-pehlivan›” gibi seciler de bunu hat›ra geti-
riyor. Fakat biz gene onu ciddî söylüyor farzedelim; çünkü aka etmek istemi olsa 
bile o sözü ciddiyetle söyliyecekler vard›r.

Mehmet Âkif’in aruzu, hiç de “bizim Türkçe”miz de¤ildir: Birçok terkiplerle, bizim 
imdi kullanmad›¤›m›z kelimelerle doludur. Bundan baka Âkif’in aruzla gayet 
kolay yazmas›na ra¤men iirinde bir s›k›nt› hissolunur; hemen hiç bir m›sra¤›nda 
bize: “Bu söz ite böylece do¤mu; tabiî olarak mevzun; bu mâna, bu mazmun 
kendili¤inden eklini bulmu” dedirtecek hâl yoktur. Âkif’in aruzu, nazm› akmaz. 
Her istedi¤i sözü aruza koyabilirmi… Olabilir; fakat m›sra¤lar›nda boyuna 
t›k›t›rma kelimeler vard›r; bellidir ki onlar olmay›nca Âkif söylemek istedi¤ini 
aruzla söyliyemiyecektir. iirlerinin ekseriya uzun uzun olmas› da bunun içindir: 
maksad›n› aruzla k›saca anlatabilmekten âciz oldu¤u için.

Mehmet Âkif’te m›sra¤ zevki de hemen hiç bir zaman yoktur. O, m›sra¤›, iiri bir 
tak›m fikir zannettigi sözleri söyleme¤e âlet etmitir. iirden, güzel söylenilmi 
beyitlerden hiç bir zevk almad›¤›n› anlamak için Süleymaniye Kürsüsünde isimli 
kitab›nda eski airlerimiz için söylediklerini okumak yeter. Halbuki Verlaine… O 
m›sra¤›n musikisine hayran, ekle a›k adamd›r. Serhoken meyhane masalar›na 
yazd›¤› m›sra¤larda bile bir ak›c›l›k, daima bir ekil endiesi görülür; kelimeleri 
okar, onlarla oynar... Celaleddin Ezine’nin Verlaine’i bildi¤ini bilirim; acaba Âkif’i 
mi hiç okumad›?

Zaman›m›z›n airi eski mazmunlar› tekrar etme¤e raz› olmaz; iirinde kendi hisle-
rini, kendi âlem’ini söylemek istiyor. Hakk› yok diyemeyiz; zaten biz de iirde yeni 
bir ruh, yeni sözler ar›yoruz. Yahya Kemal gazellerinde eskilerin mazmunlar›n› 
tekrar etseydi, onun iirinden de holanmazd›k; o, eklin zahirî eskili¤ine ra¤men, 
airlerimizin belki en yenisi, en modern’idir.
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Fakat genç airlerimiz, hiç olmazsa tecrübe olarak kendi kendilerine, divanlardaki 

mazmunlar› al›p söyleseler iyi edecekler. Meselâ Bakî’nin bir beyti: 

Â›k ki sûz-› ak ile üryân gezer
Ebdâldir ki âlemi hayrân olup gezer

beyti… Yeni air bu beyti almal› ve: “Ben olsam, mânaya hiç bir ey ilâve etmeden, 

bunu nas›l söylerdim?” diye düünmeli. Bu suretle iirin mânada de¤il, deyi’te 

oldu¤unu daha iyi anlar.

Eskilerde bu endie daima sezilir. Onlar âdetâ biribirlerini tashih ederler. Yahya 

Kemal, kendisine baz› eski beyitleri okudu¤um zaman: “Olmam›, bunu öyle söy-

lemesi lâz›md›” diyor. Eminim ki Nailî, Nedim de böyle düünürlerdi. Gene emi-

nim ki Nailî: 

Varaklar›n gül-i ter döktü Nailî cûya
Bahâr mevsimidir kim bakar risâlelere

beytini, Yahya’n›n 

Gül mevsimidir defter ü divâna bak›lmaz

m›sra¤›na daha mükemmel bir ekil vermek için söylemitir. Eskiler iirin bir lâf›z 

sanati oldu¤unu anlam› insanlard›; yenilerin hepsi bunu sezmiyor. Bunun içindir 

ki iirlerinin mevzuunda, mânas›nda yenilik, bakal›k, Frenklerin u originalité 
dedikleri eyin bulunmas›n› istiyorlar. Halbuki yenilik, bakal›k mânadan ziyade 

edâdad›r; originalité airin kendi aramadan, hattâ kendi kaç›nd›¤› hâlde eserinde 

görülen hususiyettir.

Müntehabat kitaplar›n›n faydas›n› inkâr edecek de¤ilim, bana bir çok airleri 

ö¤rettiler. Meselâ Müntehabat-› Mîr Nazif olmasayd› Nazîm’in divan›n› ar›yaca¤›m 

yoktu; halbuki o divanda ne güzel eyler buldum! Baz› beyitleri hatt-› haf›zamda 

hiç bir zaman unutm›yaca¤›mdan emin oldu¤um bir ahenk, bir lâtif koku b›rakt›.

Müntehebat kitaplar›n› okumal›; fakat onlarla kalanlara k›zar›m, baka bir adam›n 

zevkine kendilerini tamamiyle b›rak›yorlar demektir. Onlarda benim sinirime 

dokunan baka bir hâl daha vard›r: Müntehabat kitaplar› ile iktifa etmeleri, bir 

airin en güzel iiri diye bir ey bulunaca¤›na inand›klar›n› gösterir. Türkçe’nin en 

güzel m›sra¤›, beyti, iiri diye bir ey gösterilemiyece¤i gibi falan airin en güzel, en 

mükemmel iiri diye bir ey gösterilemez. Benim be¤endi¤im bir iir, ancak benim 

zevkimi gösterir. Hem bir insan›n bütün bir divan›, her m›sra¤›n› ezber etmi olsa 

bile, tamamiyle tan›mas› kâbil midir? Bir beyti birkaç defa okudu¤u halde zevkine 

varamam› olmas› kâbildir; sonra günün birinde onu sanki yeni kefetmi olur. 

Bunun içindir ki: “Ben falan airi okudum, art›k okumuyorum” demek onu 

sevmedi¤imizi, ondan art›k b›kt›¤›m›z› gösterir. Sevdi¤imiz airler kitaplar›n› eli-

mizden b›rakmad›¤›m›z, yan›m›zdan ay›rmad›¤›m›z airlerdir.

Herkesin bildi¤i ile kal›p yeni bir air, yeni bir gazel kefetmemi olanlar›n da iiri 

gerçekten sevdiklerine inanmam. Seven, arar. Divanlar›m›zda bir gün kendilerini 

ar›yacak ve bütün tazelikleri ile meydana ç›karacak iir â›¤›n› bekliyen ne 

harikulâde beyitler var!.. Onlar›n öyle uyuyup kalmas›na raz› olanlara iiri seviyor 

denilir mi?Kaynak: Ulus, 21 A¤ustos 1940.
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225.

Edebiyat aleminde: Mehmet Âkif

Selami İzzet Sedes

Cenap ehabettin’in o¤luna verdi¤i ö¤ütler aras›nda u meâlde bir söz 

vard›r: Sak›n tevazu gösterip cahilim deme, hemen inan›rlar. Ulus gazetesin-

de ta çocukluk arkada›m Nurullah Ataç’›n “iire Dair Düünceler”197 maka-

lesinde Mehmet Âkif hakk›ndaki yazd›klar›n› okudu¤um zaman Cenap’›n 

hakk›n› bir kere daha teslim ettim. Mehmet Âkif “‹tiraf”›n da:

Safahat’›mda evet, iir arayan hiç bulamaz;

Yal›n›z bir yeri hakk›nda “hazin ite bu!” der 

Küfe? Yok. Kahve? Hay›r. Hasta? De¤il. Hangisi ya? 

Üç buçuk nazma gömülmü koca bir ömr-ü heder!

demiti. Tevazu gösterdi¤i içindir ki, Nurullah Ataç da onun için “Âkif’in 

iirinde bir s›k›nt› hissolunur… Âkif’in aruzu, nazm› akmaz… Mehmet 

Âkif’de m›sra zevki de hemen hiç yoktur…” diyor.

Ta çocukluk arkada›m Nurullah Ataç’›n bu kati hükmünü okudu¤um 

zaman, kulaklar›mda Âkif’in sesi ç›nlad›:

Ein var, âiyan›n var, bahar›n var ki, beklerdin, 

K›yametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? 

O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. 

Cihan›n yurdu hep çi¤nense çi¤nenmez senin yurdun! 

Bugün bir yemyeil vadi, yar›n bir k›pk›z›l gülen, 

Gezersin hanüman›n en, için en, kâinat›n en!..

Acaba bu m›sra¤lar›n s›k›nt› neresinde hissolunuyor? Bu aruzda, bu nâz›mda 

akmayan yer neresidir? Bir iir daha ne kadar selis olur? Korney, Rasin, Hügo 

Frans›zca’ya bu selaseti verdikleri için hâlâ yaam›yorlar m›? Âkif, Celalettin 

Ezine’nin dedi¤i gibi “bizim Türkçe”mizi yazd›¤› için, hiç de¤ilse bunun için 

yaayacakt›r.

Nurullah Ataç, Celalettin Ezine ve ben ta çocukluk arkada›y›z. Mekteb-i 

Sultanî s›ralar›nda Yahya Kemal’in m›sra¤lar›n› heceledi¤imiz devirlerde, eli-

mizden Mehmet Âkif dümezdi. “Bizim Türkçe”mizle yazd›¤› içindir ki, bize 

iir zevkini a›lad›. Halbuki “dün”ü pek çabuk unutan Nurullah Ataç “bugün” 

Âkif için diyor ki: “Mehmet Âkif’in aruzu hiç de “bizim Türkçe”miz de¤ildir: 

bir çok terkiplerle, imdi bizim kullanmad›¤›m›z kelimelerle doludur”.

Böyle bir iddiay› serdedip suç kabul etti¤imiz anda: “Türk edebiyat›n›n 

mazisi yoktur” deyip edebiyat tarihlerimizi yakmam›z laz›m gelir. Çok uza¤a 

gitmeden: 

“Ey dahmeyi mersusu havat›r ulu mâbet.”. 197 Bkz. 224. metin.
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diyen koca Fikret’i hiçe saymam›z art olur. Nerde kald› ki Âkif -belki de 

fark›na varmadan-, duru Türkçecidir. 

Çamurlu bir kap›, üstünde bir de¤irmi delik; 
Önünde tahta m›, toprak m›? 
Sorma, pis bir eik, 
Zemini yüz sene evvel döenme malta imi 
“‹mi”le söylüyorum, çünkü anlamak uzun i!

diye konumu olan bir aire; Türkçesi bizim Türkçe de¤ildir, dili terkiplerle 
bizim imdi kullanmad›¤›m›z kelimelerle doludur demek iftiradan baka 
nedir? 

Türk edebiyat›n› mahveden, harap eden iki ey vard›r: Biri iirme hayranl›k, 
öteki de inkâr ve iftira.

Mehmet Âkif, hayranlar›n›n iddia ettikleri gibi, büyük air de¤ildir diyelim:

Al ite: “beyne burundan gerek demi de hulûl, 
Taharriyat-› amîkayla muttas›l megul! 
Mühendis olmal› mutlak u aksakall› adam 
Zemine, daire eklinde yayd› bir balgam..

tablosunu çizen aire “büyük” s›fat›n› çok görecekler haks›z say›lamaz. Fakat 
ona, Nurullah Ataç’›n dedi¤i gibi: “Maksad›n› aruzla k›saca anlatmaktan 
âcizdir” denemez. Nurullah daha da ileri gidiyor: “Âkif hemen hiçbir 
m›sra¤›nda bize: “Bu söz ite böyle do¤mu, tabii olarak mevzua, bu mâna ve 
bu mazmun kendili¤inden eklini bulmu” dedirtecek hal yoktur diyor.

Bunu söylemek için, Âkif’e körükörüne düman olmak laz›md›r. ‹deolacya 
bak›m›ndan Âkif h›rpalanmak istenildi¤i zaman mefkûresine dair demagoc-
ya yap›labilir; fakat Âkif’in diline taarruz etmek çok güçtür.

Kaynak: ‹kdam, 28 A¤ustos 1940.

Gençliğinde Nurullah Ataç’la 
Sultanî’de talebe iken, Yahya 

Kemal’in şiirlerini terennüm 
ettiklerini söyleyen Selami 

İzzet, bir yandan da ellerinden 
Mehmet Âkif’i düşürmediklerini 

itiraf ediyor. Onlar da o neslin 
her genci gibi Yahya Kemal’le 
Âkif arasında gidip gelmişler.

(Beşir Ayvazoğlu arşivi)

air Mehmet Âkif’in mezar›n›n 
yapt›r›lmas› için Üniversite talebe-
leri aralar›nda 1000 lira toplam›-
lard›r. Bu para Maarif Vekâleti’ne 
gönderilerek en büyük airin meza-
r›na serfedilecektir.

Talebe ve sevenleri Mehmet Âkif’in 
ölüm y›ldönümünü kutlamak için 
bir merasim yapma¤› kararlat›r-
m›lard›r. Cumartesi günü bütün 
talebe ve sevenleri onun mezar› 
ba›na giderek hat›ras›n› taziz ede-

ceklerdir.

Kaynak: Hakikat, 22 Birincikânun 1940.
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228.

Mehmet Âkif merhum yeni gelmişti,  
yanında Kâzım Namî vardı198

[Feridun] Kandemir

Yaln›z bu arada fazla ikemperver olanlar, arada s›rada somurtmaktan ken-
dilerini alam›yorlard›. Lâkin, çok geçmeden onlar da yeni bir misafirlik 
usulü kefettiler. Yak›nlardaki tabldotlara birer birer u¤rar, her tabldotun 
kazaya u¤ramam› yeme¤ine ortak olurlar, böylece çorbay› falan yerde içer, 
eti filan yerde yer, pilav› daha ötede mideye indirirler… Biraz yorulurlard› 
amma pekâla da kar›nlar›n› doyururlard›.

Yatakla yemek davalar› bu suretle hal ve fasledildikten sonra -gönül doyar 
m›- içimizde yeni yeni isteklerin filizlendi¤ini sezmiye balad›k: Muntazaman 
gazete okum›ya al›m› olan insanlar, hele ‹stanbul’da, ‹zmir’de, her tarafta, 
bütün dünyada k›yametler koparken birdenbire gazetesiz kalm›lard›.

Hani imdi, köy istasyonlar›nda vagonlar›n etraf›nda: “amca, gazete!.. 
a¤abey, gazete!.” diye ba¤r›arak dolaan bacaks›zlar var ya.. her hangi bir 
köyde, kasabada, hatta da¤ ba›nda bize -bir haftal›k, on günlük bile olsa- bir 
‹stanbul gazetesi vereceklerini bilsek, oraya bir lahza bile tereddüt etmeden 
yaya kom›ya çoktan raz› idik.

‹stanbul’dan kaçarak gelebilen tek tük yolcular›n anlatt›klarile avunam›-
yorduk. Sonra da çeit çeit ar›zalar›, belâlarile Kutup yollar›ndan beter bir 
hal alan ‹stanbul’la Ankara aras›ndaki mesafeyi, Yaradan’a s›¤›narak 
aabilenler, aram›za vard›klar› zaman, o kadar yorgun ve bitkin bir halde 
bulunuyorlard› ki, bunlar›n ekserisinde haf›za nam›na bir ey aramak bey-
hude bir zahmet olurdu.

Bir k›sm› ise, o kadar k›rg›n ve darg›nd›lar ki, daha “ne var, ne yok, ne oluyor, 
‹s…” derken sözü a¤z›m›zda b›rak›r, ‹stanbul’un laf›n› bile ettirmek istemez-
lerdi.

Allah rahmet etsin, air Âkif henüz gelmiti. Elinde bir küçük çanta ve 
yan›nda Kâz›m Nami vard›.

Onu, aram›zda görmekle duydu¤umuz sevinç sonsuzdu. ‹stasyonda etraf›n› 
sarm›t›k. Heyecan içindeydi. Ellerini öpenlere, yan›na sokulanlara, titrek 
dudaklar›n›n üstündeki nemli gözlerile hemen h›çk›racakm›, boan›ver-
cekmi gibi mahzun mahzun bak›yordu.

Belliydi ki; bir vatan›, bir namusu, bir erefi kurtarmak için Anadolu’nun 
içlerine çekilmi bir avuç insan ortas›nda duydu¤u heyecan, bu tertemiz 
kalbde, o anda k›yametler koparmaktad›r. 

Etraf›n› saranlar ortas›nda a¤›r a¤›r yürürken, biri sormutu:

— Üstad, ‹stanbul ne âlemde?

Yüzünün çizgileri gerilmi, kalar› çat›lm›, rengi solmu, fakat sesini 
ç›karmam›t›. Öteki ise susmam›t›:

227.

Mehmet Âkif’in için  
yapılacak merasim

Büyüklerin ruhunu taziz için 

yap›lmakta olan merasimler her 

be senede bir tekrarlanacakt›r. Bu 

münasebetle önümüzdeki cumar-

tesi günü saat 14.30’da büyük air 

Âkif’in Edirnekap›’daki mezarl›-

¤›na, bata Edebiyat Fakültesi pro-

fesörlerinden Ali Nihat Tarlan 

oldu¤u halde Üniversite gençleri 

giderek merhumun ruhunu âd 

edeceklerdir. Ayr›ca, Âkif’in meza-

r›n›n tanzimi için Üniversitelilerin 

kendi aralar›nda toplad›klar› para 

da Maarif Vekâleti’ne gönderile-

cektir.

Kaynak: Tasvir-i Efkâr, 22 Birincikânun 
1940.

198 Bu metin Feridun Kandemir’in Tasvir-i Efkâr 
gazetesinde tefrika edilen Ankara’nın İlk Günleri 
isimli eserinin yedinci kısmıdır. (haz.)
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— …hâlâ o kemeke, o kör dövüü de¤il mi?

Buz gibi bir ses:

— Zavall› ‹stanbul… Bahts›z belde.

— Hakikaten öyle…

Ate gibi bir ses:

— Öyle olmamal›yd› evlât…

Öyle olmamal›yd›… Bu ümmetin içinden bir tane bile, evet bir tane bile südü 
bozuk, namert, alçak, kahpe ç›kmamal›yd›… Amma oldu bir kere… imdi 
yap›lacak ey, onlar› unutmakt›r.

Bir lahza susar gibi oldu. Sonra derinden, k›r›k k›r›k, nefes nefese konutu:

— O çirkâb› dememek… o mezbeleye bakmamak gerek… 

Ve durdu, gözlerimizin içine bakarak sordu:

— Hepimizin ‹stanbul’da kalm›, büyük küçük sevdikleri var de¤il 
mi?.. Onlar› anal›m, onlara ac›yal›m… ‹te o kadar. Üst taraf› ne?.. 
Geri kalan ‹stanbul’u ne farzediyorsunuz, nas›l görüyorsunuz?

— Bir zindan karanl›¤›…

— Hakikat bu… Bir zindan karanl›¤› ki, burada güne do¤unc›ya kadar 
devam edecek… Bugünein bir an evvel do¤mas› için dua edelim!

‹te koca airden ald›¤›m›z ‹stanbul haberleri..

Ah bir ‹stanbul gazetesi… Ah bir ‹stanbul gazetesi… Sansürün delik deik 
etmi olmas›na ra¤men, ah bir ‹stanbul gazetesi! 

Ankara’da Hakimiyet-i Milliye Ajans›’n›n ç›kard›¤› avuç içi kadar bültenle-
rin say›l› sat›rlar›n› dinmez bir itiha ile tekrar tekrar okur, sonunda “haber”e 
daha çok ac›km› oldu¤umuzu anl›yarak boynumuzu bükerdik.

Vakta ki Hamdullah Suphi Matbuat ve ‹stihbarat Müdür-ü Umumisi oldu, 
sa¤dan soldan, hep ayni hitaba maruz kald›: “Aman Hamdullah Bey, haber, 
haber, bol haber yetitir bize… Sen bilirsin, u ajans› bir büyüt, bizi bir doyur 
ne olursun…”

“Bizi doyur” dedikleri adam›n, kendilerinden fazla aç oldu¤unu bilselerdi…

Hamdullah, ie büyük bir ak ve azimle sar›lm›t›. “Bu tekilat, bu mücadele-
nin gözü, kula¤› ve a¤z› olmal›d›r” diyordu.

Böyle diyordu amma, o vas›tas›zl›k ve imkâns›zl›k içinde ne yapabilirdi?

imdi size belki garip hatta çok garip gelir, akl›n›z almaz da; “Can›m, ne olur-
sa olsun, ‹stanbul’dan her gün bir iki gazete getirtmek de o kadar güç bir i 
midir?” diyebilirsiniz?

‹nan›n›z bana ki, o kadar güç, o kadar gayri mümkün bir iti bu!

Hamdullah’›n Matbuat ve ‹stihbarat Müdiriyetine geçiinin galiba ikinci 
günüydü. Bermutat, birçoklar› gibi, Eskiehir’den gelen bir trenin düdü¤ünü 
iiterek istasyona komutum. Tren ilerideki makasta bir hayli beklemeyi 

âdet edindi¤i için, o yol, hep konuanlarla doluydu.Kaynak: Tasvir-i Efkâr, 24 Birincikânun 1940
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230.

Ölümünden evvel Âkif’le yapılan son konuşma

[Feridun] Kandemir

‹stanbul’a henüz gelmiti. 

Fakat vapurdan ç›kar ç›kmaz götürülmü. ili’de bir s›hhat yurduna 

yat›r›lm›t›.

‹lk ziyaretine gidenler, fena haberi ilk verenlerdi. Heyhat.. bitmi. M›s›r’da 

tutuldu¤u hastal›k onu eritmi, bitirmi.. diyorlard›.

Gitsem, ziyaret etsem mi? diye bir hayli düündüm.

Kendisini görenler ço¤ald›kça, iyileip kalkmas› ümitleri sönüyordu.

Art›k, onu kaybetmek üzere oldu¤umuza inanm› gibiydik.

Dört buçuk sene evvel, Haziran sonlar›nda bir gün, ite bu ac› ile, air Âkif’in 

s›hhat yurdundaki odas›na girdim.

Yatakta idi.

Yorgun ve solgundu. A¤›r a¤›r yaklat›m. Karyolas›n›n yan›ndaki sandalyeye 

ilitim.

— Geçmi olsun.. dedim.

Dalg›n dalg›n yüzüme bak›yordu. Yine ben konutum:

— Özledin mi bizi üstad?

Dudaklar›n› hiç k›p›rdatmasayd›, hiç ses ç›karmasayd› bile, bu zehir gibi 

gülümsemesiyle her eyi söylemi olurdu:

— Özlemek mi, o¤lum… Özlemek mi?

Bu ac›n›n büyüklü¤ünü bir daha kendi içinde görmek ister gibi gözlerini 

yumdu:

— M›s›r’dan üç gecede geldim.. dedi, bu üç gece, otuz as›r kadar uzun 

sürdü. Orada on bir y›l kald›m. Fakat bir an oldu ki, on bir gün daha 

kalsayd›m, ç›ld›r›rd›m.

— Hasret…

Kupkuru dudaklar›ndan kendi gibi, benzi gibi solgun bir ses s›z›yor:

— ... Çok ac›.

— Ya kavuman›n sevinci?

— Onu sorma o¤lum. Onu ben kendi kendime bile soram›yorum. 

Ancak, yaz›k ki vapurdan ç›kar ç›kmaz yata¤a dütüm. Hiçbir ey 

göremedim.

Ve kendi kendine söylüyor:

— Ama cennet gibi yurdumday›m ya…

229.

M. Âkif’in ölümünün  
yıldönümü

Önümüzdeki cumartesi günü bü- 

yük vatan airi Mehmet Âkif’in dör-

düncü ölüm y›ldönümüdür. Maarif 

Vekâletinin büyüklerimizin ölüm 

y›ldönümlerini, daha esasl› bir ekil-

de yap›labilmesi için be senede bir 

yapm›ya karar vermi olmas› sebe-

biyle bu sene konferans salonunda 

ihtifal yap›lm›yacakt›r. Bu münase-

betle gençler büyük airin Edirne-

kap›’daki kabrini o gün saat 14.30’da 

ziyaret edeceklerdir.

Vatan airinin kabrinde profesör Ali 

Nihat Tarlan ve T›b Fakültesi son 

s›n›f talebelerinden Fethi Tevet birer 

hitabe irad edeceklerdir. Gençler 

Âkif’in kabrini yapt›rmak için topla-

d›klar› paray› Maarif Vekâletine gön-

dermilerdir. ‹stiklâl Mar› airinin 

kabrini Maarif Vekâleti yapt›rm›ya 

karar vermitir.199

Kaynak: Tasvir-i Efkâr, 27 Birincikânun 1940.

199 Bkz. 226 ve 227  metin.
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Hastal›¤› akl›na geliyor:

— Karaci¤erim, dala¤›m imi. Geldik, yatt›k burada. Müahade 

alt›na ald›lar. Bakal›m ne olacak…

Eski hat›ralar› deiyorum. Millî Mücadele’nin ilk günlerinde, Ankara istas-

yonunda kar›lamam›z› hat›rlat›yorum:

— Evet, diyor, ‹stanbul’dan, mücadele aleyhine fetva ç›kt›¤› gün 

ayr›lm›t›m. Üsküdar’dan araba ile imdi ismini hat›rlamad›¤›m bir 

köye gittik. Oradan Cuma’y› tuttuk. O zaman Adapazar›’nda 

kar››kl›klar vard›, kenar›ndan geçtik. Kâh öküz arabalarile, kâh 

beygirlerle Lefke’ye vard›k ve trenle Ankara’ya ulat›k. Ankara… 

Yarabbi, ne heyecanl›, helecanl› günler geçirmitik. Hele Bursa’n›n 

dütü¤ü gün?.. Ya Sakarya günleri? Fakat, bir gün bile ümidimizi 

kaybetmedik. Asla ye’se dümedik. Zaten baka türlü çal›abilir 

miydik? Ne topumuz vard›, ne tüfe¤imiz. Fakat iman›m›z büyüktü.

Yorgun, susuyor.

— ‹stiklâl Mar›’n› nas›l yazd›n›z?

Yavaça yata¤›nda do¤ruluyor. Yast›klara yaslan›yor, sesi birden canlan›yor:

— Do¤acakt›r sana vaat etti¤i günler Hakk’›n!.. Bu, ümitle, imânla yaz›l›r. 

O zaman› düünün. Zaten baka türlü düünüp, baka türlü yazan-

lardan de¤ilim. Bu, elimden gelmez. ‹çimde ne varsa bütün 

duygular›m yaz›lar›mdad›r. ‹stiklâl Mar›’n›n iir olmaktan ziyade 

tarihî bir de¤eri de vard›r.

Ve gözleri yemyeil ili s›rtlar›nda. Dilinde bir dua gibi ayn› na¤me titriyor:

— … Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n…

— Ya büyük zafer üstad›m… O anda ne duydunuz?

Kalbi durmu gibi sars›l›yor. Sonra bir anda yeniden canlanm› gibi, nereden 

geldi¤i bilinmez bir ››kla, gözlerinin içi gülerek:

— Aaahhh… diyor… Allah›m, ne muazzam zaferdi o. Ortal›k hercü-

merç oldu. Be alt› saat içinde bir baka dünya do¤du. Tekrar gözle-

rini yumuyor:

—… Ve biz mestolmutuk!

— O zaman bir ey yazmad›n›z m›?

— Art›k benim ne düünecek, ne duyacak, ne de yazacak takatim 

kalm›t›. Bizim dilimiz tutulmutu. Ordu, bizzat yaz›yordu.

— M›s›r’da neler yazd›n›z?

Geçmiten adam hisse kaparm›.. ne masal ey! 

Be bin senelik k›ssa, yar›m hisse mi verdi? 

“Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar. 

Hiç ibret al›nsayd›, tekerrür mü ederdi?
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Sonra Kahire civar›ndaki Helvan’da yazd›¤› “Firavun’la Yüzyüze”sinden u 

son parçay› al›yor:

Bilseydin, ey koca M›s›r’›n ilah› isyan› 

Mezara, heykele mi bütün bu velveleler 

Bakan için mi hakikat? Meram›n oysa heder: 

Evet, bütün beerin hakk›d›r beka emeli 

Fakat bu hakk› ne tatan, ne leten istemeli!

— Kolay m› yazars›n›z?

Dudaklar›na götürdü¤ü barda¤› yana çekerek:

— Hay›r.. diyor.

Ve suyunu içtikten sonra devam ediyor:

— Çok u¤ra›r›m… Epey çal››r›m. Mevzuu, uzun boylu kafamda 

ilerim. Nihayet kâ¤›t üzerine naklederken de hayli yorulurum.

— Zevklerinizi sorabilir miyim, üstad›m?

Belli belirsiz gülümsüyor. Ve “zevk” diye dünyada bir ey var m›, der gibi 

yüzüme bak›yor:

— Zevk mi? Benim zevklerim mi? E¤er sevdi¤i eserleri okumak, 

holand›¤› mevzular› yazmak için u¤ramak, nihayet düünmek, 

yapyaln›z bir köeye çekilerek, sessiz sedas›z düünmek bir zevkse.. 

Eh, benim de zevklerim var demektir.

— Neler yazacaks›n›z?

— Biraz kendime gelirsem, yazacak eylerim haz›r…

Sa¤ elile birkaç defa ba›na vuruyor:

— Var kafamda haz›rlanm› mevzular›m.

— Ya en son yaz›n›z?

— M›s›r’da, geçen sene bir resmimi çekmilerdi. Güneli bir hava idi. 

Gölgem de upuzun kumlarda duruyordu. Bu resmin alt›na öyle 

yazm›t›m:

Hepsi göçmü, hani yoldalar›n›n hiçbiri yok. 

Sen mi kald›n yaln›z, kafileden böyle uzak? 

Postu sermekse meram›n yola, serdirmezler. 

Hadi, gölgenle beraber silinip gitmene bak!

Ve kupkuru kal›n dudaklar› birbirine yap››yor.

Koca air, o anda, önünde topu topu alt› ayl›k bir ömür parças› kalm› 

oldu¤unu sanki bilmi gibiydi.

Kendisinden isim zikretmeden edebiyat›m›z hakk›ndaki düüncelerini söy-

lemesini rica ettim. 

Âkif, ölümünden evvel kendisiyle yapılan 
son konuşmalardan birinde Feridun 
Kandemir’le birlikte.
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Gözleriyle hastane bahçesinde gezen genç bir hasta k›z› takip eden üstad:

— Bir çok müstaid gençler var, dedi. Yaz›lar›n› okudum, kendileri 

biraz orjinalli¤e kaçmakla beraber lisana hâkimiyetleri fena de¤il. 

Bunlar›n içinde kudretini takdir etti¤im air de Faruk Nafiz’dir. 

Ben:

— Faruk Nafiz mi? diye sorunca üstad dalg›nl›kla bir isim sayd›¤›n› 

kavrad› ve adeta rica eder gibi:

— Yazmay›n sak›n ha yazmay›n. Ben kimseyi k›rmak istemem, dedi.

Ben ricas›n› yerine getirece¤imi söyledim. Fakat s›rf kendi merak›m icab› 

Faruk Nafiz’in en kuvvetli taraf›n›n ne oldu¤unu sordum. Sözlerim üstad› 

inand›rm› olacak ki, “yazmamak art›yle” diye söze balad›:

— Faruk Nafiz kudretli bir gençtir. Lisan› tiz ve tebihleri kuvvetlidir.

Türk airinin biraz da kendi eserleri hakk›nda malûmat almak istedim. 

— Ha… Bak onu söylerim, dedi. Hasta olmadan evvel çok yazd›m, 

“Gölgeler” diye bir kitap nerettim. Fakat hastal›k yakama yap›t›, 

üç senedir bir ey yazmad›m. E¤er hasta olmasayd›m bir iki mevzu-

um vard›, onlar› yazacakt›m. ‹nallah iyi olursam burada kalarak ilk 

i olarak bu mevzular› yazaca¤›m. 

M›s›r’da Türkiye hakk›nda ne düünüldü¤ünü de söylemesini rica ettim. 

Üstad, hiç düünmeden cevap verdi:

— M›s›r’daki münevver tabaka bu ink›lâb›m›z› takdir ile yâd ediyor-

lar, kendileri boyunduruk alt›nda yaad›klar› için Türkiye’nin 

bugünkü ink›lâb›n› ve muvaffakiyetini alk›l›yorlar, bilhassa ecne-

bi imtiyazlar›n›n Türkiye’den kald›r›lmas› her münevver 

M›s›rl›¤›n›n bir Türk kadar sevinmesini mucip olmaktad›r. 

airi pek fazla rahats›z etmemek için kendisinden ayr›lmak üzere iken Son 
Posta okuyucular› için ufak bir ey lütfetmesini istedim. 

Üstad bunu hemen kabul etti ve ark hakk›nda yazd›¤› u k›t’ay› söyliyerek 

bana not ettirdi:

Viranelerin yasc›s› baykulara döndüm 
Gördüm de hazan›mda, bu cennet gibi yurdu. 
Gül devrini bilseydim onun; Bülbül olurdum 
Yarab beni evvel getireydin, ne olurdu?

Kaynak: Tasvir-i Efkâr, 27 Birincikânun 1940.
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232.

Şair Mehmet Âkif’in ölümünün 4üncü yıldönümü

Bugün Üniversite Gençliği  

Millî Marş Şairinin Kabrini Ziyaret Edecek

Büyük air Mehmed Âkif’in ölümünün 4üncü y›ldönümü münasebetile 

bugün ö¤leden sonra Üniversite gençli¤i merhumun Edirnekap›’daki 

mezar›n› ziyaret edecektir.

Maarif Vekâleti, ölen Türk büyükleri için yap›lacak merasimlerin daha esasl› 

bir ekilde olmas›n› temin etmek maksadile, be senede bir yap›lmas›n› 

kabul etmiti. Bu itibarla bugün Üniversitede ve okullarda hiçbir merasim 

yap›lmayacakt›r.

Merhumun kabrini ziyaret edecek Üniversite gençli¤i kafilesi Edebiyat 

Fakültesi doçentlerinden Ali Nihad Tarlan’›n riyaseti alt›nda kabre kadar 

gidecek ve kabir önünde evvelâ Ali Nihad Tarlan ve müteakiben merhumun 

takdirkârlar›ndan 3 genç k›sa birer hitabe irad edeceklerdir.

Mehmed Âkif’in Mezarı

Üniversite gençli¤i, büyük air Mehmed Âkif’in mezar›na sarfolunmak üzere 

aralar›nda para toplam›lard›. Bu para Maarif Vekâleti’ne gönderilmitir. 

Vekâlet Mehmed Âkif için mükemmel bir mezar yapt›rma¤a karar vermitir.200

Kaynak: Yeni Sabah, 28 Birincikânun 1940.

231.

Âkif’in mezarında  
yapılacak merasim

Edirnekapı’daki Mezarında 

Hatırası Anılacak

Büyük vatan airi Âkif’i, dört sene 

evvel bugün kaybettik. 

Doldurulmaz bir boluk b›rakarak 

aram›zdan ayr›lan esiz airin arka-

s›ndan a¤l›yanlar, bütün münevver 

gençler ve bütün onu sevenler, 

bugün saat 14.30 da Edirnekap›’daki 

kabri ba›nda toplanacaklar ve aziz 

ölünün hat›ras›n› anacaklard›r.

Bu kadirinasl›k toplant›s›nda Üni-

versite profesörlerinden Ali Nihat 

Tarlan ile T›p Fakültesi son s›n›f tale-

besinden Fethi Tevet[o¤lu] birer 

hitabe irad edeceklerdir.

Maarif Vekaletince, büyüklerimizin 

ölüm y›ldönümlerinin -daha esasl› 

bir ekilde tertip edilebilmesi için- 

her be senede yap›lmas› muvaf›k 

görüldü¤ünden, bu sene yaln›z kabir 

ba›ndaki bu toplant› ile iktifa edile-

cek, Üniversite konferans salonunda 

ihtifal yap›lmayacakt›r.

Kaynak: Tasviri Efkâr, 28 Birincikânun 1940. 

200 Bkz. 226, 227 ve 229.



s e s s i z  y a ş a d ı m548

233.

Şair Mehmet Âkif

Milli marşımızın mübdii hakkında  
birkaç söz ve birkaç hatıra

Kemal Elker

Hat›ras› hâlâ ayn› hayatiyeti muhafaza eden Âkif’in vefat›ndan beri dört sene geçti. 

Fera¤at, fazilet, vatanperverlik gibi bir çok ahlâkî meziyetlerin mücessem bir 

timsâli olan Âkif’i kadirinas gençlerin muhtelif vesilelerle tebcil ve tevkiri, 

gençli¤in zaman zaman bir tak›m kimselerin tariz ve hücumuna hedef olmas›n› 

intaç etti. Âkif’e ve Âkif’i müdafaa edenlere çatanlar› belli bal› üç gruba ay›rabiliriz: 

1. Enternasyonalizm, Kozmopolitizm ve Masonluk gibi memleketimizin ve 

milletimizin bünyesine katiyen uym›yan menei ecnebi fikirlere âlet olan-

lar veya bunlar›n âmâl ve a’maline gerek bilerek gerek bilmeyerek hizmet 

edenler.

2. Maziye aid bütün k›ymetlere, Peyami Safa’n›n tabiriyle bir piç tekmesi 

atmak isteyen ve ekserisi fikirlerinde samimi olm›yan kimseler.

3. Arabça mehur bir mesel olan “hâlif tu’ref” muhalefet eden maruf olur 

fehvas›nca umumun kabul etti¤i her fikrin z›dd›n› müdafaa ile kesb-i 

öhret edenler.

Bu zümreye dahil öyle bir maruf zata tesadüf ettim ki, bu zat Âkif’i hiç tetkik 

etmemiken Safahat yapraklar›n› bir gece içerisinde kar›t›rarak ertesi gün Âkif’in 

aleyhinde pek iddetli bir yaz› yazd›¤›n› söyledi. Pek sathi bir tetkik neticesinde 

verilen bu “hükm-ü karakuî”nin indî bir mütalaadan ileri geçmiyece¤i bedihîdir. 

Âkif hangi cihetten tetkik edilirse kemalât›n›n bir cüzüne rastlan›r. Herhangi bir 

maddî menfaat ve endienin iman›nda en ufak bir inhiraf husule getiremiyece¤i 

bir mümindir. Spritüalist bir tefekküre sahip olmas›na ra¤men Avrupa’y› ve garb 

medeniyetini en iyi anlayan nadir münevverlerimizden biridir. Söylendi¤ine göre 

Sadullah Paa’n›n:

Zaman zaman-› terakki, cihan cihan-› ulûm

m›sra›n› çok tekrar edermi. Bu terakki zaman›nda o da geri kalmamak için, müs-

bet ilimlerle tevaggul ederek, Baytar Mekteb-i Âlisi’ni birincilikle ikmal etmitir. 

Sa¤lam dima¤ sa¤lam vücudda bulunur meselinin zîhayat bir timsâli idi.

Adam odur ki etmiye ta¤yir vasf›n, 
‹kbali baht kendine yâr olmu olmam›.

beyti m›sdak›nca her türlü ekl-i idare ve siyaset tebeddülünde hiçbir vas›f tebdili 

göstermemekle kâmil insan oldu¤unu isbat etmitir.

Burada Âkif’in metin ve ayan-› imtisâl ahlâk›ndan mütevellit bir çok fezaili cami 

bir hareketinden bahsetmek münasiptir:

İstiklâl Marşı’nın yazıldığı Taceddin 
Dergâhı’nda Âkif münzevi bir hayat  
yaşıyordu: Paslı küçük bir semaver,  
yere serilmiş bir posteki, yazın tekkenin 
bahçesindeki mezarlıktan koparılmış bir 
parça yeşillik!
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Koca bir kin ve gayz dünyas› hali inhilâlde bulunan Osmanl› Devleti’ni tamamen 

ortadan kald›rmak için her türlü esliha ile mücehhez bir orduyu, son bir Ehlisalib 

ordusunu memleketin harim-i ismetine sald›rtm›. Memleket ve millet ise her 

türlü vesaitten mahrum, yaln›z iman kuvvetine güvenerek büyük bir mücahede-i 

milliyeye at›lm›. Cepheden ilk ümid-bah zafer haberleri geliyor. Bu s›ralarda 

aç›lan Millî Mar müsabakas›na itirak etmi olan 724 kiinin eserinden hiç biri 

be¤enilmiyor. Fakat bu eseri ibda edebilecek hakikî san’atkâr olan Âkif, para ile 

mar yaz›lmas›n› muvaf›k bulmad›¤›ndan müsabakaya itirak etmemitir. Bizzat 

Maarif Vekili bunun için Âkif’e müracaat ediyor. Âkif Ankara’n›n dar sokaklar› 

aras›nda s›k›m› “Taceddin Dergâh›’nda” günlerce kapanarak ‹stiklâl Mar›’n›n 

güftesini meydan getiriyor. 

1 Mart 337 Gazi’nin riyasetinde toplanan Meclis’te Maarif Vekili ve esiz hitabet 

kudreti herkes taraf›ndan müsellem Hamdullah Subhi a¤›r a¤›r kürsüye ç›karak 

okum›ya bal›yor:

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak…

Milletvekilleri ayakta huzur ve huu içinde, vecd içinde dinliyorlar. Tekrar ettirili-

yor. ‹sti¤rak içinde geçen bu dakikalardan sonra ‹stiklâl Mar›, Âkif’in büyük eseri 

ittifak-› ârâ ile kabul edilmi oluyor. Maarif Vekili kendisine verilmesi takarrür 

eden be yüz liray› Âkif’in almas›n› rica etti¤i zaman o suret-i kat’iyede reddediyor. 

Fakat sonradan ö¤reniliyor ki bu para teklif vuku buldu¤u zaman cebinde biraz 

evvel bir arkada›ndan ödünç olarak ald›¤› iki liradan baka paras› yoktur.

Âkif’in yaln›z bu sayd›¤›m›z taraflar›, tebcil ile yâd›na kifayet ederken daha onun 

“millî air” vasf›n› mevzu bahs etmedik. Âkif’in aruz veznini sühulet ve selâset cihe-

tinden en iyi istimal eden airimiz oldu¤unu, Mücadele-i Milliye’de kuvve-i kalemi-

ye ile ordunun ve halk›n iman›n› ne derece tezyid etti¤ini, Balkan Harbi’nde, 

Umumî Harb’de, Mücadele-i Milliye esnas›nda halk›n hissiyat›na en muvaffak 

surette tercüman olan yegâne airimiz oldu¤unu nazar-› itibara almasak bile Millî 

Mar›m›z›n ve Çanakkale ehitlerimizin nâz›m› olmas› onu daima hürmet ve 

ükran ile anmam›za kâfi bir sebep tekil eder. 

‹te böyle bir Âkif’e kar› en haks›z iftira ve isnadlar› revâ görenler hiçbir memle-

ketin öz evlatlar›n›n fikirlerine tercüman olmam›lard›r. Büyüklerini tan›yan, 

onlara kar› hürmet ve tazim vecibesini ifa etmesini pek iyi bilen gençlik bundan 

dört sene evvel çok so¤uk ve ya¤murlu bir havada Âkif’in tabutunu Beyaz›d cami-

inden alarak –omuzlar›na bile indirme¤e k›yamadan- bir emaneti mübareke 

ta›rgibi elleri üzerinde Edirnekap› mezarl›¤›nda onu Allah’›n rahmetine tevdi 

etmilerdi.201

imdi temelleri at›lm› olmakla beraber, Âkif’in mezar›n› ziyarete gidenler uzun 

müddet baucunda bir k›r›k ta parças› bile bulunmayan karabir toprak y›¤›n› 

gördüler. Lakin bütün gayret ve endiesini hayat›nda vatan›n ve milletin itilâs› 

yoluna hasru vakfetmi olan Âkif daha o zaman da bir faniye nasib olabilecek ve 

muhteem mezara sahipti:

Vatan vatan diyerek can veren ealinin 

Kulubü ehli vatan, kabri zimehabbettir. Kaynak: Yeni Sabah, 28 Birincikânun 1940.

201 Remzi Efendi’nin:

Nazmedildi rihleti tarihi Remzi noktadar

Kasrı cennet beytidir şair Mehmet Âkif’in
Mücevher tarihi ve fani tahallüs eden hakirin:
Faniyasen âh ile tarihin itmam eyledin
Mehmet Âkif hû deyip firdevse rihlet eyledi.

Ta’miyeli tarihi vefatı tarihini göstermektedir. (Son 

mısra 1349’dur. “Âh” da 6’dır. Mecmu 1355 eder.)
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234.

Ölümünün dördüncü yıldönümü münasebetiyle, 
İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif hakkında

Mehmet Hicret

Be y›l önce 28 ‹lkkânun sabah› gazetelerden birinin ilk sahifesinde u kara 

haberi okumutum: “‹stiklâl Mar› airi öldü”.

O anda duydu¤um büyük teessürden kalbimin sars›ld›¤›n›, göz p›narlar›m›n 

doldu¤unu hissetmi ve Âkif’in son zamanlar›nda kendisi için yazm› oldu¤u 

u parçay› hat›rlam›t›m:

u serilmi görünen gölgeme imrenmedeyim, 
Ne saadet! Hani ondan bile mahrumum ben. 
Daha y›llarca eminim ki hayat›n yükünü, 
Dizlerim titriyerek çekmeye mahkumum ben, 
Çözüver de yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n›, 
Bana çok görme ‹lahî bir avuç topra¤›n›.

‹te altm› üç y›ll›k hayat›nda durmadan, dinlenmeden hep vatan, millet 

u¤runda var kuvvetile çal›an, bir cemiyet adam› s›fatile memleketinin dert-

lerini kendine dert, vatandalar›n›n elem ve ›zt›raplar›n› kendine elem ve 

›zt›rap edinen, asil, milliyetperver, faziletli Türk airinin kendisinden 

bahsetti¤i yegâne iiri..

Âkif’in bu iirini zihnimden geçirdi¤imden sonra ac› ac› gülümsemi ve 

kendi kendime: 

“— Ey büyük Türk airi!” demitim. ‹lhamlar›n› ya dinden ald›n veya 

vatan, millî duygularla cotun, hayk›rd›n.. Bununla beraber ferdî 

düüncelere asla k›ymet vermedin.. Ömrünün sonuna kadar ken-

din için yazma¤› hiç düünmedin.. Hep vatan için a¤lad›n, yurt için, 

millet için yand›n!

63 y›ll›k hayat›n a¤›r yükünü omuzlar›nda ta›d›n. Fakat art›k pek 

yorulmutun, daha y›llarca bu yükü ta›yam›yaca¤›n› anlad›n.. Ebedî istira-

hate kavumak için Tanr›’dan bir avuç toprak diledin: O da bu bir avuç 

topra¤› çok görmedi sana..

Memleketimizde büyük adamlardan biri ölünce bizim mahut Bab›ali derhal 

faailiyete geçer. Ölene dair sütun sütun yaz›lar yaz›l›r. Tenkitler yap›l›r. 

Methedilir, kendisine veya ahsiyetine hücum edilir.

Âkif te ebediyete intikal edince, kendisini sevenler de sevmiyenler de kalem-

lere sar›ld›lar. Kimi methetti kimi zemmetti. Biri: “Âkif millî bir airdir” dedi. 

Bir di¤eri onun aksini iddia etti. Biri: “Din bayraktar› oldu¤unu” söyledi.. Bir 

di¤eri de ona: “Mahalle kahvesi airi” ünvan›n› verdi. Biri kuvvetli bir nâz›m 

oldu¤unu ileri sürdü. Bir bakas› onun için: “Müteass›p bir softad›r!” dedi. 
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Nihayet maruf bir f›kra muharriri de Âkif hakk›nda birkaç gün ara ile iki 

makale neretti.202 Bunlardan birincisinde yana yak›la: “Haim ve Hamid’den 

sonra Âkif’i de kaybettik, bütün haysiyeti ile düünürsek, bugün Türk vatan› 

airsizdir” diyen ve Mehmet Âkif’in büyük bir air oldu¤unu söyliyen muhar-

rir, ikinci makalesinde: “Mehmet Âkif air de¤il aleade bir nâz›md›r. Onun 

manzumelerinden iiriyet aramak, bouna bir emek sarfetmektir” dedikten 

sonra airin Çanakkale ehitleri için yazm› oldu¤u “Neide-i Tebcil” ünvanl› 

lâyemut eserinin ilk beytini misâl gösteriyor:

u Bo¤az harbi nedir, var m› ki dünyada ei, 

En kesif ordular›n yükleniyor dördü bei.

Muharrir “Bu sözlerin alelâde bir gazete havadisinden ne fark› var?” diyor.

Ayn› zat›n bu iki yaz›s› aras›ndaki tezada siz de at›n›z, siz de hayret ettiniz 

de¤il mi?..

Biliyorum ki Âkif aruz veznini kudretle tasarruf eden, Türkçeyi, hususile 

‹stanbul ivesini maharetle aruza uyduran kuvvetli bir nâz›m, büyük bir 

airdir. Denilebilir ki, Âkif’e gelinceye kadar hiçbir air aruz veznine onun 

kadar hâkim olamam›t›r. Onun manzumelerinde imalelere ve zihaflara da 

rastlanamaz.

Türkçe kelimeleri aruza uydurmak büyük bir hüner oldu¤u halde, bir 

münekkit, maruf bir edebiyat tarihçimiz, eserlerinden birinde Âkif hakk›nda 

u garip mütaleada bulunuyor:

“Âkif’in manzumelerinin bir vasf› da tabiî olmas› ve kolayca söylenmi 

görünmesidir. Vak›a Türkçe’yi aruza uydurmak büyük bir muvaffakiyet 

say›lamayaca¤› kimse, üphesiz airlik nianesi de de¤ildir”.

Bu edibin, bu edebiyat tarihçisinin, bu münekkidin böyle bir hükmü nas›l 

verdi¤ine ben sadece hayret ediyorum.

Ta Fecr-i âtî devrinden beri zaman zaman Âkif’in air olup olmad›¤› 

münakaa edilir. Fecr-i âtî airlerinden Celâl Sahir, Servet-i Fünûn (Uyan›) 

mecmuas›nda Âkif’e dair birkaç yaz› yazmi ve bu yaz›lar›nda onun alelâde 

bir nâz›m oldu¤unu iddia etmi, airli¤ini kabul etmemiti. Merhum Celâl 

Sahir, yazd›¤› manzumelerde, insan› i¤rendirecek levhalar tasvir eden bir 

adama air demenin do¤ru olmad›¤›n› söylemekte ve “Mahalle Kahvesi”nden 

u parçay› misâl göstermekte idi: 

Mühendis olmal› mutlak u ak sakall› adam, 

Zemine daire eklinde yayd› bir balgam, 

Abanm› oldu¤u bir yamr›yumru de¤nekle,  

Mümaslar çekerek, soktu belki yüz ekilde.

Muhitindeki tenbel ve miskin insanlar›, kötü itiyatlar›ndan vazgeçirmek 

maksad› ile, onlar› bu tenbelli¤e mahkûm eden pis kahveleri, meyhaneleri ve 

bunlara benzer mahallî manzaralar› ve tipleri en kuvvetli çizgiler ile göste-

202 Sözü edilen muharrir Peyami Safa’dır. Hakikaten 

Âkif’in ölümü üzerine ilk yazdığı metinle (bkz. Bu 

kitapta 42.  metin) daha sonra yazdığı metinler-

den bazısı (bkz. Bu kitapta 101 ve 104. metin) 

arasında Âkif’i değerlendirme bakımından olduk-

ça farklılık vardır.
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ren realist bir aire; bu pek canl› levhadan dolay› air dememek bir haks›zl›k 

de¤il midir?.. 

Halis iir, ruhumuzu birdenbire kavrayan saran, kuatan, s›cak ve ak›c› bir 

heyecanla beslenen kalbimizi çarpt›ran ve bu heyecan atei içinde gönlümü-

zü yakan sözlere gerek manzum, gerekse mensur denmez mi?..

Mehmet Âkif’in Çanakkale mukaddes yurdunu korumak için arslanlar gibi 

kahramanca çarp›an, aziz vatan› u¤runda can›n› veren faziletli Mehmetçik 

için san’atkâr bir mimar gibi ina etti¤i âbideyi, “Neide-i Tebcil”i, “Bülbül” 

aheserini, As›m’daki tekmil manzumeleri, Balkan ve Cihan Harbi’nde, Millî 

Mücadele senelerinde düman ikencesi alt›nda inleyen, memleketimizin 

elem ve ›zt›raplar›n› birer ifadesi olan, bütün manzumeleri de: okurken, bir-

denbire ruhumuzu sarm›yor mu? Kalblerimizi çarpt›rm›yor mu? Ve bu 

heyecan atei gönüllerimizi yakm›yor mu?.. Evet, bütün bu manzumeleri 

okudu¤umuz zaman kalbimizin ac› bir heyecanla s›zlad›¤›n› hissediyoruz. 

Binaenaleyh bunlara da halis birer iir demek zorunday›z…

Baz› kimseler de Âkif’in dindarl›¤›n› kusur telakki ettiler.. Evet, Mehmet Âkif 

dindard›r. air ilk tahsilini babas› Müderris ‹pekli Tahir Efendi gibi koyu bir 

Müslüman›n tesiri ile medreselere devam ederek yapt›. Gerek babas›ndan 

ald›¤› tahsil ve terbiye gerekse içinde yaad›¤› muhit, onu yaln›z medresenin 

istedi¤i gibi bir adam yetitirmedi, dini bütün, gö¤sü iman dolu, samimî bir 

din airi yapt›.. Büyük air manzumelerinden bir ço¤unun ilham›n› dinden 

ald› ve bu vadide ilahî bir vecd içinde yazd›¤› halis iirleri ile edebiyat›m›zda 

büyük bir bolu¤u doldurdu.

Âkif’e müteass›p bir softa diyenler, lütfen Safahat’›n alt›nc› cildini aç›p oku-

sunlar. air As›m’› Berlin’e gönderme¤i tevik ederken:

Bu cihetten hani hiç y›lmas›n o¤lum gözünüz, 

Sade Garb›n, yaln›z ilmine dönsün yüzünüz.. 

Fen diyar›nda s›zan o nâmütenahi p›nar› 

Hem için, hem gezin yurda o nafî sular› 

Ayn› membalar› ihya için art›k burada, 

Kafan›z ilesin, o¤lum kanal olsun arada..

Müsbet ilimlerin â›¤› olan bir adam, mütaass›p bir softa m›d›r?!

Âkif Millî Mücadele y›llar›n›n heyecan› ile yazd›¤› ‹stiklâl Mar›’n› bizim için 

yazmad›¤›n› söyliyenler ve onun millî air olmad›¤›n› iddia edenler de yok 

de¤il..

Bu iddialarda bulunanlara soruyorum:

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak!

m›sra›ndaki al sancak kimin sanca¤›d›r?

Çatma kurban olay›m çehreni ey nazl› hilâl
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Ve:

O benim milletimin y›ld›z›d›r parl›yacak.

m›sralar›ndaki hilâl ve y›ld›z kimin hilâli, kimin y›ld›z›d›r? Rengi al, ortas›nda 

ay ve y›ld›z› bulunan bayrak hangi milletin bayra¤›d›r? Müslüman Arab›n 

m›? Müslüman Arnavudun mu? Yoksa Müslüman Hindlinin mi?

Asla… O ne Arab›n, ne Arnavudun, ne de Hindlinin ve ne de baka bir mille-

tindir. O anl› bayrak Türk’ündür, o benimdir:

O benimdir, o benim milletimindir ancak!. 
Kahraman ›rk›ma bir gül ne bu iddet bu celâl

derken kasdetti¤i ›rk hangi ›rkd›r? Ta eski zamanlardan, dedelerinden beri 

hür ya›yan, güzel yurdu, cennet vatan› için düman›n a¤ulu mermilerine 

gö¤sünü siper yapan, sevgili yurdu u¤runda seve seve can›n› feda eden kah-

raman ›rk, asil millet hangi millettir? Arap m›? Arnavut mu? Hindli mi?

Hay›r hay›r… O kahraman ›rk, benim ›rk›md›r, o asil millet benim milletimdir.

Ben ezelden beri hür yaad›m hür yaar›m!

‹stiklâl Mar› bizimdir, bizim mal›m›zd›r. Onu dinlerken, onu söylerken, 

yaln›z sizin ve benim gö¤süm iftiharla kabar›r, pâk aln›n› semalara yüksel-

mek yaln›z sizin ve benim ve bizim gibi damarlar›nda asil Türk kan› dolaan 

insanlar›n hakk›d›r. 

O bizim millî iirimizdir. Onu yazan da üphesiz bizim millî airimizdir.

Âkif’e millî air demiyenler yine lütfen cevap versinler:

Ondan baka hangi Türk airi Çanakkale’de mukaddes vatanlar› u¤runda 

canlar›n› veren o isimsiz kahramanlar için edebî bir türbe ina etmek erefini 

kazand›..

Safahat, bizim millî gururumuzu ok›yan, bizi millî heyecanlarla sarsan, 

coturan emsâlsiz manzumelerle doludur.

Kalblerimize, gönüllerimize yurt sevgisini a›layan büyük vatanseveri, 

‹stiklâl Mar› airini, aruz kahraman›n›, kadirinas Türk gençli¤i daima hür-

metle anacak, ve büyük Türk milletinin, büyük airi ebediyen unutulm›-

yacakt›r!..

Kaynak: ‹kdam, 28 Birincikânun 1940.
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236.

Âkif’in mezarında

Hakkı Süha Gezgin

Arkas›nda, öldükten u kadar sene sonra da kaynayan damar, çarpan yürek, 

yükselen heyecan b›rakan adam, ancak gövdesiyle fânidir. Ve dünyan›n her 

taraf›nda bu türlü bahtiyarlara, büyük adam derler.

Âkif, bizden sa¤l›¤›nda bunu istemedi. Hem laf olsun, gösteri olsun diye 

de¤il; gerçekten istemedi.

“Sessiz yaad›m; kim, beni nereden bilecekti?” derken, m›sra, kaleminden 

de¤il, yüre¤inden dökülüyordu. Fakat o, kendi kokusundan habersiz bir 

çiçek gibi, tevazu ve vakar ile bunu söyledikçe, kalbimizde daha çok 

derinleti, fikrimizde daha ziyade yükseldi.

Onunla biz, iki kemale birden eritik. air Âkif, büyük bir vecdin arkas›ndan 

lâhûtî na¤melerle seslenen bir kalem ereni. ‹nsan Âkif, ondan da büyük bir 

veli idi.

Dinî heyecanlar›n en gulgulesi, onun ba¤r›ndan kopuyor, onun nefeslerin-

den semalar›m›za da¤›l›yordu.

Millî heyecanlar›m›z, gururu, elemi, sevinci türlü türlü anatike hep onun 

iirlerinde dinamit gibi toplan›yor.

Çanakkale, silah ve süngünün destan› idi. Onu his ve fikre mal eden Âkif 

oldu. Kâbenin yolu, güneli k›zg›n bir çölden geçer. Sudanl›ya, yanm› derisi 

alt›nda o samedanî akla ulu kalbi Âkif verdi. “Secde” iirinde “Tekvin” sani-

yelerinin heybetli u¤ultusunu, ar› yere, yeri ara ç›karan velveleli med ve 

ceziri bize o, duyurdu.

“Din”i mütekâmil, neveli bir “Yunus” vecdi ile bir ruh âlemi yapan odur. 

Kahramanl›¤›, yapma, düzme, takma her türlü s›rmadan, yald›zdan kurtara-

rak bir iç üniformas›, bir gönül enli¤i haline o koydu.

ehidi, gaziyi gaflet perdelerinden s›yr›lm› gözlerle o gördü.

Bütün bunlara kar›l›k olarak, bu vatandan istedi¤i de nihayet “bir avuç 

toprak”d›.

Alk›la küfürü gözlerinde birletiren engin bir tokluk içinde yaad›. Derdini 

söylemeden, bir kere inlemeden öldü. Kalemiyle kendi aras›na büyük 

âlemler ve koca Türklük girmiti. Bütün ilham›n› bunlardan ald› ve bütün 

kudretini sadece bunlara harcad›.

Dün mezar›n›n ba›nda toplananlar, ite onun bu taraflar›n› idrak eden 

gençlerdir. Yar›n topra¤›n›n üstünde yükselecek olan mermer de, onu de¤il, 

nihayet yine bizi avutacak, daha do¤rusu utançtan kurtaracakt›r.

Kaynak: Vakit, 29 Birincikânun 1940.

235.

Âkif’in yıldönümü

Dün şairin kabrinde  
ihtifal yapıldı

Merhum air Mehmed Âkif’in 

ikinci203 ölüm y›ldönümü münase-

betile dün Üniversiteli gençlerden 

bir grup airin Edirnekap›’daki 

kabrini ziyaret etmilerdir. Bu 

esnada yap›lan merasimde k›sa 

hitabeler söylenmi ve kendisini 

seven kalabal›k bir halk kütlesi de 

burada haz›r bulunmulard›r. 

Merhumun hât›ras›na hürmeden 

bir dakika sükûttan sonra ihtifale 

nihayet verilmitir.

Kaynak: Hakikat, 29 Birincikânun 1940.

203 Muhtemelen baskı hatasıdır, zira bu tarih şairin 

dördüncü ölüm yıldönümüne tekabül eder. 

(haz.)
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237.

Âkif’in mezarında

Üniversite gençliği dün millî şairin ruhunu taziz etti

Büyük millî airimiz ve ‹stiklâl Mar›m›z›n mübdii Mehmet Âkif’in ölümü-
nün 4üncü y›ldönümü dün Üniversite gençli¤i ve merhumun hayranlar› 
aras›nda hususî surette kutlanm›t›r.

Üniversite Edebiyat Fakültesi’nden bir grup balar›nda Doçent [Ali] Nihat 
Tarlan oldu¤u halde merhumun Edirnekap›’daki mezarl›¤›na giderek ziya-
ret etmilerdir. Bu ziyaret s›ras›nda Doçent Ali Nihat Tarlan ve Üniversite 
gençli¤inden baz›lar› k›sa hitabelerde bulunmulard›r.

Kaynak: Yeni Sabah, 29 Birincikânun 1940.

238.

İstiklâl Marşı şairinin ölüm yıldönümü münasebetiyle 
mezarı ziyaret edildi

air Mehmet Âkif’in ölümünün y›ldönümü münasebetile dün Üniversite 
profesör ve talebelerinden bir k›sm› taraf›ndan Edirnekap›’daki mezar›nda 
bir tören yap›lm›t›r. Törene ‹stiklâl Mar› ile balanm›, bundan sonra 
Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Dr. Ali Nihat Tarlan u hitabede 
bulunmutur:

“— Bundan dört y›l evvel ölen air Mehmet Âkif’in mezar› ba›nda 
bugün toplanm›, hürmetle e¤ilmi bulunuyoruz. K›ymet 
verdi¤imiz esaslar vard›r: Hürriyet, istiklâl ak› gibi…

Mehmet Âkif bu esaslar› müdafaa etmi, bu esaslar için yaam›t›r.

O karakterin bir timsâlidir. Hat›ras›n› hürmetle taziz edelim” dedikten sonra 

Fatiha okunmas›n› söylemi ve Fatiha’dan sonra törene nihayet verilmitir.

Kaynak: Vatan, 29 Birincikânun 1940.

239.

Mehmet Âkif ihtifali

Büyük air B[ay] Mehmed Âkif’in 

ölümünün dördüncü y›ldönümü 

münasebetile dün ö¤leden sonra 

Üniversite gençli¤i merhumun 

Edirnekap›’daki mezar›n› ziyaret 

etmilerdir. Merhumun mezar› 

ba›nda Edebiyat Fakültesi doçent-

lerinden B[ay] Ali Nihad Tarlan bir 

hitabede bulunmu, Âkif’in eserle-

rinden parçalar okumu, hayat›n› 

anlatm›t›r. Müteakiben Üniver-

sitelilerden üç genç Âkif’in iirlerini 

okumulard›r. Yukar›daki resim 

dünkü ihtifalden bir intiba› tesbit 

etmektedir.

Kaynak: Akam, 29 kânunuevvel 1940.

Âkif’in mezarı vefatının 50. yılı vesilesiyle 
1986 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 
yeniden yaptırıldı. Böylece mezar taşına  
dinî ifadeler ve semboller girmiş oldu.  
Fakat mimari olarak herhangi bir özelliğe 
sahip değil. Daha mühimi mezarının iki  
dostundan, Ahmet Naim ve Süleyman 
Nazif’ten yüksekçe yapılması. Âkif’in  
şahsiyeti ve hayat üslubu hakkında  
birazcık malumatı olan hiçbir kişi ve kurum 
muhtemelen böyle bir şey yapamazdı.
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240.

Mehmet Âkif’in kabrinde

Dün Ölümünün Yıldönümü Münasebetile İhtifal Yapıldı

‹stiklâl Mar› mübdii büyük air Mehmet Âkif’in ölümünün 4üncü 

y›ldönümü münasebetile merhumun Edirnekap›’daki makberesinde 

Üniversiteli gençler taraf›ndan bir ihtifal yap›lm›t›r.

Mehmet Âkif’in mezar›n› ziyaret edenler meyan›nda bulunan Üniversite 

Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Ali Nihat Tarlan bir hitabe irat ederek 

büyük airin yaratt›¤› eserlerin k›ymetini tebarüz ettirmitir. Müteakiben de 

baz› gençler söz söylemiler ve Mehmet Âkif’in de¤erli iirlerinden parçalar 

okumulard›r.

Kaynak: ‹kdam, 29 Birincikânun 1940.

241.

Dünkü hazin ihtifal merasimi

Şair Mehmet Âkif’in kabri ziyaret edildi

‹stiklâl Mar› airi Mehmet Âkif’in ölümünün dördüncü y›ldönümü müna-

sebetile dün Edirnekap›’daki kabrinde bir ihtifal merasimi yap›lm›t›r. Bu 

merasime Üniversite talebesile, Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Ali 

Nihat Tarlan itirak etmitir.

Büyük airin mezar›na bir çelenk konduktan sonra, Ali Nihat Tarlan, 

Mehmet Âkif’in hayat›ndan ve eserlerinden bahsetmi ve büyük airin 

iirlerinden baz› parçalar okumutur. Üniversite gençlerinin kendi arala-

r›nda toplam› olduklar› para da kabrin yap›lmas› için Maarif Vekâleti’ne 

gönderilmitir. airin kabri, kendisine lây›k oldu¤u bir ekilde Maarif 

Vekâleti taraf›ndan yapt›r›lacakt›r.

Kabrin Paraları Vekâlet’e Geldi

Ankara, 28 (Telefonla) – Mehmet Âkifin kabrini yapt›rmak için gençli¤in 

aralar›nda toplad›klar› para Maarif Vekâleti’ne gelmitir. Vekâlet ‹stiklâl 

Mar› airinin ahsiyetile mütenasip bir kabir yapt›rmak üzere icap ederse 

kendi bütçesinden de yard›mda bulunacakt›r.

air Âkif’e yap›lacak mezar için bir müsabaka aç›lmas› istenmektedir. 

Vekâlet itirak edenlerden en fazla be¤endi¤ini model seçecektir.204

Kaynak: Tasvir-i Efkâr, 29 Birincikânun 1940.

204 Bkz. Bu kitapta 226, 227, 229 ve 232.  metinler.
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Akif’in ilk mezarının, ilk yerinde farklı açılardan fotoğrafları.  
1960’ta aynı mezar Şehitlik kısmına taşınacaktır. 

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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Ekler
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242.

Millî marş

Fazıl Mahmut

Geçenlerde ecnebi mecmua ve gazeteleri kar›t›r›rken -hat›r›mda kald›¤›na 
göre- bir resim alt›nda öyle bir cümle vard›: “On bin Alman genci dört ses 
üzerine millî mar› teganni ederlerken”.

Resimde görülen kalabal›k göz kudretinin çerçevelemiyece¤i hudutsuz bir 
sahay› kaplam›t›. Resmin her siyah noktas› bir hareket, bir millî heyecan 
kayna¤›n›n ifadesidi. Bu millî heyecan menba›ndan do¤an gür his, millî ak 
dalgalar›n› durdurabilecek her ihtimali bir an içinde sayd›m. Buldu¤um en 
azametli, en korkunç ihtimaller, bu ulvî duygu kuvveti kar›s›nda çok sönük 
kald›lar.

O ne muhteem varl›kt›r ki bütün içtimaî teekkülleri önüne katm›, yüz bin-
lerce insan› ayn› his alt›nda birbirine ba¤lam›, bir kalp halinde çarpmas›n›, 
yaamas›n› temin etmitir. Bu asil duygu kar›s›nda hangi yabanc› his vard›r 
ki ona boyun e¤meden yaayabilsin.

Sevgilisine saf temennilerini, ak›n›n büyüklü¤ünü hakkile terennüm etmi 
kaç bahtiyar vard›r. üphesiz adedi çok az olmakla beraber kendi yarad›l›lar› 
nispetinde anlatanlar da az de¤ildir. Bunlar›n yan› balar›nda arkadalar›ndan 
daha ziyade duyup da anlatabilmek imkân› tamamen gaip olmu bir dilsizin 
tahassürü ve hakl› k›skan›lar› hepsinden hazin de¤il midir?. ‹te ben bugün 
kendimizi bir dilsize benzetiyorum. Neden, her gün her yerde günde milyon-
larca defa tekrar edilen Aye’nin türküsü iptizale u¤rarken, bu gençlik sesi 
kadar kudsî olan asil kan›ndaki tak›nl›¤›n› terennüm edecek bir tek ark›s›, 
millî bir mar› olmas›n. Evet neden biz de bakalar› gibi millî mar›m›z› söy-
lerken kalbimiz Türklük heyecanile çarpmas›n. Neden zümrüt gibi ba¤lar›m›z 
vakur F›rat, Gazi Sakaryam›z’›n, mor çi¤demli da¤lar›m›z›n ufuklar›nda ses-
lerimizin akisleri dalga dalga uzan›p ovalar›m›z ç›nlamas›n. Bu ses dalgala-
nan nazl› bayra¤›m›za çarpt›kça daha serbest daha sevinçle dalgalan›p 
›rgalanmas›n. Yoksa airlerimiz mutlaka duymak için mükâfat m› bekliyor-
lar. Damarlar›ndaki kan›n Türk kan› oldu¤unu hat›rlam›yorlar m›?

Olgun mefkûrelerden do¤mu öz lisanla yaz›lm› bir mar istiyoruz. Bu 
mar›n güftesi gibi bestesi de Türk’ün kula¤›na yabanc› gelmemelidir. E¤er 
muallim iseniz bu ihtiyac› herkesten ziyade duyabilirsiniz. Çocuklar›n›z 
herhangi bir ark›y› bir vazife tavr›yla, isteksizlikle okuyor. Ya güftesi çocuk-
lara a¤›r geliyor veya bestesi kulaklar›n› okam›yor… Halbuki k›smen millî 
mahiyette olan ark›lar› okurlarken heyet-i umumiyesinde bir canl›l›k, bir 
hareket göze çarpar. Meselâ Sar› Zeybe¤i okurlarken gözler derhal parlar, 
küçücük yumruklar› havaya kald›rarak büyük bir heyecan eseri gösterirler. 
Hele, silahlar›n›n paslanmas›na hiç de tahammülleri yoktur. Bu parçay› oku-
duklar› zaman kalar derhal çat›l›r. Çehreler as›l›r, kim bilir millî mar› okur-
larken dershaneler nas›l ç›nlayacak, küçücük kalpleri kim bilir nas›l büyük 

bir sevinçle, heyecanla dolup çarpacakt›r. Arzu ederiz ki bu candan dile¤imiz 

bize yeni bir millî mar hediye edebilsin.

Ferdâ Kadın

Ferdâ Kadın! Ferdâ Kadın! 
Ben görmeden sevdim seni, 
Sen galiba gördün beni, 
Pek ihtiyar, hoşlanmadın!

Ferdâ Kadın! Ferdâ Kadın! 
Ey yavrumun ilk yavrusu! 
Pek tatlı şeysin doğrusu. 
Lâkin neden çirkin adın?

Yok yok, adın cidden güzel; 
Dünyada her şeyden güzel; 
Aydan güzel, günden güzel; 
Ay, gün nedir? Senden güzel! 
Hatta derim: Benden güzel! 
Zira “yarın” “dün”den güzel!

Mehmet Âkif
Deden
23 Cemaziyelahir 1348.

Âkif’in Hilvan’dan dostlarına, bu arada 23 Cemaziyelahir 1348 tarihliyle 
torunu Ferda’ya gönderdiği etkileyici bir fotoğrafı. Kartın arkasına şu 
satırları yazmıştı. 
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242.

Millî marş

Fazıl Mahmut

Geçenlerde ecnebi mecmua ve gazeteleri kar›t›r›rken -hat›r›mda kald›¤›na 
göre- bir resim alt›nda öyle bir cümle vard›: “On bin Alman genci dört ses 
üzerine millî mar› teganni ederlerken”.

Resimde görülen kalabal›k göz kudretinin çerçevelemiyece¤i hudutsuz bir 
sahay› kaplam›t›. Resmin her siyah noktas› bir hareket, bir millî heyecan 
kayna¤›n›n ifadesidi. Bu millî heyecan menba›ndan do¤an gür his, millî ak 
dalgalar›n› durdurabilecek her ihtimali bir an içinde sayd›m. Buldu¤um en 
azametli, en korkunç ihtimaller, bu ulvî duygu kuvveti kar›s›nda çok sönük 
kald›lar.

O ne muhteem varl›kt›r ki bütün içtimaî teekkülleri önüne katm›, yüz bin-
lerce insan› ayn› his alt›nda birbirine ba¤lam›, bir kalp halinde çarpmas›n›, 
yaamas›n› temin etmitir. Bu asil duygu kar›s›nda hangi yabanc› his vard›r 
ki ona boyun e¤meden yaayabilsin.

Sevgilisine saf temennilerini, ak›n›n büyüklü¤ünü hakkile terennüm etmi 
kaç bahtiyar vard›r. üphesiz adedi çok az olmakla beraber kendi yarad›l›lar› 
nispetinde anlatanlar da az de¤ildir. Bunlar›n yan› balar›nda arkadalar›ndan 
daha ziyade duyup da anlatabilmek imkân› tamamen gaip olmu bir dilsizin 
tahassürü ve hakl› k›skan›lar› hepsinden hazin de¤il midir?. ‹te ben bugün 
kendimizi bir dilsize benzetiyorum. Neden, her gün her yerde günde milyon-
larca defa tekrar edilen Aye’nin türküsü iptizale u¤rarken, bu gençlik sesi 
kadar kudsî olan asil kan›ndaki tak›nl›¤›n› terennüm edecek bir tek ark›s›, 
millî bir mar› olmas›n. Evet neden biz de bakalar› gibi millî mar›m›z› söy-
lerken kalbimiz Türklük heyecanile çarpmas›n. Neden zümrüt gibi ba¤lar›m›z 
vakur F›rat, Gazi Sakaryam›z’›n, mor çi¤demli da¤lar›m›z›n ufuklar›nda ses-
lerimizin akisleri dalga dalga uzan›p ovalar›m›z ç›nlamas›n. Bu ses dalgala-
nan nazl› bayra¤›m›za çarpt›kça daha serbest daha sevinçle dalgalan›p 
›rgalanmas›n. Yoksa airlerimiz mutlaka duymak için mükâfat m› bekliyor-
lar. Damarlar›ndaki kan›n Türk kan› oldu¤unu hat›rlam›yorlar m›?

Olgun mefkûrelerden do¤mu öz lisanla yaz›lm› bir mar istiyoruz. Bu 
mar›n güftesi gibi bestesi de Türk’ün kula¤›na yabanc› gelmemelidir. E¤er 
muallim iseniz bu ihtiyac› herkesten ziyade duyabilirsiniz. Çocuklar›n›z 
herhangi bir ark›y› bir vazife tavr›yla, isteksizlikle okuyor. Ya güftesi çocuk-
lara a¤›r geliyor veya bestesi kulaklar›n› okam›yor… Halbuki k›smen millî 
mahiyette olan ark›lar› okurlarken heyet-i umumiyesinde bir canl›l›k, bir 
hareket göze çarpar. Meselâ Sar› Zeybe¤i okurlarken gözler derhal parlar, 
küçücük yumruklar› havaya kald›rarak büyük bir heyecan eseri gösterirler. 
Hele, silahlar›n›n paslanmas›na hiç de tahammülleri yoktur. Bu parçay› oku-
duklar› zaman kalar derhal çat›l›r. Çehreler as›l›r, kim bilir millî mar› okur-
larken dershaneler nas›l ç›nlayacak, küçücük kalpleri kim bilir nas›l büyük 
bir sevinçle, heyecanla dolup çarpacakt›r. Arzu ederiz ki bu candan dile¤imiz 
bize yeni bir millî mar hediye edebilsin.

Kaynak: Yollar›n Sesi, Y›l 1, S. 2, 23 Temmuz 
1932.
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243.

İki şiir kitabı

Nurullah Ataç

Münekkidin ii so¤ukkanl›l›kla, ihtiraslar›na kap›lmaks›z›n hükümler ver-

mekse, Nâz›m Hikmet’in eserini tenkit etmek, imkâns›z denecek kadar zor 

bir eydir. Nâz›m Hikmet bir dava adam›d›r. Yaz›lar›n› okuyan› bir “güzel-

lik” temaas›na, u hasbî denilen çeitten bir heyecan arama¤a de¤il, birta-

k›m “hakikatler” dinleme¤e, onlar› kabule, kendisile duyu, görü birli¤ine 

davet eder. Onu okurken sadece nazm›n›n teknik meziyetlerine, üslûbunun 

özgülüklerine (hususiyetlerine) has›l› söz sanat›ndaki hünerine hayran 

olup da dava taraf›na bakmamak için insan›n kafas›n›, biribirine hiç ilii¤i 

olm›yan iki k›sma ay›rm› olmas› lâz›md›r. Bunu yapabildiklerini söyliyen-

ler var…

Nâz›m Hikmet’in eserini be¤enmiyenler sanata, politika ilerinin kar›t›r›l-

mas›na dudak bükerler. Bu itiraz› edenler, dikkat edilirse, ço¤u zaman poli-

tika kelimesinin mânalar› üzerinde oynama¤a kalkanlard›r. Politika, durgun 

bir sosyetenin gündelik hayat›nda ç›kan meseleleri halletmek, oluruna 

ba¤lamak demekse sanat adam›n›n buna girmesine elbette bir sebeb yoktur; 

eserlerinde falan memleketle muahedeler akdine taraftar olacak, yahut ona 

kar› ç›kacak bir ressam, bir romanc›, bir bestekâr tasavvuru pek kabil 

de¤ildir. Fakat politika, o sosyetenin hayat›nda u veya bu fikir manzumesi-

nin egemenli¤ini istemekse, sanat adam›n›n buna kar›mamas›n› beklemek 

onun insanl›k haysiyetine hakarettir.

Bugünün sanat adam›, kelimenin bu mânas› ile, bir politikac› olma¤a mec-

burdur. Zaten 1935 y›l›n›n edebiyat›nda de¤erli kim varsa, Claudel’den 

Gorki’ye, yani Katolik sa¤ taraftan kominist sol tarafa kadar, hepsi böyle 

politikac›d›r. Hiçbir yöne ba¤lanmaman›n imkâns›zl›¤›n›, André Gide’in de 

politikaya kar›mas› gösterdi.

Nâz›m Hikmet’in eserini ihtirasa kap›lmaks›z›n tenkid etme¤e imkân yok-

tur; çünkü bu, onu anlamamak olur, oysa ki, tenkidin temeli anlamakt›r. Bir 

adam ç›k›yor, moral› da, esteti¤i de, hayat›n her kolunu da kavr›yan yeni bir 

görü teklif ediyor; art›k bizim o görüün esaslar›na bakmay›p, onlar› “kale 

almay›p” sade bir bak›mdan muhakemeye kalkmam›z mânas›z bir hareket 

olmaz m›?.

Bence Nâz›m Hikmet, Türk dili ile yazm› en büyük airdir; çünkü ondan 

önce hiçbir airimizde onunki kadar tam bir görü, hayata kar›› yoktur. 

Çünkü o: “Ben hülyam› seyredece¤im” diye kendi içine büzülen bir adam 

de¤ildir. Çünkü originallik, ayr›l›k, “teferrüd” peinden koan bir estet de¤il, 

“bir kavgan›n ads›z neferi”dir. Türk dilinin en büyük airi Mehmet Âkif 

de¤ildir, Nâz›m Hikmet’tir, çünkü Mehmet Âkif geri bir kavgan›n neferidir, 

Nâz›m Hikmet ise ileri bir kavgan›n.
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Ona kar› Mehmet Âkif’i zikrediim yaln›z biribirine z›t iki görüü hat›rlat-

mak için de¤ildir; Safahat sahibini bir zamanlar, sadece estetik düüncelere 

göre muhakemeye kalkt›¤›m için, hesaba kat›lma¤a de¤mez bir air sayma¤a 

al›m›t›m. Onun da ahsî elem, sevinç hülyalar›ndan bahseden airciklerden 

ne kadar üstün oldu¤unu, Nâz›m Hikmet’i okuduktan sonra anlad›m. Beni, 

daha birkaç y›l önciye kadar inand›¤›m ölü sanat fikirlerinden kurtaran 

Nâz›m Hikmet oldu.

“Ölü sanat fikirleri” derken ne kasdetti¤imiz, Taranta-Babu205’nun206 alt›nc› 

mektubunu okuyunca anlars›n›z. Orada “Kör olmak” adl› bir manzume var; 

daha dört y›l önce ben de o çeit sözleri alk›l›yabilirdim. “Kör olmak”, airin 

dünya ile alâkas› olmamas›, sadece benli¤ini seyredip benzemesi lâz›m 

geldi¤ine inanan bir estetin a¤z›ndan söylenmitir; fakat bu “parodie” hile-

sizdir, yani onu okuyan “subjektif” sanat taraftarlar›: “Nâz›m bizim düün-

celerimizi tehzil ediyor, biz bunu söylemeyiz” diyemezler; onu imzalay›p 

müdafaa edebilirler.

Taranta-Babu günün en önemli hâdisesi, Habeistan eserini bilenler onun bu 

harp hakk›nda ne düündü¤ünü elbette anlarlar. Fakat Nâz›m Hikmet’te u 

veya bu millete kar› dümanl›k, nefret bulunamaz; ancak fikirler, iddialar 

ile çarp››r. Taranta-Babu bir ideologiaya kar› baka bir ideologian›n verdi¤i 

cevapt›r. O kadar ki, Nâz›m Hikmet, ço¤u manzum, bir ikisi mensur olan bu 

mektuplar›n sonuna küçük bir isizlik ve iflas istatisti¤i bile ilâve etmi. 

iirden bahsedilirken ekil sözünü büsbütün b›rakmak da kabil de¤ildir. 

Nâz›m Hikmet, “Bahr-i Hazer”, “Grev” gibi ilk manzumelerinde görülen ses 

“virtuose”luklar›ndan günden güne kurtuluyor, daha ç›plak, daha klasik bir 

sanata do¤ru gidiyor. Taranta-Babu’da göz al›c› parça yok. Bilmem söyleme¤e 

hacet var m›? Bu yeni tarz› bana eskisinden çok üstün görünüyor.

Taranta-Babu ile beraber Nâz›m Hikmet, yergilerinin bir k›sm›n› da 

Portreler207 adl› bir kitapta toplad›. Nâz›m Hikmet yergileri de, ah›slara kar› 

yaz›lm› olmakla beraber, yine bir ideologia yaz›lar›d›r. Onlarda da yine 

kanaatler, fikirlerle çarp›mak ister… Fakat buna her zaman muvaffak 

oldu¤unu söyliyemeyiz. ‹i s›rf ah›s kavgas›na döktü¤üm zaman da dikkati 

çeken bulular› yok de¤ildir; kar›s›ndakini yaral›yacak, “disqualifié” edecek 

sözler bulur, kelimelerle karikatür çizer. Ama, ne bileyim? Bunlar›n en iyile-

rinde bile: “Bunlar ah›slarla beraber geçip gider” dedirten bir hal var. 

Bunun içindir ki, Nâz›m Hikmet’in yergileri içinde, ah›slara dokunm›yan 

yahut pek az dokunan “Pierre Loti”, “Berkeley” gibilerini tercih ederim. 

Nâz›m, “Berkeley”i kitab›na almad›¤›na yaz›k etmi..

Kaynak: Akam, 12 Terinievvel 1935.

205 Taranta-Babu, Nazım Hikmet’in bir Taranta-
Babu’ya Mektuplar isimli eserindeki ana karak-

terin karısının ismidir. (haz.)

206 1 cilt, 64 sayfa, 50 kuruş (Yeni kitapçı)

207 1 cilt, 62 sayfa, 40 kuruş (Yeni kitapçı)
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244.

Edebiyat tarihi değil, edebiyat karnavalı

Peyami Safa

Mektep kitaplar›n›n genç seviyesini bir türlü aam›yan edebiyat tarihleri-
miz, rütbe ve ünvan devrinden kalma tevcihlere hâlâ sad›kt›rlar. Bu kitapla-
ra bak›l›nca bir Fuzuli hep ak ve elem airi, bir Nam›k Kemal hep vatan airi, 
bir Mehmet Âkif hep ‹slâm airi, bir Mehmet Emin hep Türk airi 
firmalar›ndan ilham alm› tehisler içinde görünürler.

Türk airi! Sanki Mehmet Emin’den baka, airlerimiz aras›nda Türk yoktur; 
vatan airi! Sanki Nam›k Kemal’den baka vatan› söyliyen olmam›t›r; ‹slâm 
airi! Sanki dinî vecdi ilk terennüm eden Âkif’tir; ak ve elem airi! Sanki Türk 
kalbinin tarihi Fuzuli’de aç›l›p kapanm›t›r.

Ho, bu tevcihlerden maksat, airin galip hüviyetini tesbit etmektir; fakat 
ikier kelimelik birer tehise irca edilen bu hükümlerde, bir sanatkâr›n 
çapra›k ruh muhtevas›n› tahlil etmek aczini basit formüllerle telâfi etmek 
rahatl›¤› görünüyor.

üphesiz Nedim rind airdi. Fakat onun sadece bu hüviyeti üstünde kalarak 
yaln›z heyecan›n nev’ini tayinle iktifa etmek, bir kimyagerin tahlile mecbur 
oldu¤u maden suyu için, sadece “maden suyu” deyip ç›kmas›na ve suyun ter-
kibini bulmak de¤il, tad›n› methetmekle kalmas›na benzer.

Eskiler de baka ey yapm›yorlard›: Süleyman Nazif veya Cenap Sahabettin 
görüile Abdülhak Hamit, air-i âzamd›. Bir zamanlar herkes için Recaizade, 
üstad Ekrem’di. Naci, hazreti muallimdi. ‹smail Safa, air-i maderzatt›. Aptullah 
Cevdet, hâkim-i ehirdi.

Evvelce de yazd›¤›m gibi, art›k bir kere “komik-i ehîr” tabirinden daha az 
gülünç olm›yan bu rütbeler tevcih edildikten sonra edebiyat tarihçisinin, 
edebiyat tenkitçisinin ve edebiyat mualliminin ii kolayla›yordu: Hamid’in 
ahikalarla boy ölçüen ilham›n› tasvir etmek, Cenab’›n nesrindeki zarafeti 
ve k›vrakl›¤› haber vermek, yahut Safa’n›n kelimelerle balmumu gibi oyna-
mak hususundaki marifetini söylemek yetiir.

Halbuki bütün bu hükümler, umumiyetle edebiyat tarih ve tenkitlerimizde, 
gerçek bir zevkin, ciddî bir idrâk ve tahlilin bo kalan yerini doldurmak için 
kullan›lm› vas›flardan ve tebihlerden ibarettir. Nedimin en oldu¤unu 
söylemek, denizin mavi oldu¤unu haber vermek gibi terkibile alâkas› olma-
yan sathî bir hükmün üstünde kalmakt›r; bulutlu havalarda kurun rengi 
ba¤l›yan denizle gaml› günlerde Fuzuli kadar yan›k ve mahzun duran 
Nedim’in umumî manzaralar›, sular›nın ve iirlerinin as›l tabiat› hakk›nda 
bize, kimya ve edebiyatla alâkas› olan çok bir ey ö¤retmez.

Hattâ üphe edebilirsiniz: Acaba Fuzuli Nedim kadar mahzun muydu? Bu 
üphe Süleyman Nazif’e gelmiti. Mehmet Âkif için yazd›¤› kitapta Firak-› 

Irak muharririnin u sat›rlar›n› okuyoruz:
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“imdi her gün bir parça daha kuvvet-yâb olan bir zan ile tahmin ve 

âdeta, hükmediyorum ki Fuzuli’nin mizac-› f›trisi melûl olmaktan 

ziyade en ve deha-i san’at› teellümden ziyade istihzaya mail imi. 

Divan›n›n mukaddeme-i mensuresi ve bilhassa Nianc› Mehmet 

Paa’ya olan ikâyetname-i mehuru bu zan ve hükmü daima tevsik 

edebilir.

Leylâ ve Mecnun efsanesini mevzu-u dasitan intihap etmesi garizî bir 

tahassüs ve temayülle de¤ildir. Bu eserin uarâ-y› rum taraf›ndan 

kasd-› imtihan ile kendisine teklif edilmi oldu¤unu mukaddemat›nda 

zikrediyor.

Sergüzet müellif-i necibinin kudema-y› uaram›z hakk›nda pek do¤ru 

bir sözü vard›r: Abdülhak Hamid’in yed-i dehasile kapanan tarz-› 

kadim-i nazm›n son üstadlar›ndan Kâz›m Paa ile Nevres Efendi ve 

‹smail Paazade Hakk› Bey’le Yeniehirli Avni Be¤e Sami Paazade 

Sezai Bey yetimi. Bunlar›n halini gayet lâtif bir musahabe-i edebiye-

sinde tasvir ederken,

“Hemen hepsince iir Nef’î’de iptida, yine Nef’î’de nihayet buldu¤u 

için Nef’î bu airlerin kilabe-i kâinat› idi. Tabiattan de¤il, Nef’î’den 

mülhem olurlard›” 208

diyor. Bu hükmü her eski airimiz, meselâ bizzat Nef’î’ye de tatbik edebiliriz. 

Hiç kimsenin aksini iddia etmiyece¤ine kani olarak, biliyoruz ki Nef’î de 

Enverî’den ve bilhassa Urfî’den iktibas-kârane mülhem olmutur. Ve her 

eski airimiz gibi Fuzuli de Acemin az çok nüfuz ve tesiri alt›nda kald›.

F›tratan ma¤mum de¤ilken, hazin sözlerden zevkiyab-› sanat olan ne kadar 

tabayi-i âika eshab› gördüm. Fuzuli, kendi mizac-› ibda›na ihtimal ki melâli 

muvaf›k bulmutur. Mizac-› ibda dedim. Evet, bu muhakkakt›r ki bir k›s›m 

üdeba, hem de k›sm-› âzam›nda mizac-› hakikiye mugayir bir mizac-› ibda 

vard›r. Alfons Dode’nin kariîni güldüren istihzalar› için için a¤lar. Derler ki 

âtim-i ehir Rosfor mecalis-i ülfette pek terbiyeli, pek hat›rnüvaz bir 

adamm›.

Fakat bir adam› ve eserini tan›ma¤a do¤ru a›lacak merhaleyi, Süleyman 

Nazif’in yapt›¤› gibi, Fuzuli’nin elemden ziyade istihzaya mütemayil olup 

olmad›¤›n› arat›rmakta da bulamay›z. Bir eseri sanatkâra ba¤l›yan ruh 

münasebetlerini elem, istihza, ne’e, korku ve merhamet gibi hassasiyet 

kal›plar› içinde de¤il, say›s›z ve birbirine girmi ruh anlar›n›n bir yaratma 

vetiresi halindeki terkiplerini çözmekle yakal›yabiliriz. Sonra bu terkipleri 

tekrar vücude getirerek daha muayyen hâlet-i ruhiyelere ve sanatkâr›n muh-

telif mizaçlar›na, obsesyonlar›na, derunî krizlerine, fikirlerine ve bu fikirler-

le ruh hâletlerini de bütün bir devrin sosyal zaruretlerine ve hâkim felsefesi-

ne ba¤l›yabilmemiz artiledir ki edebiyat tarihi ve tenkit ad›na lây›k bir faa-

liyete balam› oluruz.

Böyle yap›l›nca, zaman zaman üphe, isyan, kendinden nefret krizleri geçi-

ren ve eserlerinde mistik veya dinî itiyaklardan fazla, reel, amelî ve müsbet 208 Rümûzü’l-Edeb, s. 93.
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emeller görünen bir Mehmet Âkif’i kaba sofulukla damgalamaktaki basitlik 

ve acelecili¤i yakalam› oluruz. Geçenlerde Safahat’›n yedi cildi içinde 

yapt›¤›m bir devriâlem, bana, rasyonalist bir tabiat adam› olan bu feveranl› 

baytar airde müsbet ve maddî görülerin, zühdî iddialar›n› bast›racak 

kadar de¤ilse bile, çocuklu¤unda ald›¤› telkinlerle çarp›acak kuvvette içini 

yiyen ikinci bir benlik ve tabiat oldu¤unu zannettirdi.

Tenkit nevini fazla benimsemedi¤im için bunu çok aramad›m ve 

düünmedim. Fakat ötedenberi içimde kökleme¤e namzet bir kanaatin 

yeni bir yard›mc›s›n› daha bulur gibi oldum. Bir kere daha inand›m ki bizim 

edebiyat tarihimizde hiçbir adam gerçek tahlil ve tehisini bulamam›t›r; bu 

ii yapma¤a mecbur olanlar›m›z, edebî eserlerin yaln›z umumî ve sathî 

vas›flar›n› s›ralamakla kalm›lard›r.

Buna sebep aran›nca edebiyat tarihi ve tenkitle u¤raanlar›m›z›n ilim ve fel-

sefe kültüründen mahrum olduklar›n› teessür ve hayret içinde görmemek 

kabil de¤ildir. Edebiyat›n estetikle ve onun da mânevi ilimler ve felsefe ile 

olan aç›k münasebetini bilmemek gibi hayret verici bir vukufsuzluk, edebi-

yat kitaplarile kürsüler aras›nda, kollar›n› sall›ya sall›ya dola›yor. Edebiyat 

programlar› bu cesarete hudut çizmek öyle dursun, o vukufsuzlu¤un ayr› 

ve resmî bir vesikas› haline gelmilerdir.

Umumiyetle bugünkü edebiyat tarihlerimiz, tezkerecilik ananesinden 

yaln›z ekil ve ifade ile ayr›l›yorlar. Metod, yahut metodsuzluk olarak fark-

lar› pek azd›r. Eserle ah›slar aras›nda ve ah›sla devir aras›ndaki cemiyet 

münasebetlerinin ciddî ve geni tahlili yerine, böyle bir gayreti and›rma¤a 

çal›an sathî bir tasnif ve be¤lik hükümlerden sonra, air tezkerelerinin bite-

viye s›ralanan tavsifçili¤i bu eserleri dolduruyor.

Servet-i fünun’un Ahmet uayib’i, ondokuzuncu asr›n tenkit ve edebiyat 

tarihi usullerini biraz göstermi oldu¤u halde, o günden bugüne kadar ne 

metodoloji, ne de estetik bak›m›ndan bir ad›m ilerlemi görünmüyoruz. O 

zaman›n Fuzuli’yi tarif için “Melâlperest ma¤mum, giryan, ömrü fakr ü 

ahzan içinde geçmi, hayata, fele¤e küskün bir adem” tarz›ndaki basit 

vas›flar›, bugün de hâlâ ciddî bir tahlilin yerini dolduruyor ve “ak›c› üslûp”, 

“can ifade”, “parlak görü”, “cazip hayal” gibi hiç bir haysiyeti ve mânas› 

olm›yan kal›p hükümler, bir eserin hüviyetini tayin ve tahlil etme¤e kâfi 

vas›talar olarak, kullan›lma¤a devam ediyor.

Bizde ilim ve felsefe kültürile pimi bir zekâ, tenkit veya edebiyat tarihi 

nevinin hiç olmazsa usul bak›m›ndan ilk mükemmel örne¤ini verece¤i güne 

kadar, bu üstün körü tenkit ve tarih görülerimiz kar›s›nda bütün memle-

ket air ve nairleri, hakikî hüviyetlerine ihanet eden perukalar ve maskeler 

takm›, i¤reti ve acaip giyinmi bir edebiyat karnaval›n›n habersiz ve kaba-

hatsiz birer maskaras› olmaktan kurtulam›yacaklard›r.

Kaynak: Kültür Haftas›, S. 6, 1936, s. 109-111
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245.

B[ay] A[hmet] Hamdi Aksekili’nin mektubu

Mektubunuzu ve Âkif’i yazan gazeteleri bugün ald›m. Sevincimden gözle-

rim yaard›. ‹te, dedim, garazdan, ivazdan, g›llü¤›ten hâli bir yaz›. Bu kale-

min yazaca¤› Âkif’ten her halde ruh-› Âkif te raz›d›r.

Eve geldim, hemen gazeteleri okudum. Çocuklar›m da dinlediler. Basri, 

yaz›lar›n kurumu gözlerimi yine yaartt›. Bir çok hat›ralar canland›, 

çocuklar›m da, ben de a¤lat›k. Samimi yaz›lar ne kadar da belli oluyor. 

Benim iki sat›r bile yaz› yazm›ya vaktim yoktu. Çünkü elimdeki ilerim o 

kadar çok ve yorucu ki. Omuzlar›ma yükledi¤im bu ii bitirmek için geceli 

gündüzlü çal›m›ya mecbur oluyorum. Fakat, beni iki ey birden bire hare-

kete getirir, evvelden beri böyleyim. Talebeli¤imde de böyle idi. Biri en 

do¤ru ve en yerinde olan ey, di¤eri de yalan, haks›zl›k, garazkârâne ifadeler. 

Bunun birini mutlaka alk›lamal›y›m, tevik etmeliyim. Di¤erine kar› da 

alabildi¤ime hücum etmeliyim. Bunu yapamazsam günlerce uykusuz 

kal›r›m, rahats›z olurum.

Yaz›lar›n›z› o kadar yerinde, o kadar Âkifâne gördüm ki “Allah senden raz› 

olsun” dedim ve u mektubu da hemen yazm›ya balad›m. Siz Âkif’i oldu¤u 

gibi yaz›yorsunuz. Yaz›lar›n›z›, okudukca Âkif gözümün önünde canland›.

Yazd›¤›n›z gibi Âkif sevdi¤ini tam severdi, sevmedi¤ini de öyle. Temiz 

kalblili¤i yüzünden olacak ki kendisini sevmedikleri halde yüzüne gülen 

müraileri de ölünceye kadar sevdi¤i muhakkakt›r. Bunu “acaba ben mi böyle 

anl›yorum” diyordum. Siz de ayn› noktaya temas ediyorsunuz? 

Aksekili Ahmet Hamdi anlatıyor: 
“Üstad Mehmet Âkif’i ilk defa 
İttihat ve Terakki’nin Şehzadebaşı 
İlmiye kulübünde gördüm. Orada 
gece dersleri veriliyordu.  (…) Şair 
Mehmet Âkif’in Arap edebiyatı 
okuttuğunu, tercüme usulünü  
gösterdiğini işiten talebe üstadın 
dersini dinlemeğe koşuyordu. (…) 
Bir gün talebeden biri bir beytin 
aslında olan zamirin mânası  
tercümesinde gösterilmemiş  
olduğunu söyledi. Halbuki üstad 
tercümede onu göstermişti. Fakat 
talebe yeni üslûbun acemisi  
olduğundan farkında değildi. 
Talebenin ısrarı ve suali üzerine 
üstad gülümsedi ve dedi ki: 

— Beytin mânası budur. Sen  
zamiri istediğin yere gönder!”  
(Eşref Edip, Mehmet Âkif)

(İsmail Kara arşivi)
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Âkif’i candan, yürekten ve bihakk›n sevdiklerinden biri de sizdiniz. ‹sminiz 

geçtikce “Ne temiz, ne temiz, ei yoktur” derdi. Bunu kulaklar›mla kaç defa-

lar duydum. ‹te, yaz›lar›n›zdaki mazhariyet te bundan ileri gelmi olsa 

gerektir. 

Âkif’i ben de sizin tan›d›¤›n›z zamanlarda tan›m›t›m. Muallekat, Lâmiyetü’l-
Arab, Lamiyetü’l-Acem ve daha birkaç Arabca kasîde okutmutu. Yaz›lar›m›zda 

hepimiz ondan ilham al›rd›k. Bunda hiç üphe yok.

En canl› ve mühim noktaya temas etmisiniz. Evet, Âkif bütün mânasiyle 

vatanperverdi, dindard›. Onu titreten bir ey varsa, vatan›n parçalanmas›, 

millî birli¤in bozulmas›, ‹slâm’›n ayak alt›nda sürünmesi idi. Manzum ve 

mensur bütün yaz›lar›nda bunu görüyoruz. Vahdet, istiklâl, terakki. ‹te hep 

hayk›rmalar› bu idi. 

Vaktiyle M›s›r’dan firar eden merhum Cemâleddin Efganî ile birlikte 

Avrupa’da El-Urvetü’l-Vüska isminde nerettikleri mecmuada ecnebi 

istilâs›na kar› ate püsküren, istibdad idaresini tel’in eden, ark ve ‹slâm ale-

mindeki atâlete “müslümanlar aras›nda hurafelerle birlikte sokulmu 

mel’un illet” diyen M›s›r müftisi merhum Muhammed Abduh Âkif’in çok 

takdir etti¤i eâz›mdan idi. Kendisini taklidden tamamen kurtarm› olan 

Abduh merhum ile Âkif’in ruhu o kadar itilâf etmi, Abduh onu kendisine o 

derece cezb eylemiti ki istiklâl diye hayk›ran, istibdad›, ecnebi boyunduru-

¤unu tel’in ve onlara taraftar olanlar› tekfir eden bütün makalelerini, ‹slâm’› 

müstekreh bir k›l›¤a sokan ât›l müslümanlar ve âlim geçinen cahillerle 

Müslümanl›¤›n alâkas› olmad›¤›n› izah eden k›ymetli yaz› ve eserlerini Âkif 

tamamen okumu, Türkçeye çevirmiti. Çünkü Mehmed Âkif merhumun 

kendisi de aynı yüksek ruhu ta›yordu. 

Böyle ezelde birlemi, tan›m› olan ruhlard›r ki bu dünyâda tan›abilirler, 

seviebilirler. Abduh merhum derecesinde de¤ilse de yine onun yolunu takib 

eden baz› âlimler vard›. Onlar› Âkif te bilir, takdir ederdi, fakat sevmezdi. 

Çünkü onlar›n ecnebilerden birine tarafdar oldu¤u kanaat›nda idi. Ben 

onlar›n ecnebi hâkimiyeti aleyhindeki yaz›lar›ndan kendisine bahsetti¤im 

vak›t bile yine burnunu k›v›r›r, “vatans›z, menfaat dükünü” derdi.

Diyebilirim ki her halde Âkif, Abduh merhumun zulmü ceberuta kar› 

El-Urvetü’l-Vüska ile nereylemi oldu¤u o müdhi yaz›lar›ndan, ‹slâm’›n 

ruhunu talim eden, ‹slâmiyyetin sâfiyet-i ûlas›na ircâ-› lüzumunu anlatan ve 

ictihad aleyhindeki mukallidlere kar› ate püsküren eserlerinden, tefsirle-

rinden müteessir olmu ve onlardan çok ilham alm›t›r. Ebediyyetlere kar›an 

her iki üstâd›n yaz›lar›nda insan ayni kuvveti, ayni yüksekli¤i görüyor.

O, belki dima¤› daima istifle megul oldu¤undan, az söylerdi. Mübahaseye 

girimezdi. Fakat, sözleri keskindi, etraf›ndakilere tam bir inan verirdi.

Balkan Harbi’nin son zamanlar›ndayd›. Her tarafta ecnebi mekteplerine 

kar› bir nefret uyanm›t›. Türk çocuklar›n› buralardan kurtarmak çareleri-

ni düünüyorduk. Sekiz on kii söyledi, programlar, nizamnameler yap›l-

maya baland›. O zamâna kadar hep susan Âkif dayanamad›, dedi ki: 

“Bunlar›n hepsi botur. Ecnebî mekteplere Türk çocuklar›n›n gitmemesi için 

Âkif’in fikirlerine ve mücadele üslubuna 
değer verdiği Muhammed Abduh, henüz 
gençken. 

(İsmail Kara arşivi)
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tek bir çare var. Ayn› ayarda mekteblerle onlar›n kar›s›na ç›kmak. Bunu 

yapabildi¤imiz gün ecnebî mekteblere bir Türk çocu¤u gitmez. E¤er giderse 

o zaman onlar›n ebeveynine çatm›ya hakk›m›z olur. Yoksa kimseye söz söy-

liyemeyiz. Herkes çocu¤unu okutacakt›r”. Bütün mütalâalar durmutu. 

Anlad›k ki zorbal›kla ilim müesseselerini kapatam›yaca¤›z.

Bo¤azlar mukavelesinin imza edildi¤i gecenin sabah› erkenden üstâd› ziyare-

te gitmitim. Fazla rahats›zd›. ‹çeri girerken “çok oturmay›n›z” demilerdi. 

Kap›y› aç›p aya¤›m› atar atmaz o, ac›lar›n› his ettirmiyerek derhal gülümsedi 

ve ilk söz olmak üzere “Bo¤azlar muâhedesi imzaland› m›?” diye sordu. Evet 

cevab›n› verdim. Üstâd›n sevincinden gözleri yaard›. “Oh oh!.. Çok büyük 

muvaffak›yet, çok büyük muvaffak›yet” dedi. O, gözlerini dikerek derinlere 

dal›yor gibi bir vaziyyet alm›t›. Üstâd›n o s›rada hat›ras› nelerle megul idi, 

bilmem. Fakat, ben derhal Çanakkale iirini o ölmez âbideyi ve onu ilham 

eden büyük mütârekeyi hat›rlad›m. O gün gazeteler Çanakkale iirini 

yazm›lar. Yan›mda olmad›¤› için kendisine okuyamad›m. Aman yarabbi!.. 

Bu ne vatanperverlik, ne milliyetperverlik! Acaba bu, kaç binde bir adama 

nasib olabilir? Alelâde zamanlarda herkes vatanperver kesilebilir, herkes mil-

liyetperverdir. Fakat, Âkif’in bulundu¤u erâit ve vaz’iyyet içinde Bo¤azlar 

muâhedesini düünmek, o muvaffak›yyetten dolay› kendi ›zd›rab›n› unuta-

bilmek için ancak Âkif ruhlu yarat›lm› olmak lâz›md›r.

Âkif’in bütün makaleleri size büyük bir ilham kayna¤› olabilir. Onlar› ihmal 

etmeyiniz. Çünkü o yaz›lar› da kendisinin nas›l bir vatanperver, nas›l imanl› 

ve milliyetperver bir adam oldu¤unu, istikbali nas›l gördü¤ünü, ruhundaki 

o yüce asâleti pek güzel isbat eder.

Âkif’in sevdiklerinden biri de merhum evket idi. Üstâd bir tefsirin terceme-

sini ona havâle etmi, Sebil’de bu yaz›lar›n bir k›sm› intiar eylemiti. 

Zannederim Naim, Âkif, evket merhumlar hep bir arada çal›m›lard›r. 

Âkif’in a¤z›ndan iittim: “Türklerde evket gibi bir edip daha yoktur” 

demiti. Hakikaten tercemelerine bak›l›rsa öyle.

Perian sözlerime art›k nihayet verece¤im. Hörmetlerimle ellerinizi s›kar, 

muvaffak›yyetlerinizi dilerim.

Kaynak: 22 Kânunisani 1937. Çantay, Âkifname, s. 251-254’den aynen nakledilmitir.
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246.

Mektup

Hüseyin Siret Özsever209

O¤lum,

Gönderdi¤in mektuba imdiye kadar cevab veremedi¤imden dolay› size kar› 

çok mahcubum. Araya rahats›zl›¤›m ve bir çok gaileler girdi. Kusuruma 

bakma. Mehmed Âkif merhuma dâir benden istedi¤in malumat bende pek 

nak›s. Evvelâ merhumu yak›n tan›yan dostlar›ndan de¤ilim. Kendisiyle 

muârefem yirmi be sene kadar var ise de bu uzun müddet zarf›nda ancak alt› 

yedi def’a görüebildim. Bundan naî hayat-› hususiyesine ve tarz-› mesâîsine 

vukufum nâkâfidir. Size yazaca¤›m eyler, airli¤i hakk›nda eserlerinden 

has›l etti¤im fikirlerdir. Bence Mehmed Âkif, Fikret gibi büyük bir san’atkâr 

olmaktan ziyade kudretli bir nâz›md›r. Bu kudret-i Hudâ’ya malik olan air, 

düünce ve duygular›n› nazmen ifâdede güçlük çekmez. Edebiyatta ülküsü, 

âlem-i ‹slâm’›n ictimâî sâhada kalk›nmas›d›r san›r›m. Çünkü iirlerinin ekser 

mevzuunu bunlar tekil eder. Müslümanlar›n meskenet ve gaflet uykusu 

içinde zelil ve hakir kalmamalar›na kar› imânl› rûhu cay›r cay›r yanar. 

‹slâmiyyet’in iir-i felsefîsi olan tasavvuftan nasibi yoktur. Kendisile iir 

telâkkimiz bambakad›r. O, bir katre suyu bir umman yapar. Ben bir umman› 

bir katrede göstermek isterim. Velhas›l o mevzuu yayar. Ben mümkün oldu¤u 

kadar toplam›ya çal››r›m. Onun k›rk elli beytte tasvir etmek istedi¤i ey’i ben 

bir k›t’aya s›k›t›rmak isterim. Sâha-i nazm›n ehsuvâr› olan bu kudretli 

nâz›m, tarih-i edebiyyat›m›zda mühim bir ahsiyettir. Çanakkale bedîas›, 

Süleymaniyye Camii gibi y›k›lmak an›ndan olm›yan bir âbidedir. Bu abide-i 

hamasetin bir ei daha vücuda gelebilir mi, bilmem. ‹stiklâl Mar›, Bülbül, 

Gece ve buna mümâsil bir kaç manzumesi, edebiyyat›m›z›n birer ehkâr›d›r. 

‹te air-i ma¤fur hakkk›nda düüncelerim…

Huz mâ safa, da‘ mâ keder!

Bâkî berhudar-› ilm ü irfan ol o¤lum.

Hami: Muhterem hocana hürmetlerimin tebli¤ini unutma, o¤lum.

Kaynak: 29 Kânunsani 1937. Çantay, Âkifname, s. 279-280’den aynen nakledilmitir.

Âkif’in Omega marka saati. 

(M. Rüyan Soydan arşivi)

Üstadın kızı Cemile anlatıyor: “Bir gün  
mektebe giderken çantamın eskiliğinden 
dolayı ağlamıştım. Onun üzerine babam 
bize bir çocukluk hatırasını nakletti:

– Babam beni İdadi mektebine yazdırmak 
üzere götürdü. Kaydettiler. Fakat  
mektebe verilmesi lâzım gelen bir para 
istediler. Babamın mevcudu kâfi  
gelmedi. Baktım, çok canı sıkılmıştı.  
O sırada cebinden saatini çıkardı. Evirip 
çevirip bakmağa başladı.

– Baba, neye saate bakıyorsunuz? dedim.

– Bu gümüştür, dedi; bunu terhîn edersek 
[rehin verirsek] istedikleri parayı  
alabiliriz.

Babamın beni okutmak için gösterdiği bu 
fedakârlık karşısında çok müteessir 
oldum. Ağlamağa başladım.

– Baba, dedim, ben mektepten  
vaz geçtim. Haydi gidelim”. 

(Eşref Edip, Mehmet Âkif)

209  Kastamoni Lisesi’nin çok kıymetli edebiyyat mual-

limi bay Bâkî Gölpınarlı tevassutiyle. (Çantay)
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247.

Üstâdımız Bay M. Sabri’nin yazısı

M. Sabri Sözen

Âkif’i 1307 senesinde Mülkiye Baytar Mektebi’nde tan›d›m. Bu mektebin ilk 

ç›kanlar›ndand›r. Mülkiye ‹dadîsi’ni ikmal ederek bu mektebe girmiti. Her 

sene s›n›f›n› birinci olarak geçerdi. Daha mektebte iken güzel yaz› yazar ve 

oldukça güzel iirler söylerdi. Ben Baytar Mektebi’nin üçüncü senesine 

geçti¤im zaman Âkif mektebi birincilikle ikmal ederek ehadetname alm› 

ve birden bire Ziraat Nezareti’nin beinci ubesine me’mur olmutu. Ben 

hasbe’l-icab Baytar Mektebi’ni üçüncü senesinde ve 309 Kânunusanisinde 

terk ederek alt› ay kadar bekledikten sonra Yüksek Muallim Mektebi’nin fen 

ubesine girdim. Gerek bu müddet ve gerek mektebin tahsil müddeti olan iki 

sene zarf›nda Âkif’le beraber Liyonlu Frans›z Kâmil’den Frans›zca 

ö¤rendi¤imiz için ekseri geceler birleirdik. Mumaileyh bir taraftan da 

Tabhane Medresesi’nde ‹skeçeli haf›z Îsa Efendi’nin odas›na devam ederek 

h›fz-› Kur’an’a ve ulûm-› Arabiyye tederrüsüne çal››rd›k. H›fz›n› alt› ayda 

ikmal etti. Ulum-› Arabiyye’de de tekmil-i nüsah ederek icâzet ald›¤›n› 

iittim. 312 senesinde me’muriyetle taralara ç›kt›m. 329 senesinde tedrisat-› 

tâliye birinci ube müdüriyeti ile ‹stanbul’a nakletti¤im vakit Âkif’i ilmen 

çok yükselmi buldum. Âkif emsâline nâdir tesadüf edilen bir haf›zaya 

malikti. Âkif ahlâk ve seciyye itibariyle de bir insan-› kâmil denmiye lây›kt›. 

Di¤ergâmd›. Kendisinde zerre kadar hodgâml›k yoktu. Hay›rhah, kalbi 

temiz, eli aç›k idi. Herkese kar› iyilik etmek isterdi. Haks›zl›¤a kar› isyankâr 

bir ruha mâlikti.

Haks›zl›k yapan› zalim tan›r, onu hiç sevmez, nefretle yâdederdi. iirlerinden 

de anla›ld›¤›na göre Âkif vatan›n›, milletini çok seven bir adamd›. Kendisi 

millet ve vatan â›k› bir airdi. Eski âirlerimiz gibi ezvâk-› ehvetperestâneye 

âid, meyden, o¤landan ve k›zdan bâhis hiçbir iiri yoktur. Âkif hakîkî ve 

mütesallib bir Müslüman oldu¤u için ‹slâm âleminin düçar olduklar› nek-

betlere dâima a¤lar ve Avrupal›lar›n ‹slâmlara kar› irtikâb ettikleri 

haks›zl›klar› teessürle yâdederdi. Âkif’in ilmî ve ahlâkî fezâil ve mezâyâs› 

hakk›nda sahifeler dolusu yaz› yaz›lsa yine kendisini ahlâfa temamiyle 

tan›tmak kabil olmaz. Gençler Âkif’i tan›mak isterlerse eserlerini s›k s›k 

mütalaa etmelidirler. Cenab-› Hak garik-› lücce-i rahmet etsin. 

Kaynak: 6 ubat 1937. Çantay, Âkifname, s. 254-255’den aynen nakledilmitir. 

“[Âkif’in] edebiyatta ülküsü, âlem-i 
İslâm’ın ictimâî sâhada kalkınmasıdır 
sanırım. Çünkü şiirlerinin ekser  
mevzuunu bunlar teşkil eder. 
Müslümanların meskenet ve gaflet 
uykusu içinde zelil ve hakir  
kalmamalarına karşı imânlı rûhu cayır 
cayır yanar. İslâmiyyet’in şiir-i felsefîsi 
olan tasavvuftan nasibi yoktur”. 
(Hüseyin Siret Özsever)
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248.

Mektup

Vedad Çataloğlu

Bu sabah yata¤›mdan erken kalkt›m. Günein kar› tepeden ba›n› ç›kar›p 

mahmur gözünü evime dikmiye balad›¤› s›rada ben de ba¤çeye indim. 

Maksad›m, elimdeki makasla a¤açlar› uralar›ndan buralar›ndan çimtikliye-

rek temizlemekti. Yola yak›n bir eftali a¤ac›n›n ba›nday›m, dallar› k›r›lacak 

kadar e¤ilmi, üstündeki küme küme meyveleri ta›yam›yor. Onlar› seyrelt-

miye ve dallar›n uçlar›n› k›rpm›ya balad›m. 

Çok iyi dikkat ettim. Di¤er a¤açlar benim bu ameliyemden kaçmak ister gibi, 

hafif hafif esen rüzgâra ayak uydurarak hep e¤ilmiler, yerlerinde 

titreiyorlard›. Nîm resmî: “Affedersiniz çocuklar, siz topra¤a ba¤l›s›n›z, hiç-

bir tarafa kaçamazs›n›z! Nafile depreip, titreip durmay›n›z!” dedim… 

Sözümü bitirirken rüzgâr da kesildi. A¤açlar›n topu birden -ihtar›ma ink›yad 

etmi gibi- do¤ruldular. 

Ben meyve aras›nda tasfiyede, dallar› kesmekte berdevam›m… ‹çin için duâ 

m› ettiler, ne yapt›lar bilmem, vak›ts›z ve lüzumsuz sivrilenlerin hepsini 

makastan geçirmek azmiyle çal››rken yak›n›m›zdaki mekteb taraf›ndan 

küçük bir talebe, elinde, uzunlu¤una bükülmü bir kâ¤›da gözlerini dikmi, 

gö¤sünü kabartm›, silindir tazyikiyle ayaklariyle osay› tepe tepe, eze eze 

yürüyor, iir edasiyle ve yüksek sesle bir ey okuyor. Yaklat›. Tam kar›ma 

gelince bir iç s›k›nt›siyle:

Gömelim gel seni târiha desem, s›¤mazs›n!

m›sra›n› ba¤›rmaz m›?..

Âkif’i okuyor. Utand›m, elimden makas› att›m. Bir an hürmetle durdum. 

Sonra ona yaklat›m, imtihan k›l›kl›: “O¤lum, Âkif’in Çanakkalesini okuyor-

sun, galibâ! Acaba nereye gömdüler biliyor musun?” diye sordum. Çünkü 

art›k soracak, ö¤renecek bir ey kalmam›t›, gözüm yaarm›, çocuk ta men-

dilini gözüne götürmütü, cevab verdi: “Nereye gömecekler, Eyyub’a 

gömmülerdir”.

Öyle ya, Eyyub ta tarih kazanm› bir ‹slâm mücahidi, hürmeten onun yan›na 

yat›rm›lard›r. Talebe çocuk belki imtihana haz›rlan›yordu, onun için daha 

fazla tutmad›m. Ayni terennümle yoluna devam etti. Benden uzaklat›kça 

sesini art›r›yor gibi, Çanakkale’nin sînesinde yatan ehidleri, havas›nda 

uçuan kol ve bacaklar› hep bana iittiriyordu. Senin Âkif hakk›ndaki emrini 

hat›rlad›m. Kendi kendime: Gideyim Âkif hakk›ndaki ihtisas›m› tesbit ede-

rek hocam›n emrini yerine getireyim, dedim.

imdi ba¤çeden binaya dönüyorum. Hep merhum airi düünüyorum. Bu 

büyük hamule-i kemâli ‹stanbul’un bir köesi a¤uuna ald›… Ya Ânadolu 

sinesi ne olacak?
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Âkif, Anadolu tarihi içinde onun göbe¤ine defnedilmeliydi. Oras› öyle… 

Sonra acaba nas›l öldü, nas›l teslim-i rûh etti?

Âkif gibi kafas› âlemlere meydan okumu ebed-zinde bir kemâl de rûhunu 

Azrail’e herkes gibi bilâ merasim mi teslim etti? Oras› übhesiz öyle…

K›rallar›n bile kap›lar›n› t›klatmadan içeri dalan Azrail, bu dahînin yan›na 

da muhakkak bîperva girmitir.

Zaten insano¤lu, ölüm s›rr› kar›s›nda daima yerinde sayd›kça böyle olacak, 

ummanlar› alt üst eden koca bir dima¤a, gözle müahede mümkin olm›yan, 

bir mikrop musallat olup o dima¤› daima devirecek, o me’aleyi daima sön-

dürecek, bu tesir alt›nda damarlarda kanlar daima donacak, kalb darbeleri 

daima duracakt›r. Me¤er ki beer ölümü ortadan kald›rs›n, ölüme çare 

yolunda hiç olmazsa bir hatve-i terakki ats›n.

u bir nevi buhran eseri olan mulâhaza içinde yaz› odama girdim. Yaz› 

masas›na geçtim. ‹te üstâd›m emrinizi yerine getiriyorum, Mehmed Âkif’i 

ben öyle tan›r›m:

Mehmed Âkif, ‹slâm’›n önüne dümütü, iirleri hepimize önderlik yap›yor-

du, onun için vefat› ‹slâm’› çok sarst›. Ac›narak itiraf etmelidir ki tarik-› 

hamasette art›k bir önder yarat›c›m›z yok.

Mehmed Âkif’e sâde bir airlikten ziyade ‹slâm ve vatan hocal›¤› atfetmek 

daha do¤rudur. Mehmed Âkif, vatan vazifesini, vatan›n tarz-› müdafaas›n› 

herkesin kolayca bildi¤i ve anlad›¤› kelimelerle hiçbir kimsenin ifade 

edemiyece¤i bir surette, bedi’ yolunda herkese ezber ettirmi, herkesi bu 

vadide harekete getirmitir.

Şerif Haydar Paşa’nın Çamlıca’daki 
köşküne gitmeyi Âkif çok severdi. 
Dostlarını da oraya götürmekten  
zevk alırdı. Yine böyle bir gün  
olmalı. Köşkün bahçesinde dostlarla 
birlikte poz vermiş. Abdülhâk Hâmid, 
Âkif’in hemen yanıbaşında.
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Tarihimiz bize Mehmed Âkif kadar evlâd›n› yurdu için ayakland›ran bir air 

ismi haber veremiyor. Ruslar’›n Maksim Gorki’si bile memleketinin sefale-

tini canland›rmak isterken, hüsn-i idare edememi, refah sahibleriyle sefil-

leri birbirine düürmütü. Mehmed Âkif millet aras›nda ihlasa, âhenge de 

çal›arak, bütün vatan evlâd›n› bir cebheden vatan› ihya ve müdafaaya 

ça¤›rm›t›r. Bugünkü Türk hareketinde airin büyük bir hisse-i mefhareti 

vard›r. 

Nam›k Kemal’i vatan söyletmiti, O, vatan›n›n meczubu idi. Bu cezbe ile feve-

ran eder, hatta ma’kuliyetten ç›kar, ç›rp›n›r, ç›rp›n›rd›, Mehmed Âkif öyle 

de¤il: Vatan ak›n› yine vatan›n selâmeti bahas›na hazmeden, ilân-› ak ile 

iktifan›n vatana bir fâide temin etmiyece¤ini anl›yan uslu, haz›ml› bir air…

Nam›k Kemal’in vatan ak› te’siri alt›nda teheyyücüne, kendini yiyip bitir-

mesine mukabil, Mehmed Âkif vatan›, vatandalar›n› lisana getirmek için 

gün geçtikçe yaam›, gittikçe azmini art›rm› imanl›, sab›rl› bir air olarak 

herkeste heyecan uyand›rm›, herkesi vatan kayg›siyle silâhland›rm›t›r. 

Yaln›z esefle denebilir ki Mehmed Âkif ufûl ederken -yukarda daha birinci 

sat›rda iaret etti¤imiz vechile- evet ufûl ederken hamaset ordusunu ota¤›nda 

tam techizatiyle kendisinden sonra ibraz edecek bir halef b›rakmad›. u iti-

barla hepimiz öksüzüz, rûh-› pâkine:

Sefer sen eyledin amma bizi ¤arib ettin.

m›sraiyle h›tab ve itab ederiz.

Mehmed Âkif iirlerile yaln›z vatandalar› ayakland›rmakla kalmad›, ayn› 

zamanda dümanlara da korku püskürdü: Millî martaki hitabelerinin her 

biri vatan dümanlar›n›n gözlerini kör etmiye kâfi birer avuç zehirli tozdur. 

Dümanlara bu vatan bacalar›n›n ebediyen tütece¤ini hayk›rmak suretile 

onlar› inkisar-› hayâle u¤rat›yor. Can›na rahmet olsun, Millî Mar›’n›n ezelî 

ve büyük te’siri hangi harb icad›nda, hangi topta, hangi tüfekte vard›r?.. 

Tayyareler bir dereceye kadar yükselir, fakat Âkif’in iirleri o kadar 

yükselmitir ki semay› dolduran âlemlerden onun yedi teshirine geçmiyen 

bir âlem kalmam›t›r.

Hepsini anlam› ve hepsini yeryüzüne -Kur’an’lar›, mant›klar›- ihad ederek 

tan›tm›t›r. 

Mehmed Âkif’in iirlerini okurken yeryüzü, gökyüzü gibi tefrik ve taksime 

imkân yoktur. Bir ahlâk, bir hamaset, bir tefekkür ve bir insaniyetin yerde, 

gökte bütün varl›klar› dolat›¤›n› âdetâ gözünüzle görürsünüz. Art›k hayâ 

edersiniz, atalete vedâ eylersiniz, çal›mak, iyi olmak, insan olmak ›zt›rar›n›z› 

anlars›n›z.

Büyük air Safahat’›n›n, yedinci kitab›n›n mukaddimesi olan “Hüsran”›nda 

daha ilk beyt olarak:

Ben böyle bak›p durm›yacakt›m, dili ba¤l› 
‹slâm’› uyand›rmak için hayk›racakt›m.



s e s s i z  y a ş a d ı m 575

diye ‹slâm’› uyand›rmak hususundaki kanaat-› umumiyyeyi tasdik ediyor, 

fakat büyük air tevazuu da elden b›rakm›yor, “hayk›ramad›m” diyor. 

Halbuki son nefesine kadar dili vatan terennüm etmi, sesi k›s›lmadan son 

nefesine kadar lâhutî bir beyanla hayk›rm›t›r.

Vazifesini kimsenin kadir olam›yaca¤› kadar ifadan sonra göçmütür. Onun 

k›sa zamanda meydana getirdi¤i eserleri bugün maherlere kadar as›rlar 

istiâb edemiyecek, hükümranl›¤›na k›yametler ahid olacakt›r.

iirlerinde öyle bir kumanda ve emir edas› vard›r ki ona bizler de¤il, bir s›ra 

ahfad›m›z da itaat edecektir. 

Hiçbir air, hattâ air-i a‘zam Abdülhak Hamid bile zâde-i tab‘› olan iirlerini 

Mehmed Âkif kadar vatan›na mal edememi, vatan›na fâideli k›lamam›t›r. 

Halik bize bunun bir ikincisini ihsan etse ne olur?..

Çünkü fikir kemâli yolunda böyle müridlere daha çok zaman, fazlasiyle, 

ihtiyac›m›z var.

Kaynak: 27 Nisan 1937. Çantay, Âkifname, 272-275’den aynen nakledilmitir.

Âkif,  1911 Darülfünûn Edebiyat Şubesi mezunları ve mümtaz hocalarıyla bir arada. İkinci sırada 
oturanlar arasında sağdan beşinci Âkif. Solunda Ahmet Naim, Ahmet Midhat, İzmirli İsmail Hakkı, 
Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Ali Ekrem, Hüseyin Dâniş, Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi.  
Sağında Reşat Bey, Safvet Bey, Şevket Bey, Fehmi Bey. (Şehbal, 28 Haziran 1911. Foto: Resna).
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249.

Âkif’in irtihaline tarih

Suûd Yavsi [Ebussuudoğlu Mehmed] 210

Muhterem bay o¤lumuz,

Mektubunuzu büyük bir alâka ve derin bir hiss-i takdir ile okudum. Pek sev-
gili bir yâr-i kadîmim olan Mehmed Âkif hakk›ndaki düüncelerimi 
sormusunuz. Gerek aziz cân›m olan muhterem hocan›z›n irâdât-› fazîlet-
perverânelerine, gerek sizin ak-› hakikat yolunda gösterdi¤iniz tehâluk-i 
meârif-mendhâneye kar› u anda gayet vasi’ ükran ve takdir hisleriyle 
mebuum. Feyz ü irfan›n›z›n tezâyüdü temenniyat›na terdifen melfuf yaz›lar› 
gönderiyorum. 

Remzi Efendi’nin tarih m›sra› cidden bercestedir. Benim yaz›ma gelince: 
Mecmuama kaydetti¤im tarihin ba taraf›na kaydetti¤im bu sözleri size gön-
dermekte be’s görmedim. Yoksa di¤erleri varken benimkini okumak hiç te 
muvaf›k görülemez. 

Muhterem Abdülbâkî karda›m›n ellerinden mahabbetle ve itiyak-› tam ile 
öptü¤ümü tebli¤e vesatat›n›z› reca ve size de samîmi kalbimden mütevâlî 
muvaffakiyetler temenni ederim.

*

Mehmed Âkif irtihâl etti. Âkif irtihâl etti demek güneleriyle, y›ld›zlariyle, 

mehtablariyle beraber koskoca bir manzume y›k›ld›, mahvoldu demektir. 

Merhumla yirmi be y›l evvel görümü ve sevimitik. O zaman Kuruçeme’de 

dedelerden kalma yal›m›zda otururduk. Kendisi orada mükerreren gece 

kalm›, sabahlara kadar suhbetler edilmi, iirlerin türlüsü okunmu, muba-

heseler cereyan etmi, yaz mevsiminde kaç def’alar deniz banyolar› yap›lm›t›. 

Âkif, pek iyi yüzme bilirdi. Evin r›ht›m›ndan mehtab geceleri denize at›lmas›, 

dal›p gitmesi, bizi merakta b›rakmas› görülecek eylerdendi. 

Halkal› Ziraat Mektebi’nde muallim bulundu¤u s›rada teyzemin o¤lu Ahmed 

Muhtar Bey, o mektebin müdürü idi. Bir Ramazan orada bize bir iftar verdi. 

Tahir, Midhat Cemal, ben, Âkif’le birlikte davetli idik. Mevsim yaz idi. O gece 

mekteb ba¤çesinde etti¤imiz iftar›n lezzeti el-an dima¤›mda ve hat›ras› her 

lahza müfekkiremdedir. Âkif, husn-ü sadâye ve husn-ü tertîle mâlik bir haf›z-

› Kur’an idi. Bize bir teravih namaz› k›ld›rd› ki unudulmak ihtimâli yoktur.

1338 hicrî y›l›nda Merkez Efendi türbesinde yap›lan nikâh›m esnas›nda 

okudu¤u ar›n in’ikâsat› da el-an kula¤›mdad›r: Sure-i Yusuf’tan birkaç âyet 

okumutu… “Lâtey’esû min revhillâh” kelimelerini öyle bir sadâ-yi ümid ile 

telaffuz etmiti ki ›tmînan-› ruhu, bu sâdadan aç›kça anla›l›yordu. Üstâd, o 

mecliste bulunduktan be alt› saat sonra vazîfe-i vataniyye ifas› için müte-

nekkiren Anadolu’ya gitti. ‹stiklâl Mar›, bu giditen az müddet sonra sâmia-

ârâ olmutur. 1342 senesinde air, M›s›r’a seyahat ve on üç y›l orada ikamet 

etti. Prens Abbas Halim Paa merhum taraf›ndan îzaz ve iskân olundu. 
210 Kastamoni Lisesi edebiyat muallimi bay [Abdül]

Bâkî Gölpınarlı delâletiyle.
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Oran›n Darülfünun’unda Türk edebiyyat› müderrisi oldu. Paa’n›n 
vefat›ndan sonra âyal ve encâli taraflar›ndan ayn› ikram ve ihtiram› gördü. 
Nihayet üstâd Âkif, M›s›r’da hastaland›. Tedavi ve tebdil-i hava için vatan›na 
insiraf etti. Yine o hanedân taraf›ndan Nianta›’ndaki Sa¤l›k Yurdu’na 
yat›r›ld›. Alemda¤›’ndaki Abbas Paa Çiftli¤i, Heybeliada’da Abbas Paa 
Kökü, Beyo¤lu’nda M›s›r apartman›nda mahsus bir daire Âkif’in emrine ve 
istirahat›na tahsis edildi. Bu vechile istiâde-i âfiyetine çok çal››ld› ise de 
müsmir olmad›. Çünkü hastal›¤› “istiska-yi batn” denilen maraz hâli idi. 
Karn›ndan be alt› defa kilolarla su ald›lar. ‹stanbul’da ya›yabildi¤i son be 
ay içinde kendisini iki def’a ziyaret edebilmitim. Birinci yoklay››mda 
iyileece¤ini kuvvetle ümid ettimse de o¤ullar›mla beraber 26 Kânunuevvel 
1936 günü yoklam›ya gitti¤imde pek nevmid ve müteessir oldum. “Nas›ls›n, 
›zt›rab›n var m›?” dedim. “Elhamdülillah iyiyim. Hiç ›zt›rab duym›yorum” 
cevab›n› verdi. Ve Tahir’i sordu. Çocuklar›ma duâ etti. Gözlerimin ya›n› giz-
lemiye çal›arak yan›ndan ayr›ld›m. 

On saat sonra fecîa-i vefat›n› gazetelerde okudum. Cenazesi Edirnekap›s› 
kabristan›nda, yâr-› cân› dâhî-i ‹slâm Ahmed Naim Bey’in baucuna gömü-
lünceye kadar yan›ndan ayr›lmad›m.

‹lm ü ihâtas› ark u Garbe kol atm› olan Mehmed Âkif merhum, câmi-i 
kemâlât-› cihan bir dâhî i edeb ve fazilet idi. Eslâf ve muâs›rîndan hiç birine 
müyesser olmam› olan maddî ve mânevî kemâlât› nefsinde toplam›, bütün 
ömrünü nezahet ve insaniyet âleminde geçirmi, yerine konmaz ve ei 
do¤maz bir büyük âlim idi. Kur’an’›n rûhuna nüfuz etmi bir haf›zd›. Arab, 
Acem, Frans›z dillerini bütün edebiyyatiyle, fünuniyle bilir, mutaleât› geni 
bir mader-zâd âir-i fâd›l, ayn› zamanda mütefennin bir baytar idi.

Eserleri hakk›nda benim gibilerin sözleri dinlenemez. Çünkü bizim s›n›f›n 
ondan yaln›z istifade ve istifaza hakk›m›zd›r, kendisi için mutalea beyan 
etmek, haddimiz de¤ildir. Cenab-› Hak gani gani rahmet etsin. Onun 
büyüklü¤üne uygun tarih yazmak kudretimden üstün bir itir. Bir ey yaz-
mamak ay›b olaca¤› için u târihi utana, utana yaz›yorum:

Büyük Âkif’in zayâ›na benim tarihim:

‹rtihâl etti Âkif üstad 
Yarab olsun makam› dâr-› selâm. 
Tercemân-› lisan-›  hâtif iken 
Sözünü kesdi gerdi-i eyyâm 
O ilâhî dehâ ki eylerdi 
Halka hakk u hakîkat› îlâm. 
Dense lây›k peygamber-i üara 
Âsümandan al›rd› çünkü peyâm! 
Ekl ü bel’a harîs olan toprak 
Onu da çekti sîneye encâm. 
O büyük âdemin üfûliyle 
ir ü san’at hayât› buldu hitâm 
Geldi bir mü’min eyledi tevrâh: 
“Gitti efsus! âir-i ‹slâm”.

Kaynak: Tarihsiz. Çantay, Âkifname, s. 280’den 
aynen nakledilmitir.
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250.

Mektup

Mükerrem Kâmil Su

Yaz›n Ankara’da bir eski dostla kar›lad›k. Sokaklar s›caktan tutumu gibi 

idi. Bizi çal›t›¤› yere götürerek serin havaya kavuturmakla pek büyük bir 

ikram yapm› oldu. 

urdan buradan konuuyorduk. Söz Âkif’e geldi. Onun S›hhat Yurdu’nda 

y›llarca özlem çekti¤i memleketine dönerek derdine devâ aramakta 

oldu¤unu gazetelerde okumu, hele insana elle tutulan bir ac› veren resmini 

yal› gözlerle seyretmitik. 

Arkada›m›z güzel iir okur. Bize Âkif’ten öyle m›sralar sundu ki... d›ar›daki 

asfalt caddeleri oldu¤u gibi, insan› da eritecek kadar kuvvetli olan s›ca¤› ve 

nefis Ankara akamlar›n› unutmutuk. Oradan ayr›l›rken dudaklar›m›zda:

Çöz de art›k yükümün kör dü¤üm olmu ba¤›n›, 
Bana çok görme ‹lâhî bir avuç topra¤›n›!

m›sralar› ve gözlerimizde ac› bir nem vard›. ‹çim burkulmutu. Nas›l 

burkulmas›n ki koca air Türk edebiyyat›na ölmez destanlar, Türk ulusuna 

yüksek bir erginlik sesi veren iirle, his ve heyecanla ruhu tüten derin adam... 

Tanr›s›ndan bir avuç toprak istiyordu. 

Hayat ac›lar›n› çok defa umuzlar›m›zda katlan›lmaz bir yük gibi ta›d›¤›m›z› 

hisseder, ölsek deriz. Fakat acaba hangimiz bunu Âkif kadar içi saran, alt üst 

eden bir incelikle istiyebildik. Yan›yorum Âkif için.. Yaad›kça da ona kar› 

de¤ersiz, küçücük ödevini yapamam› bir insan oldu¤um için yanaca¤›m.

Ankara dönüü ‹stanbul’dan geçdi¤im halde niçin be dakika kat›lm› bir 

sa¤l›k dile¤inde bulunmam›d›m? Ne yaz›k!..

Âkif evimizin derdi olmutu. Umutsuz demilerdi. Her gazetenin aç›l››nda 

bir kara haber bekliyorduk. Nihayet her fâni gibi o da söndü, gitti. Diledi¤i 

bir avuç toprak alt›nda, diledi¤i sükûna kavudu.

Âkif Türk ulusu için ölmemitir. O, bir gün vatan ehidine nas›l yürek titre-

ten bir heyecanla:

Gömelim gel seni tarihe desem s›¤mazs›n!

demise... imdi ben de ona: “Âkif, seni edebiyyat tarihine gömmedik. Çünki 

yaayan ölülerin yeri... duymas›n›, ac› çekmesini ve sevmesini bilen gönüller-

dir” diyorum.

Âkif aram›zdan çekilip gitmi olabilir. Fakat erginlik mar›n› gö¤sümüz 

k›vanç ve heyecanla kabararak dinler, söylerken... O, ya›yanlardan çok 

aram›zda ya›yor. Sesi, nesilden nesile onan ölmez bir an› ta›yacak. Ne 

mutlu Âkif’e ve ne mutlu onun gibi bir air yetitiren Türk ulusuna!
Kaynak: Tarihsiz, Çantay, Âkifname, s. 
283-284’den aynen nakledilmitir.

Âkif’in 1986’da yeniden yapılan mezarı  
ve taşı: “İstiklâl Marşımızın büyük Şairi 
Mehmet Âkif Ersoy 1873-1936 ruhuna 
Fatiha”.
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251.

Âkif için

Muhiddin Okyay Uz

Âkif öldü, onu kara topraklara gömdük. O; mezar›na benden de bir parça 

götürdü... Âkif yurduna ölmiye dönmü. Bir aya¤›n›n çukurda oldu¤unu 

anlay›nca ölümün yabanc› illerde kendisine yaklamas›ndan ne kadar kor-

kard›, kimbilir!

Anam anlat›r: Zavall› koca asker babam da korktu¤una u¤ram›, biz onun 

bizim için aziz olan ölüsünü do¤du¤u topraklara getiremedik, yuvam›zdan 

bu ac›y› hepimiz biliriz... imdi onun kenar›n›n çimenlerini düzenliyecek bir 

mezar› bile yok...

Âkif’in gözlerini çok sevdi¤i yurdunda yumuu, benim için bir teselliciktir... 

Onun bu hür yurda, bu yar›nlara y›ld›r›m h›z› ile koan güzel vatanda mezar› 

var, ta› var, ziyaretcileri var...

Milletini ne kadar da net görmü ve gördü¤ünü ne güzel yazm›:

Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazs›n? 
“Gömelim gel seni tarihe” desem s›¤mazs›n!

Milletini tarihlerden taacak kadar büyük gören ve o büyüklü¤e çok samimî 

bir imanla ba¤l› olan Âkif kalbimde, kalbimizde unutulmas›na imkân var 

m›?

Sonra ben her sabah ve her akam söyledi¤im, dinledi¤im Âkif’i nas›l 

unutay›m... Ne mutlu ona!.. Bize b›ça¤›n kemi¤imize dayand›¤› günlerde 

büyük bir varl›¤a kar› yaln›z kan›m›zdaki ve ba›m›zdaki üstünlükle 

açt›¤›m›z sava zamanlar›n›n en içli heyecaniyle yazd›¤› bir ‹stiklâl Mar› 

b›rakt›.

Yeryüzünde kalacak son Türk’ün, son damla kan›n› Al Bayra¤›na sönmeme-

si u¤runa dökece¤ini hayk›ran Âkif; ebede kadar ya›yacak Türk milletinin 

dâima tazeleen içli bir heyecanla mar›n› söyliyece¤ini bilerek ve ona iman 

ederek öldü...

Âkif insand›. Bugün de¤ilse yar›n ölecekti ve hepimiz de ölece¤iz; fakat onun 

bize b›rakt›¤› mîras dünya kald›kça ya›yacak... Bugün on yedi milyonun 

mal›, yar›n otuz milyonun mal› ve daha sonra daha çok milyonlar›n mal›!

Kaynak: Tarihsiz, Çantay, Âkifname, s. 284-285’den ayen nakledilmitir. Maarif Nezareti evrakı arasından çıkan 
Âkif’in Darülfûnun Edebiyat muallimliğine 
tayiniyle ilgili belgeler.
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252.

Türk san’at dehâsından bir burç daha yıkıldı

İ[smail] H[akkı] Akay211

Sadmesi bütün Türk gençli¤ini titreten büyük Âkif’in bürûc-u semâ gibi 

göçtü¤ünü iitti¤im zaman, kalbimin hazin bir ›zt›rab ile yand›¤›n› duydum.

Evet; Âkif, kendisine yetiilemiyen bir varl›kt›. O kadar ihtimama ra¤men 

onun görmek ve iitmek istemedi¤imiz üfûlü, nihayet ba›m›za geldi. Zaten 

ölümün elinden kurtulmu kim var ki? Zavall› beeriyet!.. 

Mukadder olan bu korkunç neticeyi bildi¤imz halde yine onun, o büyük 

dehâ-yi iiriyyetin ölümüne bir türlü gönlüm katlanamad›, kendimi 

tutamad›m; a¤lad›m, a¤lad›m… Vah vah… koca Âkif!

O gün ve onu tâkib eden günlerde ç›kan gazete ve mecmualarda Âkif’e aid 

gençlik -yaln›z bir iki imza müstesna olmak üzere- çok samîmî ve kadirinas 

tezahürat ve teessürat gösterdi.

Âkif, o bir iki imza sahibinin hazmedemedikleri büyük Âkif, siyasal bir ahlâk 

üstâd› olmakla beraber, bir san’at üstâd› idi de … Halk›n ›zt›rab›n›, ahlâkî 

noksanlar›n› onun kadar ince hislerle gören, sâde, fakat san’atl› ve ateli ifa-

delerle anlatan bir halk airi daha yetimemitir. 

Âkif’i çok seven halka, onu yermek ve onun vatanperver olmad›¤›n›, Türk 

teceddüd ve ink›lâb›n› hazmedemedi¤ini anlatmak istiyenler, di¤er bir airin:

ecâat arzederken merd-i k›btî sirkatin söyler

dedi¤i gibi, kendi meziyetlerini anlatm› oldular.. Ancak bu üstâdlar (!) ilmin 

ve fennin hangi ubesinde mutahass›st›rlar? Yine biz cevab verelim: Bunlar, 

eski tabiriyle birer “cami-i kül”dürler. Hangi ta› kald›rsan›z mutlaka 

alt›ndad›rlar!

Bir gün bakars›n›z, operatördür: terih dersi veriyor… ‹kinci gün, bir baytard›r; 

büyük bir selâhiyyetle hayvanat-› bakarenin zührevî hastal›klar›ndan dem 

vuruyor.. Daha öbür gün, kimyevî ve fizikî hadiseler anlat›yor ve bir gün sonra 

da bunlar›n müdhi bir air ve filezof olduklar›n› görürsünüz! “Sübnahe men 

tehayyer fi sûnihi’l-ukûl”.

Âkif’i imdiye kadar anlamam› olanlar, onun dehâyi san’at ve iiriyyetini 

takdirkâr ve fazîletli ifadelerle izah ve isbat eden say›n vatanperver, âteîn 

nâsir ve âir üstâd›m›z Süleyman Nazif merhumun Mehmed Âkif adl› kitab›n› 

ve bu kitabta edebiyat-› cedidenin en büyük üstâdlar›ndan Cenab 

ehabeddin merhumun bir makalesinden al›nan u parçay› okusunlar:

“… Pîinde serfüru edece¤imiz bir dehâ-yi âiriyyet görüyorum: 

Mehmed Âkif!.. Hiç kimse o kadar saf effaf bir billûr-› beyan içinde 

menâz›r-› milliyeti tehir edememitir”, dedikten sonra: “tarih-i ede-

Cenap Şehabettin anlatıyor: “İlk defa 
olarak Mehmet Âkif Bey’in ismini Şeyh 
Vasfi merhumdan işitmiştim. Yirmi beş 
sene kadar oluyor, bir gün Vatan 
kütüphanesinde dedi ki:

– Selîkası düzgün, şiire hevesi çok, 
Ârabî ve Farisî gibi Fransızca’ya ve 
funûn-u cedideye de aşina, zü’l-
cenahayn, müstaid bir genç… 
Çalışırsa yetişecek. (…) Düşününüz 
ki o genci müstehakk-ı sena bulan 
Şeyh nazarında Recaizâde bir züppe 
cahil, Abdülhak Hâmid bir  
saçma-nüvis ve Namık Kemal 
ma’hud ‘matbuu’l-endam’ cürmünün 
mürtekibi idi. Mehmet Âkif’in  
hakikaten Temmuz güneşinden daha 
zahir meziyetleri olmalı idi ki hazreti 
Şeyh’in nihayetsiz saha-i inkârından 
hariç kalabilsin. Bu cihetle daha o 
zamandan bu Mehmet Âkif namı 
hafızamda yaşamağa başladı”.  
(Eşref Edip, Mehmet Âkif)

211 Sözü edilen yazar muhtemelen İsmail Hakkı 

Akay’dır. (haz.)
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biyyat, imdilik büyük Âkif’ten daha büyük bir ‹slâm ve Türk airi 

tan›maz” diyor.

Türk’ün iki büyük san’atkâr edib ve âiri Âkif için böyle kat’î bir hüküm 

verirse bize onun hakk›nda baka kanaatlar ve hükümler yürütmek abes 

olmaz m›?.. Ayn› zamanda elimizde Safahat gibi koskoca bir aheser olduk-

tan sonra…

On dokuzuncu asr›n hakim ve filozof airi Viktor Hügo bir eserinde:

“Daima güzel ve müstesna olan her eyin böyle dümanlar› olmak âdettir” 

diyor ki, Âkif hakk›nda da tabiat›n bu hükmü câri oluyor, demektir. Hiç 

ehemmiyyeti yok!..

Fakat, kim ne derse desin, Türk’ün bu mümtaz âiri ve Hakk›n Sesleri mübdii 

büyük Âkif, beerî vazifelerini hakk›yle ve tamamiyle yapm›, yurduna ve 

›rk›na kar› bütün borçlar›n› ödiyerek ir ü san’at âleminin ahikalar›nda 

tertemiz bir yer tutmutur. 

Onun Safahat’› bir ehnâme ve bir Mesnevî gibi kendisiyle beraber ya›yacakt›r, 

ölmiyecektir. Yaln›z, gönül isterdi ki:

Ebediyyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl

diyen ‹stiklâl Mar›’n›n yüce âiri, ismi gibi aram›zda cismiyle de yaas›n... ve 

bize daha Süleymaniyye gibi Hakk›n Sesleri gibi ve Âs›m gibi ölmez bedîalar 

yarats›n…

Âs›m’daki Çanakkale Harbi’nin tasviri… Yarabbi, o ne kudretli bedîa!.. O ne 

ihtiaml› san’att›r!.. Üstâd›n Çanakkale Harbi’ne âid bu parças›n› okurken 

tasvirin kuvvet-i celâdetinden âdetâ insan›n tüyleri ürperiyor…

‹te i’r ü san’at›n büyük üstâd› Âkif, aylarca çekti¤i ›zt›rab›n ac›lar›na daya-

nam›yarak:

Bana çok görme ‹lâhî bir avuç topra¤›n›

diye inlemi ve nihayet o k›ymetli vücud, ebediyyen aram›zdan ayr›lm› ve 

bütün gençli¤i de hüzün ve mâtem içinde b›rakm›t›r. 

Fakat ne diyebilirim ki?.. Ancak, Allâh sana rahmet etsin aziz üstâd!..

Kaynak: Tarihsiz, Çantay, Âkifname, s. 285-287’den aynen nakledilmitir.
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253.

Mektup

Mustafa Seyyid Sütüven

Arzu buyurdu¤unuz halde Âkif hakk›nda bir ey söylemedi¤imi Ruhi abeyi-

me âid mektubunuzda gördüm. Ve selahiyyetsizli¤ime bir gözle bakmad›-

¤›n›z› anlad›m.

Âkif için bir hükme varmak esasen güçtür. Bugünün “entelektüel” s›n›f› onu 

çok sevenler ve holanm›yanlar olarak ikiye ayr›l›yor. Bitaraf, fikri sahih 

anâs›r› bu iki s›n›ftan birinde bulamay›z. Zaten bizde her münakaa mev-

zuu, hangi zaviyeden mütalaa edilece¤i belli olmadan ileri sürülür. Bir taraf 

be¤endi¤i noktaya hücum eder, di¤er taraf ta her noktada müdafaay› benim-

ser. Ve art›k bütün direktifler histen gelir, akl-› selimden de¤il…

Âkif’i sevenler tab›yelerini, onun ahsiyyetinde kendilerine nazaran, baz› 

fedakârl›klar yaparak kurarlarsa, umar›m ki en amans›z muar›zlar›n› dahi 

saflar›na çekebilirler.

Âkif aram›zdan derin bir iz b›rakarak çekilmitir. Bence, bu izin müessiriye-

ti Türk camias› üzerinde üç noktada aranmal› ve hangisinde daha bariz, han-

gilerinde ikinci ve üçüncü derecede kald›¤› arat›r›lmal›d›r.

Gördü¤üm üç nokta unlard›r: Cemiyyet, edebiyyatc›l›k, san’at.

Cemiyyetcilik bak›m›ndan Âkif büyük bir mazhariyet içindedir. O Türk ve 

‹slâm cemiyyetinin âdetâ melankolik bir a›k›d›r. Türk ve ‹slâm cemiyyeti ise 

onun zaman›nda çok mühim bir dönüm noktas› yaamakta, ya hep, ya hiç 

mücadelesindedir. ‹te Âkif, sonsuz akile bu mücadele ufuklar›na silinmez 

bir sima çizmiir. Onun yaz›lar› hitab etti¤i kütleye kadar inmi ve öyle inmi 

ve yay›lm› ki, çok m›sralar› ölüme sald›ran insanlar›n tekbiri olmak derece-

sine yükselmitir.

Edebiyyatc›l›k bak›m›ndan da Tanzimat’tan beri kendine dönmekte dev 

ad›miyle yürüyen nazm dilimize kuvvetli bir hamle kazand›rd›¤› inkâr edile-

mez. Arab ve Acem dillerinden kendine bir asâlet pay› ç›karm› olan aruzu, 

Türkçe’nin ayaklar› alt›nda insafs›zca çi¤nemi, zaman›na göre türkceye 

ayan-› hayret vas›flar kazand›rm›t›r. Verdi¤i kabiliyetlerle nazm›m›z› 

aruzdan heceye teslim eden hemen hemen odur.

Bir iirde lisana, vezne, ekle hâkimiyyet, bela¤at, selâset esasen san’at›n ilk 

artlar›ndan da önce geldi¤i için nihaî hükümlere âmil bir vas›f olarak ele 

al›namaz.

San’at›n bilmem umumî bir tarifi yap›labilir mi. Bence san’atkâr, güzellik, 

ak, cemiyyet, tabiat, mâvera ve hulasa parma¤›n› koydu¤u mevzuda 

kafam›z›n mübhemat›n› da sanatkâr yapabilmelidir.

Âkif’in bunlar› yap›p yapamad›¤›n› anlamak için, ahsî alâkalar›n kar›mad›¤› 

bir devri beklemek zarurîdir. Bence…

Hisar, 

Kaynak: Tarihsiz, Çantay, Âkifname, s. 
287-288’den aynen nakledilmitir.
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255.

Yaşıyacak ölü

Mehmed Yaşar

Cân›, canan›, bütün vâr›m› als›n da Hüda, 
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda!

diyen air, büyük üstâd, ulu vatanperver ve dinsever Mehmed Âkif, son gün-

lerini, 63 senelik feragat, heyecan ve didinmelerle dolu bir yaay›tan sonra, 

hür vatan›n›n temiz haval›, müfik kuca¤›nda zehir gibi ilâçlardan hastal›¤›na 

ifa umarak geçirdi.

Nihayet ölüm, onu ebedî bir yaama ve taratma akiyle yanan gözlerini, 

dünya mezbelesinden huriler âleminin beyaz Kevser buharlariyle tüllenen 

ufuklar›na çevirdi. 

Binlerce gencin elleri üzerinde, sal›na sal›na ‹stanbul’un ücra bir köesine 

gömülmiye giderken, cans›z vücudu, so¤uk ve kuru tabutunda “nazl› hilâl”in 

s›cak kollar›na gömülmü, yava yava titriyor, ruhu, sonsuz bir saadet, derin 

bir heyecan ve mestî içinde, onu takîb ediyordu.

Âkif ba ucunda söylenen “‹stiklâl Mar›”n›n ummanlar kadar dalgal›, gökler 

kadar derin âhengi ile, etraf›n› saran kara topra¤›n müdhi manzaras›n›, tâ 

hare kadar kendisine göstermiyecek bir vecde dald›.

Bu, onun için tapt›¤› ulu Tanr›’n›n ma¤firet müjdesi ve en büyük inayeti 

oldu.

Âkif, sosyal yaralar›m›z› çok iyi gören ve terih eden bir Türk’tür.

Âkif, millî ve dinî heyecanlar› kitaras›n›n [gitar] tellerinde en güzel ihtisas 

ettiren airimizdir.

Çanakkale’deki ehid mehmedciklerin namlar›na dikilen en yüce ve en 

sa¤lam an›t Âkif’in yaratt›¤›d›r.

Âkif, Bugün 20 milyon bulunan, yar›n 100 milyonlar› aacak olan Türklerin 

millî destan›n›, ebedî mar›n› yazan istiklâl airidir.

O, s›rf millet için yaad›, milleti için yazd› ve nihayet çok sevdi¤i Peygamberi 

Muhammet gibi 63 ya›nda öldü.

Hay›r o ölmedi… ölemez… ölmiycek…

Gençlik ve Türklük onun muazzez ad›n› nesilden nesile, k›yamete dek nak-

ledecek…

Onun yaratt›¤› mar, ‹stiklâl Sava›’n›n destan› olarak, dâima terennüm edi-

lecek…

  

254.

Masum bir yazı

H. Hurşid Kangal

Âkif “Tap›lacak bir Allah olma-

sayd› günee tapard›m” dermi. 

Ben de “tap›lacak bir hak olma-

sayd› Âkif’e tapard›m” diyece¤im.

Çünkü onu faziletin, insanl›¤›n, 

karakterin, hamiyetin, vatanper-

verli¤in süzülmü bir örne¤i ola-

rak görüyorum.

Yaz›lar›n›z›n serlevhas›nda “‹stik-

lâl Mar› airi…” diyorsunuz. Ben, 

müsadenizle, bu serlevhaya ili-

ece¤im: Âkif ne sadece ‹stiklâl 

Mar› airidir, ne de yaln›z Safahat 
airidir. O, bütün varl›¤iyle bir 

Âkif’dir. Biz ona unun airi, 

bunun nâz›m› diyemeyiz. Onun 

hiçbir eserini di¤erine tercih ede-

meyiz. O eserler kudsî birer varl›k-

t›r. Fakat müessiri olan Âkif bir 

küldür. Onu bir taraftan, bir ceb-

heden göremeyiz. Meselâ ben 

üstâd› ahsan airli¤inden ziyâde, 

yüksek ahlâk›ndan, yüksek fazilet-

lerinden dolay› severim. O büyük 

varl›¤a kendi ismi üstünde top-

lad›¤› bütün s›fatlar› câmi olmak 

üzere yaln›z “Âkif” derim. Sizin de 

neriyat›n›zda öyle demenizi isti-

yorum…

Kaynak: Tarihsiz, Çantay, Âkifname, s. 
288-289’dan aynen nakledilmitir.
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Mehmed Âkif İçin

Seni görmek diliyorken, kara müdhi haberin 
Koca gök kubbeyi sars›p y›k›vermiti yere, 
B›rak›p gitti¤in iz hele bir bak ne derin 
Koca Âkif, ulu âir, bizi bo¤dun kedere!..

O, y›k›lmaz bir an›tt›r, yedi cildlik eserin,  
Heyecan kayna¤›d›r hem de ezelden ebede 
Ruhunun taht› olup kald› da kalblerde yerin, 
Ya›yorsun, yaa sen mahere dek, mar›n ile!

Kaynak: Tarihsiz, Çantay, Âkifname, s. 289-290’dan aynen nakledilmitir.



s e s s i z  y a ş a d ı m 585

256.

Mehmet Âkif

[Abdül]Bâkî Gölpınarlı

Merhum ile hususiyetim yoktur. Ancak hastal›¤›nda birkaç kere görüebil-

dim. ili’de Sa¤l›k Yurdu’na, merhumu iyâdete gitti¤im gün garib bir hâleti 

ruhiye içinde idim. Hastane civar›n›, ‹stiklâl Mar› airini, Çanakkale 

sava›n›n iirini ibda eden Âkif’i görmek için gelen ve nevbet bekliyen bir 

kalabal›¤›n doldurdu¤unu göstermek istiyor, böyle bir eyin olam›yaca¤›n› 

kat’iyyetle bildi¤im halde ümidin tecribelere galib gelmesini bekliyordum. 

Heyhat: Sessizlik içinde hastaneye girdim. Evvelce bir kerre gördü¤üm o 

müheykel vücudun bîtabîsine bakarak eridim ve.. hastahanenin çok muhte-

rem ve mültefit bahekiminden Âkif’in ölüme mahkûm oldu¤unu ö¤renerek 

tek ü tenha ç›kt›m. Sokakta gençler hummal› bir fa’âliyetle gülüe oynaa 

Taksim’e kouyorlard›: Ya pek mühim bir maç, yahut garamî bir film seyret-

miye! 

Bu ilk kez ziyaretimden sonra gençlerin bir ço¤una Âkif’in hâlini ve mukad-

der neticeyi haber verdim. ‹kinci ziyaretimde bana be genç, arkada olmak 

istedi, üçü geldi. Vefat›ndan sonra gösterilen alâkay›, okudu¤um gazeteler-

den ve ald›¤›m bir mektubtan ö¤renince bu hâle hayret ettim. Zavall› airin 

tebcîl edilmesi için mutlaka ölmesi mi lâz›md›, ölümünden sonra acaba ebed 

zinde mi kalacak? Derken akl›ma,

Unuturlar seni bîçare hemen ölmeyegör

m›sra› geldi, Allah cümlemize rahmet eylesin.

Arzetti¤im gibi Âkif’le hususiyetim olmad›¤›ndan airli¤ini ve meslekini 

âsâr›ndan istidlâl edenlerdendim. En bîtaraf hüküm de bu suretle verilen 

hüküm olsa gerektir. Bence Âkif; cevrî, nahîfî, vecdî, t›flî… gibi kendi duygu-

lar›n› terennüm eden ve devrinin tahassüslerini bize ancak bu suretle nak-

leden bir air de¤ildir. O; bir hey’et-i ictimaiyyeyi bütün sefâlet ve seadetiy-

le, isyan ve heyecâniyle, dükünlük ve yüksekli¤iyle, hüsran ve ümidleriyle 

terennüme çal›m›t›r. Fakat onun hitab etti¤i ictimaî hey’et, uyand›rmaya 

çal›t›¤› “Ümmet-i merhume” yoktu. O ümmet, çoktan da¤›lm›, bir k›sm› 

esârete al›m›, zilleti hazmetmi, bir k›sm› da milletler hâline gelmi veya 

gelmiye balam›t›. Onun için air, beyhude çarp›n›p ç›rp›n›yordu ve… 

gâliba o da bunu zaman zaman idrâk ediyordu. Çünkü Çanakkale’de tasvir 

etti¤i maherde ümmet-i merhume efrad› da vard› ve ‹stanbul igal edilince 

airin:

Kimi yamyam, kimi Hindu, kimi bilmem ne belâ

dedi¤i bu çeitli mahlûklar› yak›ndan gördük. Tevhid, art›k vicdanlardayd› 

ve tevhidi terennüm etti¤i için ya maziye müracat etmek, yahut vicdanî bir 
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murakabaya dalmak lâz›md›. air, öyle yapt› ve daha ziyade airleti: Mevlüd 

ve Secde gibi iirleri vâzlariyle mukayese edilemiyecek kadar yüksek ve derin 

birer bedia-i san’att›r. 

u muhakkat›r ki Âkif, milliyet devrinden evvel gelseydi büyük bir ‹slâm 

airi olurdu. Fakat bu da muhakkakt›r ki o, tahte’-uurunda büyük bir mil-

liyet ak› ta›yordu. Bu ak›n cû ve hurûa geldi¤i zamanlar, sahili imkâna 

‹stiklâl Mar› ve Çanakkale ehidine hitabesi gibi dürr-i yetimler yollad›.

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda; 
uhedâ f›k›racak topra¤› s›ksan, ühedâ. 
Can›, cânân›, bütün vâr›m› als›n da Hudâ, 
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüdâ.

diyen air, übhesiz büyük bir vatansever, samimî bir milliyetperverdir. E¤er 

tahte’-uurunda bu milliyet ak›n› ta›masayd› Kâ’be’yi Mehmedci¤e ta 

olarak dikemez, hele ruhunun vahyini duyup ona kitâbe olarak hâk eyliye-

mezdi, nihayet Mehmedci¤i Kâ’be’ye gömerdi. Fakat bu milliyet ak›n› tel-

kinleriyle baka bir ekilde göstermiye u¤ra›yordu. ‹ki mütezad duyguyu 

birletirmiye çal››yor, bazen biri galib geliyor, bazen öbürü tegallüb ediyor-

du. Necid Çöllerinde’si, milliyet bak›m›ndan de¤il, fakat san’at bak›m›ndan 

Çanakkale ehidine hitabesi kadar yüksek ve derin bir iir-i mükemmel ve 

lâhutîdir. Hülâsa, hissiyle yazarsa hakikaten air olan Âkif, nihayet vatan 

daüss›lasiyle ‹stanbul’a geldi ve vatan›ndan cüdâ olmad›. 

Bence Âkif’in iki ahsiyeti vard›r: 

iirini bir maksad-› mahsusa hâdim k›lmak ister. Mant›k ve muhakemesine 

uyar, realiteye fazla düer, teferruâta meyyâl olur. Lisan-› iiri, hiç sevmedi¤i 

Fikret’in lisan-› iiridir: benim hiç sevmedi¤im nesir gibi bir ey. Yaln›z o, bu 

dili daha tabiîletirmi, hele aruzun, Türkçe’nin bünyesinde mevcud bir 

âhenk oldu¤unu bütün vuzuhiyle isbat etmitir. Kaleminin ucuna gelen en 

küçük ve en âdî fikri bile feda etmez. ‹stanbul sokaklar›n›n bozuklu¤unu 

anlat›r, bu vesile ile z›mnen belediyeyi itham eder, meyhane âlemlerini, kah-

vehanelerin ictimaî bünyemizi tahrib etmekte bulundu¤unu uzun uzun tas-

vir eder, hatta yere tüküren adam›n bastoniyle tükürü¤üne mümaslar, 

katîler çizdi¤ine bile dikkat eder ve bunu bize de söyler, hemde baka türlü 

söylenmesine imkân olmad›¤›ndan alelade bir surette söyler. Fakat merhum 

Ahmed Râsim’le -Allah uzun ömürler versin- Üstad Hüseyin Rahmi, bu ii 

daha mükemmel ve daha canl› yapmam›lar m›d›r? u halde Âkif’in bu 

yaz›lar›na ne lüzum var? E¤er Âkif, yaln›z bu çeid yaz›lariyle intikad edilir-

se bence bir air de¤il, fakat harikulade bir nâz›mdan ibarettir.

Lâkin Âkif, muhit-i hâricîden gözünü yumar, âmak-› ruhuna gömülür, kendi 

dedi¤i gibi ruhunun vahyini duym›ya ve bize o vahyi duyurm›ya balarsa… 

‹te o vakit Âkif olur ve o zaman, ekseriyetle Fikret’in lisan-› nâz›m›ndan da 

uzakla›r. Bülbül, ‹stiklâl Mar›, Necid Çöllerinde, Mevlüd, Çanakkale ehi-

dine hitabesi ve Secde gibi iirleri, bu ikinci, daha do¤rusu as›l ahsiyetinin 
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ibda’ etti¤i birer ehkâr-› belâ¤at, birer bedîa-i san’att›r. Duygusunu da, dev-

rini de bize di¤er nâz›mlariyle de¤il, bu iirleriyle duyurmutur. Bu 

bak›mdan Âkif, çok büyük ve kudretli bir âirdir.

‹te Âkif’i ben, böyle anl›yorum. Sözüme son verirken merhumun vefat› üze-

rine karalad›¤›m tarihi de kaydedeyim:

Gitti ol â›k-› kudsî-i kerim, 
Kenz-i esrâr-› Huda’ya vâk›f; 
Müstakil âir-i istiklâlin, 
Na¤mesi sanki sâda-yi hatif. 
‹ki er geldi, dedi: “Bâkî, hayf, 
“‹’tikâf etti fenadan Âkif”.

(Kastamoni Lisesi son s›n›f edebiyyat ubesi talebesinden 95 erafeddin’e.)

Kaynak: Tarihsiz. Çantay, Âkifname, s. 276-278’den aynen nakledilmitir.

Gölpınarlı’nın Şeyh Abdülkadir 
Baykara’ya imzaladığı fotoğrafı.

(İsmail Kara arşivi)

Gitti ol âşık-ı kudsî-i kerim, 
Kenz-i esrâr-ı Huda’ya vâkıf; 
Müstakil şâir-i istiklâlin, 
Nağmesi sanki sâda-yı hatif. 
İki er geldi, dedi: “Bâkî, hayf, 
“İ’tikâf etti fenadan Âkif”. 

                (Abdülbaki Gölpınarlı) 
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257.

Âkif hakkında bir dost yazısı

Fazlı Yegül

Lütf buyurdu¤unuz 13 Mart 1937 tarihli mektubunuzu ald›m. Merhum Âkif 

hakk›nda neredece¤iniz kitab için benden de bir yaz› istiyorsunuz. Vak›â 

bizim Âkif’le dostlu¤umuz epeyce eskidir. Tan›mam›z 1319 senesinde 

balarsa da çok samîmî dostlu¤umuz 1320 senesinde kök salm›t›r. u halde 

33 senelik bir maziye maliktir. Âkif’e hayranl›¤›m tarif ve tasavvur edileme-

yecek kadar büyük ve derin olmakla beraber onun hakk›nda yaz› yazm›ya, 

ne yaz›k ki, liyakats›zl›¤›m müsâid de¤ildir. Çünkü yaz›lacak yaz›n›n onun 

büyüklü¤ü ile mütenasib olmas› icab eder.

Bundan takriben bir, bir buçuk ay evvel Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 

müdürü arkada›m ve dostum efik bir mektub göndermiti ve “‹stanbul 

noterlerinden air Midhat Cemal Âkif hakk›nda bir eser haz›rl›yor, sen de 

hat›ralar›n› gönder” demiti. Kabil olabildi¤i kadar ve hat›rlayabildi¤im 

mikdar yaz›p gönderdim. Zâti âlinize de ayn› eyleri yazmak tabîî yersiz 

olur. Maamafih müseade buyurursan›z imdi hat›r›ma gelen iki f›kradan 

bahsedeyim: 

Âkif’le, Hamid devrinde, bir gün Arabca bilenlerden konuuyorduk. Bana 

“‹stanbul’da iyi Arabca bilen dört kii vard›r” demiti. “Bunlar›n biri Hersek 

müftüsü -‹stanbul’da otururdu-, ikincisi maarif nezareti memurlar›ndan 

evket bey -evket bey uzunca boylu, zayif, âlim, son derece zekî, s›rf kendi 

kendine, hocas›z Frans›zcay› çok iyi ö¤renmi bir zatt›, Beykoz’da otururdu-, 

üçüncüsü Babanzade Naim Bey, dördüncüsü de -kendini göstererek- bu 

abd-i âciz”. Âkif’in Osmanl›cas›’ndan maada, bugün arkas›ndan kodu¤umuz 

öz Türkçe’deki bilgisi de fevkalâde idi. Safahat’›nda bir çok öz Türkçe kelime-

ler vard›r. Âkif’in Farscas› çok yüksek oldu¤u gibi Frans›zcas› da kuvvetli idi. 

Âkif’in tab›, mizaha mütemâyil oldu¤u için kar›s›ndaki ile gayet nezih bir 

surette latifelemeyi çok sever ve bunu âdeta misilsiz bir tarzda yapard› ve 

onun içinde kimse kendisine gücenmezdi.

Ziraat nezaretinde ziraat hey’et-i fenniyyesi beinci ubesinde hulefadan idi. 

ube müfettii olan zât erbab-› servetten olmakla beraber biraz hesabî idi. 

Çengelköy’ündeki kökünde otururdu. Bir  yaz Âkif te Çengelköy’e naklet-

midi. Evi tepede idi. Şube müfettii Âkif’e bir iyilik olsun diye, orada 

bulundu¤u müddetçe kullanmak üzere, bir eek vermi. Hesabî zât›n ee¤i 

nas›l olacak malûm. Âkif efine öyle tak›l›rd›: “Bay, eek a¤aç yapraklar› ile 

yaam›ya al›m› oldu¤u için, ne dersin, arpay› gösterdi¤im zaman tan›yamad›!”

Sonsuz sayg›lar›m› sunar›m. 

Kaynak: Tarihsiz. Çantay, Âkifname, s. 255-256’dan aynen nakledilmitir.
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258.

Mektup

[Tahir] Akın Karaoğuz

Âkif. Büyük Âkif!..

O da sonsuzlu¤a kar›t›. Bana, onun hayat›ndan ilk umut kestiren haberi 

getiren üstâd›m ‹smail Habib Sevük’dür. O da, ben de bu ac› takdire bir türlü 

inanam›yorduk. Fekat, bu, bir hakikatt›, hakikat oldu!..

Âkif M›s›r’dan döndükten sonra -hele üstâd›m ‹. Habib’ten bu ac› haberi 

al›nca- ilerim için ‹stanbul’a tez gitmeye can att›m.

‹stanbul’a var›r varmaz, onun ayr›lmaz arkada› Eref Edip’i bularak nerede 

bulundu¤unu sordum; M›s›r apartman›nda” dedi. Kotum. ‹çim, bin bir 

heyecanla çarp›yordu. Salona girip, gösterilen, onun yatt›¤› oda kap›s›na 

yakla›rken heyecan›m bütün alevleriyle benli¤imi sard›. Kap›ya ilk ad›m›m› 

atarken, biraz ilerde onun bir yer yata¤›nda bana do¤ru çevrilen zay›f ba›n› 

-ve fakat bu bata, eski atele yanan gözlerini- görünce kendimi bambaka 

bir âlemin ››¤›yle sar›lm› buldum.

Uzun y›llar›n biriktirdi¤i cokun bir hasret duygusiyle ellerini öptüm. Beni 

görür görmez tan›d›… Milli Mücadele’nin unutulmaz hât›ralar›n› and›k, o 

büyük adam›n büyük hâf›zas› hâlâ bütün kudretiyle ya›yordu. Hâf›zas›n›n 

yüksek varl›¤›na bir kat daha hayran oldum.

Yan›nda Hat›ralar’›n› ithaf etti¤i büyük ark musikî üstâd› erif Muhiddin 

ile baka bir zât vard›, epey konutu.. konutuk.

Âkif’in Gölgeler kitabını ithaf ettiği 
musikî üstâdı Şerif Muhiddin  
viyolonseliyle sarmaş dolaş... 
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Bu arada unu kaydedeyim ki, erif Muhiddin’i, burada, büyük üstâd›n 
delâletiyle tan›d›m. Üstâd›n ölmez eserlerinden sonuncusunu nam›na 
arma¤an etti¤i bu ark›n tek musikî dâhîsi, gerçek genç, fakat çok büyük bir 
kudrettir. Bizim müzik inkilab›m›zda san’at›ndan istifâde edebilece¤imiz 
bir üstâd!..Nedense, dikkat ettim:

Gazetelerimiz bu genç ve büyük üstâd›n ‹stanbul’da bulunuundan bile 
haberdar de¤illerdir. Üstâd›n ellerini öpüp ayr›laca¤›m s›rada, damad› Ömer 
R›za Do¤rul ve torunlar› geldiler… Onun, o anda duydu¤u büyük sevincin 
heyecaniyle içim titreyerek veda ettim. ‹stanbul’dan dönece¤im s›rada, tek-
rar üstâd›m› ziyaret etmek için M›s›r apartman›na gittim. Fekat, ne ac› talih-
sizlik ki; üstâd Alemda¤›’na gitmek üzere haz›rlanm› bulunuyordu. 

Otomobil, aa¤›da bekliyordu.

— Niçin biraz daha evvel gelmedin? diye üzüldü. Üstâd›, bu def’a 

ayakta görünce çok sevinç duydum. ‹lk görütü¤üm zaman, yatakta 

ve ›zd›rab› belli bir halde idi. imdi ise vücudunun zay›f haline 

ra¤men, ayakta görmek, bana büyük bir teselli oldu. Fazla konu-

maya imkân yoktu. Çok derin bir teessür içinde ayr›ld›m. ‹te son 

görümem bu oldu!.. Ona doyamad›m, doya doya konuamad›m!.. 

Bu içimde sömez ve ac›kl› bir atetir.

Ölümünü duydu¤um zaman, aylardan beri bekliye bekliye, damla damla 

zehirini içerek al›t›¤›m›z bu büyük ac› kar›s›nda, âdetâ donup kald›m. 

Aradan bir hafta geçdi… Eref Edip ölümünün tafsîlat›n› yazd›… Hele 

gençli¤in gösterdi¤i cokun alâka, millî hassâsiyet kar›s›nda, gözlerimi 

kapl›yan don, birdenbire çözüldü… A¤lad›m!.. O mektubu okurken, bütün 

varl›¤›m gözya› halinde boand›… “Ah, o günler!.”. diye hayk›rd›m. O gün-

ler, ki Milli Mücadele’nin en kudsi hât›ralar›n› yaad›¤›m›z ünlü günlerdir.

Onun ‹stiklâl Mar›’n› yazd›¤› ebedi günler gözlerimin önünde yeniden can-

land›: o, onun, o on, onbe y›l önce; mâddi tunç uzviyyeti kadar çeliklemi 

imân taan maneviyyetinin tecessüm etti¤i nur ve kudret dolu çehresi…

Bütün o, f›r›l f›r›l ve p›r›l p›r›l, hadekalar›n›n derinliklerinde gizli günele 

yanan gözleri!..

Onun o dâima gönüllere ileyen, ruhlara fazîlet ve insâniyet ››¤›n›n kudsî 

akislerini resmeden ilâhlam› bak›lar›!..

O, büyüklü¤ün edebî bir timsâli olan eiz varl›¤a, lisenin ilk s›n›flar›nda tale-

be iken, bir vurgun gönülle kar›t›m. O günlerde, ki Türkçe ve edebiyyat der-

sinde, yaln›z onun millî fâcialar›m›z› terennüm eden ve millete imân ve zafer 

yollar›n› gösteren iirlerini okudum, ezberledim. Hocam ve arkadalar›m, 

hep onun millî imân ve heyecân›n›n gaiyleri ile hercümerc olurlard›. Umumî 

Harb bitti… Ve ben, Zonguldak’a dütüm. ‹ki arkada›mla beraber kurdu¤u-

muz Kastamoni’de Aç›ksöz gaztesinde, bir gün onun kutsal seslerini duydum. 

Sevincimi ve övüncüme son yoktu. Bunu bir manzume gazeteye yazd›m. 

Me¤er bu yaz›m, büyük üstâd› çok duyguland›rm›!.. Bunu birkaç ay sonra 

Ankara’ya gidip Kamutay’da onu ilk gördü¤üm zaman, ilk sözlerinden 

anlad›m. Ondan sonra, o, bana çok sevdi¤i bir evlâd gibi mühabbet ibzâl etti.

Şerif Muhiddin’e  imzalı, Mısır’dan gönderilmiş bir  
Âkif fotoğrafı. 

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; 
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!”  

der gibi bakmış Üstad.
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En çok emek vermek istedi¤i, en çok be¤enece¤i bir eser olaca¤›n› söyledi¤i 

“Haccetülvedâ” iirini yaz›nca bana ithaf edece¤ini söylüyordu. Bu, onun 

yüksek sevgisinin beni çok övündüren bir tezahürüdür.

Hiç unutmam: Üstâd, Sakarya Zaferi’nden sonra o kadar büyük bir sevinç 

heyecan› içinde idi ki!.. Bu büyük zaferi terennüm için bir iir yazm›ya 

balad›… Bunun ad› “Sakarya Kahramanlar›” idi. ‹ki m›sra›n› yazd›¤›n› söy-

lüyordu. Görmek istedi¤imiz halde “bitirmeyince göstermek âdetim 

de¤ildir” diyerek bütün ›srarlar›m›za ra¤men, bir türlü bu m›sralar› 

okutturamad›k… Bu iir ne oldu, bilmiyorum… Her halde, çok üstüne 

dütü¤ü Haccetü’l-veda ile Sakarya Kahramanlar›’n›n bir k›sm›n› yazm› 

olaca¤›n› san›yorum. Fakat bunlar nerede?..

Büyük üstâd› en çok üzen vaz’iyet te Kur’an’›n Türkçe’ye çevrilmesi için 

M›s›r’da bo yere geçen dört senesi olmutur. Üstâd, bu dört sene içinde 

“kendine böyle bir vazife verilmemi olsayd›” Milli Mücadele destan›n› ve 

daha bir çok millî mevzular üzerinde yeni eserler yazm› olaca¤›n› 

söylemitir; bundan dolay› çok ac› duymudum. unu da bir unutulmaz 

hât›ra olarak kaydedeyim ki: üstâd ‹stiklâl Mar›’n› son kitab› olan Hat›ralar’a 

niçin koymad›¤› süâline kar›: “art›k o, milletin mal› oldu” demitir.

Âkif; büyüktü, çok büyüktü. Büyük airdi, vatan ve millet âiriydi, en yüksek 

ve tam vas›flariyle millî âirimizdi. ‹nsânî ahlâk›n ekmel bir enmüzeciydi. O 

kaya kadar yalç›n vücud, nas›l oldu da birden bire çöküverdi!.. Onun engin 

ilim kudretine hayran olmamak kabil de¤ildir. Fazilet dedi¤imiz süzülmü 

insaniyet duygular›n›n bütün bütün cevherini o, vicdan›nda ta›yordu.

O, bütün ömrünce yurdu için ve yurdunun bin bir elem ve felaketi için 

a¤lad›… Sa¤l›¤›nda; vurgun oldu¤u büyük yurdunun bütün bütün iirlerinde 

terennüm etti¤i istiklâline ve yüksek an ve erefine kavutu¤unu görerek, 

bütün bir imân ve itminan içinde, güle güle edebiyyetin kollar›na kendini 

b›rakt›. O, hiç üphe yok ki, son bak›lar›n›, tapt›¤› hilâlin nurdan kavsine 

gömerek onun a¤uunda parl›yan y›ld›z gibi ebediyet dünyas›na akt›.

Âkif: Millî istiklâlin, millî idealin âiridir. Ne derlerse desinler, onun iirle-

rinde terennüm etti¤i imân, belki “din” lugatiyle birdir. Fekat onun as›l ruhu 

ve damgas›, millî îman oluundad›r, o “millî îman”la “millî vahdet”in temeli-

dir. Yeni Türkiye’yi ve Türk ink›lâb›n› yaratan ise; millî îman, millî vahdettir. 

O, bunu y›llarca yüreklere sur gibi üfledi.

Safahat; batan baa millî tarihtir. Millî mefkûremiz için bir ››k ve ate 

kayna¤›d›r. Âkif; maddî varl›¤›yle belki bugün bir ölü!.. Fakat, manevî varl›-

¤›yle elinde edebiyyetin me’alesini ta›yan ilâhî bir hüviyyet halinde, gözle-

rimizin önünde bir bayrak gibi alevden gölgesini yayarak yükseliyor. 

Zonguldak

Kaynak: Tarihsiz. Çantay, Âkifname, s. 256-258’den aynen nakledilmitir
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259.

Mehmet Âkif, Haccetü’l-veda

Tahir Harimi Balcıoğlu

Tarihin adamlar›n› yazarken küçüklükleri yaln›z devrini küçülten, fakat 

küçüklü¤ün tazyiki alt›nda kalan müteakib as›rlar›n gölgeleri aras›nda bile 

insan o dükünlü¤ü görür görmez nas›l ›zt›rab duyarsa büyüklükleriyle 

devirlerini büyülten ve büyüklükleri ebediyetlere do¤ru uzanan büyüklerin 

bütün edvar› kapl›yan büyüklükleri; içinde do¤du¤u ve yaad›¤› millete an 

ve eref verirler. 

Türk milleti mazinin derinliklerine do¤ru uzanan tarihinde nice nice 

do¤mu günelere ve o günelerden kopmu yanar kürelere maliktir. 

Mehmed Âkif ise ite o ate dünyalar›ndan biri idi. 

‹stanbul’da tahsilde idim. Merutiyet’in ilk ne’eli günleri devam ederken 

her gün yeni bir gazete veya mecmua ç›k›yordu. Halk âdeta gazete ya¤muruna 

tutulmutu. Bunlar›n en zarif ve kinayeli isimlerinden tutunuz da yüz 

k›zartacak dercede müstekreh olanlar› da vard›. Gazeteci ba¤›r›yor: “Yeni 

ç›kan S›rat-› Mustakim”. Bu, bir mecmua idi. ‹lk nüshada Mehmed Âkif 

imzal› öyle bir iir gözüme iliti:

Ey nûr-› ülûhiyyetinin z›lli avâlim, 
Z›llin bile esrâr-› zuhûrun gibi muzlim!

Bu m›sralar›n f›k›rd›¤› kalb sanki inliyen bir neydi. ‹te o andan itibaren 

Mehmed Âkif benim derunumda bir veli gibi takdis edildi. 

‹bnü’r-Rüd “Allah esrar›n› kef ettirmek için dünyaya bir Aristo’yu 

göndermi” diyor. Bize de Tûr’un, Hira’n›n ilâhi zemzemelerini, Mezamir-i 

Davud’un na¤melerini, e’›ya ve ermiyan›n mersiyelerini yirminci asr›n en 

büyük airi olan Âkif’in dininden, dilinden koca bir milletin âlem-i istikbali-

ni, vahy-i münzel gibi:

Korkma sözmez bu afaklarda yüzen al sancak

âyat› iir ile müjdeledi. Türk k›l›çlar› harp meydanlar›nda balk›d›¤› zaman o 

erler, muhakkak kalblerinden bu mübeirin ilâhi nefha na¤melerinden 

ald›klar› hayr ile hamleden hamleye at›l›yorlard›.

Mehmed Âkif ile bir gün Reid Efendi’nin bir odas›nda okur yazar s›n›f›na 

mensup arkadalarla konuuyorduk. Ben Edremit’te ilk def’a Harekât-› 

Milliye’nin nas›l balad›¤›n› anlatt›m. O, heyecandan heyecanlanan 

Rasathane direktörü Bay Fatin: “Âkif Bey, size tam bir mevzu” dedi. air elin-

de tuttu¤u As›m’›n matbaa tashihlerini öyle bir yana att›. Bütün dikkati ile 

beni dinliyordu. Bu mevzu üzerinde daha bir çok konumalar oldu. Bahs 

döndü dolat›, ‹slâm tarihine intikal etti. O dakika içimden kabar›p gelen çok 

samimî bir arzu ile:
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— Üstad, acaba Hazreti Peygamber’in Haccetü’l-veda’s› kadar dünya-

da, yeni bir âlemin ink›lâb›n› takdim eden ikinci bir hadise 

hat›rlayabilir misiniz? Eski bildiklerini ve inand›klar›n› ona muha-

tab olan koca bir âlem kendi elleri ile parçalad›. Duygu ve görgüle-

rini tamamiyle yeni mübeire iman› ile ba¤lad› ve bundan 

ayr›lmayaca¤›na söz verdi. Yüzbin insan bu ilâhî vahyin hitab›na 

maruz kal›yor ve o mübeir onlardan ahd al›yor. Bu ahde Allah’› 

ahid tutuyor. O parmak göklere do¤ru kalk›yor:

ahid ol Yarabbi!

diyor. Da¤lar, vadiler hep o sese ma‘kes oluyorlar. Yerler ve gökler bu 

tan›kl›¤a itirak ediyorlar.

“Aziz üstâd, bu ilâhî levhay› senden baka kim tasvire muktedir olur?” 

dedim. Mehmed Âkif’in, vahye mazhar olmu gibi, gözleri aktar›ld›, vücudu 

ürperdi. Sanki bütün ruhu 1300 bu kadar sene evvel cereyan eden tarihin bu 

büyük gününde Hazreti Peygamber’i dinliyen yüz bin insan›n aras›nda o da 

bulunuyormu gibi heyecan›n› zapt edemedi. Hepimizin gözleri yaard›. 

‹te, Haccetü’l-veda’ya aid bu ilk recam senelerce onun gönlünde medfun 

kald›. Akibet ebedî vedaiyle hasretini bizlere sald›.

Biz cihan› terk edip gittik, 
Mihnetini perki edip gittik.212

Kaynak: Çantay, Âkifname, s. 271-272’den aynen nakledilmitir.

“Hayatta tahammül kâbil  
olmayan yük, hamûle-i minnettir. 
Yüklenmek mecburiyeti olunca 
hiç olmazsa minnete kıymet  
vermeyen adam intihab  
edilmeli”. (Mehmet Âkif)

212 Sultan Gıyasüddin Keyhüsrev-i Sâni.
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260.

Âkif’in şarkısı

Tevfik Zerdeci

Hat›r›mda kald›¤›na göre 1312 senelerinde idi. Bir gün merhum Mehmed 

Âkif’i ‹stanbul’da görmü ve tan›m› idim. Bu zat o zaman Baytar Mektebi’ne 

devam ediyor, kendisine Baytar Âkif denildi¤i gibi air Âkif te deniyordu. 

Görümemiz ahbablar›m›zdan Haf›z Mehmed nam›nda bir zat›n tavassutiy-

le oldu. Âkif’le fazla fazla görüemedimse de, o zamanlar merhumun Haf›z 

Mehmed’le Edirne’ye gitti¤ini, orada bir hadise dolay›s›yla yeni bir ark›ya 

bir nazire yapt›¤›n› bildi¤imden keyfiyeti kitab›n›za derç için arzediyorum:

Mektebin senelik tatili esnas›nda air Âkif’le Haf›z Mehmed Edirne’ye 

gitmilerdi. Haf›z Mehmed o zaman›n say›l› musiki ainâlar›ndand›. Pek 

müsaid olan sesiyle gazel okur, ark› söyler, hatta ark› bestelerdi. Edirne’de 

bu iki arkada bir dü¤üne davet edildiler. Dü¤ün sahibinin hat›r› için kalem 

efendilerinden mürekkeb saz tak›m› da orada saz çal›p ark› söylüyordu. O 

tarihlerde ‹stanbul’da yeni ç›km› bir ark› vard›. Onun Edirne’de noksan 

söyleniyor iddias›ndan dolay› bizim Haf›z Mehmedle sazende ve hanende-

ler aras›nda bir ihtilâf ç›kt› ve bu ihtilâf “Ben iyi bilirim, sen bilmezsin” 

ekline döküldü. Haf›z Mehmed “bilirim” davas›n› isbat için air Âkif’e oku-

nan bu ark›ya bir nazire yapmas›n› reca etti. Âkif hat›r›mda kald›¤›na göre 

aa¤›ya kaydetti¤im ark›y› orada irticalen kaleme ald› ve biraz sonra da 

haf›z besteleyerek okudu. Nazire udur:

Bak u güzel k›z acaba böyle neden a¤l›yor, 

Ek-i teri âdetâ cûyu gibi ça¤l›yor. 

Belli yüzünden k›z›n sineci¤in da¤l›yor, 

Ek-i teri âdetâ cûyu gibi ça¤l›yor. 

Tîr-i nigâh› bat›yor nâle-i cangâh›na, 

A¤lay›› benziyor bir veremin âh›na. 

Yalvararak söylüyor derdini Allah›na 

Ek-i teri âdetâ cûyu gibi ça¤l›yor.

Bestelenen bu ark›y› ben de ö¤renmitim. Haf›z Mehmed Üsküdar’da Valide 

Camii kayy›m›n›n o¤ludur. Bilahare azeli Dergâh›’na müezzin olmutu. Sesi 

dik, tatl› ve alg›nd›. ‹kisine de Allah rahmet eylesin.

Kaynak: Tarihsiz. Çantay, Âkifname, s. 275-276’dan aynen nakledilmitir.
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261.

Mektup

Fuad Şemsi [İnan]

(Âkif’in son nefesini s›cak ve çok vefal› kuca¤›nda teslim etti¤i yâr-› kadîm-i 

can› bay Fuad emsi’nin bir mektubunu, ükranlarla k›smen nerediyoruz:)

Mektubunuz ve Âkif hakk›nda Türk Dili’ndeki yaz›lar›n›z› okudum. Âkif, 

muhakkak, öldükten sonra eseri büyüyen ve gittikçe de büyüyecek olan 

adamlardand›r, Süleyman Çelebi gibi…

Sizin gibi yâr› olana ne mutlu! Âkif ite o mutlulardand›r. O, bunu bilirdi. 

Sizden bahsederken kalar› çat›l›r, dudaklar›n› uzat›r: 

— Ooo… Ooo… adamd›r, adamd›r, can›m adamd›r, derdi. 

Bu tedidi hayat›nda, bilmem, kaç kii için verebilirdi.

Âkif’le Merutiyet’ten bir buçuk sene sonra, Fatin hocan›n delâletiyle ve ben 

Darülmüallimin müdir muâvini iken, g›yaben tan›t›k. Hoca bir sene ondan 

bana, benden ona selâm götürüp getirdi. Bir gün Kebapc› Kâmil’de Ahmed 

Naim merhuma rastlad›m, yan›na oturdum. Selâmdan sabahtan sonra 

kar›s›nda oturan kara sakall›, temiz yüzlü adam› göstererek: 

— Tan›m›yor musunuz? Nas›l olur, her gün selamla›p ta, dedi. 

Âkif’le o gün galiba iki, üç saat mektepte oturup görütük. Son 

gününe kadar süren bu dostluk içinde her mülakatta istikbal ve 

nihayet hal bahisleri o kadar yer tutard› ki onun mazisinden ve 

kapa¤› bir türlü aç›lamayan hazine-i irfan›ndan kana kana istifade-

ye ve bahse imkân kalmazd›. Ne yaz›k! 

Âkif’in son zamanlar›nda en çok sevdi¤i iiri sordum:

Gözüm ki kana boyand›; 
erab› neyleyeyim! 
Ci¤er ki odlara yand›; 
Kebab› neyleyeyim! 
Ne bana yarad› cismim, 
Ne yâre yâr oldu. 
‹lâhi, ben bu bir avuç, türab› neyleyeyim.

k›t’as›n› okudu. Vefat›ndan üç, dört gün evvel tekrar sordum. Yine bunu 

okudu. Âkif kendi inâd›n› be¤enirdi. Bunu içinden ç›kan öyle bir nefesle 

okudu ki kaç kerre u¤rat›m da o sesi bulamad›m. ‹nad›nda bile iman!.

Âkif k›t’a ile hemhal idi. Galiba ben de dostuma yarad›¤›m› bilmem. Bereket 

versin düman›ma da kemli¤im dokunmaz. Dostuma bir yararl›¤›m, kar›ma 

gelince kusurlar›n› saymak olur. Bu da onu dostlu¤uma peiman eder. Buna 

sonuna kadar dayanan bir iki ahbap kald›. Allah onlarla da encam›m›z› hay›r 

eyleye…
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Âkif’i anarken dostlu¤un bu güdük eklinden bir kere daha azab duyuyorum.

Merhumun en sevdi¤im parçalar›ndand›r:

Dün beyinlerde k›yamet koparan hikmeti al,
Bugün zevk›na sor, be para etmez ci¤eri! 
Gündüzün balar›n üzerinde gezen aheserin, 
Gece ayed arasan mezbeledir belki yeri! 
‹steyen almaya baks›n boyunun ölçüsünü, 
Geri dur, sen ki peiman at›lanlar ileri! 
O, ne çok bilmi adamd›r ki gider sessizce, 
Ne esermi, ne semer, kimsenin olmaz haberi!

Beraber okudu¤umuz zaman “Bu benim için. Hakk›m da belli” dedi, O, güle-

rek “Zü¤ürt tesellisi” dedi. 

Âkif hastal›¤›nda ‹stinye’ye gelemeyece¤i için M›s›r apartman›nda, hepimiz 

kendisinin gönüllü hizmetkâr› olarak, yerletik idi. K››n apartmâna 

ta›n›nca, çiftlikten geldi¤i zaman bittabi benim apartman›ma döndü. O, 

ölünceye kadar kendi apartman›nda yaad›. Hepimiz nefesimizi bile canla, 

bala onun rahat›na ba¤lad›k. Son nefesini orada verdi. Takdir-i ilâhisine 

kurban olay›m. Ne diyeyim, bu nasip ile hem muazzebim, hem müteselli…

Vefat›ndan on üç, on dört gün evvel ald›¤›m bir resmini takdim ediyorum. 

Yan›ndaki, hasta bak›c› kad›nd›r. En derin hürmetlerimi lütfen kabul ediniz.

Kaynak: Tarihsiz. Çantay, Âkifname, s. 241-244’den aynen nakledilmitir.

“Fuad Beyefendi oğlumuza  
hatıra-i hürmetimdir” imzalı  

bir Safahat.
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262.

Büyük üstâd B[ay) Fatin’in yazısı

[Mehmet] Fatin Gökmen

Merhum Âkif nam›na bir Âkifnâme tertip edece¤inizi yaz›yorsunuz ve 

dostlar›ndan oldu¤umu bildi¤inizden dolay› merhumun hayat› hakk›nda 

benden de bir yaz› istiyorsunuz. Âkif hakk›nda gösterilen kadirinasl›k 

ayan› tebrik ve teekkürdür. Aram›zda iken büyük göremediklerimize çekil-

dikten sonra olsun büyüktü dememiz hiç olmazsa gelece¤in büyüklerine bir 

medar-› tesliyet olur. Benden istedi¤iniz yaz›ya gelince: Bu istek beni haylice 

düündürdü. Ben Safahat âiri hakk›nda ne yazabilirim? Âkif’in mânevi çeh-

resini göstermek güçtür. O çehre, yeil, k›rm›z›, mavi ziya f›k›ran üç günein 

nur huzmeleri alt›nda parlayan bir çehredir. Bu üçüzlü güne manzumesidir, 

ki Âkif’i cazibesi alt›nda döndürmü durmu, hararetiyle yakm› kavurmutur. 

Safahat bu cazibenin heyecanlar› ve bu yan›kl›¤›n ç›¤l›klar›d›r. Safahat’›n her 

sahifesi onun yüksek varl›¤›n›n birer futu¤rafisidir. Âkif için yaz›lacak yaz› 

onu tan›tmak itibariyle k›ymet alamaz. Tan›d›¤›m›z› gösterdi¤i için k›ymet-

lenebilir. 

Âkif’i Merutiyet’ten dört be sene evvel bana ilk tan›tt›ran bonak Âli evki 

merhum idi. Kitab merakl›s› olan ve k›ymetli bir kütüphanesi bulunan bu 

zat Âkif’in dostu idi. O zamandaki iirlerinden  bir ço¤unu toplam›t›. 

Garâmî, hissî ve ahlâkî olan bu iirleri ara s›ra gider okurdum. Bilhassa baz› 

sevdiklerine yazm› oldu¤u manzum mektuplar çok houma giderdi. Fatih 

yang›n›nda bu kütüphane bütün muhteviyat›yla beraber kül oldu, gitti. Bu 

eski yaz›lardan Safahat’a zan ederim iki üç tanesi girmitir. 

Âkif’le ilk görümem ilân-› Merutiyet’in onuncu günü olmutur. Vatan-

perver bir gruptan müteekkil arkadalar›yla birlikte Âkif cem’iyyete 

al›nacakt›. Direkleraras›’n›n tenhâ bir köesinde bu gurupla temasa geldim. 

Maksad ve gayeyi anlatt›m. Bir çok istizahlarda bulundular. ‹cab eden izahat 

verildikten sonra tahlife balanm›t›. Uzun boylu devam eden muhavereye 

hiç itirak etmeyen Âkif tahlif ekline keskin bir itirazda bulundu. Yemindeki 

“bilâ art u kayd cem’iyyetin emirlerine itaat” kayd›n›n kald›r›lmas›n› teklif 

etti. Bu, o zamanda pek cesurâne bir teklif idi. K›sa bir münakaadan sonra 

arkadalar› yemin ettiler. Fakat Âkif  “Ben cem’iyyetin yaln›z emr-i marufu-

na biât ederim. Mutlak surette söz veremem ve yemin edemem!” dedi. ‹i 

kestirdi. ahsiyyet ve k›ymetini nazar› dikkate alarak cem’iyyetin art›k bir 

ihtilâl cem’iyyeti hâlinde kalamayaca¤›n› düünerek istedi¤i gibi yemini 

kabul ettim. Bu tarz-› tahlif cem’iyyet mehafilinde epey dedikoduya mûcib 

oldu ve hattâ bunun üzerine yemin sureti tadil edildi. 

Âkif’in, ilân-› Merutiyyet’in onuncu gününde bu cesareti göstermesi ve 

sözüne bu kadar k›ymet ve ehemmiyyet vermesi ve hususiyle cem’iyyete gir-

mesindeki saik›n kapal› tarafa tamamiyle menfeatten müsta¤ni görülmesi 

üzerimde mühim te’sir yapm›t›. O zamandan itibaren münasebetimiz git-

Fatin Hoca bir rasat sırasında.

Üstad, çok sevgili dostu Fatin Hoca’yı  
gördüğü zaman ‘Gel bakalım, riyazi-i 
şehîr” der, her işi bırakıp onunla uzun 
uzun sohbetlere dalardı. Daha çok 
Fatin Hoca konuşur, Âkif onu feyizle 
dinlerdi.
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tikçe ziyadelemi ve samimiyete kadar ç›km› ve devam etmiti. Görütü¤üm 

bu rubû‘ as›r zarf›nda ilk temaslar›m zaman›nda çizmi oldu¤unu anlad›¤›m 

kanaatlar› yolundan ufak bir inhiraf göstermi oldu¤unun ahidi de¤ilim. Bu 

yolun plan›n› Safahat’›nda muhtelif bak›mlardan çizmitir. Önüne durulmaz 

hadiselerin muhtelif zaviyeler alt›nda kesien cereyanlar›ndan kanaat›na 

muvaf›k olanlarla âzimkârane beraber yürümü, muvaf›k görmediklerinin 

kar›s›nda kendini ufak bir sal›nt›ya bile kapt›rmam›t›r. 

Âkif kanaatlar›na gelii güzel düüvermemitir. Bir çok tetebbû ve tedkik 

mahsulü olarak meslekini bulmutur. Memleketin muhtelif tabakalar›n› iyi-

den iyiye tedkik etmi, bilhassa aa¤› tabakaya çok inmi ve bu tabakan›n 

iniltisini çok dinlemi ve ruhî hastal›klar›yla çok megul olmutur. Garb 

terekkiyât›n›n âmillerini ve saiklar›n› da arat›rm› ve muhtelif cereyanlar 

hakk›ndaki fikir y›¤›nt›lar›yla u¤ram›t›r. Âkif kanaatlar›n› hülâsaten u 

muâdele-i ictimaiyye üzerine kurmutur: Fazilet, vatanperverlik, ilim mec-

mualar› dîne müsavidir. Kavlinde ve fiilinde bu muâdeleye daima sad›k 

oldu¤u gibi Safahat’›nda yaln›z bu muâdeleyi terennüm etmitir. Bu muâdele 

ile alâkadar olmayan iirlerini bile imha etmekten çekinmemitir. 

Âkif’in gerek kanaatlar› ve gerek hisleri usul taht›nda tedkik ve tahlil oluna-

cak, münakaa edilecek k›ymetli ve zengin mevzulard›r. Ben burada yaln›z 

Âkif’in emâil-i mâneviyyesini öylece göstermek istedi¤imden buna yarar 

aram›zda geçen ve hat›r›mda kalan baz› muhavereleri, vakalar› kayd ile iktifâ 

edece¤im. 

Demincek Âkif’in kendi eski iirlerini imhâ eylemi oldu¤una iaret etmitim. 

Bunu bana anlatan bir muhavereyi kaydediyorum: Yukarda bahsetti¤im Ali 

evki merhum Vezneciler’deki K›z Rüdiye Mektebi’nin müdürü idi. Âkif’le 

mektepte ziyaretine gitmitik. Yanm› olan kütüphanesinden ve bu münase-

betle Âkif’in eski iirlerinden söz aç›ld›. Kendisinden bu iirlerin nerini rica 

ettim. “Ben onlar›n hepsini yakt›m”. Ali evki’ye hitaben de “sendekileri de 

yang›n temizledi, orada burada birkaç tane kalm› ise ümid ederim ki onlar 

da gaybolup gitmitir” dedi. ‹mha edildi¤ini iddetli bir tenkidle kar›lad›m. 

“Ben bir yüzlü ve bir sözlü olmay› her eye tercih ederim” dedi ve münakaay› 

kapatt›!

Âkif’in bence en bariz vasf-› mümeyyizi söze verdi¤i k›ymet idi. Merhum 

“insan›n mahiyyeti söylemek de¤il, sözünü tutmakt›r”, derdi. Sözüne k›ymet 

vermeyenlere insan nazariyle bakmazd›. Verdi¤i söze ne derecede riayet 

etti¤inin ve kendine verilen sözü ne kadar k›ymetli gördü¤ünün bir nümu-

nesi olmak üzere aram›zda geçen bir vakay› anlatay›m: Ben Vanîköyü’nde 

oturuyordum. Kendisi de Beylerbeyi’nde. Bir gün ö¤le yeme¤ini bizde yeme-

yi kararlat›rm›t›k. Ö¤leden bir saat evvel bana gelecekti. O gün öyle 

ya¤murlu, boral› bir hava oldu ki her taraf sel kesildi. Merhum yürümeyi 

severdi. Havan›n bu haliyle karadan gelemeyece¤ini tabîî gördüm. Miâddan 

biraz evvelki vapordan ç›kmad›, di¤er vapor bir buçuk saat sonra gelecekti. 

Yak›n komulardan birine gittim. Vapor gelmeden dönece¤imi de hizmetçi-

ye söyledim. Ya¤mur devam ediyordu. Vaktinde evime döndüm, bir de ne 

iiteyim, bu arada s›rs›klam bir halde gelmi, beni evde bulamay›nca hizmet-
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çi ne kadar ›srar ettiyse de durmam›, “selam söyle” demi, o ya¤murda 

dönmü, gitmi! Ertesi gün kendini gördüm. Vaz’iyyeti anlatarak özür dile-

mek istedim. Dinlemedi, “Bir söz ya ölüm veya ona yak›n bir felaketle yerine 

getirilmezse mazur görülebilir” dedi. Benimle tam alt› ay darg›n kald›!

Kendi ilerinde lâkayd görünmesine ra¤men sevdiklerinin her iine alâka 

gösterirdi. Sevdikleriyle musahabeti sever ve uzad›r ve beu bulunurdu. 

Sevmediklerine dürüst muâmeleden ve keskin sözden hiç çekinmezdi. 

Bir gün kendine en çok kimi seversin diye sormutum. Hiç düünmeden 

“Naim’i” dedi. Naim merhuma “Bakiye-i selef” derdi. 

“En çok holanmad›¤›n kimdir” dedim. Biraz düündü ve dedi ki “geçmilerinin 

vatan hesab›na on paras› geçmemi ve bir damla kan› dökülmemi ve a¤z›n› 

memleketin temiz kan damarlar›ndan birine yamayarak emmekte bulunmu 

olan serseri tufeyliler yok mu ite en sevmedi¤im bunlard›r”.

Bir gün oradan buradan görüürken sözün ak›› zevk ve melâl üzerine 

gelmiti. Demitim ki “En ne’eli oldu¤un zamanlar› hat›rlayabilir misin?” 

“Pek nadir olan ne’eli bir zaman›nda Ferid ile geçen musahabet demleri” 

demiti.213 

Âkif kendi menfaatiyle hemen hiç alâkadar de¤ildi. Derdi ki, “‹htiyac insan›n 

kendi eliyle üzerine ördü¤ü bir a¤d›r. Hiç olmazsa gözlerini büyük tutmal› ki 

kurtulamazsa bari elleri, ayaklar›, ba› d›arda kals›n”. Hayat›n verdi¤i 

›zd›raplara gülerdi. Verece¤ini de alayla kar›lard›. Zan ederim ki ömrünün 

bir haftas›n› olsun nisâba mâlik olarak geçirmemitir. 

Yine derdi ki: “Hayatta tahammül kabil olmayan yük, hamule-i minnettir. 

Yüklenmek mecburiyeti olunca hiç olmazsa minnete k›ymet vermeyen adam 

intihab edilmeli”. Minnet düsturunu böyle kurmu oldu¤u halde nas›lsa bir 

yanl› tatbika geçti¤ini bir gün bana yana yak›la anlatm›t›. Nakledeyim: 

Harb-i umumînin orta zamanlar›na tesadüf eden bir gün idi. Beyazitte 

kar›lam›t›k. “Aman”, dedi, “ne iyi tesadüf”. Gösterdi¤i arzu üzerine 

Çakmakç›lar’dan köprüye iniyorduk. Yolda dedi ki “Hoca, -merhum bana 

böyle hitab ederdi- sana en hicranl› bir günümü anlataca¤›m: Muharebenin 

umum-› belvâ halinde bizim Sebil’i (Sebilürread mecmuas›) de mükil 

vaz’iyyete koydu. (………..) den biraz yard›m isteme¤i kararlat›rd›m. Ara s›ra 

tesadüf ettikçe bana iltifat eder ve mecmuaya hürmet gösterirdi. Yaz›hanesine 

gittim. Beni kabul edii bekledi¤im tarzda olmad›. Rum tüccar›ndan 

oldu¤unu anlad›¤›m iki adamla bir i üzerinde konumas›na devam etti. Bu 

konumalar uzun sürdü. S›k›ld›kça s›k›ld›m. Nihayet onlar› u¤urlad› ve bana 

dönerek “hayrola bir emriniz?” dedi. Tasarlad›¤›m k›sa bir mukaddime yar› 

olmadan sözümü keserek birdenbire “lâf›n k›sas›, para m› isteyeceksin?” 

demez mi! Bu dört kelime bana dört taraf›mdan saplanm› dört süngü gibi 

geldi, sendeledim. Güç hal ile kendimi toplayarak: “hay›r! Öyle bir maksad 

üzerine gelmedim. Umumî sefaleti, umumî yoksullu¤u anlatmaya girimem 

servetinize daha büyük k›ymet vermeniz ve kendinizi daha büyük görmeniz 

içindi!” dedim ve ç›kt›m. Bütün ömrümde hissetti¤im ve hattâ hissedece¤im 

ac›lar toplansa, bu bir lahzada hissetti¤im ac›y› unutturamaz”.

213 Sabık Darülfünun şerh-i mütun müderrisi bay 

Ferid. Filhakika üstadın böyle neş’eli zamanına 

ben de bir iki defa rast gelmiştim. İnsan heye-

can yüklü bir şelâle gibi akan ve dökülen söz-

leri arasındaki ruh kadar seyyâl mazmunların, 

fikir kadar parlak nüktelerin âdeta uçuştuğunu 

koşuştuğunu görür gibi olur. Senelerden beri-

dir mütehassir kaldığım üstâda üç dört ay evvel 

Sahaflar’da rast gelmiştim. Öteden beriden 

biraz hasbihal ettik. Ne münasebetle bilmem 

söz İspanya hâdisesine ve dünya ahvaline inti-

kal etti. Üstâdı biraz söyletmek istedim. Bu 

dünya muvazenesizliğinin sonu nereye varaca-

ğı hakkındaki kanaatını sordum. Eline nısıf 

daire kadar yarı şakûlî, yarı üfkî bir hareket-i 

intikaliyye vererek uzun bir ge…ç! çektikten 

sonra dedi ki “yahu ben insanlığın mezar taşı-

na geçecek yazıyı hazırladım. Sen benden ne 

soruyorsun?” Biraz durduktan sonra şu kıt’ayı 

okudu: 

Geçti dünyâdan adamlık devresi, 
İtimâd et gel bu kavl-i râciha.
Şimdi hayvanlıktadır devr-i revac.
Rûh-i insâniyyete el-Fâtiha! 

 Tam coşturacak an gelmişti. “Canım, dedim, bu 

kadarı bedbînliktir. Gerçi insanlık korkunç bir 

buhran geçiriyor, fakat bunu ölüm tehlikesine 

kadar vardırmak doğru değil. Her halde bu 

devreyi atlattıktan sonra beşeriyetin feyyaz bir 

medeniyet ve insaniyyet sahasına gireceğini 

ümid etmeliyiz”. Bunun üzerine yavaşça şu:

Kanaatım bu benim belki bir belâhettir,
Belâhet olsa bile bence bir bedâhettir.
Dilersen ağla, diler gül bu hâl-i ağrebe sen,
Cihâna hâkim olan cinnet ü cinâyettir! 

 kıt’asını okudu ve ayrıldı. Sellemehüllah.

 Bu iki kıt’ayı açıkladığım için hazretin bana 

darılacağını düşünmedim değil. Çünkü üstâd 

zade-i tab’ı olan kıymetli parçaların -ihtimâl ki 

kendi ölçüsü ile kıymetsiz gördüğünden olma-

lı- dağılmasını hiç istemez. Fakat ana ve baba, 

valid ve valide olduğu hâlde çocuk nasıl mille-

tin sermâye-i ebedîsidir. Herhalde bu kaziyye-

yi kabul ederler zannındayım. 
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Prens Abbas Halim Paa merhumu candan severdi. Bir gün ahlâk ve fezailin-

den uzun uzad›ya bahsetmiti. Demitim ki: “Âkif, servet faziletin kanseri-

dir. Sitayi devresini tam çevirme, biraz yerini aç›k b›rak!” Sitayii ükran 

telakki etti¤imi zannetti, müteessir oldu. Birkaç gün sonra beni paa nam›na 

Heybeli’ye davet etti. Beraber gittik. Filhakika merhum Paa’y› servetinin 

cazibesi alt›nda de¤il, insanl›k ve faziletin kanatlar› üstünde gördüm. Âkif’e, 

Âkif’in minnettar› imi gibi muâmelesinin de hayran› oldum. Dönüümüzde: 

“Paa’n benim zenginler hakk›ndaki hükmümü bozdu. Aç›k b›rakt›¤›n dev-

reyi kapat ve üstünden bir devre daha geçir!” deme¤e mecbur kald›m. 

Menfaatine nas›l alâkas›zl›k gösterirse, me’muriyyet mevkiine de öylece 

alâkas›zl›k gösterirdi. Darülfünun’dan çekildi¤ini iitti¤im zaman can›m 

s›k›lm›t›. Sebebini anlamak için kendini aram›t›m, buldum. Beni tam bir 

ne’e içinde kar›lad›, “Ne yapay›m”, dedi, “neriyyat›m hükümetin arzusuna 

uygun dümüyormu, Darülfünun dersiâml›¤› ise Hükümet me’muriyyeti 

imi, me’mur olana da böyle hareket caiz de¤ilmi… Peki dedim istifa ettim”.

Mütareke zaman›nda kendisini Darü’l-hikme’den ç›karm›lard›. Gülerek 

dedi ki: “Yoo! Allah için bu ilerinde yerden gö¤e kadar hakl›d›rlar. Hem bir 

din müsssesesinde âza ol, hem de Bal›kesir’de halka vatanlar›n› çi¤nemek 

üzere olan dümâna kar› umumî hareketin farz oldu¤unu söyle, ite bu 

olmazd›! Sonra di¤er ilerinde de mant›k aramak lâz›m gelirdi!” 

Millî zaferden sonra tesadüfümüzde: “Art›k siyaset adam› oldun, siyasetten 

ayr›lmak biraz gücüne gider!” demitim, hemen eyh Muhammed Abduh’un 

istiâzesini okudu.214 O kadar a¤›z al›kanl›¤› ile okudu ki gündelik evrad-› 

diniyyesi aras›na koymu oldu¤unda üphe etmedim. 

Süleymaniyye Kürsüsünde nerolundu¤u günlerde idi. Kendisiyle bunun üze-

rine konuurken meslektalar›na kar› umumî ekildeki hücumunu 

be¤enmemitir. Demi ki: “iir ve edebiyat buluta benzer. Gerçi feyzin müj-

decisidir. Fakat ara s›ra feyyaz oluuna kar› çok kerre günein neretti¤i 

hayat ûalar›na engel olmaktan baka faidesi olmaz. Bizdeki iir ve edebiya-

ta gelince: Eskisi olsun, yenisi olsun urada burada ilkilen sis parçalar›ndan 

baka bir ey de¤ildir. Kaplad›¤› sahada tufeylât› canland›rmaktan baka 

faidesi yoktur. Bereket versin ki bu parçalar geni küme halinde de¤ildir”. 

Hamid’i ileri sürdüm. “En-nadirü ke’l-mâdum” dedi. Hamid’i çok büyük 

görür ve kendisine çok hürmet gösterirdi. Bir gün üstâddan bahsedilirken 

demiti ki: “Eski ve yeni, sathî bir hâlde kalan Türk iirine derinli¤i o 

vermitir. Türk iirini o cisimlendirmitir”.

Fikret’i de çok severdi ve çok k›ymet verirdi. Bu sevgi “Tarih-i Kadim” ortaya 

ç›kt›ktan sonra söndü, hatta nefrete döndü. Ahlâk kürsüsünden hayk›ran bir 

adam›n ister inans›n, ister inanmas›n halk›n ahlâk mesnedi olan bir varl›¤›na 

ulu orta sö¤mesi, ite bu ak›llar›n kabul edemeyece¤i bir ey, diyordu.

Halbuki Fikret Tarih-i Kadim’i kendisi neretmemiti ve bir dostundan 

baka kimseye de göstermemiti ve el alt›ndan da¤›lmas›ndan son derece 

müteessir idi.215 Âkif bana ithaf etti¤i  “Süleymaniyye Kürsüsünde” serlav-

hal› va’z›nda Fikret aleyhinde yazm› oldu¤u beyti ç›karmak için çok çal›t›m. 

214 Şeyhin eserlerinde arayıp bulduğum bu 

istiâzeyi buraya kayd ediyorum:

 “Euzü billâhi minesseyâse ve min lafzı’s-seyâse 

ve min mâne’s-seyâse ve min külli harfin yül-

fezu min kelimeti’s-seyâse ve min külli hayâlin 

yuhtaru mine’s-seyâse ve min külli ardın tüz-

kerü fihe’s-seyâse ve min külli şahsin yetekel-

lemü ev yeteallemü ev yücennü ev ya’kılü 

fissiyâse ve min sâsin ve yesûs ve sâisin ve 

mesûs”. Meâli şu olacak: “Siyasetten, siyasetin 

lafzından, siyasetin mânasından, siyaset keli-

mesinin ağza alınan her harfinden, siyasetten 

hatıra gelebilecek her hayâlden, siyaset anılan 

her yerden, siyasete dâir konuşan, öğrenen, 

onun mecnun ve âkıli olan herkesten, siyaset 

kelimesinin aslından ve onun bütün müştek-

katından Allah’a sığınırım!” (Çantay)

215 Mekteb-i Sultani’den çekilmeye mecbur edildi-

ğinin arefesinde idi. Ziyaretine gitmiştim. 

Emrullah Efendi merhum Meclis kürsüsünde 

Fikret aleyhindeki sözleri arasında Tarih-i 

Kadim’den kapalıca bahsetmişti. Benim gibi bir 

çokları Fikret’in böyle bir eseri olduğuna bu 

işâa üzerine muttalî olmuşlardı. Emrullah 

Efendi’nin bu taarruzundan çok müteessir ve 

müteessif olduğunu anlatarak dedi ki: “Ben 

onu istibdadın en karanlık bir zamanında 

ümidsizliğin ve tesellisizliğin hissimi, şuurumu 

mefluc kıldığı bir günde yazmıştım. Yalnız en 

itimad ettiğim bir dostumdan başkasına gös-

termemiştim. Epey bir müddet sonra onu bir 

daha okumak için istedi ve ısrar etti. Yalnız 

kendisi okuyacağına söz vererek almış ve ertesi 

gün iade etmişti. (Bu dostunun Rıza Tevfik 

olduğunu Hüseyin Kâzım merhum söylemişti.) 

Seneler geçtikten sonradır ki Sultanî talebesin-

den birinin kitapları arasından çıkarak dağılmış 

olduğuna muttalî oldum ve çocuk gibi ağla-

dım”. Ve büyük bir teessür altında ilave etti ki 

“Bu yazının neşri bir cinayettir. Eğer İngiltere 

gibi medenî bir memlekette bunu biri neşret-

seydi üç seneden aşağı olmamak üzere hapse 

mahkum olurdu”. Fikret bu sözleri kalbinden 

söylemişti. Müdafaa propagandası değildi. 

Zaten buna kendisi ne lüzum görür ve ne de 

tenezzül ederdi. Herkes bilir ki Fikret çok hassas 

idi. Duyguları üzerine düşen ufak bir darbe bile 

onun ihtisasları arasındaki rezonansı, muvaze-

neyi alt üst etmeğe kâfi idi. Tarih-i Kadim ve 

hatta Molla Sırat bu hal altında bulunduğu 

vakitlerde kaleminin saçtığı karaltılardan başka 

bir şey değildir.
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En son bana dedi ki: “‹stersen ismini kald›ray›m da, bir dostuma diye 

yazay›m!” art›k Fikret’in “Molla S›rat”› ve Âkif’in mukabelesi, haricten müda-

hale edenlerin dedikodular› gibi hoa gitmeyen aç›k, kapal› bir tak›m man-

zum, mensur sözler birbirini takip etti ve aralar›ndaki münaferet te kal›nlat› 

gitti.

Tasavvufa verilen ekâlin çok aleyhinde idi. “‹slâm’a söyledi¤i gibi görünme-

meyi, gördü¤ü gibi söylememeyi ö¤reten, en fena telakki edilecek bir eyin 

oras›na buras›na kulp takarak iyi bir eymi gibi gösteren, uûr yollar›n› 

bozan, irade keskinliklerini körletiren bu bat›nîler felsefesidir” derdi. 

Hakiki tasavvufu bunlardan ay›r›rd›. Meselâ Gazali’nin kudreti önünde 

e¤ilir ve Mevlânâ’ya bay›l›rd›.

Hocalara da iddetli hücumlarda bulunurdu. Bir gün bizle konuurken söz 

hocalara intikâl etti. Keskin hücumlara balad›. Bir çok yerde hakl› idi. 

Müfrit noktalar›n› biraz tâdil etmek istedim. Münakaa uzad›. En son bana 

dedi ki: “Hoca, ‹hyâ-› Ûlum’un var m›?” “Var”, dedim. Birinci cildini istedi. 

Kudretli bir müdafaa silâh›na sar›laca¤›n› anlamakta gecikmedim. ‹lim bah-

sini açt›, lâz›m gelen yerlerini okudu. Dedi ki:

— Hayat-› beere âid ilimleri, meselâ t›p ilmini ö¤renmek farz› kifaye 

mi?

— Evet, dedim.

— Bunun istinad etti¤i ilimler de farz-› kifaye olur mu?

— Evet.

— Cem’iyyet hayat›na âid ilimler, fenler, meselâ en basiti löks olm›yan 

mensucat imâlini ö¤renmek ve dokumak farz-› kifaye mi?

— Evet öyle olmas› lâz›m. Gazali öyle söylüyor.

— Ya müdafaa vesaiti? Meselâ balâstik ilmi ve ilmin istinad etti¤i yük-

sek r›yazî, fizik, kimya, makine ilimleri farz› kifaye mi?

— Evet.

— Senin mesle¤in olan hey’et ilmine, istinad etti¤i ilimlerle beraber 

farz-› kifaye demez misin?

— Evet derim.

— Ey farz-› kifayenin hükmü ise ihtiyaç mevcut oldu¤u taktirde 

farz›yyetin herkese amil olmas› de¤il mi?

— Öyle.

— Peki din ilimlerinin zarurî olan hacet mikdar›ndan ilerisi, yani din 

âlimi olmak ta farz-› kifaye de¤il mi?

— Evet öyle.

— Öyle ise, yüzlerce din âlimine kar› memleketin bir hekimi yok iken 

din âlimi olman›n farz-› kifayeli¤i kalmad›¤›, fakat bir tabib 

yetitirmenin farz-› ayn oldu¤u zamanlarda niçin medrese farz›n 

ifas›na komam›t›r? Acaba ûlema s›n›f› bu gibi dini emirlere kulak 

assalard› ba›m›za bu haller gelir miydi? Müslümanl›k bu zâfa 
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u¤rar m›yd›? Bu vaz’iyyet maskaral›k de¤il de nedir? Gazâli’nin 

hayk›rmas›na niçin kulak verilmedi? Do¤ru dedim, sustum. Çünkü 

yerden gö¤e kadar hakl› idi.

Âkif müsbet ilimlere çok önem verirdi. Ve bu ilimlerdeki terakkiyi takib 

etmek isterdi. Bana her geliinde âmmevi yaz›lm› olan bir iki mecmuay› 

ister ve gözden geçirirdi. Kâinat hakk›ndaki yenilikleri benden istizah eder-

di. Fizik ve Kimyaya âid olanlar› çok iyi anlard›.

Son ziyaretlerimin birinde eski hat›ralar üzerine konuurken rahats›zl›¤›n›n 

s›hhat ve afiyetle neticelenmesini temenni ederek “yine o hat›ralar› yenile-

riz”, demitim. “‹nallah” dedi ve gülümsedi. Fakat bu gülümseme bir zehr-i 

hande idi. Bana “zavall› Fatin ya hastal›¤›m› bilmiyor, yahut benim yar›m 

doktor oldu¤umu düünmüyor da beni teselliye kalk››yor” der gibi geldi. 

Kendisi hastal›¤›n›n ne mühlik oldu¤unu biliyordu. Yaln›z dostlar›n›n tesel-

lisine kar› onlar› ac›nd›rmak istemiyordu. Zannediyorum ki hastal›¤›n›n 

çaresizli¤ini daha M›s›r’da anlam›t›. Birdenbire kararlat›rarak vatan›na 

dönmesi, kendisini ana topra¤›n›n kuca¤›na atmak içindi. Rahimehullahü 

rahmeten vâsia.

Hami: 

Vefat›na tarih düürdü¤üm u k›t’ay› da buraya ilâve ediyorum:

Mum gibi yand› ci¤er216 çünkü vatan türküsünü
Hep geçen kap kara günlerde terennüm etti. 
Ç›kt› “k›rklar” bir a¤›zdan dediler tarihin: 
‹çimizden Vatan›n airi Âkif gitti. 

1356

Kaynak: Tarihsiz. Çantay, Âkifname, s. 244-251’den aynen nakledilmitir.

216 Hastalığının teşemmu-ı kebd olduğunu telmih 

etmek istedim. (Fatin Gökmen)
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Mehmet Âkif oğulları Tahir (gözlüklü) ve Emin ile. Kartın arkasında 
“evvelâ Ferda Kadın’a, sonra babasına, daha sonra annesine” diye  
yazılmış. Silinmiş satırların arasında “Şaban 1347” ve “Ferda kadının 
dedesi” ibaresi zar zor okunuyor. 

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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Âkif’in başı açık olmayan fotoğraflarından biri.
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263.

Âkif’in baş ucunda

Ruhi Naci Sağdıç

Ey vatan annesi, ey Âkif’i a¤u çeken! 

Ey vatan âirinin “nâ’ine” lây›k medfen! 

‹ftihar et kabaran sînede “Âkif” yat›yor 

Bir avuç topra¤a bin îr hamâset kat›yor! 

imdi rûhiyle uçarken sar›l›p bayra¤›na 

imdi bir gölge olup dütü temiz topra¤›na! 

imdi öksüzlere, yoksullara candan a¤lar, 

imdi bîçarelerin derdine merhem ba¤lar, 

imdi mâtem savurur gür sesi Balkan diyerek, 

imdi a¤lar o k›z›l gözleri al kan diyerek 

imdi hayk›rmadad›r “Sus!” diye çan seslerine, 

imdi âfâk› bo¤ar cokun ezan seslerine. 

imdi küfrün kararan kalbine düman kesilir, 

imdi dînin aç›lan fecrine îman kesilir. 

imdi çökmü te mefâhir dolu tarihi yazar, 

imdi süsler ebediyette “ehidân”a mezar. 

imdi ilhâm›na bir ar-› bedayi’ kurarak 

Döker îman›n› arzîlere sa¤nak sa¤nak . 

imdi gökten yere ecrâm-› ziyâdâr› sa¤ar 

Sanki rabb›n bir aç›k türbeye gufran› ya¤ar! 

imdi örter gö¤e bir nûr-› semâ-pûi kefen, 

imdi serper yere elvân-› kuzahten medfen. 

Yine kanmaz bu kadar süslü ehid makberine 

Açt›r›r cennet-i âlây› o Peygamberine. 

Müsterîh ol koca âir yatarak kabrinde, 

Bu vatan topra¤› hep milletin emrinde!.. 

Onun üstünde de îmanl› sesin ç›nlayacak: 

“Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak!”

Kaynak: Çantay, Âkifnâme, s. 270.



s e s s i z  y a ş a d ı m606

264.

Mehmet Âkif için

A. Mecdi Tolon

(Hastal›¤›ndan dolay› iir söyliyemeyen ve istima‘a nazaran hayat›ndan 

etibbâca kat’-› ümit edilen âir-i ehîr Âkif’in lisan-› istimdâd›ndan)

Serilmi bak u tâkats›z yatan cism-i harâb›nd›r, 

Medet-hâh›m; enînimle nigâh-› ›zd›rab›md›r. 

Çevirme hâib ü hâsir ç›kan feryad-› gamnâki, 

Benim söndürme, Allah›m, içimden nur-› idrâki! 

O idrâkim ki lutfünden do¤an bir lem’ad›r, tâban,  

O idrakim ki eyler secde bâb›nda senin her an! 

O idrâkim ki afâk›nda nûin bir enînimdir, 

O idrakim ki sendedir, o bir nur-› mübînimdir. 

Cihanlar zerre-i lutfün ile olmakta handân›n, 

Beni ihyâ için kâfi de¤il mi lutf ü ihsan›n? 

Çevir, dönsün cefas›ndan bu solgun yüzlü eyyâm›m, 

Çevir gülsün hayat-› sâniyemle ömr-i gül-fâm›m!

Avâlim ule-i kudsiyyenindir müncemid nûru, 

Basiret gözlerimle gördü kalbim nur-› mestûru. 

Güneler, kehkeanlar uledir emvac-› kudretten 

Tahayyür etmemek kabil mi, Allah’›m, bu hametten? 

Bu masnû-› bedîindir ukûlü eyliyen hayran,  

Bu hayretten döner  raks ü semâ’ eyler bütün devran! 

Fakat, bilmem nedendir sonra cür’et hakka isyâna, 

Neden dümektedir binlerce cebhe umk-› hüsrana! 

Zemîn-i hayetin vechinde hâi’ girye-i hûn-âb 

Fezâ-yi vahetin zîrinde hûnin zulmet-i girdab. 

Cemalinden, celâlinden müa’â sahnedir ekvan, 

Bu kudretgâha hayran›m, ‹lahi, dâimâ hayran! 

Sabûr-› derd-i devrân›m, muâllâ nur-› iman›m, 

Evet, nur-› muallâ, nur-› îman, nur-› rahan›m! 

Senin kahr›nla bîtab›m, senin lutfünla kudret-yab 

Senin kandilinin mihrab›d›r sînemdeki mihrab! 

Senin meczubunum, Mecnununum kalbimde “Leyla”s›n! 

Cihanlar hep senindir, hep senin, sen öyle mevlâs›n! 

Yanar ak›nla ateler içimde uleler efzûn, 

Demem amma, yine derdimle olsun sîneler mahzun. 

Senin sevdân› rehber eyledim sevdânla dilad›m, 

Senin nur-› nigâh›nla ezeldendir bu, mutâd›m, 

Do¤ar elbette matlubum benim de üfk-› sevdadan 

Do¤ar, derler, güneler, uleler hep leyl-i yeldâdan! 
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Hayata meyl-i kalbimdir derunî âinalardan, 

Bu girdab-› müevveten usand›m yoksa çoktan ben! 

Hayat›n imtidâd›ndan yegâne bir emel maksud; 

O maksud-› celili bendenin sensin, sen ey mâbud! 

Gönüller name-i nam›mla dîvan›nda giryand›r, 

Bu giryan sîneler ak-› hayat›mla düâhand›r. 

Benim kesme sadâ-yi hâmemi medh-i cemâlinden, 

Ç›kan sesler senindir, hep senin kudsî kemâlinden! 

Yarat âczimde kudretler cihan-› sermediyyette, 

Tanînim dalgalar sals›n semavât-› hakikatte! 

Yaat, öldürme ükran›m medîd olsun Cenab›nda, 

Keremler, lutf ü ihsanlar ne varsa hepsi bab›nda!

Bu istimdad ü feryad›m, enîn-i izt›râb›md›r, 

Bu feryad›m, senâ-yi sîne-i rikkat-meâb›md›r. 

Yaat; mütak-› temcidim, yaat; tevhide atâ›m! 

Yaat, mevkufü hamdetmek için evkat ü ezmân›m, 

Tahammül eylemem ihvân›m› a¤latma Allah’›m, 

Sana tehlilim olsun ömrüm oldukça bütün âh›m! 

Yaat, tebcil-i evsâf›nla hâmem iftihar etsin, 

Yaat, gönlümle isyânkâr olan âsâr-› ¤am bitsin. 

‹lâhî, kudretin pîinde feryâd eylerim, feryâd, 

Perîan›m, zaîfim, eyle s›hhatla beni dilâd! 

Bu âlemde senin vasl›nla adân olmadan gitmem, 

Tecellîyâb-› feyzâ-feyz-i irfan olmadan gitmem.

                                                                          5 Temmuz 1936 

Kaynak: Çantay, Akifnâme, s. 228-229.
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265.

Mehmet Âkif’in mezarı başında

A. Mecdi Tolon

Edep gülzar›n› derd ü elemler etti istilâ, 

O gülzar›n içinde koptu bin feryad ü vaveylâ! 

Kalem a¤lar, kalem erbab› a¤lar, sîneler mahzun, 

Harab ender harab olmu kederden îr ile ina. 

Gezer mâtem bulut eklinde ahbab›n kulûbunda, 

Üfûl etti güneler parlatan bir âir-i dânâ! 

Giden bir öyle âir kim kemâlât› tasavvurda 

‹hata etmemitir fikrini vasî’ olan dünya. 

Edeb dünyas› hayrand›r onun hüsn-i beyan›ndan 

Cihan-› îtilâ-yi asr içinde âir-i yektâ 

O bir mevzuu yazsa hüsn-i te’sîri beyaniyle 

Ederdi en basit efkâr› ülviyyet ile ihyâ. 

Cihan-› ir ü inâyi temââ eyledim, gördüm; 

Onu takdîr için yer yer kurulmu ar-› istî’lâ! 

Mezar›ndan iittim bir sada sermest-i vecd oldum, 

O istiklâl-i millet mar›n›n âvaz›d›r hâlâ.

Bu lâhdin sahibi hurid-i ûkba, nur-› dünyad›r, 

Bu lâhdin zîr-i pürnuru semâlardan dü bâlâd›r!

Bu zât›nd›r faziletle meâl-i nur-› vicdan›, 

Faziletten, meâlîden de bâlâ akl ü irfan›. 

Muallâ bir kemâlin muhteem bir fikr-i âlîsi, 

Muazzam air-i millet onun tebcîl-i unvân›. 

Mücellâ bir zekân›n masdar-› vâlâ-yi ›zhar› 

Münevver bir dehân›n men’ba-i pürnur-› zian›. 

Semâ-yi fikr ü tasvirin fezâs›nda dolat›kça 

Kalemden ya¤d›r›r parlak ziyâlar kalb-i rahan›. 

Tasavvurda yegâne meslek-i mahsusa mâliktir 

Bütün âirler olmutur bunun meftun ü hayran›. 

Tevazu mereb-i pâkinde bir âlî tabîatt›r, 

Tenezzül hulk-› âlîsinedir ûlviyet-i an›. 

Bütün âsâr› parlakt›r ne yazm›sa hayât›nda 

Temevvüc eyliyen deryâ-yi irfan ruh-› cûan›. 

ehidân›n kan›ndan nur al›p söz ekline koymu 

O rütbe rikkat-âver yazd›¤› îr-i ehidân›.

Bu lâhdin sahibi hurid-i ûkba, nur-› dünyad›r, 

Bu lâhdin zîri pürnuru semâlardan dü bâlâd›r!Abdülaziz Mecdi Tolon
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Derunumda mehasinle müzeyyen bir cihan peyda, 

O âlem sahnesinde bin zemin, bin âsuman peyda! 

O âlem bir cihan-› mânevîdir fikre âiddir 

Tecelli-i cemâlinde onun her bir nihan peyda! 

Fürû¤undan tecelli eylemi ezvâk-› gûnâgûn 

Onun her nevesinden bin sâfa, bin bir gümân peyda! 

‹çinde hamet ü öhret, içinde ak-› nurânur, 

‹çinde bin bahar ezhâr› var, bin gülistan peyda! 

Bu âlem hangi sahible müzeyyendir, dedim, oldu 

Derununda “Muhammed Âkif”-i vâlâ-beyan peyda! 

Duyunca âh›m›, feryad›m› Âkif için “Mecdi” 

Benim de sînemdedir Âkif diyip oldu zaman peyda! 

Onun tarihini devran hüsn ü öhretlerle kaydetti 

Onun ûnvân-› feyyâz› cihanda an bean peyda 

Düündüm bir kitâbe yazmay› senki mezar›nda, 

Cihan›mda benim oldu bu nuranî cihan peyda.

Bu lâhdin sahibi hurid-i ûkba, nur-› dünyad›r, 

Bu lâhdin zîr-i pürnuru semâlardan dü bâlâd›r!

Kaynak: Çantay, Akifnâme, s. 229-231.

Âkif’in şiirlerinden derleme  
bir kitapçık kapağı
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266.

Mehmet Âkif

Halil Rüşdi

Tevellüd: 1873

Vefat›: 27 Kânunuevvel 1936, Pazar

28 Kânunuevvel 1936, Pazertesi

Sa. Da.

19.45

‹slâma hitab eyliyerek hikmet ü idrâk 

Telkinine cehdeyleyen Âkif idi en son. 

Îman› bütün, azmi kavî, duygusu çâlâk, 

Bir âir-i ‹slâm idi, mefkûresi olgun.

‹ndinde vatan ravza-i cennetti serâser;  

Millet idi yâd›nda gezen hûr-i füsunkâr. 

Her îveni, her nâmesi, re’fetle berâber 

Çarpard› samaha vererek dillere ezkâr

Bir Âkifimiz var idi, eyvâh, o da gitti; 

Gitti ebediyyen aradan… mâtemi kald›. 

Âfâk-› edeb yand› da hicrânla bunald›.

Nam› yaar elbet: Var an›n bir Safahat’›;

Bir ölmez eser milletin â¤uuna att›;  

Hem nam›n›, hem iîrini tebcille yaatt›.

Laleli, 14. 1. 1936

Kaynak: Çantay, Âkifnâme, s. 232-233.
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268.

Tazmin

Hafız Yusuf Cemil

Uzaktan seyredip hayretle dinler yâve-güyan›, 

Muhammed Âkif’in ruhu dikilmi te mezar üzre. 

“Bana ta’n eyleyen ehas› çok görmem” diyor, zira: 

“Atarlar ta› elbette diraht› meyvedâr üzre”.

‹zmir Kemeralt› Kütüphanesi me’muru 

Âkif

“ah idim ehbâz oldum ite”217 eyyam› hani?

Ölmeden silmez hayalimden hayalin levhan› 

Pehlivan, ya baytar ol, dört be lisan bil, air ol 

Ya müderris, zûfünun ol, her ey ol, var çare bul! 

Bunlar olmaz vasf-› fâr›k, Âkif’in e¤lencesi. 

Terceman-› vahy-i Hak’s›n vasf-i kâmil bencesi 

Çare-i tahsili yok bu mazhariyettir sana 

‹te edvar-› selef: Varsa yaz›lm› es-salâ! 

Gayet-i irfan gerektir, ince bir iman gerek 

Herkesi meshur ederdi böyle müstesna dilek  

Eyleyen Davud-› mümtaz› “elennâ” eylemi 

Hâme-i cevvaline ar-› meânîyi ini! 

Bir berat-› zî-bekad›r, yazd›r›lm›t›r sana 

Huld-i rahmetle hitaben kazd›r›lm›t›r sana! 

Yad-› rahmet ömr-i sanîdir, beka pîrâyesi 

Dehr-i faninin ne vard›r mâadâ pîrâyesi? 

Zill-î zaildir foto¤raf, âbidat, ehrama bak: 

Bir karanl›kta muhayyel çehre-i evhama bak. 

Dest-i kahhar-› felekte bir oyuncak cümlesi 

Hepsini bir anda mahveyler anas›r hamlesi. 

Ruh bir bülbül ki lahutî; bedendir lânesi 

Kayd› yok bir kunturats›zd›r cihan vîranesi. 

Kasr ü medd-i ömre bakma, na¤me-senc olmakta i 

Bir sada kals›n ki senden olmas›n vâkî geli! 

Öyle ç›nlatt›n ki sen âfâk-› ‹slâmiyyeti 

Ta be-maher sîtinin baki sada-yi evketi! 

Ey vak›ts›z iftirakiyle bizi dilhun eden! 

Kadrini âtiler anlar, fâtihand›r hatimen!

‹stanbul, 3. 1. 1937

267.

Kıta-i Tarihiyye

İzmirli Yusuf Ziya

En büyük airimiz, merd-i vatanperverimiz
Mâsivâdan geçerek etti semâyi me’va.
Cümleten kar›lay›p eyledi tebcîle itab,
Tab’-› feyyaz›n› takdîr ile sükkân-› sema.
Sen ki kabrinde okunsun u mücevher tarih:
Hazreti Âkif’i de ald› Cenâb› Mevlâ.

 13 evvâl 1355

Kaynak: Çantay, Âkifnâme, s. 236.

217 “Şah idim işte şahbaz oldum” mısraı şairin 1319’da 

30 yaşında sakalı için söylediği mücevher tarihtir.
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Serteser bir s›hhat-› mecmua, yok hiçbir gedik. 

‹te maddiyet bu surette mekin ü üstüvar 

Hissi emma ince bir tül, rûhdan bir penbezar! 

Hüsn-ü hilkat hüsn-ü hulka eylemi de imtizac 

Nurdan, seyyarelerden halk olunmu bir mizac! 

Âh eder, inler, duyurmaz, itikâ bilmez nedir 

Gizli bir volkan ki aynen hiç bükâ bilmez nedir. 

Yanmadan hâli de¤il, yanmaz, yak›lmaz kimseye 

Eki emma müntehîdir dideden tâ sîneye! 

Ârizîdir hande bayramda yetîmin gülmesi 

Yad-› hicrandan yan›kt›r andelibin na¤mesi. 

Can evindeydi yâran, ›zhar› güç, ›zmar› güç 

Söylemem can›m dar›lma derdinin ikrar› güç 

Hamesinden nur akan âhenge bir ruh-u revan 

Her beyan›nda selâset, zemzemi bir ça¤layan. 

Hurmal›klar f›rças› her tablosu bir bergüzar 

Baz› safha nîlgündür, baz› safha zernigâr! 

Sevdi¤i canan vatand›r, hâkinin üftâdesi 

‹te Balkan harbinin tasviri, Âs›m, zadesi.

Mar› bir kuvvette kim elfaz› müstahkem çelik 

Z›rh› dâvudî dokunmutur ören kuvvet çevik 

Duysa hallâku’l-meâni “Dervi Ahmed” keyfini 

Sensin ey rabbü’l-kavâfi, der, k›rard› seyfini. 

Öyle akm› ki aruzu büsbütün bîgânedir 

Ruh mu, seyyâle-i berk›yye mi bilmem nedir! 

Ey aruz, uydurma, ey endaze-i tab’-› sakim 

Âr›z olma, kayde gelmez airin tab’-› nedim. 

Ben demin olgun demitim pür tenasüb yal ü bâl 

imdi solgun, kol, bacak kalm› kalem, pek bî-mecal 

Hâl yok, dümü fira-i ihtizâre inlemez 

Bir metanet kim eclden zorlu derdin dinlemez 

Vâpesin olmu nefes, sönmü emeller, gözleri 

Sönmemi baksan yanars›n, nurdan tâb ü feri

Manzum Tarih

Cevherin târihi ahlâfa eder kef-i nikab: 

“Âh gitti tercemân-› efsah-i ümmü’l-kitab”218

Kim bu, bak, dikkatle bak, âir Muhammed Âkif’in 

Durmas›n art›k arat›rs›n hayâli tâifin. 

Bak mücellâ, bir yanar da¤d›r dima¤› kâmilen 

Âtee kar› ne kuvvettir tehammül eyliyen. 

Gözler ol kuvvette nâfiz kim üûnun târ›na 

Bir bak› kâfi gelir delmek için esrar›na 

Sanki lâkaydâne vaz’iyyette emma lemhavî 
218 Noktalı tarih: i = 10+T = 400+i = 10+T=400+c= 

3+n=50+f=80+t=400+b=2=1355
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Bir nazarda müncelidir maddenin tâ can evi 

Fevt-i ân etmez çal›makt›r yegâne pîesi 

“leyse li’l-insani illâ mâ se’â” endiesi. 

Nerde yüksek bir fazilet var an›n meftunudur 

Öyle bir dâhi-i irfan ki zekâ mecnunudur. 

Yirmi beten sonra alt› ayda haf›z bir zekâ 

En ufak peyman›na sad›k, pürüzsüz bir vefa. 

Oldu¤um dükkan güne görmezdi kuytu bir mekân 

Yâr-› cân›m sen do¤ars›n subh u âma bakmadan! 

Rahmete benzer tenezzüldü nüzulü lâneme 

‹mrenirdi beyt-i mamur-i felek kââneme! 

Boy vasattan fazla, dolgun, pürtenasüb yal ü bâl 

Lâübalilikten âzade riyas›z hal ü kal 

Sîne bir gencîne-i lebriz-i esrar-› Huda 

Bir giren yok nur-› îman-› Huda’dan mâadâ. 

Ç›rp›n›r bu ne’e-i îman ile ‹slâm için 

Her sözü bir mev’iza irad için i’lâm için. 

‹nleyen bir sille-i tarihtir beynindeki 

Dileyen yok umdu¤u havf ü reca beynindeki 

Âhenindir bünye, bazular çelik, kollar çelik

Kaynak: Çantay, Âkifnâme, s. 237-239.

Âkif’in şiirlerinden derleme  
bir kitapçık kapağı.

1968 - Erzurum
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269.

Mehmet Âkif

Muhyiddin Raif [Yengin]

Serfiraz-i meâir-i üara, 

Hazreti Âkif-i sütude-eda. 

Dembedem selsebîl-i nazmiyle  

Ravza-i iiri eyleyip irva, 

Hayli ehli suhan miyan›nda 

Etti ihraz-› sîyt-i bîhemta. 

Olmad› zîb-i âlem-i imkân  

O selâsette bir sühan-pîra. 

O ne hayret-feza suhulet-i nazm! 

O ne itnâb-i insicam-ârâ! 

O salâbet, o hiss-i milliyet 

O edâ-yi nevîn-i g›pta-feza! 

Hiç görülmü mü bir suhan-gûde 

Sorar›m söylesin bütün üdeba. 

Her zaman Gülen-i edeb göremez, 

Böyle bir andelîb-i na¤me-sera. 

Öyle bir bülbül-i fasahat ki: 

Ne¤amat› kulûbe mahz› g›da. 

Öyle bülbül ki sûz-i nâlesine 

Can verirdi hezar-› evk u heva. 

Öyle bülbül ki ate-i demine 

Zühre-i mihr olurdu tene-geda! 

Öyle bülbül ki her terennümüne 

‹mrenirdi terane-zâr-› feza 

Öyle bülbül ki dem çekerken hep, 

An› dinlerdi kudsiyân-› sema! 

air-i bergüzide-i ‹slâm 

Ana unvan-› fahr idi hakka. 

Minber-i himmete hatip idi o 

Rek ederdi beyan›na hutaba. 

Hîre-sâz-› uyûn mücevherdi 

Her kelâm›nda mündemic mâna. 

‹bni Meryem’di sanki eylerdi 

Feyz-i enfâs› mürdeler ihya! 

O vücud-› mübarek-i pür-sûd 

Bir zamanlar vatandan oldu cüda; 

Döndü bir gün fakat nahif ü marîz 

Ten-i pulâd-› zâr› bi yarâ. 

Bî eman bir maraz alt›nda zebun, 

Kald›, aylarca; etmedi ekva. 

Âkibet ruh-u i’tilâ-kâr› 

Eyledi azm-i âlem-i bâlâ. 

‹idüp a¤lad›m üfûlünü ah; 

Da¤-i dil oldu intikali bana. 

Bir cihan-› bülend-i fazl ü kemâl 

Bir avuç hâke girdi vâ esefa! 

Eyleye mazhar-i efaat an› 

Seyyid-i kül, efî-i rûz-i ceza. 

Koptu târihten hazin bir “ah”: 

Etti Âkif bey irtihal-i beka.

Ahmet Yekta’nın bestelediği 
İstiklâl Marşı’nın kapağı.

Kaynak: Çantay, Âkifnâme, s. 240.
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270.

Bir manzum

Orhan Ülkülü

Gençlik senin her y›lda bir geceni yapacak 

Ülkü dolu istiklâl iirine tapacak. 

Alt›ndan madalyad›r parl›yan bu eserin 

Parl›yacak gö¤sünde bu madalya Türklerin. 

Her eserin çökmiyen bir çelikten an›tt›r 

Koca yüksek zekâna eserlerin kan›tt›r. 

Milletin ac›s›n› hep terennüm ederdin, 

Düünmezdin kendini ac›na sevinç derdin! 

Koca air bir parçac›k yok mu idi kederin 

Bir keder yuvas› idi amma hep, her eserin. 

Her sözün do¤rulu¤u parlatan me’aleydi 

Gö¤sün faziletleri koruyan bir kaleydi 

Sana gülen her yüze her zaman aldan›rd›n 

Herkesi kendin gibi temiz kalbli san›rd›n 

Sözlerinde kir yoktu çünkü kalbin temizdi 

Her yolun do¤rulu¤a giden parlak bir izdi.

Kaynak: Çantay, Âkifnâme, s. 240-241.

1947 tarihli Toprak mecmuasının 
Âkif sayısı kapağı.
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271.

Âkif için

Mustafa Doğan

Benzesen bizlere ekilce her ne kadar 
Senin s›fatlar›nda gizlenmi bir hudâ var! 
Tanr› kendi özünden kudret vermi ruhuna 
iirin, ilmin, hayat›n en beli¤ ahid buna. 
Yaamaktan bizlere gösterdin zor bir örnek, 
Bir mücrime benzerdi senin yan›nda melek! 
Ey koca âir Âkif, ey büyük insan Âkif,  
Mekân›n kalbimizde, sözüme inan Âkif!

En muhteem saraylar kucak açm›ken sana, 
Dükünlerin ah›n› nakedip san’at›na, 
Hak âiri olarak zulme kar› dikildin, 
Yaln›z Hakk’›n önünde hak diyerek e¤ildin! 
Yak›yorken içini azab›n, ›zt›rab›n 
Mazlumlar›n ahiyle inliyordu rebab›n! 
Karanl›k gecelerde ››k verdin nur gibi, 
Bu ››kla canland› ümidsizlerin kalbi.

Yurdun ölüm gününde, kanl› sava gününde, 
Kafkasya’da, Irak’ta, Çanakkale önünde, 
Namus için çarp›an Mehmedci¤e an verdin; 
‹sâ gibi bu kudsal ölülere can verdin! 
Bu kanl› sava senin dilinle geldi dile, 
As›rlara geçecek yine senin dilinle!

Dört bucaktan atee verilmiken bu vatan, 
Sendin ona en ac› hayk›r›› yaratan! 

Çalkaland› bir deniz bir bülbülün gö¤sünde! 

Gezen senin sesindi böyle ac› bir günde.

Seni ölmü dediler, ölüm olur mu sana? 

Sen ki ölmez eserler ba¤›lad›n vatana! 

Ebedîlik s›rr›na sen çoktan mazhar oldun 

Ölümü parçalad›n ite muzaffer oldun! 

Karanl›klar içinde bunal›rken bir cihan, 

Her yere nur, ››k ve medeniyet da¤›tan, 

Bir ulusun dile¤i ilâhî kaleminle 

Bir heybetli gürleyi hâlinde geldi dile. 

Bilmem nas›l söylesem, nas›l anlatsam seni! 

Türkün güzel diliyle cihan dinler sesini! 

Ey büyük air Âkif, ey Âkif ne mutlusun! 

Cihanda harikalar yaratan bir ulusun, 

‹stiklâl ark›s›n› de¤il mi yazan sensin, 

Ebediyyen cihanda gürliyecek gür sesin!

Pek erken sustun Âkif yaz›klar oldu bize  

Dilerdik ki kurtulu sava›, bu mûcize 

Senin kaleminden bir ilâhî ses eklinde 

Gezmeliydi yar›n›n Kur’an gibi dilinde! 

Ey koca air Âkif, ey büyük insan Âkif, 

Mezar›n kalbimizde, sözüme inan Âkif!

Kaynak: Çantay, Âkifnâme, s. 241-242.

Ali Rıfat Bey’in  
İstiklâl Marşı bestesi.
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272.

Mehmet Âkif219

İbrahim Sabri Bey

Muzlim, so¤uk ve M›s›r’da nâgeh-zuhûr bir 
Ya¤murlu mevsimin, hemen ard›nca zemherîr 
Bast›rd›, hasta oldu peder, çok a¤›r fakat… 
Bir t›b var ortal›kta, emeller, onun sakat, 
Nâk›s muâlecât›na, me’lûf-i ilticâ, 
Her gün tabib arand›, tehâlükle câbecâ. 
Allah inâyet etmese, mümkin midir ifâ, 
Bir hastal›kl› cesed, bulmak, biraz nemâ?... 
Kimden niyâz-› merhamet eyler enînimiz? 
Kalmak gerekti secdede, sâbit cebînimiz, 
Kotuk, fakat kazanç ile mehûr doktora… 
Hâlâ kanar içimde, o günden kalan yara. 
Her tâcirin ticâreti, merû hakk›d›r, 
Lâkin, hayât-› âdemi bilmem nas›l san›r. 
Bel‘ eyledikçe doymayan, aç gözlü ihtirâs 
Hattâ firâ-› mevtte mevzû-› iftirâs? 
Hayetle eylerim ben o eyyâm› imdi yâd 
Bir mucizeydi, hastaya avdet eden hayat. 
Hâlâ, tabîb, e’nine hayret-güzârd›r 
Gûyâ, babam, bugün babadan yâdigârd›r. 
Bir hasta, katre katre içer gerçi s›hhati 
Çok defa, fazla s›hhat, olur mevtin illeti…. 
Biz,böyle u¤ra›rken,as›l olmuuz sa¤›r. 
Dehetli bir haber ki duyanlar aar kal›r.  
Günlerce evvel, ülkeyi sür‘atle kaplam›,  
Bir sihir, sanki, mâtemi âfâka saplam›: 
Etmi Mehmed Âkif o günlerde irtihâl… 
Zâlim ecel, iirde a¤amdan, bulup mecâl 
Öc alm›, almad›ysa babamdan M›s›r’da kâm… 
Câiz olayd›, tâli‘i eylerdim ittihâm. 
Bilmem ne etti celb, bu nahs-› muannidi?.. 

Bir dosta k›ymadan aram›zdan çekilmedi…

Allah rahmet eylesin Âkif Bey, ibtidâ 

Meftûnu oldu¤um uarâdand›, bir edâ, 

Bir tarz› vard›, kendine mahsûs aç›k, selîs… 

Bir cevdet-i karîha ki, âfâka mün‘akis. 

Rûhunda, ileyen yed-i ressâm, söyletir: 

Âlem-ümûl levhalar ibda‘ edip, iir. 

âir, elemlerin ebedî safhas›nda ki, 

‹lhâm-› fâciât ile, olmakta mütekî. 

Bir selsebîl-i ek-i mesâibdi f›rças›, 

Hûn-âb rengi, hiçbir ezik arz parças›, 

Tersîm etmemiti ki, âfâk›, âteîn 

Elvâh-› itikâ ile, tasvîr edilmesin. 

Âkif, bu dâhiyâne beyân›yla Müslüman 

Tarz›nda, âdetâ Homeros’lar kadar, cihân 

âirlerinden addolunur iiri, bî -misîl 

Bir kudret-i beyân ki, e¤er isteyip Ail 

Herkül menâk›biyle, muhalled kasîdeler 

‹nâ edenlerin, o hurâfât›, mu‘teber 

Bir menkabet imi gibi, îrâd u naklini 

Tanzîren alsa hâmeyi, yazsayd› bir yeni 

Üslûb-› dâsitân ile, dînî mefâhiri 

Lây›k olurdu nâm›na: ‹slâm âiri. 

‹lhâd›, intikad ile, lâkin iirleri, 

Dînî mücâdelâta giren âirin yeri 

Dînin mücâhidînine mahsûs olan, cidâl 

Meydanlar›ndad›r, buna, hakk›yla imtisâl 

Etmeksizin, emek çekilen iir intikad, 

Eyler zaman gelir, yed-i ilhâda ink›yâd. 

Son dinsiz ink›lâb›, bunun son delîlidir, 

Bir ecnebî hurûfudur, üstünde sulta-gîr 

Âsâr›n›n bugün, ve yasakt›r okunmas›. 

219 Anatole France’ın Jardin d’Epikure’den tercüme ettiğim ber-vech-i âtî vecîzesini çok 

kıymetli bularak, şiirimdeki Mehmet Âkif’e ait intikadımın, gökte aranırken yerde 

bulunmuş bir müeyyidi hâlinde iktibas ettim. Şair hakkındaki düşüncelerimi tesbit 

ettikten sonra, manzûrum olan bu vecîze, muharriri Anatole France olmasa bile, 

hüsn-i beyânı ve kıymet-i istişhâdı ile çok kuvvetli bir şâhidim olurdu. Nerede kaldı ki 

böyle bir şöhrete izâfetle de ehemmiyet kesb ederse…

 Bu eser, bu kuvvetli ve kıymetli hüccet ile bir kat daha kuvvetlendiği halde maalesef 

gurbetteki mevâni‘ hasebiyle telif edildiği günlerde neşr olunamadı. Bu yüzden şair 

hakkındaki muâhezemin Mısır’daki sükûtla geçen eyyâma ait mevzuunu kendime de 

râci görenler olursa da, bu intikadın, muhalled şairin vefatından sonra kaleme alınmış 

olmasından başka, onun vefatı hadisesinin bir günde, bir ayda, bir senede bitmeyip, 

ebediyete kadar devam edeceği düşünülerek tarih-i neşir ne kadar teahhur etse, zarf 

ve zamanından arda kalmayacağı, kabul olunur ümidindeyim. 

 Anatole France’ın mezkûr vecîzesi:

  “Zaman ve hayyizin, müstakil bir halde güzelliklerini idrâk edemediğimden, âsâr-ı fik-

riyyeden, ancak onların hayat ile alâkasını keşfettikten sonra, hoşlanmaya başlarım. 

Beni câzib olan, bu iltisak noktasıdır. Hisarlığın kaba çömlekçileri, İlyada’yı bana daha 

ziyâde sevdirmiştir. Divinia Commedia’dan, Floransa’nın onüçüncü asır hayatına dâir 

bilgimle, daha ziyâde lezzet duydum. Sanatkârda aradığım: İnsan ve ancak insandır. 

En güzel şiir, bir yâdigâr-ı mukaddes değil de nedir?.. Goethe derin bir söz söylemiştir: 

“Muhalled eserler, yalnız vekayi‘ ve zurûfun doğurduğu eserdir. Zira hepsi vücûda geti-

rildikleri dakikaya aittirler. Fakat neş’etleri, mekân ve zamanları bilinmedikçe anlaşıl-

maz ve müdrik bir muhabbetle sevilmezler. Yalnız kendi kendine kifayet eden bir eser 

meydana getirdiğini zannetmek, mağrurâne bir hamâkattır. En yüksek eser dahi, hayat 

ile alâkası nisbetinde bir kıymeti hâiz olabilir ve bu münasebetleri ne kadar iyi bilir-

sem, o kadar esere ehemmiyet veririm”. Anatole France.

İbrahim Sabri’nin elyazısıyla 
Mevkıfu’l-Akl tercümesinden 

bir sayfa.



s e s s i z  y a ş a d ı m618

Müthi olurdu, âire zulmün dokunmas›, 

Bir cür’etin e¤er olabilseydi mazhar›…  

Âkif, maalesef, görerek öldü bunlar›. 

Gûyâ tehaccür etti, dimâ¤›nda fikirler, 

Kalbinde ihtiyât ile, ta yuttu iirler. 

Mül¤â: Hurûfu ite, bütün müneât›n›n, 

Bir âinâs›, kalmayacak iirinin yar›n. 

Tek m›sra›yla, ç›kmad› sahip kitab›na, 

En hurde bir kabahat›, en telh itâb›na, 

Mevzu ittihâz eden insan, nas›l olur: 

Bir beyt söylemez, ve bakar öyle bî-fütûr. 

Alt-üst olan bilâd›na, bir ecnebî gibi? 

âirdir: En asîl ve en hakl› sahibi, 

Bir ülkenin, tevârüs edip fikr ü hissine. 

Susmak, delâlet etmez, onun hâl-i ye’sine, 

Bir iir olur sükûtu: Mürevvic vekâyi‘i, 

Bir i’r-i i’tiraf ki, mânas› sâmi‘i, 

Sevk eyler, emr-i vâki‘i, meskût geçmeye. 

Âhâd-› nâs, kudrete mâlik mi seçmeye, 

Ebkem muhâlefetleri, âsûde baldan?.. 

Güç kurtulur, bu noktada, âir, vebâlden.. 

Türk i‘rinin, bu gün, bu büyük son mümessili, 

Yaln›z, kal›p iirde, lisân›n mükemmili, 

Ya rub‘ as›r -lâ-akall- evvelce ölmeli, 

Ya rub‘ as›r sonra, e¤er ç›ld›r›p, deli 

Olmazsa, ortas›nda de¤imi bilâd›n›n, 

E’âr-› cân-sipâr ile, zulme edip ak›n, 

Üstünde dümeliydi ehît, ahd-i sâb›k›n. 

Hâmî-i hakk olan uarâdan uzak, yak›n,  

Hepsinde yek-selîka, fedâkâr bir kalem,  

Bir leker-i hamiyyeti, temsîl eden ilim 

Mevcile yükselir ve mehâlikte ç›rp›n›r… 

âirlerin vazîfesi zordur, hatarl›d›r. 

Emr-i vatanda, cür’ete muhtaçt›r iir, 

Feryâd tahtiât›n›, dehetli bir nezîr 

Hâlinde hayk›ran bu adam, gafil-i belâ, 

Mahrûm-i nusret ümmeti tek, zulme mübtelâ 

Hüsranlar›ndan, almam› olsayd› sâr›n›, 

Zâlimlerin k›rard›, yed-i iktidâr›n›. 

Bir hâlet-i nez‘ gibi, aylarca ye’s-nâk, 

Son ömr-i bî-ümmîdi yaarken, edip de çâk,  

Havf ü vehm muhîtini, son günde bâri bir, 

Savletle zulmü etmedi tel‘în, ve bir zefîr 

Olsun, teneffüs etmedi, dîn ink›lâb›n›n, 

Âsâr-› ›zd›râb›n› mü‘ir uzak, yak›n, 

Onbe y›l›n uzunlu¤u üstünde mutlaka..

‹slâm âirinde, bu mâkûs ittika. 

Bir an k›yas edilmeli: Tevfîk Fikret’in, 

Mülhid olan seciyye-i i‘riyle; pek derîn 

Bir fark eder zuhûr-› hükûmetle u¤raan 

Fikret’le, bilâkis, o hükûmet için koan, 

Yahut ale’l-ekall, susan Akif Bey’in, iir 

Mesleklerinde… Fikret’in efkâr›, bî-nazîr. 

Bir ak-› fikrî, nereden e’âr›n›n vakûr 

Nazm›nda bir riyâzete benzer, durur sabûr, 

Bekler tulû‘-› fecrini bir devr-i nasfetin. 

Sisler, çamur, çak›l, uçurumlar… bütün çetin 

eyler, sarar muhîtini, lâkin onun cesur 

Rûhunda, havf ü ye’se bedel, zinde, bî-fütûr 

Bir varl›¤›n recûleti isyân eder, edî 

Ebyât›n›n olur hedefi cevv-i müstebidd… 

Hürriyet olmadan, otuz üç y›lda hâme-gîr, 

Fikret “Sis”in içinde, azimkâr seslenir:

“Ey midelerin zehr-i takâzâs› önünde, 

Her zilleti bel‘ eyleyen efvâh-› kadîde, 

Ey savt-› kilâb, ey eref-i nutk ile mümtâz 

‹nsanda u nankörlü¤e tel‘în eden âvâz. 

Ey girye-i bî-fâide, ey hande-i zehrîn, 

Ey nât›kâ-i acz ü elem, nazra-i nefrîn.. 

Ey cevf-i esâtîre düen hât›râ: Nâmûs, 

Ey k›ble-i ikbâle ç›kan yol: Reh-i pâ-bûs. 

Ey havf-› müsellâh ki, hasârât›na râci‘: 

Öksüz, dul a¤›zlarda ki her ikve-i tâli‘, 

Ey ahsa masûniyyet ve hürriyyete makrûn, 

Bir hakk-› teneffüs veren ifsade-i kanûn, 

Ey savlet-i evhâm ile bî-tâb tahassüs 

Vicdanlara temdîd edilen gû-› tecessüs… 

Ey bîm-i tecessüsle kilitlenmi a¤›zlar, 

Ey gayret-i milliyye ki, meb¤ûz u mukahhar 

Ey seyf ü kalem, ey iki mahkûm-i siyâsî, 

Ey behre-i fazl ü edeb, ey çehre-i mensî. 

Ey bâr-i hazerle, iki kat gezmeye me’lûf: 

Erâf ü tevâbi‘, koca bir unsur-i ma‘rûf !...”

 

Ey, ey… ilânihâye ikâyet eden ses, 

Tevbîh ederse, ancak eder zulm-i nâkes. 

Hürriyyet öldü dendi¤i devrinde, azm ile, 

Zalim hükûmetiyle ederken mücâdele, 

Ma‘hûd ‹ttihâd u Terakkî’ye hasm olur, 

Meclîs münâkaât› için öyle bir cesûr 

Tenkîd ner eder ki, hükûmet aleyhine, 

Alt›nda kahr olur mütecâsir-i müdâhene. 
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Ebyât›, iire mefharet olmu neâidi, 

âir, u k›t’alar›nda, bak›n böyle söyledi:

“Bir devr-i eâmet: Yine çi¤nendi yeminler, 

Çi¤nendi yaz›k, milletin ümmîd-i bülendi, 

Kanûn diye, topraklara sürtüldü cebînler, 

Kanûn diye, kanûn diye kanûn tepelendi, 

Bî-hûde figânlar, yine bî-hûde enînler…

Eyvâh otuz üç y›l, o zehr giryeleriyle, 

Hüsrânlar›, buhrânlar›, ehvâl ü melâli, 

Âmâl ü devâhîsi ve sulh ü seferiyle, 

Bir sel gibi akm› mütevekkil, mütevâlî.. 

Yazs›n bunu târîh-i iber hatt-› zeriyle…

Ey bir dem ru’yâ gibi, geçmi kara günler, 

Bir lâhza edin seyr-i cahîminizi tekrâr, 

Dönsün bize mâzî: O derin nazra-i mu¤ber, 

Eyvah, otuz üç y›l, otuz üç y›l bütün ekdâr, 

Heyhât, ne bir ders, ne bir fikr-i mukarrer…

Silmez fakat elvâh›n›, târîh-i mu‘ânid, 

Doksan bei aç: Gölgesi, bir tâc-› harîsin 

Saklar mütelâî, mütereddid, mütemerrid 

Evzâ‘-i eb-engîzini, bir bûm-i habîsin… 

Hâlâ o vesâvis, o desâis, o mefâsid…

Hâlâ o ebek-i zeyl temâdîsi bu azlâm, 

Hâlâ o cehâlet, o tecâhül ve o techîl, 

Hâlâ vatan›n hissesi bir tûde-i âlâm, 

Hâlâ düünen balara hep latme-i tenkîl, 

Hâlâ s›r›tan dilere hep lokma-i in’âm…

Hâlâ tarafiyyet, hasebiyyet, nesebiyyet… 

Hâlâ bu senindir, bu benim… k›smeti cârî. 

Hâlâ gazab alt›nda: Hakîkatle hamiyet, 

Hep dünki terennüm, say›dan, sayg›dan ârî, 

Son na¤mesi yaln›z: Yaas›n sevgili millet!

Millet yaamaz hakka tahassürle solurken, 

Sussun diye, vicdân›na yumruklar inerse, 

Millet yaamaz Meclis’i müstahkar olurken, 

‹¤fâl ile, tehdîd ile titrer ve sinerse, 

Millet yaamaz ma’er-i millet bo¤ulurken..

Kanûn diyoruz, nerde: O mescûd-› muhayyel? 

Düman diyoruz, nerde bu, hariçte mi, biz mi?.. 

Hürriyetimiz var diyoruz anl› mübeccel.. 

Düman: Bize kanûn mu, ya hürriyetimiz mi?.. 

Bir hamlede, biz bunlar› kahrettik en evvel..

Bir hamle-i mahmûm-i tegallüble de¤itik 

Hürriyeti: ahsiyete, kanûnu: gurûra.. 

Eyvâh, otuz üç y›l, geri dütük ve bu mühli 

Yoldan, u nedâmetli ve gafletli mürûra, 

Bî-übhe o hummâ-y› cünûn oldu muharrik..

Ey millete bir sille vuran darbe-i münkir, 

Ey hürmet-i kanûnu tepen sadme-i bî-dâd, 

Milliyeti, kanûnu mukaddes tan›yan her 

Vicdân, seni lanetle, mezemmetle eder yâd… 

Düsün: Sana meyyâl-i tahakküm e¤ilen ser 

Kopsun: Seni, bir hak diye alk›layan eller!...”

Var olsun ellerin, yaa üstâd-› iir-ter, 

Âkif Bey’in, bu i‘re mukabil, de¤il eser, 

Bir vaz‘-› ›zd›râb› görülmez o devirde, 

Bilâkis “‹ttihatç›” hissiyle, nâk›de 

Mu¤ber olur, onun edebiyyât›, ah›ss›z, 

Bir vaaz tarz›d›r ki, umûmen adamca¤›z, 

Bir halk› müttehem görür ancak ve ortaya 

Söyler, bütün cemaata tevcîh edip, riyâ 

F›sk u fücûr ve cehl ü zulümden ne varsa hep… 

Ceffe’l-kalem, mesâibe hep halk olur sebep. 

Müphem muhîtlerde nihâyet bulan sesi, 

‹slâm›n ink›râz u zevâlinde herkesi, 

Birlikte ittihâm eder, anmaz fakat as›l 

Mes’ûl olan hükûmeti, lâkin adam nas›l 

Vicdanla, ketm eder de hakiki müsebbibi, 

Hâlâ zavall› millete yükler me‘âyibi?.. 

Karîlerim, nümûnesi meydandad›r, bak›n: 

Âkif, zavall› halka, nas›l eyliyor ak›n, 

Bir yel de¤irmeninde tahayyül eder gibi, 

Mehur Don Kiot yine bir gün muhâribi:

“Bak›n da hâline ibret al›n u memleketin, 

Nas›ld›n ey koca millet, ne oldu âk›betin? 

Yabanc›lar ediyormu, eder ya, istikrâh, 

Dilenciler bile senden ereflidir billâh… 

Vakâr› çoktan unuttun, hayây› kald›rd›n, 

Mukaddesât› ›s›rd›n, Hudâ’ya sald›rd›n. 

Ne hât›rât›na hürmet, ne an‘anât›n› yâd, 

Deden de böyle mi yapm›t› ey sefîl evlât?.. 

Hayat›n erzeli olmu, hayat-› mu‘tâd›n, 

Senin hesab›na, birçok utans›n ecdâd›n. 

İbrahim Sabri’nin babası 
Şeyhülislam Mustafa Sabri 
Efendi. 
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Damarlar›ndaki kan, âdetâ irinlemi, 

O ç›kmak istemeyen can da, bir y›¤›n lemi. 

‹ade etmenin imkân› yoksa mâzîyi.. 

Bu mübtezel yaay›tan, gebermen elbet iyi. 

Gebermedik taraf›n kalmam› ya pek zâten, 

Sürünmenin o kadar fark› var m› ölmekten?.. 

Sürünmek, istedi¤in ey, fakat, zaman peini 

B›rakm›yor, atacak bir çukur bulup leini. 

Bu gün sahîfe-i âlemde sen ki bir lekesin; 

Nas›l vücûdunu kald›rmas›n, neden çeksin? 

…………………………………………… 

Düün: Hayata fedâ etmedik elinde ne var?.. 

eref mi, ân m›, ehâmet mi, dîn mi, îmân m›? 

Vatan m›, hiss-i hamiyyet mi, hak m›, vicdân m›?

Mezâr m›, türbe mi, ecdâd›n›n kemikleri mi? 

Salîbi sîneye çekmi mesâcidin biri mi?.. 

………………………………………… 

Kitâb’›, Sünnet’i, ‹cmâ’› kald›r›p att›k.. 

………………………………………….. 

Y›k›p erîati bambaka bir binâ kurduk; 

Nebî’ye atf ile binlerce herze uydurduk! 

………………………………………… 

Düünmedik mi girerken erîatin kan›na? 

Cinâyetin kalacak zanneder misin yan›na? 

………………………………………… 

Bu gün sahîfe-i âlemde sen ki, bir lekesin, 

Nas›l vücûdunu kald›rmas›n, neden çeksin?..”

Tahkîri, ân-› millete, dümez mi pek a¤›r? 

‹nsan, itâb eder, yine lâkin sayar hât›r.. 

Zâten, revâ m› yirmi y›l evvelki millete: 

“Y›rtt›n Kitâb’›, Sünnet’i, ‹cma’› hep…” diye, 

Vâki‘de  olmayan tühem isnad›, pür-ütûm?.. 

Fart-› hüzünle -dense ki bi’l-farz- edip hücûm, 

âir, umûr-i dinde mübâlâts›zl›¤a, 

iddetli bir itâb ile, ›slâh› ibti¤â 

Üslûbu, vermi, açt›¤› tenkîd ç›¤r›na… 

‹lhâd, imdi ite as›l, Türkü, ba¤r›na 

Hançer sokar gibi, vurarak serdi yerlere. 

Türk Müslümân, hakikaten ölmü, ya makbere 

Hâlinde, bir hacerden edilmez cebîni fark. 

On üç y›l ink›lâb ile, çalkand› durdu ark, 

“Y›rtt›n Kitâb’›, Sünnet’i att›n…” deseydi ya, 

Y›rtan  hükûmete, dili varmaz m› çatmaya? 

Devlet, hilâfetin ve kavânînin üstüne, 

Harfiyle, hem diliyle de¤iti, on üç sene, 

Kalmak seyirci öyle, vukûâta kar›dan, 

Üstâd, söylesin: Ne demektir?.. Anariden 

Bir kürsü bulmad›m, diyemez, ref‘-i sayhaya, 

Terk-i vazîfe etti de, isyânl› sâhaya 

Bizzât kendi kaçt› ve mehûr i‘rini220

‹lhâd-› ihtilâlde mebûs olup, yeni 

Mefkûrenin duâs› gibi, yazd› millete. 

‹syân muhâberât›n›, mar›yla, sahte 

Coturdu, ihtilâle, bu “Marseyyez” oldu ki 

Mevcut müstak›lli¤i -nazm›nda mütekî 

Tarz›yla- yok hesâb ederek Türk, k›yâmlar 

Tertîb edenlere, inan›p verdi iktidâr. 

Evvelce -sanki- Türkiya, de¤ilmi de müstakil, 

Bunlar “S›çan Köy”ünde, Yunanl›’yla bî-misîl, 

Harp eyleyip de alm› o ikbâli millete, 

Besbelli imdi bir azamet geldi devlete! 

Gûyâ ki, etmemi, Viyana’larda i‘tilâ, 

Râyât› devletin, gâvur ‹zmir’de evvelâ, 

Millet, kavumu harp ile, hakk-› sezâs›na, 

Fahriye yazsa, kalksa da, Nef’î: Gazâs›na!..

Art›k tabiat›yla kesilmez mi nevhalar, 

Âkif, niçin ve hem kime hayk›rs›n?... ‹nkisâr 

Etmek için, meyânede miskîn, zay›f bir 

Millet gerekti, imdi o kuvvetli, zindedir. 

Millîci Türkiya, bunlar› medyûn hükûmete, 

Evvelce, za’f-› dînle, ahâli ikâyete, 

Olmutu müstehak, bu sefer, dîni la¤v eden 

Cebren, hükûmet oldu, dîn u¤runda ölmeden, 

Az çok çekinmeyen bir ahâli ketîbesi, 

Meydana ç›kt›, eski itâb›yla herkesi, 

Tevbîh edip, hükûmete bir parça çatmamak, 

Pek çirkin iftira olur, en iyisi iltihâk 

Etmek M›s›r’da, kûe-i uzlette, öyle nîm 

Darg›n tav›rla râhata, ma’kûl ve müstakîm 

Bir meslek iktizâs› gibiydi ve öyledir, 

Hâin olur mu ya, daha ehven: Olur esîr! 

Zâten u nazm-› mazeret, etmekte itirâf, 

Hiç ses ç›karmadan, niçin etmimi i‘tikâf:

“Ben, böyle bak›p durmayacakt›m, dili ba¤l›, 

‹slâm› uyand›rmak için, hayk›racakt›m… 

Kör hisli, kör imânl› beyinler, coar ancak, 

Ben zâten uzun boylu düünmekten uzakt›m. 

Hayk›r, kime lâkin?.. Hani sahipleri yurdun?.. 

Ellerdi yatanlar, sa¤a bakt›m sola bakt›m, 

Feryâd›m›, art›k bo¤arak, na’›n› tuttum, 

Bin parça edip, iirime gömdüm de b›rakt›m. 

İskenderiye Üniversitesi’nde 
edebiyat hocalığı yapan 
Mustafa Sabri Efendi’nin  
oğlu İbrahim Sabri Bey,  
40’lardan sonra Âkif’in 
Gölgeler’ini ez-Zılâl adıyla 
Arapça’ya tercüme etmiş ve 
yayınlatmıştır. 

220 Ankara hükûmetinin İstik-

lâl Marşı.
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Seller gibi vâdîyi enînim saracakken, 

Hiç ça¤lamadan, gizli inen ya gibi akt›m. 

Yoktur elemimden u sa¤›r kubbede bir iz, 

‹nler Safahât’›mdaki hüsrân bile sessiz”.

                         (‹stanbul, Terinisâni, 1335)221

Ey büyük âir! O günlerdeki hüsran›nla, 

Verdi¤in tarz›ye, üslûbuna lây›k, a‘lâ... 

Yine lâkin oradan na‘ran›, bo¤maktan dem 

Vurarak, tuttu¤un ibhâml› ma‘hûd mâtem, 

Bir büyük zapt-› hamâset gibi, ulvân satarak, 

Seni, sustun diye, levm eyleyene tasa, b›rak: 

Bu fuzûllük, o otuz be’teki tarihiyle, 

Bu sefer a‘beze-bâzâne yeni bir hîle 

Yerine gel: Seni aczin ile takdîm etsin, 

‹tirâf eyle ki, sen: Nevhac› bir âirsin. 

Bir cenazeyle beraber gibi, seyrinde seni, 

Tuttu¤un mâtemin ard›nda uzand›kça, yeni 

Hangi nazm›nla, bir îka‘-› mezâlim edenin, 

Vurarak destine, bir defada, kurtarmak için, 

Öne dümü, couyor, görmeye imkân vard›r?.. 

Niye bin parça edip sayhan› gömdün?.. Açt›r: 

O mezar ortaya ç›ks›n, bu desâis bitsin… 

O kefen-pû iirler, b›rak îfâ etsin: 

Nutk-› insana terettüp eden istinkâr›, 

Yapamazsan bunu, merdâne beyân et bâri. 

“‹ttihât” devrini, tâ Ankara mebuslu¤una 

Kadar îsâl eden, elbette bilir pek rânâ, 

Kimdir: ‹slâm› y›kanlar, nedir esrâr-› nifâk! 

Ketm edip söylenecek sözleri, hem saklayarak, 

As›l e‘âr ile, iblâ¤a de¤en evcâ‘›, 

Memleket bahsini anmaz, bir eser ibdâ‘›, 

Böyle bir devr-i mezâlimde de¤il âirden, 

Bir sa¤›r dilsizin -insansa e¤er- nutka gelen, 

Ebkem a¤z›ndan edilmez, bu tutuklukla ümmîd, 

Lâ-akall, mücrimi eyler, bu iaret tesbît. 

Nerde kalm› ki, senin iirini, renkler boyalar, 

Böyle bir levhay› tersîm için, etmi o kadar 

Muktedir ki, e¤er ‹slâm›n o bedbaht ufku, 

K›st›¤›n f›rçada, bulsayd› hakiki nutku, 

Safahât’›ndaki kör sâilin âvâz› gibi,

Yazd›¤›n merhamet-âver, mütezallim i‘ri, 

Y›ld›r›m, zelzele, tûfân, kan, alev, ta, volkan… 

Ya¤d›ran hâmenin âteleri kaplar, ve bakan 

Safha-i i‘rine, zâlimleri tehis ederek, 

Kime mücrim diyecekse, bilerek bir meslek 

Edinir, kestirip anlard›: Neden ç›kt› nifak… 

Böyle lâz›md› bu gün âir-i ‹slâm olmak. 

Sayma hiç bo yere, halk›n bilip ö¤rendi¤ini, 

öyle baksak, eserinden acaba eski yeni… 

Var m›d›r mevsimi hiç geçmemi e‘âr-› hiciv?.. 

Safahât’›nda, emîn ol ki, e¤er varsa ¤›rîv

Hepsi, her devr-i güzeteyle, teâtî-i tühem 

Ederek, “Âlem-i ‹slâm” diye bu mübhem 

Ufka, envâ-i eâmet saçan âvâzendir, 

Ki, otuz y›ldaki tûlünde, biraz der-hât›r 

Ediyorsam: Ne meâli ne de tabiri hemen 

Hiç de¤imez, de¤ien ekl-i bilâda ra¤men.. 

Korkar›m, nazm›na vird etti¤in akvâlinle, 

Mest-i feryâd, elin a¤z›nda atarken nâle, 

Kalacaks›n yapayaln›z y›k›lan yurdunda. 

O zaman sen, yine hiç bozma da hep eyle nidâ:

“Ben böyle bak›p durmayacakt›m, dili ba¤l› 

‹slâm’› uyand›rmak için hayk›racakt›m…”

Hayk›rma da “ben hayk›racakt›m…” diye birkaç 

M›sra yazarak, sen yine söz söylemeden kaç!... 

Kurnazca s›v›mak m› bu, meydan-› suhanden? 

Ey âir-i ‹slâm, senin nâm›n› zâten, 

Yanl› bir izâfet yaparak yâd ediyorlar: 

Sen “âir-i müslim”, diye bir nâm-› sebük-bâr 

‹hrâz edip, ‹slâma selâmetle muzâf ol! 

‹slâm, bütün çünki mehâlik dolu bir yol. 

Dümanlar› kahreyleyecek, hâmeyi hâiz, 

Bir âir iken sen, ne yaz›k rûhuna âciz, 

Kâfî de¤il ikdâm›na bir zorca cidâlin.. 

Âlemdeki âirleri and›rd› da hâlin, 

Victor Hugo, kar›mda Ceza’s›yla222 dikildi

Allâh!... O ne müdhi ve ne heybetli ekildi, 

Mecmua-› e‘âr›n›, menfâdan uzatm› 

Paris’te, Napolyon gibi hasm›na çatm›:

“Ey hür olan Allah -diyor- kudretini ver! 

Bir elde celâlinden alevlerle münevver, 

E‘âr-› siyeh-rengimi, ben sallayaraktan, 

Bir elde k›rbaç, edeyim adlini i‘lân. 

221 “Hüsrân” ünvanlı bu şiiri, altındaki Rûmî 1335 yani Efrencî 1920 tari-

hine dikkat etmeyerek okuyanlar, yazıldığı tarihten, on dört, on beş 

sene sonra, şair Kahire’de menkûb gibi bulunduğu bir sırada Safahât’ın 

Gölgeler ünvanlı yedinci cüzünde neşretmiş olması dolayısıyla, seneler-

den beri Türkiya’daki inkılâba karşı, dili bağlı durmasından i‘tizâr edi-

yor zanneder. Fakat, böyle bir mânaya çok yakışan şiirin tarihi, maale-

sef, Mütâreke senelerinde, yani İttihatçıların memleketi batırıp kaçtığı 

günlerde yazıldığını göstermektedir. Şairin “Sağa baktım, sola baktım, 
hani sahipleri yurdun?” dediği kayıp sahipler zannederim İttihatçılardır. 
Eğer öyleyse, mübarek adam, o tarihten on beş sene sonra, neşrettiği 
kitabının başında, hâlâ İttihatçıların zevâline ağlamayı unutmuyor da, 
asıl ortadan kalkan koskoca imparatorluğun, hilafet ve diyanetiyle 

beraber zevâli hâdisesine bir mısra ile olsun işaret etmiyor…

222 Les Châtiments (Ceza) ünvanlı eserinden, s. 110 (Nelson).
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Dehet vereyim, Korsikal› nâkese yâ Râb!... 

Yaln›z gireyim nezdine, emvât ç›k›p hep 

‹brâz-› kefen etsin o kudsî gazab›mdan, 

Gûyâ ki, behâimle görümekteki insan 

Hâlinde, s›vanm› kavlim, as›n da cüyûu, 

Kahr eyleyeyim hem ini hem inde vuhûu, 

Bî-rahm öc alanlar gibi, bir tekmede do¤ru: 

Hem saltanat›, hem de ezip imparatoru!..

Vâcibdir intikam›n›z, ey muzdarib enâm 

âir için, leyâli temââya ihtimâm 

Etmekte, e’n-i âleme lâkayd bir melek, 

Derler, belâ¤atin o cümûd ehli… müterek 

Oldukça, hep ad›m ad›m, ard›nda gitti¤im 

‹¤renç cerâime, ve bütün ek›yây›, nîm 

Setr eyledikçe siz, hay›r, ey lâciverd-fâm 

Cûlar, sitâreler, size bir nazra yollamam!

Efvâh›, bir dilenci zor ettikçe susmaya, 

Hürriyet, öyle arza serildikçe bî-hayâ, 

Ma¤rûkan öldürülmü olan bir kad›n gibi, 

Hep harharayla yüklü olunca sefâini 

Menfîlerin, bütün o akîye sücûd-kâr, 

Alçak al›nlar üstüne, bir u‘le-i mezâr 

Hâlinde parlay›p, edece¤im223 sayha millete:

Kalk!.. âsumâna: Gürle, homurdan semâ!... diye. 

Zulmetlerinde, seyredecektir Fransa hep, 

Melhûb me‘alemdeki nîrân›, eb-be-eb!..”

Koca âir, ne hamâsetle sar›lm› hakka, 

O nas›l hâme ki, âte saç›yor âfâka!.. 

Bizde, bir âir-i i‘câz-beyân var ki, iir, 

Ona mahsûs bir üslûb ile, mazmûn, ta‘bîr 

Cihetinden -san›l›r- sihr ile te’sîr eyler, 

Hecâ vezniyle, husûsan, yazacak olsa e¤er. 

Zulmü tenkîd ile, her halde, kâlen, kalemen, 

Bu mühim zât da, dînî taraf›n mal› iken, 

Âkif’in f›rkac›l›k gayreti, etmi galebe, 

Safahât’›nda çatarken, onu bir çirkâbe

Bat›r›p hâmeyi, haks›z yere etmi tehîr, 

Okuyanlar -san›r›m- i‘rini etmez takdîr.. 

“Karaba”, “Dilli Düdük” nâm›n› lây›k görerek 

“Molla Âs›m”da hakaretle, hücûm etti¤i, pek 

Muhterem feylesofun224 ite: iir Kâ’besi’ne

Dest-i kudretle muallak, u derin nazm› yine, 

Mu’cizât›-› edebiyyâttan olmakla de¤er, 

Bir güzel hâtime olsun diye, nakletsem e¤er225:

“Nerdesin evketlim Sultân Hamîd Hân 

Feryâd›m var›r m› bârigâh›na?... 

Ölüm uykusundan bir lahza uyan, 

u nankör milletin bak günâh›na

Tahkîre yeltenip tâc u taht›n›, 

Denedi bu millet kara baht›n›, 

S›nad› sillenin nerm ü sath›n› 

Rahmet eyle Sultân’›m sûz ü âh›na

Târihler ismini and›¤› zaman 

Sana hak verecek ey koca Sultân, 

Bizdik utanmadan iftirâ atan, 

Asr›n en siyâsî pâdiâh›na.

Pâdiâh hem zâlim hem deli dedik 

‹htilale k›yâm etmeli dedik. 

eytân ne dediyse, biz: Belî, dedik, 

Çal›t›k fitnenin intibâh›na.

Dîvâne sen de¤il, me¤er biz miiz, 

Bir çürük ipli¤e hülyâ dizmiiz, 

Sâde deli de¤il edepsiz miiz, 

Tükürdük atalar k›blegâh›na.

Sonra cinsi bozuk ahlâk› fenâ, 

Bir sürü türedi girdi meydana. 

Nerden ç›kt› bunca veled-i zinâ? 

Yuf olsun ecdâd›n ham ervâh›na.

Bunlar halk› didik didik ettiler, 

Katliâma kadar sürüp gittiler, 

Saçak öpmeyenler secde ettiler: 

Bir âsî zâbitin pis külâh›na.

Bu gün varsa yoksa Mustafa Kemâl! 

öhretine herkes fuzûlî dellâl, 

Âlem-i mânâdan bak da ibret al: 

U¤ursuz tâli‘in bu gümrâh›na.

Haddi yok açl›kla derde girenin, 

Sehpâ-y› kazâya boyun verenin, 

Lânetle an›lan cebâbirenin 

Rahmet okuttu bu en küstâh›na.

Çok kiiye imdi vatan mezârd›r, 

Herkesin belâdan nasîbi vard›r. 

223 “edecim” vezninde telaf-

fuz edildiği gibi…

224 Feylesof Rızâ Tevfik Bey.

225 “Sultân Hamîd’in Ruhun-

dan İstimdat” ünvanlı şiiri.
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Selâmetle eren pek bahtiyârd›r: 

Bu eb-i yeldân›n en sabâh›na.

Milliyet davâs› f›ska büründü, 

Ridâ-y› diyânet yerde süründü, 

Türkün rûhu zorla âsî göründü: 

Hem Peygamberine, hem Allâh’›na.

Sen hafiyyelerle dem sürdün ancak, 

Bunlar her tarafa kurdu sal›ncak, 

Eli yüzü kanl› bir sürü alçak, 

Kemend att› dehrin mihr ü mâh›na.

Bu itler nedense bana salmad›, 

Pahal›yd› ba›m, kimse almad›. 

Seyrândan baka bir i de kalmad›, 

Gurbet illerinin bu seyyâh›na.

Ho oldu cilvesi cumhûriyetin, 

Tad› kalmam›t› merûtiyetin, 

Deccâla zil çalan böyle milletin, 

Bundan baka çâre yok ›slâh›na.

Lâkin sen Sultân’›m gavs-› ekbersin, 

Âhiretten bile himmet eylersin, 

Çok çekti u millet, murâda ersin: 

efâat k›l âh›m, meded-hâh›na…”

i‘ri, ben böylece nakl eyleyerek, maksad›ma 

Hüccet irâd›n› gütmü, bu mübârek adama, 

Âkif’in tahtiesinden, pay ay›rm›, meselâ: 

Onu ba mevkie, iiriyle beraber i‘lâ 

Eylemitim, ne yaz›k geçmedi çok, bin parça 

Oldu i‘rim ve bu âir ve elimde f›rça, 

Kargan›n tilkiye aldanmas› hâlinde, iki, 

Üç denî çapk›n›n âvâz›na uymu, eski 

Dostumuz, gitti dönüp kollar›n› sallayarak, 

Dönmeler Türkiya’s›na, ben de durup a¤layarak, 

Böyle bir âhid-i mümtâz›m› tenkîd ettim, 

Yaz›yor dest-i kader -sanki de¤il- kendi yedim. 

Bu kadar hakka riâyet edebildim ite, 

Hüccetim olmad› bât›l, onu, ben berceste, 

Bir eser add ile nakl eyledim, aslen, öyle 

Kalacakt›r ebediyyen, geçerek emsâle. 

Eserin sahibi yaln›z k›y›yor kendisine, 

Bu ölüm levhas› müthi, diyemem ben, bana ne?.. 

‹ki âir, biri alt›nda, bu hâkin, öbürü, 

Sanki üstünde gömülmü de ukûbet eseri 

Gibi, bir ders-i iber olmadalar anlayana. 

Bu nifâk›n vererek deheti, i¤renme bana, 

‹te âtîdeki ebyât›m› târîhe, elîm 

Bir teessürle yaz›p, âiri ettim tercîm:

“Ya hû” deyip de, “ak›na gitmekte yârinin”226

Aynen hayâl perdesi üstünde, bir derin 

Küp dâhilinde kaybolan zen-perest gibi227,

Bir, bir muhâlefette büyük nâm sâhibi 

Ehâs, sanki “Yalova Safâs›”nda oynuyor: 

Cans›z oyuncular, Karagözvâridir dekor. 

Herkes birer birer çekilip gitti sahneden, 

Temsîl, fâciayd›, fakat mudh›keyle, fen 

Gösterdiler, komedya denen ilm-i hezelde 

Âlim ve âir aktörü Türk’ün, ve âbide 

Rekz ettiler seciyyenin idrâki nâm›na,

Bîçâre memlekette ricâlin hitâm›na. 

Bir n›sf karna yaklaarak hür mücâhede 

Kim derdi müntehî olacak, böyle a‘bede 

eklinde s›rr olur gibi bir, bir savumaya?.. 

Heyhât Feylesof dahî komu kavumaya, 

Mecrûh memleketteki mevhûm râhata.. 

Bedbaht, dümü erzel-i ömründe zillete, 

Açl›ktan etti, avdet edenler, pür-›zd›râr, 

Cephanesiz nefer gibi, teslîm oldular. 

Ürdün’de zî-refâh-› nezâret-penâh iken228

Var m›yd› hiç maalar› hakk›nda az gelen, 

Yahut tama‘ edilmeye de¤mez mukavele? 

Görmü mü öyle, Ankara’dan bir mücâmele?.. 

‹nsan, o yata h›rsa kap›lmaz ve âr eder, 

Gençler, çocukluk etse de la¤zîde-pâ, e¤er 

Düseydi Ankara’yla, meveddet hayâline, 

Sinnen bu ihtiyarlara vâcipti, hâline 

Lây›k nasihatiyle, mahâzîri söylemek… 

at›m babam yerinde adamlarla, ben emek 

Çektikçe, aks-i vaz‘ ile nâs›hl›k etmeme 

Me’yûs bir günüm olamaz m›yd›, kim kime 

Devrinde, bir hevesle s›v›sam, benim ad›m: 

Âkif de¤il, R›zâ da de¤il, belki bir yar›m 

âirdi, bir prens bana hâmi de¤ildi, ben 

Gün görmemi, çocuk denecek sinde, genç iken 

Gurbet-zedeyim, esmedi üstümde bir heva, 

Tahrîk için garîzemi, esseydi hem revâ 

Bir özr olurdu, kimse de bilmezdi ben kimim… 

Mehûr bir muhalif için, dönme: Çok elîm. 

Bir hastal›k var ortada “dâ-i vatan” diye, 

226 Karagöz’ün “Yalova Safâsı” 

tabirâtından muktebes

227 Konuşmada “zen-peres” 

teleffuz ettiğiniz gibi. 

228 Mülteci olarak ikamet etti-

ği Şarkî Ürdün’de Sıhhiye 

Nezâreti’ne tayin olun-

muştu.
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Hürriyetiyle, saf semâs›yla bâdiye, 

Mesmûm bir medineye, tercih edilmiyor, 

Ahlâks›zl›k olsa da, takbîh edilmiyor: 

Dâü’s-s›layla dönme, samimi akîdeden, 

Hiçbir ey olmam› gibi, gitmektedir giden… 

Bî-kes diyâr, sanki, tenezzüh mahallidir, 

Herkes gider de, âb u hevâs›yla ziflenir.. 

‹z‘ân eden görülmedi, sessiz sirikini, 

Bâd-› sabâ hübûb ediyor, sand› hâkini, 

Âte-i zefîrlerle, gö¤üslerde mevce-hîz 

Feryâdlar ihâta ederken seviyesiz 

Zâir, ve çatt› keyif, kenar›nda Bosfor’un… 

Sizler de tek murâda erin, tek kolan vurun, 

Dehrin sal›nca¤›nda, koun hep ak›n ak›n, 

Osmanl› ülkesinde, fakat bir durup bak›n: 

Mâzîye do¤ru, varsa e¤er sizde merhamet, 

Sizler ki ettiniz bize ta‘lîm-i mefharet. 

Siz, “Hazma Bey”de yazd›¤›n›z dâsitân ile, 

Sanmam ki, ahd-i sâb›ka kâzib mücâmele 

Bezl etti¤iniz, ve hâk-i ehîdân› pür-riyâ, 

Enzâra saçt›n›z onu siz, çeme tûtiyâ 

Yapm›t›n›z, mukaddes olan hep o hât›rât, 

Elbette dütü imdi nazardan, muhâterât, 

‹lham olur bu gün, ‹nönü’nden de iir olur, 

Ölmülerin kemikleri yenmez, büyük kusur, 

Emvât için bu, bulmal› bir zî-hayât yem, 
Kaç “Hazma Bey”de imdi çekilmekte, câm-› cem!.

Mâdem bir maatan ibâretti mes’ele, 

Mânâs› yoktu, câize i‘tâ eden ele, 

Düman da olsa, red ile etmek mukabele, 

Mânâs› yoktu hiç, oradan öyle nâfile, 

‹ç titreyip de, bakman›n aç gözle meclise, 

Meclis aç›k, o meclise âyeste nâkese.. 

Siz ettiniz -dedim- bize ta‘lîm-i mefharet, 

Hâlâ o iirler, veriyor sabr u tesliyet. 

Siz dâsitân› belki yalandan yazars›n›z, 

Yetmi ya›nda, hem de s›k›lmaz, azars›n›z… 

Dönmek, zaruret olmadan âmir, ay›p size, 

Sizden ziyâde, hât›rân›zd›r kay›p bize. 

Gömlek de¤itirir gibi, meslek de¤itiren 

Sizler ki: Gittiniz dönüp, ortakl›k etmeye, 

Gâs›p at›nca ya¤l› kemik, sen de al, diye. 

Zalo¤lu Rüstem’in bile hayrette kald›¤›, 

Bâzû-y› âiranla, o mebûs tasla¤› 

Nâkes uaklara, bölerek ortadan kal›n 

Bir silleden a¤›r, o hakaretle att›¤›n 

Ömrün, u k›t‘alarda yaarken müebbeden, 

Heyhât, nakz-› kavl ile k›yd›n o fahre sen:

“Yolcu Ankara’ya yolun u¤rarsa,229

Ve sende az›c›k erkeklik varsa, 

Git benden ald›¤›n selâhiyetle, 

u kat› sözleri Meclis’te söyle, 

De ki kanûn yapan dalkavuklara, 

Horoz gibi öten o tavuklara 

Feylesof ömrünü ikiye böldü, 

Çölde hür yaad› ve mes’ûd öldü!...”

Berceste söylenen bu muhalled eserlerin, 

Dönmü de olsa sahibi, tesiri pek derin.

Helyopolis, 26 A¤ustos 1937

Mustafa Sabri Efendi ve Âkif aynı 
dönemde Kahire’de bulunmalarına  
rağmen tesadüfler hariç birbirleriyle pek 
görüşmemişler. İbrahim Sabri’nin şiirine 
de sinen bu mesafenin ve hissiyatın 
sebepleri II. Meşrutiyet devrinde İttihat 
ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
arasındaki husumetlerle başlıyor, fikrî 
ayrılıklarla kuvvetleniyor. Milli Mücadele 
yıllarında tamamen ayrı yerdeler. 

229 Doğruyol gazetesi, Halep, 

Suriye. 
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273.

Mehmet Âkif

İbnü’l Emin Mahmut Kemal

M›s›r’da Prens Abbas Halim [Paa] merhumun himayesinde senelerce 

kald›ktan sonra “Teemmü’-› kebed”den muztarib oldu. ‹stanbul’a getirildi. 

‹lleti iddetlendi. Paa merhumun kadirinas Prenses Emine Hazretleri 

taraf›ndan hastanede tedavi ettirildi.

Tebdil-i hava etmek üzere -çocuklu¤undanberi büyüdü¤ü ve sevdi¤i- 

Yakac›k’taki evimize götürmek istedim, pek memnun oldu. Fakat orada 

tedavi mükil olaca¤›ndan erbab-› kemalden muhterem Prens Halim Said 

Hazretlerinin Alemda¤›’ndaki çiftli¤ine götürülmesini daha münasip gör-

düler. Bir müddet sonra Beyo¤lu’nda M›s›r apartman›na getirildi.

28 Kânun› evvel 1936 [1355 evvalinin 14 üncü gecesi] vefat etdi. Cenazesi 

-üniversite ve di¤er mekâtib talabesinden ve sair zevatdan mürekkeb gale-

belikle- Edirne kapus›nda ehidli¤e götürülüb kar›daki kabristana defno-

lundu.

Kabrinin ba›nda -merhumun eseri olan- ‹stiklâl Mar›n› talebe, bir a¤›zdan 

okudular, ruhun› âd etdiler.

Kaynak: ‹bnüelmin Mahmud Kemal ‹nal, Son As›r Türk airleri-‹lave, s. 2243.

İbnü’l-Emin Merhumun İzahatı

Mehmet Âkif merhumu ne zaman, ne suretle tan›d›¤›m› ve çocuklu¤una âid 

hat›rât›m› soruyorsunuz. Bir k›sm›n› yaz›yorum; s›k›lmazsan›z okuyunuz.

Akr›bâ ve mensubâttan birkaç çocukla Ahmed Tevfik merhum ve ben alt›ar, 

yedier yalar›m›zda idik. Bizi okutmak için bir hocaya lüzum görüldü. 

Beikten mezara kadar ilim ile u¤raan babam›z ve velini’met-i irfân›m›z 

Seyyid Mehmed Emin Paa merhum, ilm-i hadis tederrüs etti¤i ricâl-i ilmiye-

nin efâd›l›ndan K›rehirli Hoca Mahmud Efendi’den afif ve fâz›l bir muallim 

istedi. ‹pekli Mehmed Tahir Efendi’yi intihab etti. O s›rada Yakac›k’taki say-

fiyemize naklettik. Hoca efendi de oraya geldi. Müahharen âilesini de getir-

di. Pek az fark ile bizim ya›m›zda bir çocuk olan o¤lu Mehmet Âkif’i230 bu 

suretle tan›d›m. 

Son As›r Türk airleri nâm›ndaki eserde de söyledi¤im vech ile Tahir Efendi, 

Fatih Medresesi müderrislerinden, salih, faz›l, vefakâr, sahî, âlicenâp, 

nimetinâs ve mürüvvetmend bir üstâd-› kâmil idi. Her yaz bizimle berâber 

Yakac›¤a giderek, tahsis olunan dâirede oturur, k›a do¤ru yine bizimle 

berâber ‹stanbul’a dönerdi. Bir âile efrâd› gibi birbirimize merbut olduk. 

İbnülemin daha küçük yaştan itibaren,  
İpekli Tahir Efendi’nin rahle-i tedrisinde 
Âkif’le birlikte terbiye almış, ders  
görmüştür. 

(İsmail Kara arşivi)

230 Velâdet tarihi olarak babası ‘Rağif’ tesmiye 

etmişti. Annesi ve komşuları ile bizim evdeki 

kadınlar ve uşaklar ‘Râkif Efendi’ ve bir çok 

sebeple babası mertebesinde olan babamız 

‘Raif Efendi’ ve mekteb arkadaşları ‘Âkif Efendi’ 

derlerdi. Rağif nihayet Âkif’te karar etti. 
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Senelerce kemâl-i ihlâs ve meveddet ile birlikte yaad›k. ‹ncinmedik, incit-

medik.

Henüz on, on iki ya›nda iken Âkif’te airlik alâmetleri görünmiye balad›. 

Vezinli vezinsiz, ma’nâl› ma’nâs›z naz›mlar söylemiye çal››rd›. 

Âkif’i âir yapan, o ma’sumâne güzelliklere gönül veriler, o suretle kendin-

den geçilerdir. Â›k olmayan âir olamaz. Onun â›kâne, âirâne beytleri 

çoktur. Bir zamanlar memleketin maruf pehlivanlar› s›ras›na geçmesi de 

âirli¤inden ve â›kl›¤›ndan ileri geliyordu.

Yar›m as›r evvel söyledi¤i birkaç Fârisî beyit karikatüründen m›srâa benze-

yen u söz, hat›r›mda kalm›:

“‹m eb tâ be-seher nehabîdem be-›k› yâr”.

Amcam›z›n bizden büyük olan k›z› Hatice Cemile231, Âkif ve ben -çocuk-

lu¤umuza bakmayarak müterek gazel söylemiye u¤ra›rd›k. Aruz 

bilmedi¤imiz gibi parmak hesâb›nda da parma¤›m›z yoktu. Ya›m›z, 

ba›m›z, bilgimiz, görgümüz, iir öyle dursun, düzgün birkaç cümle 

yazm›ya da müsaid de¤ildi. Fakat Âkif’in sözlerinden ba’z›lar›, bizim sözleri-

mizden daha iyice idi. Eyâm›z, kitablar›m›z ve kâ¤›dlar›m›z, senelerden 

beri envâ-› ink›lâba u¤rad›¤›ndan o “E’ar-› letâfet-nisâr” da zayi’ oldu. 

Bugün ellerde bulunsayd› birkaç parças›n› naklederim de -bil’âhara en 

de¤erli âirler derecesine yükselen- Âkif merhumun sabavet hengâm›ndaki 

sözlerini okurdunuz ve muhtelif suretlerde mütehassis olurdunuz.

Âkif, muahharen ilm-i aruz tahsil etti. Mümarese için dâimâ nazm ile megul 

oldu. Çocuklu¤unda balad›¤› iirden ihtiyarl›¤›nda da vazgeçmedi. 

Bir zamanlar, onunla Yeniehirli Hüseyin Hâim, Halil Edib, A¤larcazade 

Hakk›, Beyaz›t Kütübhanesi müdürü Hoca Tahsin ve sâir zarif ve âir 

ahibbâm›zla bulutukca nazmen muhavere ederdik.

*

Âkif’in -on dört, on be yalar›nda ve ‹’dâdi mektebinde bulundu¤u esnâda- 

babas› g›rtlak vereminden vefat etti. Âkif’le anas› ve k›z kardei her türlü 

ma’nâs› ile bîkes ve bîçâre kald›lar. Aradan y›llar geçdikden sonra söyledi¤i 

bir manzumede -ki oldukça müteessir olurdu-çekti¤i çileleri nakleder. O 

manzumeden232 bir parças›:

Geldi sâadetle, fakat, nevbahar, 
Bende ne ol neve, ne ol evk var! 
Annemin ›ss›zca kalan lânesi, 
Kardeimin eski yetimânesi, 
Mevceger oldukça hayâlimde ah, 
Görmez olur âlemi art›k nigâh. 
Güç ise de ben nas›l olsam olur. 
Vâlidem amma ne teselli bulur? 
Hem o kad›n hayli belâ-dîdedir, 

231 Hatice Cemile, o zamanlar Âkif’e Gülistan okut-

muştu. Kadın, kendinin hocası olduğunu vefa-

tına kadar söylerdi.

232 Bu manzume Resimli Gazete’de münderictir. 

Mütârekede Fransız ve İngiliz askerleri tarafın-

dan evimizin cebren işgal ve eşyamızın yağma 

edildiği hengâmda Resimli Gazete de götürül-

müştür. Baş muharrirliğini Sâmih Rif’at, daha 

sonra Halil Edip merhumların ifa ettikleri bu 

gazetenin yazı işleri bilâhare bana tevdi olun-

du; Âkif, Halil Edip, Hüseyin Hâşim, Ağlarcazâde 

Hakkı ile gazeteyi muntazaman çıkarmaya baş-

ladık. Damat Mahmud Paşa, Hersekli Ârif 

Hikmet Bey ve -müahharen Şeyhülislâm olan- 

Musa Kâzım Efendi gibi zevat da muâvenette 

bulundular. Gazete rağbet gördü. Birkaç sene 

sonra ba’zı esbabtan dolayı terk ettik. Âkif’in o 

gazetede manzumeleri vardır. Kendi yazısı ile 

birkaç şiiri de defterlerimde mukayyettir. Bana 

gönderdiği mektuplar ve manzumeler mütâre-

keden zâyi olan evrak arasındadır.
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Gördü¤ü âlâm ise nâdîdedir. 

Âilesi munkar›z olmu bütün, 

Kimsesi yoktur, yaln›zd›r bugün. 

Lânesi birkaç sefer olmu harab, 

Can›na yetmi do¤al› i¤tirab. 

Hisseme dümü olan› hiç iken, 

Ben kocad›m çekti¤imiz çilleden! 

Yirmi bee gelmedi sinnim, tuhaf, 

Saçlar›m›n bir ço¤u olmu telef! 

Kalm› olanlar da a¤armaktad›r233,

K›hf›m› t›rt›l gibi sarmaktad›r.

Hoca efendinin irtihali, bizim de maietce en mihnetli zaman›m›za tesâdüf 

etmekle berâber, yaz gelince o yetim âileyi -her seneki gibi- Yakac›¤a götür-

dük. Aradan bir ay geçmi, yahut geçmemi idi ki Mustafa S›dk› Efendi234 bir 

akam üstü geldi. en ve uh merep bir adam oldu¤u halde, çehresi ma¤mum 

idi. Fâciay› birdenbire haber verip de yetim âile ile berâber bizi de dilhun 

etmemek için bir tak›m imâl› mükaddimeler serdediyordu. Nihâyet anla›ld› 

ki -esbâb-› maîetleri yok denilecek derecede az olan- bu bîçarelerin 

Sar›güzel’deki ocaklar› yanm› yahut sönmü.

S›¤›nd›¤› yuvadan da mahrum olan o dertli kad›nla o iki bedbaht çocu¤un bu 

feci haber üzerine ne hale girdiklerini düününüz. O haber-i musibet bizi de 

y›kt›, tutudurdu.

Âkif’in -yukar›daki manzumede söyledi¤i vech ile- anas›, evvelce de yuvas› 

y›k›lm›, oca¤› sönmü bir çileke kad›nd›. ‹kinci def’aki y›k›l› ve sönü 

zavall› kad›n› dünyâya geldi¤ine peîman etti, perîan etti.

Âkif, ite böyle musîbetler, mihnetler, zaruretler, sefâletler içinde Îdadî tah-

silini bitirdi. Kendini ve anas› ile kardeini beslemek için k›sa bir yol bulma-

ya mecbur oldu. Uzun müavere, müzâkereler ettik. Meslekine, merebine 

tamamiyle muhâlif oldu¤u halde -o s›ralarda aç›lm› olan- Halkal› Baytar 

Mektebine girdi. âirlik ve â›kl›k da berâber girdi. Mektebten haftada bir 

defa ç›kar, bir gece anas›n›n yan›nda, bir gece de bizde kal›rd›. Mektebde 

derslerden f›rsat buldukca yazd›¤› manzumeleri bize okur, birer suretini 

b›rak›r, bize gelemedi¤i zamanlar mektebten mektub ve manzume gönde-

rirdi. Hepsi mahfuz iken evimizin igalinde onlar da mahvoldu.

Zaruretle, mihnetle pençeleerek mektebi bitirdi.

S›n›f›n›n birincisi olarak diploma ald›. Orman ve Meâdin Nezâretinin baytar-

l›k k›sm›nda bir hizmete tayin olundu. Fakat yine rahat bulamad›. Yine mih-

netten kurtulamad›. Do¤du¤u günden, öldü¤ü güne kadar safâ yüzü görme-

di, yahut gördü¤üne kani olmad›. Gitti¤i âlem-i ebediyette rahat ve seâdete 

nâil oldu¤unu eltaf-› ilâhiyyeden ümîd etmekle mütesellî oluyorum.

Geçen sene M›s›r’da bulundu¤um esnâda Âkif’le görütük. Hasta olarak 

‹stanbul’a geldikten sonra da mükerreren ziyâret ettim. Her gidiimde mem-

nuniyetini izhar ederdi. Hattâ hastanenin merhuma âlîcenâbâne ve 

Said Halim Paşa geleceğe umutla bakmış 
sanki… Ermeni komitacıları tarafından  
alnından vurulup şehit olacağını nereden  
bilsin?! 

(İsmail Kara arşivi)

233 Babasının da genç iken saçı sakalı ağarmış, saç-

ları dökülmüş idi. Elli dört yaşında vefât etti, 

sakalında bir siyah kıl kalmamıştı.

234 Mustafa Sıdkı Efendi Hocaefendinin “dere beği” 

namile yâdettiği ve talebesi içinde en ziyâde 

sevdiği civanmerd bir adam idi ki hocasının 

hizmetinde bulunurdu. Hocanın vefâtından 

sonra Mehmed Emin Paşa gibi o da âileye 

muâvenet ve sahabetten geri durmadı. Âkif 

ona amca derdi.
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kadirinâsâne muâvenetlerde bulunan pek muhterem bir kad›n -ki muave-

netlerinden ve isminden bahsedilmemesini bana tenbih etmitir- “Âkif de, 

siz de bazan birbirinizden ikâyet ederdiniz. Fakat bakalar› ikâyet etse iki-

niz de raz› olmazd›n›z. Her halde birbirinizi candan severdiniz. Sizin 

s›rr›n›za ak›l ermez” demitir.

Vefât› -beni tarif olunmaz derecede- müteellim etti. Birlikte yaad›¤›m, bir-

likte oldu¤um bunca y›ll›k bir kardeten ayr›lmak elbette can yakar. Pek 

sevdi¤im, dâima iltifat ve riâyetini gördü¤üm Recaîzâde Ekrem Bey merhu-

mun Süzinâk makam›ndan Dilrübâ bir surette bestelenmi olan:

Saklayüp kalb-i mükedderde seni, 
Anar›m âh ile her yerde seni.

ark›s›n› imdi kûe-i inzivâda lâhn-i hazîn ile terennüm ve teellüm etmekte-

yim.

“Hak teâla ruhunu âd eylesün”.

Hamiş: 20 A¤ustos 1314’te Hersekli Ârif Hikmet, Halil Edib ve biraderim 

Ahmed Tevfik merhumlarla H›rka-i erif semtindeki Arushâneye med’uvven 

giderek, Âkif’in nikâh›n› yapm›t›k. Evlendi¤i târih odur. 

Latîfe: Ârif Hikmet, aral›kta “Âkif evlenmezden evvel epey adamd›. 

Evlendikten sonra ……. oldu. Can›m efendim, âir k›sm› evlenir mi?” derdi. 

Zevcesi Tophane Müîriyyeti dâiresi me’murlar›ndan Mehmed Emin Efendi 

nâm›nda bir zâtin k›z›d›r. ‹stanbulludur. Bayan ‹smet. Âkif’in ana baba bir 

Nuriye isminde ve kendinden biraz küçük bir hemiresi vard›r ki berhayatt›r 

ve Ârif Efendi nâm›nda bir zâtin zevcesidir.

Kaynak: Çantay, Âkifnâme, s. 15-19’dan al›nm›t›r.
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274.

Şair Mehmet Âkif

O[rhan] S[eyfi] O[rhon]

Ölümünün 6›nc› y›l›n› and›¤›m›z Mehmet Âkif uzun müddet birbirine z›t 

ah›slar›n sahibi gibi görünmütü. Sadece Müslüman Âkif’in, Türk olm›yan 

Âkif’in ve nihayet Türk ve Müslüman Âkif’in. Onun mânevî yüzüne 

e¤ildi¤imiz zaman bugün yaln›z bu sonuncuyu görebiliyoruz. Çünkü o, 

buydu.

Bunun d››na ç›kmak için Âkif’in yapt›¤› hareketler vard›r. Yazd›¤› iirler 

vard›r. Ortaya koydu¤u düünceler ve prensipler vard›r. Hiç birinin k›ymeti 

yoktu ve hiç biri yaamad›.

Ananeye sayg›s›zl›k diye ba›ndaki fesle M›s›r’a kaçan air, orada arad›¤› 

‹slâm beynelmilelini bulamad›. Türk olarak kald›. Arap Müslümanlar ona 

“Nasarî” dediler, Camiü’l-Ezher’de Türkçe okuttu. Eminim ki Allah’›na 

bütün saffetile kalbini açmak için Fatihin veya Süleymaniye’nin Türk ve 

Müslüman kuca¤›n› çok aram›t›r. Aradan uzun süren y›llar geçti. Ancak 

vicdan›n›n tam huzura kavutu¤u gün, ba›nda apka ile, bu toprakta ölmek 

üzere yurduna döndü¤ü gündü. Böyle bir adam›n Türk olmamas›na imkân 

var m›d›r?

iirlerinde Türkçülük fikirlerine kar› -sanki Müslümanl›kla Türkçülük bir-

birine z›dm› gibi- Müslümanl›¤› müdafaa etti. Âkif’in halis bir Türk airi 

oldu¤u yerler, bütün samimiyeti, vecdi ve huuu ile Müslüman oldu¤u yer-

lerdir. Onun d››nda kalan, hiçbir k›ymeti olm›yan bir iskolâstik fikirler, geri 

düünceler… As›m’da iki türlü kahraman var: Biri, Âkif’in fikirlerinden 

do¤an As›m. Bu bir “haricî” tip, bir softad›r. ‹kincisi airin ilham›ndan do¤an 

As›m: Geri görüündeki As›m, Çanakkale ehitlerindeki As›m.

Mehmet Âkif kadar, millî vas›flar› eksiksiz ta›yan insan pek azd›r. Mahal-

lesile Türk’tür, sporile Türk’tür, sükûtile Türk’tür, konumasile, tevazuu ile 

Türk’tür, hattâ Tanzimat devrine ait sakal› ile.

Türk hars›n›n do¤urdu¤u en tipik adam o idi. Onun devrine ait, bu cemiyetin 

hiç bozulmam› millî bir örne¤ini isteseler Âkif’i tereddütsüz gösterebiliriz.

Âkif’in “Ben ki Arnavudum!” demesi de Türklü¤ündeki tereddütsüzlü¤ün-

dendir. Çünkü Âkif, kendisini bir dakika Arnavut hissetseydi, bir fes için, her 

eyi b›rak›p giden adam burada oturamazd›. Onun Arnavut dedi¤i ey, 

bizim Türk fatihleri, Türk ak›nc›lar›, Viyana muhasaras›na giden Yeniçeriler 

dedi¤imizdir. Ona “Ben Türküm” demek bir nevi “snopluk” gibi geliyordu. 

Nas›l ki yeni lisan meselesinde de ayn› eyi yapt›. Dilimizi de¤itirme¤i hav-

salas› bir türlü kabul etmedi¤i için bu dil hareketine muhalif göründü. Fakat 

öz Türkçenin en güzel örneklerini o verdi.
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Âkif’in, zay›f taraf› inad›d›r. Millî zevki buland›rd›¤›n› zannetti¤i her ey bu 

inad› do¤uruyordu. Bir yabanc›l›k, bir samimiyetsizlik kokusu sezdi mi 

müthi inatç›yd›. Siz, medenî bir nümayi diye otomobile binersiniz, o yayan 

yürür. Siz smokin veya frak giyerseniz o h›rkaya hasret duyar. Siz Frans›zca 

konuursan›z, o sa¤›r ve dilsizdir. 

Türkçe’ye çevirdi¤i Kur’an’› s›rf, yeni harflerle bas›lmas›n diye vermedi. Her 

airin bir çocuk taraf› vard›r, onunki de buydu.

Âkif, kendini oldu¤u gibi de¤il, düündü¤ü gibi gösterme¤e çal›t›¤› zaman 

k›ymetsizdir. ‹slâm misyoneri Âkif, Oflu vâizler kadar bile müessir de¤ildir. 

Birdenbire ba›ndaki fesi, yeil sar›k kesilir ve sakallar› dikenleir:

Karada¤ haydudu, S›rp ee¤i, Bulgar y›lan› diyecek kadar edebî nezahetini 

kaybeder.

Avrupal› Âkif sadece gülünçtü. Arap medeniyetini “Herifler neler yapm›!.”. 

diye anlatm›ya balad›¤› zaman, insan istemiyerek gülümser ve onu bir müs-

temlekeli san›r.

Âkif’in millî, mahallî taraf› güzeldi. Sar›güzel’deki halis ‹stanbul ivesile 

yazd›¤› zaman esizdir. Kaleminin ucundan düen kelimeler, daml›yan su 

sesleri gibi berrakla›r. Türkçe’nin en canl›, en k›vrak ifade tarzlar›n› bulur.

Bir de klâsik medrese kültürile belâgatçili¤e kalkt› m›, Fatih Camii tasvirin-

deki gibi onu, rate bir Muallim Naci san›rs›n›z.

Âkif’in halktan oluundaki lezzete doyulamaz. O zaman kendini bulur. 

Muhitine tastamam uyar. Lisan› pürüzsüzleir. Misline rasgelinmiyen bir 

anlat› güzelli¤ile Türkçe’nin bütün inceliklerini yapar. Bir tâbir bulur, bir 

kelime kullan›r, bir kafiye kefeder. Esiz bir airdir.

ehzadeba›’ndaki Hac›n›n kahvesinde mizac›n› bulan air, muhitinden 

ayr›ld› m› tats›zlam›ya balar. Terkipler yapar, basit hikmetler söyler, liriz-

mini kaybeder. Onun bize anlatt›¤› bu cadde ve bu kahve Türk hars›n›n 

kayna¤›d›r. Orada bizim cemiyetimizin hayat› tekasüf etmi durur.

Keki Âkif bu muhitten hiç ayr›lmasayd›, keki daha az ey bilseydi, hattâ 

keki büsbütün halk olsayd›…

Âkif’in millîli¤i, samimîli¤inde, mahallîli¤indedir.

Millî olman›n as›l vas›flar› da bu de¤il mi?

Kaynak: Ç›naralt›, C. 3, S. 66, 28 Birincikânun 1942, s. 7.

“Baba soyu Rumelili, ana soyu 
Buharalı, doğuş yeri Fatih.  
Yani, tam bir Doğu İslâmlığının  
sentezi bir çocuk”.  
(Sezai Karakoç, Mehmed Âkif)
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275.

Mehmet Âkif

İslâmoğlu Ali Münif

Sene 1919…

Say›s›z ehidi sinesinde saklayan ve onlar›n mübarek kanlarile sulanan bu 
aziz vatan: güzel Anadolu Bizans› ihya hülyasile kudurmu sürüler 
taraf›ndan kahbece istila ediliyor…

Türk’ün öz kanile yu¤rulan bu topraklar üzerinde medeniyet nam›na türlü 
rezaletler, türlü alçakl›klar s›r›t›larak; hora tepilerek birbirlerile yar››rcas›na 
irtikâp ediliyor... Türkleri istismar eden t›ynetleri bozuk yabanc›lar; Arnavut 
R›za Tevfik, Arap Hamdi, Ermeni dönmesi Damat Ferit gibi yabanc›lar bu 
vatan›, sanki Tiran’›, am’› Erivan’› satarm› gibi, satmak denaetini iliyorlar.. 
Senelerle bünyemizde dolaan bu sinsi kurtlardan, kan› bozuklardan görü-
len kallelik ve alçakl›k kar›s›nda dürüst, kahraman, faziletli Anadolu 
Birinci Millet Meclisi’nin hür kürsüsünden gür bir ses afaki titretiyor, irade-
leri çelikletiriyor. ‹manlar› perçinliyor.

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak

Bu ses Burdur meb’usu Mehmet Âkif Bey’in sesidir..

Bu ses yabanc› hakimiyet ve kemirii ile her gün biraz daha uçuruma giden 
büyük imparatorlu¤umuzun izmihlâle yöneldi¤ini en beli¤ bir surette tav-
sifle bunu Fatih-Süleymaniye kürsülerinde inleyerek ifade eden; Çanakkale 
ehitlerine tek ve eriilmez abideyi rekzeden temiz ve faziletli insan örne¤i 
alan Âkif’in sesidir.

Y›llarla vatan vatan diyerek inleyen!

‹ttihad, ittihad diyerek hayk›ran bu temiz insan, u¤runa a¤lad›¤›, u¤runa 
parçaland›¤› aziz vatan›ndan cüda dütü .

Gurbet, diyar›nda vatan hasreti ve günden güne kendisini çökerten hastal›¤›n 
aman vermez pençesinden kurtulamayarak, ayn› pençenin kanl› t›rnaklar› 
alt›nda vatana döndü.

Kanmayan hasretini, sonsuz ›zt›rab›n› yurdun sinesinde dindirdi..

Ve bu suretle o mübarek, o temiz billur hayat a›k ile maukan›n kucakla-
masiyle sona ermi bulundu...

27 Kânunuevvel 1937 [1936]’de  nankör bir muhitte dünyaya gözlerini kapa-
yan Mehmet Âkif beyin art›k tarihe intikal eden cenaze merasimini hülâsa 
etme¤i bu münasebetle ebedi ziyan›n y›ldönümünde müstesna vas›flar›ndan 
kekeliyerek olsun birazc›k bahsederek büyük ölüye ükran hislerini akset-
tirmeye çal›aca¤›m..

Âkif de, Nam›k Kemal gibi, Fikret gibi öldü.. onlar gibi sövülerek öldü.. Âkif  
Fikret münakaas› diye soysuz ideolojiler Türk efkâr-› umumiyesinin önüne 
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ç›kar›ld›. Nihayet adaletin müdahelesile alevlenen k›m›ldan› parça parça 
oldu..

Bu muazzez ölülerin manevi ahsiyetleri gazete ve mecmualar›n sermayesi, 
sürüm vas›tas› haline geldi..

Rahmetli Dr. R›za Nur’un dedi¤i gibi insana bu memlekette mezarda da 
rahat b›rakm›yorlar.. Gençli¤e iman, irade, azim, ahlâk, fazilet misâli mi iste-
niyor? ‹te Âkif ! Yarabbi o ne müthi abide! O ne müthi varl›k!

Ne esef edilecek hald›r ki yak›n tarihimiz Âkif gibi, Nam›k Kemal gibi, Fikret 
gibi adl› k›ymetlere, say›s›z ads›z k›ymetlere çamur s›çratmalara sahne oldu. 
Fakat veyl onlara, veyl onlara ki.

Hepsi neticesiz, hepsi sonsuz kald›. Y›k›lmak istenen abide eriilmesi 
imkâns›z bir da¤ ba› oldu..

Mütevaz› köesinde nur saçan ››k, günele mukayese edilebilir bir hale geldi..

27 Kânunuevvel 1937 [1936], hayalimde daima canlanan, kafam› t›rmalayan 
feci sahne! Baz› (!) gazete sütunlar› aras›na s›k›t›r›larak yaz›labilen bir ölüm 
haberi, okuyan› ürpertiyor, hançerliyor, a¤lat›yor…

Âkif’in ölümü... Ondan maddeten ayr›l›¤›n hüznü hiç üphesiz ac›! Fakat 
ondan lâiki veçhile bahsetmemek ac›lar›n ac›s›..

Hele baz›lar›n›n yazd›klar› gibi, Âkif için, ink›lâb› hazmedemiyerek, vatan-
dan kaçt›, geri düünü ve duyulu idi.. Bir milletin ‹stiklâl Mar› “Korkma” 
ile balamaz, dinden imandan bahseden bir mar Türk’ün mar› olamaz, 
tarz›nda herzelere müteaddit defa rastlad›k..

Bu hezeyanlara cevap verme¤i küçüklük sayar, de¤il ‹stiklâl Mar›, Âkif’in 
bütün eserleri kar›s›nda huu duymayan Türkü tan›mam!

Zaten böyle tek bir Türk yoktur.

Menfaat, h›rs, kin insanlar› niye bu kadar küçültüyor? ‹nsanlar, bu dünyay› 
terkederken, bunlarla de¤il eref, haysiyet ve insanl›klarile kal›yorlar, 
muvakkat olan menfaat u¤runa ebedi olan ereflerini nas›l ayak alt›na atarak 
“insan”lar›n içinde yaayabiliyorlar?

Bu pis fuzulilikler aram›zda yaama hakk›n› ne zaman kaybedecekler..

Ne zaman bu büyük k›ymetlere laik olduklar› yer verilecek ?

27 Kânunuevvel 1937..

Hava so¤uk, sulu bir kar bütün iddetile ya¤›yor.. etraf günlerce evvel ya¤an 
karlar›n erimesinden mütevellid çamur halinde..

Büyük ölünün manevi huzurunda e¤ilmek için M›s›r apartman›na gitmek 
üzere bir arkada›mla beraber yol ald›k.. tranvayla geçerken yolda bir kaç 
bekçi, say›s› gayet az, üç bei geçmeyen bir cemaatin tertip etti¤i ç›plak bir 
tabut götürülüyordu.

Büyük insan›n son nefesini verdi¤i apartmâna giderek cenazeyi arad›¤›m›zda 
bize, cenazenin kald›r›lm› oldu¤u söylenince, y›ld›r›mla vurulmua dön-
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dük, derhal sabah gazetelerinin yaz›lar›n›n tesirile olacak ki Âkif’in tabutu-
nun; o küçük, o mütevaz›, o vakur o say›l› cemaat taraf›ndan takip olunan 
tabut oldu¤unu anlad›k..

Cenazeye Bayaz›t camiinde kavutuk… Geçen zaman zarf›nda merd ve temiz 
duygulu T›bbiyeliler ve üç be Edebiyat Fakültesi talebesi teessür ve heyecan 
içinde cenazenin otomobille götürülmesi için edilen inat ve ›srarla!. 
Pençeleiyor. Di¤er bir gurup Millî mar airinin ç›plak tabutunu anl› 
bayra¤a sarmak arzularile ç›rp›n›yordu.

Neticede bütün inat ve riya ma¤lup olarak güzide kütlenin kollar› üzerinde 
tabiatin o hazin gününde ebedi istirahatgâh›na, büyük varl›k tevdi edildi.

u veya bu her ey bertaraf… ‹smi üzerinde bugün duran sahifelerde çalaka-
lem makaleler yazan, konferanslar veren udeba o gün nerede idiler? 
Kalemleri k›r›k, mürekkepleri kurumu veya hepsi yatakl›k hasta m› idiler?

Peygamberâne bir hayat sürmü, Millî Mücadele’nin mânevi kahraman› 
olan bir ahsiyetin üç adet dostundan baka dostu da m› yoktu? Bunlar 
üstadlar›n›n, dostlar›n›n maddî, manevî teyiinde bulunmak için hangi 
makamattan emir bekliyorlard›?

Mamafi eyi ki gelip te o samimi ve ihtiaml› cenaze alay›na z›t bir dekor tekil 
etmediler.

Âkif’in vatanperverli¤ine, iman›na, karakterine habis emelleri u¤runa 
hayas›zca sald›ranlara güzel bir cevap tekil eder ümidile Âkif hakk›nda 
ç›kan bir broürde ki Hüseyin Nihal’in izah›n› kaydederek yaz›ma son veriyor 
ve diyorum ki bütün çabalamalar semeresiz ve beyhude, bu millet kimin eli 
öpülme¤e, nam› ebedili¤e lâikse, o eli öper, o ismi tebcil eder. Onu kalbinde, 
aguunda hiç bir zelzelenin, tufan›n, kas›rgan›n y›kamayaca¤› mezar› yapar..

Hüseyin Nihal diyor ki: “Vatanperverli¤i tam ve tezats›z bir vatanperverlik-
tir. Âkif, sözle vatanperver oldu¤u halde fiille bunu tekzip edenlerden 
de¤ildir. Vatanperverane iirler yazd›¤› halde en sefil bir namerd ve en rezil 
asker kaça¤› hayat› yaayanlar henüz aram›zda bulundu¤u için Âkif in 
vatanperverli¤i yüksek bir de¤er kazan›r.

Karakter adam› olmak bak›m›ndan ise Âkif esizdir. O, daima bulundu¤u 
kab›n eklini alan bir mayi veya c›v›k bir halita de¤il, eklini s›cakta, so¤ukta, 
borada, kas›rgada muhafaza eden kati bir cisimdi. ‹slâmc› olmas›n› kusur 
diye öne sürüyorlar. ‹slâmc›l›k dünün en kuvvetli seciyesi ve en yüksek ülkü-
sü idi. Bugünkü Türkçülük ne ise dünkü ‹slâmc›l›k ta o idi. Esasen ‹slâmc›l›k 
Osmanl› Türklerinin millî mefkûresi idi. XIVncü as›rdanberi Türklerden 
baka hiç bir müslüman millet, ne Araplar ne Acemler ne Hindliler ‹slâmc›l›k 
mefkûresi gütmü de¤illerdir. Bir Osmanl› airi olan Âkif’te millî mefkûre 
kemaline ermi fakat yeni bir millî mefkûrenin do¤u zaman›na rastlad›¤› 
için geri ve ayk›r› görünmütür.

Mazide yaayanlar›n fikir ve mefkûreleri bize ayk›r› gelse bile onlar› zaman 
ve mekân artları içinde mütalaa etti¤imiz zaman haklar›n› teslim etmemek 
küçüklü¤üne dümemeliyiz.

“Âkif inand›, dönmedi ve öyle öldü”.
Kaynak: Hareket, Y›l 5, S. 9, ubat 1943, s. 
267-269.
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276.

Mehmet Âkif

Nureddin Topçu

Haya s›yr›lm›, inmi: öyle yüzsüzlük ki her yerde… 
Ne çirkin yüzler örtermi me¤er bir incecik perde! 
Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafz-› bîmedlûl; 
Yalan rayiç, h›yanet mültezem her yerde, hak meçhul. 
Yürekler merhametsiz, duygular süflî, emeller hâr; 
Nazarlardan taan mâna ibadullâh› istihkar. 
Beyinler ürperir, Yârab, ne korkunç ink›lâb olmu; 
Ne din kalm›, ne iman, din harab, iman türab olmu! 
Mefahir kaynas›n, gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl… 
Bu izmihlâl-i ahlâkî yürürken, durmaz istiklâl!

O, bu büyük ve korkunç manzaran›n seyircisi oldu. Devirler ona ikrah 
vermiti, devirler!.. Allah’›n insandaki iradesi olan zilletle hamiyeti kahret-
mek için kâh zulme kâh halka güvenen, Allah’›n insandaki tecellisi olan 
isyan› rezil etmek için, halk içinde insan ruhu b›rakmamak için kâh zulüm-
den, kâh halktan yard›m gören devirler. Âkif bunlardan kaç›na ahit olduy-
du! ‹stipdat senelerinde, hürriyetin ilân›nda ve merutiyette, âlemi velveleye 
bo¤madan ruhlarda eserini yaratan kahramanlar gibi, iman ve isyanla dolu 
ruhunu hayat›m›z›n, ruhlar›m›z›n içinde yaatt›. Onun, hayat›m›z içindeki 
varl›¤›n›n portresini çizmek mi lâz›m? Mütevaz› bir beden, siyah bir sakal›n 
k›smen örttü¤ü dindar bir mütevaz› yüz, merhamet ve ma¤firette kendi içine 
çevrilmi çekingen bak›lar. ‹nsanlar içinde nefsinin kurtuluundan baka 
nefsine ba¤l› davas› bulunmayan bu adam, ruhuna selâmet dilemektedir. 
Fakat cemiyet her taraftan ona azap ve ruhuna ikence yapmak için 
haz›rlam› gibidir. Bu adam›n geçti¤i yol kendi etraf›na ruh sahipleri için 
tahammülü güç levhalar› toplam›t›r: Bir yanda eski devrin, Allah kelimesin-
den dünya için bir sürü lanetler ç›karm›, dini zulme, ilmi riyaya vas›ta yapan 
simsiyah, koyu taassuba bürünmü çehreleri ona yaklamak istiyor.. Öbür 
yanda yeni nesillerin, merhameti kendi içinde bo¤mu, yüzünde rahmet 
eseri kalmam›; çehresinin çizgilerile sarholu¤un son saatlerini hat›rlatan, 
gözlerinde, hürmetsizlikle, hayas›zl›kla yaln›z hayvani zevkin feri par›ldayan 
imans›z ruhlar› ona alayla, nümayili hakaretle yakla›yorlar. O, bunlar›n hiç 
birine bakm›yor; yaln›z iman›n›n gösterdi¤i yolda kimseden yard›m bekle-
meden hem tevazula, hem de sa¤lam ad›mlarla ilerliyor.

Bu adam kimdir? Dâhi san’atkâr, büyük milliyetçi veya neslin müridi mi? Bu 
›mar›k ve kibre bürünmü kelimelerin hiç birini kullanma¤a lüzum görme-
den Âkif’in edebiyat ve iir tarihimizde, milletimizin ›zt›raplar›n›n tarihinde, 
vicdanla hamiyyetin tarihinde bir kahraman rolünü oynad›¤›n› gösterme¤e 
çal›aca¤›z.

Âkif’in airli¤ine bu sat›rlarda ancak k›sa bir iaretle dokunup geçece¤iz. Bu 

yaz›n›n dar çerçevelerine onun büyük san’at›n›n tahlilini s›¤d›rma¤› akl›m›z-

“Âkif’e müslüman olduğundan,  
hamiyet ve samimiyet adamı  
olduğundan softa diyen ve içimizde 
yaşayan, neslimizin terbiyesile uğraşan 
birçok bize yabancı ruhlar vardır. 
Bunlar, çoğu da Türkçü oldukları 
halde, Türk Anadolu halkının hislerine, 
imanlarına düşman, dehşetle  
ürktükleri faziletle hamiyetten  
müteneffir, bizim sevgilerimize 
garazkâr insanlardır. Burada dindar  
ve müslüman olana “softa” demekle 
düşülen hataya da işaret etmek  
istiyorum”. (Nurettin Topçu)

(Dergâh Yayınları arşivi)
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dan geçirmeyece¤iz. Âkif iirde Türk dilini, Fuzûlî ve Nedim d›ar› ç›kar›l›nca 
geri kalan divan airlerinin hepsinden, Tanzimatc›lar›n ve Servet-i 
fünuncular›n, hattâ yeni neslin hepsinden üphesiz daha temiz ve daha 
mükemmel olarak kullanm›t›r. Mesele yaln›z sade Türkçe’nin kelimelerini 
kullanmaktan ibaret de¤ildir. Dil deyince üslupta ak›c›l›k, pürüzsüzlük, 
ivede dürüstlük ve bütünlük anla›lmal›d›r. Nesirde Memleket Hikâyeleri 
muharririnin meziyeti daha üstün k›ratta iirde Âkif’te görülür. Bir 
san’atkâr›n ilk ve bal›ca meziyeti üslûba hakim olmas› ve yaln›z kendisinin 
oldu¤u aikâr görülen bir üslubun sahibi bulunmas›d›r. Mevzu ikinci gelir. 
Âkif’in iirinde mevzu tabiat manzaralar› de¤ildir, Âkif resim zevkine sahip 
de¤ildir, diye onun airli¤ini tan›mamak, insan ruhunun ve ruhlar›n kay-
nat›¤› cemiyet hayat›n›n tabiat gibi iirde anlatma¤a de¤er eyler olmad›¤›n› 
kabul etmektir. Böyle bir iddia ruhun de¤ersizli¤ini, ancak eyan›n san’at 
mevzuu olabilece¤i sonucuna var›r. Bu nevi duyular, divan edebiyat›n›n ölü 
tablolarile divan musikisinin ölü na¤meleri içinde çürümü, Servet-i 
fünuncalar›n ruhsuz tasvirleri aras›nda bunalm› nesillerin hakikî san’at› 
kar›lay› tarz›d›r. Âkif’in iirinde mevzu dinî heyecanlarla millî hayat›m›z›n 
her türlü sahneleri, felâketlerimiz, ›zt›raplar›m›z olmutur.

Üsluptan, mevzudan sonra bir yaz›c›ya san’atkâr ve air demek için son söz 
ruhbilim ile estetike b›rak›l›r, acaba Âkif bu mevzular içinde yüksek estetik 
heyecan yaatabilmi mi? ‹te bu noktada Âkif’in san’at›n en yüksek gökle-
rinde yaam› oldu¤unu hat›rlamak için hiç olmazsa “Bülbül”ü, “Gece”yi 
“Secde”yi tekrar gözden geçirmek kâfi gelecektir. Bu yaz›n›n davas› bir san’at 
meselesi olmad›¤›ndan ciddî bir ruhbilim ve estetik iddias›n› burada 
tükedemiyece¤iz. Eflatun felsefesinin anlatt›¤› mutlak ak›n, ferdî ruhu 
Allah’la birletiren en kuvvetli cezbenin sahibi oldu¤unu o bir beyit içinde 
anlatt›:

K›y›lmaz lâkin, Allah›m, bu gay olmu yatan vecde... 
B›rak, “Hilkat”le olsun varl›¤›m yekpare bir secde!

Âkif “Millî” san’atkâr de¤ildi, dediler; milliyetçi de¤ildi, diye itiham ettiler. 
Evet, o da milliyetçi oldu¤unu, hiç bir zaman iddia etmedi. Fakat hangi mil-
liyetçimiz bu “millet”e onun kadar hizmet etti? Türkçülük ülküsü adile 
Kürtçülükten balay›p sonunda lây›k olarak ölen Ziya Gök Alp mi? Senelerce 
genç nesillerin, isminin propogandas›n› etraf›nda toplad›ktan sonra günün 
birinde yüksek memuriyetlere geçerek mefkûreden istifa eden Hamdullah 
Supbi mi? Gayeleri resimlerini duvarlara ast›r›p isimlerini mukaddes 
yapt›rmak olan bu adamlar, bu milletin ac›lar›na zerre kadar kendilerini 
adamad›lar. Bu millete ruh ve imanla ba¤lanarak, iirile oldu¤u gibi iradesi-
le de, menfaats›z riyas›z en büyük hizmeti yapm› olanlar bunlar de¤il, 
Âkifler ve Âkif gibi bugün adlar› unutulmu olanlard›r. Millî Mücadele’de 
Ankara’da meb’us iken s›rt›nda eski paltosile gezdi¤i halde “‹stiklâl Mar›” 
için kânunla kendisine verilmek istenen beyüz liray› samimiyet ve hamiyet-
le reddetmi, millete b›rakm›t›. Son senelerde Kur’an tercümesi için ald›¤› 
paray›, tercümeyi yapmad›¤› halde geri vermedi¤ini ileri sürenlere, Âkif’in 
tercümeyi yaparak mukaveleyi ifa etti¤ini, fakat o tercümenin muhafaza edi-

lerek Âkif’in borcunun di¤er ahsî bir mukavele ile merhum Elmal›l› Hamdi 
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hocaya devredilmi oldu¤unu, Hamdi Elmal›’n›n da tercüme ile tefsiri birlik-
te kendisi yaparak mukavelenin tamamile yerlerine getirilmi oldu¤unu söy-
lemekle iktifa edece¤iz. Baz› dillerde dolaan bu gibi iddialar, Âkif’in fazile-
tini çekemeyenlerin daha bir çok iftiralarile, dedikodularile birlemektedir. 
Daha son demlerinde ‹stanbul’da, hastahanede iken, hem de muhtaç oldu¤u 
halde, kendisini candan sevdiklerine pek iyi kani oldu¤u en samimi ve hakikî 
dostlar›n›n bile tedavisi için ortaya koyduklar› paray› reddetti, kabul etmedi. 
Bunu bir kalp meselesi yapm›t›. Ömrünün bir demi ibadetsiz geçmeyen bir 
adamd›! Zira her hareketinde kalbin hulusunu, Allah’›n r›zas›n› dilemiti.

San’atindeki millî kuvveti anlatmak, yine bal›ba›na bir tetkik mevzuu 
olmal›d›r. Viktor Hügo’nun Sefiller’indeki heyecan› parça parça yaratt›. 
Milletimizin hayat›, derin bir merhamet lirizmi içinde, onun iirlerinde en 
mühim sahnelerini bulmutur. “Küfe”, “Meyhane”, “Bayram”, “Seyfi Baba”, 
“Kör Neyzen”, “‹stipdat”, “Hürriyet”, “Mahalle kahvesi”, “Köse ‹mam” gibi 
parçalar millî ruhumuzun en sad›k akisleridir. “Millî”, “Millet” kelimelerini 
çok kullananlar›n millete, hizmetkâr, “Milliyetçi” ve “Türkçü” geçinenlerin 
Türk’e ba¤l› olduklar›na inan›, imdiye kadar bu millete pek a¤›r derslere 
mal olmutur. Bugün Fikret’in, o¤lu Halûk’u Amerika’ya göndermi olmas›n› 
alk›lay›p gençli¤e örnek gösterecek kadar çürümü, o kadar la’netle an›lmaya 
de¤er ruhlar, k›zlar› Amerikal›da, servet menbalar› Amerika’da bulunan mil-
liyetçiler, Abdülhamid’in bendeli¤inden, ‹ttihat ve Terakki çömezli¤inden 
yetiip milliyetçi geçinen mühim imzalar ve büyük isimler: Âkif’in dümanlar› 
hep bu milleti sevmeyenler aras›nda görülmektedir. Bu millet halk›n›n müte-
vaz› tabakas›n›n insan yaay›ile kald›, müritlik taslamad›, “Yalanc› peygam-
ber” rolü oynamad›. Yüksek mevkilerin h›rsile daima muvaf›k reyler kullan-
maya al›m› ellerin kirine bulamadan dergâhtaki sakin köesinden ilahî bir 
na¤me içinde nesillere takip edecekleri yolu gösterdi:

Allah’a dayan, sa’ye sar›l, hikmete ram ol… 
Yol varsa budur, bilmiyorum baka ç›kar yol.

Fakat Âkif’in as›l büyüklü¤ü, onun insanl›¤›nda, fazilet ve hamiyet 

kahramanl›¤›ndad›r. O, asr›n›n hemen tamamile kaybetti¤i eyi, büyük 

insan karakterini yaatt›. Hiç bir sergerdeye uak olmad›, bende olmad›, 

büyüklük dilenmedi; kalblerimizin saltanat› onundur. Hayat›n›n ba›ndan 

sonuna kadar kalbini her eye üstün tuttu. Her türlü zorbada, arlatanda 

yüksek sandalyalar›n lütfetti¤i sahte öhretleri ele geçirenlerde büyüklük 

vehmetmek, neslimizin kuca¤›na at›ld›¤› aldan›lar›n belki en fecii, en 

gaddarcas›d›r. Biliyorum, gençler derslerini ezberlemekle çok megulken bu 

hakikati hiç ö¤renmiyecekler, daima alk› toplayan› büyük sanacaklard›r. 

Biz ise en büyük adam ve kahraman denilen ahlâkî ahsiyet sahibinde u iki 

karakterin esasl›, oldu¤unu görüyoruz;

1. Ömrünün ba›ndan sonuna kadar ayn› kanaat, ayn›, iman, ayn› irade sahi-

bi olmak. Karaktersiz adam, imans›z adam, ahlâks›z adam, her devre, her 

muhite uyand›r. Yahudi eseri sosyoloji mektebinin bir nevi ahlâk kaidesi 

halinde dünyaya saçmak istedi¤i bu karaktersizlik, Fikret’den baka, Âkif’in 

ve karakter Âkiflerinin bütün dümanlar›nda vard›r. Âkif’in varl›¤›m›zda 
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ilâhî bir nefha olan ruhuna sahip oldu¤u andan sonra hep teekkül etmi, 
iradesindeki birli¤in açt›¤› izde ilerlemi, iirinde yaatt›¤› heyecanlar› siya-
si hayat›nda da daima hak zümresile beraber kalarak yaatm›, ne din, ne 
parti, ne fikir de¤itirmi, büyük ruhuna, Allah’la beraber sahip olarak 
ölmü bir kahramand›r. ‹te büyük adam, bu tek çehrenin sahibi olan 
adamd›r. Fikir ve siyaset hayat›nda “tekâmül ediyorum, ink›lâp geçiriyorum” 
diye devirler ve y›llarla beraber de¤imi soytar›lar iskelet ruhlar›n› sefil 
menfaatlerine veya iradesizliklerinin gururuna âlet yaparak yaayanlard›r. 
Gençlik de¤ien devirler içinde hiç de¤imiyene kahraman ve büyük demeli, 
onlar›n nam›na ebedi olacak heykeller yapmal›d›r. Zaten ancak hayatlar›nda 
de¤imedikleri gibi ebediyet içinde de ruhlar› de¤imiyecek olanlar›n yer 
yüzündeki heykelleri de¤imeden kal›r, ebediyen an›l›rlar,

2. Kahraman›n ikinci karakteri de kuvvet ve üstünlük taraf›nda bulunma-
makd›r. Bu adamlar her sahada, daima galebe edebilen haks›zl›¤›n ve onu 
körü körüne alk›layan kalabal›¤›n d››nda kalm›lar, nehrin ak››na kar› 
gelmiler, umumun zorlu hareketine gö¤üs germilerdir. Kalabal›¤›n ve onu 
tekilâtland›ran kuvvetin yan› s›ra yürümek kolayd›r, zevklidir, menfaat 
getiricidir, devlet ve ikbal sandalyalar› temin edicidir. Bu yoldan gidene kah-
raman denemez. Zira umumun gidii hak yolunda ise bir kahramâna lüzum 
kalmam› demektir. Fakat hiç de böyle olm›yor, hiç bir zaman halk kütleleri 
kendiliklerinden hak ve hakikata do¤ru komuyorlar. ahsi menfaat 
h›rs›zlar› her zaman çok bulunuyor. Onlarla ve onlar›n aldat›p harekete 
geçirdi¤i kütlelerle çarp›acak kahraman tek ba›na bu kör kuvvetleri 
yenme¤e mecburdur.

Kahraman›n bu iki karakterini, nam› ebedili¤e lây›k olan Nam›k Kemal de, 
bir de mütevaz›, dindar ruhile sessizli¤in daha sa¤lam içten akislerini seçmi 
olan Mehmet Âkif’te buluyoruz, Âkif, bir ruh ve karakter kahraman›d›r.

Âkif’e müslüman oldu¤undan, hamiyet ve samimiyet adam› oldu¤undan 
softa diyen ve içimizde yaayan, neslimizin terbiyesile u¤raan bir çok bize 
yabanc› ruhlar vard›r. Bunlar, ço¤u da Türkçü olduklar› halde, Türk Anadolu 
halk›n›n hislerine, imanlar›na düman, dehetle ürkdükleri faziletle hami-
yetten müteneffir, bizim sevgilerimize garazkâr insanlard›r. Burada dindar 
ve müslüman olana “softa” demekle düülen hataya da iaret etmek istiyo-
rum. Softa, ahlâk taassubu yaatan, herkeste kendi ahlâk ve telakkilerini gör-
mek isteyen, ancak kendisi gibi duyup düünmeyeni ittiham edene denir. u 
halde dinin oldu¤u gibi, ilmin, ahlâk›n, milliyetin, hattâ insaniyetin bile sof-
talar› vard›r. Âkif’i, s›rf kendilerinin ve devirlerinin ahlâk›na tabi olmad› diye 
softal›kla ittiham edenler, bu hareketlerile her biri kendi sahas›nda softa 
oldu¤unu anlatm› oluyorlar. Fakat bunlar neslimizin çocuklar›n› da, kendi-
lerinin de pek iyi kavrayamad›klar› bir tak›m bilgileri y›llarca süren gençlik 
esnas›nda onlara ezberletmek suretile softa hale koymak hususunda hum-
mal› bir taassup gösterdiler, Onlar›n bedbaht eseri kar›s›na bugün 
duydu¤umuzu büyük ruh sahibinin u sözünden daha güzel anlatacak 

vas›ta bulam›yorum:

Utand›m a¤layarak, a¤lad›m utanmayarak!
Kaynak: Hareket, Y›l 5, S. 9, ubat 1943, s. 
271-274.
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277.

Mehmet Âkif hasta döşeğinde

İsmail Habib [Sevük]

1936 yaz›na do¤ru, büyük ve hasta airi, Pangalt› Sa¤l›kevi’nde ziyarete gidi-

yorum. Kendisiyle Millî Mücadele y›llar›nda Taceddin Dergâh›’nda bal›yan 

ahsî bir muarefemiz vard›. ‹smimi verip de odaya girince, küçük oday› dol-

duran ziyaretçilerden iki üç tanesinin ç›kt›¤›n› gördüm. Yata¤›n yan›ndaki 

sandalyay› göstererek:

“‹yiki geldin”, dedi. “Bak, yata¤a m›hl›y›m. Teekkür için sana gelemedi¤imden 

üzülüyordum. ‹yiki geldin.”

“Ne teekkürü üstat”, dedim. “Biz bir yandan vatana geldi¤inizden dolay› 

sevinir, bir yandan da…” Sözümü bile bitirtmiyerek, odadaki genci gösterdi:

“Okudu, okudu, bir türlü bitmedi. Kitab›nda beni ne kadar uzun uzad›ya 

yazm›s›n ayol.”

Me¤er sonradan ö¤rendim. Mehmet Âkif M›s›r’a gittikten sonra memleketi-

mizde isminin bile an›lmad›¤›n› san›yormu. Halbuki liselerin son s›n›f›nda 

okunan ve resmen Maarif Vekâletince kabul edilip Devlet Matbaas›’nda 

bas›lan Edebî Yenili¤imiz’de kendisinin uzun uzun, hem de hakk› olan hür-

met ve ehemmiyetle, bahsedildi¤ini görünce o kadar çok sevinmi ki Mithat 

Cemal gibi ziyaretine gidip gelen yak›nlar›na hep bu sevincini anlat›rm›.

Netekim, Mithat Cemal büyük dostu için yazd›¤› Mehmet Âkif kitab›n›n 

172inci sahifesinde u sat›rlarla o hadiseyi telmih eder:

“Bir gün M›s›r Apartman›’ndan ç›kan ‹smail Habib’i uzaktan gördüm. Ben 

odaya girince Âkif:

“Senin dostun imdi burada idi”, dedi.

“O benim de¤il, senin dostun” dedim. “Kitab›nda seni o kadar candan 

be¤eniyor ki…” Duda¤›nda henüz, bir tebessümlük kan vard›; gülümsedi:

“Öyleyse hakikat›n dostu!” dedi. Bu sözü kendisiyle e¤lenece¤i zaman kul-

land›¤› sesle söylüyordu”.

üphesiz Mehmet Âkif’in sevinci kitapta kendisinden bahsedilmesinden 

de¤il, Vatan’›n resmî liselerinde dahi okunup durdu¤unu ö¤renmesinden 

ileri geliyordu. Zaten hayat›n›n son sevinci de Vatan’da ölece¤ini bilmesiydi.

Edebiyat âleminden bahsederken Faruk Nafiz’in o s›rada yeni ç›kan güzel 

bir gazelini okudum:

Bir kafileyiz ki âd›m›z yok 
âdolmak için inâd›m›z yok

Seyyâresiyiz feza-y› nâz›n 
Bir nokta-i istinâd›m›z yok
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Dergâh-› bülend-i kibriyây› 
Tâcize de¤er murâd›m›z yok

Mânend-i ilâh perde-pûuz 
Âsâr üzerinde ad›m›z yok

Çok be¤endi fakat gazelin sonuncu mukatta beytini okuyamad›m:

Mahlûka inanan olur mu Faruk 
Hallâk›na itimad›m›z yok.

Bir kaç gün sonra Faruk Nafiz’i görünce kendisine vak’ay› anlatt›m. Me¤er 

gazelin bu son beytini o da okumam›. ‹kimizin de maksad› onun 

Müslümanl›k taraf›n› incitmemekti. Halbuki Mithat Cemal’in kitab›ndan 

ö¤reniyoruz (s. 162) Âkif bu mukatta beytini Mithat Cemal’den iittikten 

sonra, gene ziyaretine gelen aire: “Benim Müslümanl›¤›m bu beyitten 

rahats›z olmaz, Faruk Nafiz!” demi. 

Âkif’in Kendim ‹çin bal›kl› ve alt› m›sral›k küçük ve son iiri, kendisi daha 

‹stanbul’a gelmeden biraz önce, elimize geçmiti ve bu iir ‹stanbul 

mecmualar›n›n birinde intiar etti. Bunu niçin ve nas›l yazd›¤›n› air, bir 

daha kalkam›yaca¤› hasta yata¤›nda öyle anlat›yordu:

M›s›r’da, aç›k bir yerde, foto¤raf›n› çekmiler. Foto¤raf airin yere aksetmi 

gölgesiyle beraber ç›km›, demek gölgesi topra¤a kavutu, halbui dermans›z 

airin kendi hâlâ… Hatal› oldu¤undan üphelendi¤im bu iirin intiar eden 

eklini okudum. ‹yi ki okumuum, üç esasl› hata varm›: “Aman düzeltin 

‹smail Habib” diye do¤rusunu okudu. Hele intiar eden manzumede:

Daha birkaç y›l eminim bu hayat›n yükünü

m›sra›na yaln›z k›zm›yor, bunu âdeta Allah’a bir isyan sayarak “Daha birkaç 

y›l ya›yaca¤›m› nas›l söyliyebilirim?” diyor ve bana manzumenin do¤rusunu 

dikte ettiriyordu:

u serilmi görünen gölgeme imrenmedeyim 
Ne saadet, hani, ondan bile mahrumum ben.

Daha bir müddet eminim bu hayat›n yükünü 
Dizlerim titreyerek çekme¤e mahkûmum ben

Çöz de ya Rab, yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n› 
Bana çok görme nihayet bir avuç topra¤›n›.

Ahirete gitme¤i, Erenköy’üne bilet al›r gibi, en tabiî bir eda ile, ne korku, ne 

kin, ne dünyaya nedamet, ne Cennet’e itiyak; ahrete gitme¤i topra¤›n 

yata¤›na yatmak gibi en tabii bir hâdise halinde anlatan iirin yaz›l›› bitin-

ce, hâlâ kafas›nda çengellenen evvelki fikrini koparmak istercesine: “De¤il 

mi ama, birkaç y›l diyebilir miydim?” diyor ve ilave ediyor: “Daha bir müddet 

denebilir, bu muayyen de¤ildir, birkaç dakika da bir müddettir, birkaç hafta 

da”. Ve büyük air birkaç hafta sonra öldü. 
Kaynak: Do¤u (Büyük Ülkü Gazetesi), ubat 
1943, Mart-Nisan 1943,  S. 5-6, s. 9-10.
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278.

Mehmet Âkifimiz

Behçet Kemal Çağlar

Sanatta inanman›n ana art oldu¤u gün geçtikçe her baa yerleiyor, her göze 

çarp›yor.235

‹nanmak laz›m. Terennüm etmek için sevmek ve inanmak.

‹nsana, konuabilen hayvan derlerdi. Biz, insan inanabilmekle hayvandan 

ayr›land›r, diyoruz. ‹nanmayan zekâ, bir maymun zekâs›ndan farks›zd›r; 

sivri ve maymun zekâya k›ymet verenlerden de¤iliz. 

‹nanmak, insanl›¤›n; inanmak, airli¤in; inanmak, dürüstlü¤ün ilk art›.

Hiç inanmayandan, inanmak kabiliyetini kaybetmi olandansa, inand›¤›m›z 

eylerin büsbütün z›dd›na inananlar› yan›m›zda, yak›n›m›zda görmeyi bin 

kere tercih ederiz. 

Onun içindir ki, hiçbir eye inanmad›¤›, inanmak hassas›n› kaybetti¤i için 

adam yerine koymad›¤›m›z bir çok dejenere de¤erciklere dudak bükerken, 

davam›z›n aksi davaya saplanm› olanlar› bile say›yoruz ve sayg› ile an›yoruz.

Mehmet Âkif’e gelince, bu, o müstesna yüksek insanlar›m›zdan ve sanatkâr-

lar›m›zdand›r ki, milletimizin en kara günlerinde m›sralar› iman›m›z›n, 

ümidimizin birer remzi halinde dudaklar›m›zda yaam›, kalbimize hak 

olmutur.

Bu yüksek air, o günkü havaya kendini o kadar vermi, bütün bir H›r›stiyanl›k 

âleminin bize hücumuyla o kadar dinç, o kadar kavurucu bir Müslüman kini 

duymutur ki, bir vecdli ve huulu aksülamelin cazibesine kap›lm› ve muhi-

tinin sonraki inkiaflar›ndan habersiz kalm›, arkada kalm›t›r. Arkada 

kalan bir ››k, fakat ››k! Parlayan, yanan ve gönülleri tututurabilen ››k.

Kavrayamad›¤› ve inanmad›¤› an susmutur, bir daha bu mevzuya dönme-

mitir. Fakat gönlünün hissini bir ayet icaz›yla ifade etmesini, gönlünün 

hakk›n› bir kalem müahidi gibi vermesini bilmitir. Onu tebcil etmek gerek!

Londra’da ilk mektubumu, elime geçen son kitab› dolay›s›yla, Mehmet Âkif 

için yazm›t›m. Önümde Mehmet Âkif’in millî mücadele karargâhlar›ndaki 

arkadalar›na yazd›¤› bir ateli mektubu var ve içim, yeni inanlarla ezelî 

iman›m›n yeni tezahürleri ve evkleriyle dolarken, bu airin yolumuzdan 

münharif ve eski bir imana ba¤lanmaktaki insanî ve samimî vecdini an›yor 

ve yeni mücadelelerin yeni marlar›n› yazabilecek bir Mehmet Âkif olabil-

mek için onun o yoldaki iman› kadar asil ve derin iman› bu yeni yollarda duy-

mak ve beslemek laz›m oldu¤una inan›yorum.

Kaynak: Do¤u (Büyük Ülkü Gazetesi), ubat 1943, Mart-Nisan 1943,  S. 5-6, s. 11-12. 

Behçet Kemal Çağlar, Yahya Kemal’in  
mezarı başında bir anma toplantısı sırasında.

235 Şair Behçet Kemal Çağlar’ın Âkif’in ölümü aka-

binde yazdığı satırlarla bugün itibarıyla -Şubat 

1943- yazdıkları arasında hiçbir değişiklik 

olmamıştır: “Mehmet Âkif, bizde bütün inan-

sız, gevşek iradeli, sivri zekâlı yazıcıların ara-

sında bir şeye inanmış olması, mukaddes bir 

fikri sabite sahip bulunması itibarile, temayüz 

etmiş bir büyük insandı. Heyecanı bir imandan 

alıyor ve bunu şuurile, bilgisi ile işlemesini 

biliyordu; yıllardır hasretini çektiğimiz 

san’atkâr tipi… Ne yazık ki: İmanını yuğurduğu 

ve gönlünü kaptırdığı senelerde zamanının  en 

müsbet, en verimli, en heyecan bağışlayıcı 

mefkûresi İslâmlıktı; kendini ona verdi ve bir 

daha alamadı; alamazdı. San’atkâr olan bir 

insan bir kere bir ideale bağlanır, bir Kâbe 

tanır, insan iki defa doğamaz; san’atkâr da 

ruhta ve şuurda bir defa doğar. Her adımda bir 

fikir ve karakter değiştirmek, bizim soytarı 

dediğimiz ve şimdiki neşriyatlarile de kendilik-

lerinden bu yolu tutmuş olan insanların 

kârıdır. (Kurun, 4 İkincikânun 1937, s. 3).
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Kartpostal olarak basılmış bir Âkif fotoğrafı. Kartın arkasına  
Eşref Edib’in elyazısıyla yazılmış Âkif’in son şiiri.

Şu serilmiş görünen gölgeme imrenmedeyim; 
Ne saadet? Hani ondan bile mahrumum ben. 
Daha yıllarca eminim ki hayatın yükünü  
Dizlerim titreyerek çekmeye mahkûmum ben. 
Çöz de artık yükümün kör düğüm olmuş bağını,  
Bana çok görme, ilahî, bir avuç toprağını!. 

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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279.

Edebiyat mahkemesi: Mehmet Âkif

Necip Fazıl Kısakürek236 

Mehmet Âkif’in ruhu, reisin “isminiz?” sualine cevap verdi:

— Ragiyb... Sonradan Mehmet Âkif...

— Baban›z›n ad› ?

— Arnavutlu¤un ‹pek kasabas›na ba¤l› Suisa köyünden Nureddin 

a¤a o¤lu ‹pekli Temiz Tahir Efendi.

— Annenizin ad› ?

— Tokad’a hicret etmi Buharal›lardan Hekim Hac› baba torunu 

Emine erife Han›m.

— Do¤du¤unuz yer ve y›l?

— ‹stanbul, 1873...

— Savc›, hakikate ayk›r› olarak air say›ld›¤›n›z›, bu öhretin incelene-

rek hakikatin ortaya ç›kar›lmas›n› ileri sürüyor. Ne dersiniz ?

— Safahat’›mda e¤er iir ar›yorsan, arama.

Savc› söz ald›:

— imdiye kadar Âkif’ten bahseden eserler onu bilhassa üç bak›mdan 

büyük âir diye tan›tm›lard›r. Realist cephesi; ‹slâm birli¤i ideo-

locyas› ve içtimaî fayda gayesi. Binaenaleyh Âkif’in bu cephelerden 

muhakemesini, âmme ahitleri olarak Fuat Köprülü, Agâh S›rr› 

Levend ve Fevziye Abdullah Tansel’in dinlenmesini isterim.

ahitlerin dinlenilmesine kaçar verildi, Fuat Köprülü, hüviyeti tespit olun-

duktan sonra dedi ki:

— ‹ttihad-› ‹slâm mefkuresinin bu kudretli müterennimi aruza bütün 

Türk edebiyat›nda misli görülmemi bir kudretle hâkimdir. Lisan› 

sade, ifadesi selis, üslûbu canl›d›r. Garp airlerinden müteessir 

olmayan ve halk içinden yetien bu demokrat air, Türk edebiyat›n›n 

en kudretli nâz›m›d›r.

Agâh S›rr› Levend, unlar› söyledi:

— Âkif’in realizmi bazan o kadar ileri vard›r›r ki, insan› i¤rendirecek 

levhalar tasvir etmekten çekinmez. Yine Mahalle Kahvesi’nden:

Kiminde el falan asla kar›m›yorken ie 

Kiminde durmadan iler benâm-› endie 

Al ite: beyne burundan gerek demi de hulûl 

Taharriyat-› amikayla muttas›l megul 

Mühendis olmal› mutlak u ak sakall› adam 

Zemine daire eklinde ya¤d› bir balgam 

Basında yapılan Âkif tartışmalarına 
müstehzi bir edayla yaklaşan Necip 
Fazıl bütün tarafların katıldığı hayalî 
bir mahkeme kurar. Mahkemenin  
kararı şu olur: “Mehmet Âkif’e, temsil 
ettiği mücahede ve hamle hedefindeki 
aslî değer bakımından bir çelenk  
vermeğe, fakat çelengin üzerine şu 
kaydın yazılmasına karar verdi:  
Doğru yolun kifayetsiz mütefekkirine,  
küçük şairine, fakat hayatıyla büyük 
feragatkâr ve namuskârına Allah rah-

236 Yazı “Üç Yıldız” müstearıyla yayınlanmıştır.
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Abanm› oldu¤u bir yamr› yamru de¤nekle 

Mümaslar çizerek soktu belki yüz ekle!

Ankara Atatürk Lisesi edebiyat muallimi Fevziye Abdullah dedi ki:

— Âkif’e göre edebiyat, ferdî tehassüsleri de¤il, ancak içtimaî yaralar› 

tehir eden, bunlar›n çarelerini ortaya koyan bir vas›tad›r, Mehmet 

[Muhammed] Abduh ile Cemalettin Afganî’nin ileri sürdü¤ü fikir-

leri hemen aynen Mehmet Âkif’in birinci Safahat’›ndan sonra 

neretti¤i eserlerde buluruz. Mehmet Âkif’in içtimaî manzum 

hikâyelerinin mevzular› her zaman rastlanan, dikkati celbetmeyen 

hâdiselerdir. u halde Sadi ve Düma Fis Âkif’in müahedelerini bu 

gibi meselelere çekmek itibariyle ahsiyetinin teekkülünde büyük 

bir rol oynam›t›r.

Bu ahitler dinlenildikten sonra, savc› mütaleas›n› bildirdi:

— Çok iyi tan›d›¤›n›z Mehmet Âkif hakk›nda gerek imdiye kadar 

bas›l› olarak ileri sürülen düünceler, gerek burada söylenenler, 

hemen istisnas›z, bir noktada ittifak ediyor: Âkif air de¤ildir. Bunu 

evvelâ kendisi söylüyor, sonra da eserleri... Bir tak›m manzum 

nesirler yazm›; tasvirler yapm›, hikâyeler anlatm›, vaazlar 

vermitir. Kendini zorlaya zorlaya, manzum istida dahi kaleme 

alm›t›r. iirindeki realizm telâkkisinin ise müstehcenden farks›z 

oldu¤u görüldü. Üstelik, baz› ahitlerin iddias› hilâf›na, aruza 

hâkim de¤il, mahkûmdur. Nas›l Mehmet Emin’in manzumelerinde 

hece vezninin t›k›rt›s› her eyin üstüne ç›karsa, Âkif’in manzumele-

rinde de aruzun tak›rt›s› düünceyi de, di¤er unsurlar› da bast›r›r. 

iir gibi görünen m›sralar› ise tercüme veya fark›nda olmadan 

bakas›n›n sözlerini tekrarlamad›r. O da Fikret gibi atletik seciyele-

rin izofreniye müsait yap›s› icab›, asla fiiliyata intikal edemeyerek 

nihayet iki damla gözya›nda karar k›lar.

Geriye ideolog taraf› kal›yor. Bu temayül, Âkif’te uurlu bir görüün mahsu-

lü de¤ildir. 1908’den sonra balar. Kör bir sevkle pelerine tak›ld›¤› Abduh 

ve Afganî’yi tercüme etmekle kal›r. ‹slâm birli¤i fikri onda milliyet fikrini 

unutturamaz:

Kalk baba, kabrinden kalk

Diriler komad› imdad›na, sen bari yeti... 

Arnavutluk yan›yort hem bu sefer pek müthi

Bunu benden duyunuz, ben ki, evet Arnavudum 

Baka bir ey diyemem, ite perian yurdum.

der. ‹deolocya alan›nda aksiyondan mahrum, muayyen bir s›n›f›n menfaat-

lerine bilmeyerek âlet mevkiindedir. Hakikî idealistin sonuna kadar müca-

dele karakterine onda rastlanmaz. Bilâkis, fesini ç›karmamak için M›s›r’a 

kaçmay› tercih eder. O da Fikret gibi, cemiyet kar›s›nda bedbindir, küser. 

‹çtimaî fayda prensibine gelince... Zaman› itibariyle, faydac›l›k prensibiyle 

Âkif’in bazı fikirleri bakımından kendisine 
benzetildiği Cemaleddin Afganî.

(İsmail Kara arşivi)
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Tanzimat devrinin zihniyetine dönmü olan Âkif’in cemiyete telkin etmek 

istedi¤i fikirler o devirde cemiyete hiç faydas› görülememi fikirlerdi. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu tekil eden unsurlar›n milliyet ve kavmiyet fer-

yatlariyle bayrak açt›klar› bir devirde onlara, kendi cinslerinden olmayan bir 

din memuru etraf›nda birlemek tavsiye ediliyordu. Cemiyetler tarihinde 

ileri bir merhale temsil eden milliyet fikriyle k›p›rdanan ve çoktan 

parçalanm› olan Osmanl› camias›n› ‹slâm birli¤i gayesiyle kalk›nd›rma¤a 

çal›mak, “ittihad-› anas›r”› siyasetinden pek te farkl› olmayarak, nehri tersi-

ne ak›tmakt›. Nitekim tarih, bu görüün k›sal›¤›n› ispat etti: Araplar, 

Arnavutlar, Hintliler, Afganl›lar, M›s›rl›lar ayr› birer devlet yolundalar. ‹ddia 

makam›n›n görüü budur. Hülâsa mucip sebeplerinin istendi¤i kadar tafsil 

edilebilece¤ini temin ederek, Mehmet Âkif’in kuvveti diye, ileri sürülen her 

noktan›n, onda birer zaaf tekil etti¤i iddias›nday›z. Bu itibarla kendisinin 

baaramad›¤›, tahakkuk ettiremedi¤i bir idealizme salik görünerek âmme 

efkâr›n› aldatmak, air olmad›¤› halde; edebiyat tarihlerine girmek 

suçlar›ndan dolay› ad›n›n iir sahas›ndan ihrac›na, idealistlik payesinin 

ref’ine karar verilmesini talep ederim.

Âkif, dudaklar›nda ince bir tebessüm, aya¤a kalkt›:

— Adalet huzurunuzda, hak ve hakikat ad›na taraflardan herhangi 

birinin mümessili olmak mevkiindeki savc›, öyle görüyorum ki ne 

bana z›t olanlarla beraber, ne de z›tlar›m›za z›t olanlarla bir 

arada... Savc›n›n u anda dil verdi¤i temayül, hiçbir tarafa ve hiçbir 

eye inanmamak ve güya “tarafs›z keyfiyet” diye mevhum bir 

k›ymet ad›na hamaratl›k göstermek gayretidir. Her halde bu savc›, 

günümüzün münekkit geçinen ve mide gurultusunu saf mücerret 

iir kabul eden bir zümresiyle ba¤dama vaziyetindedir. “San’at 

için san’at” budalalar›n›n avukatl›¤›n› yapan savc›n›n ucuz ve 

kolay iddialar› kar›s›nda istedi¤im, bir nebze “tevsi-i tahkikat”tan 

ibarettir.

‹cab› düünüldü. Müdafaa ahitleri olarak Cenab ehabettin, Süleyman 

Nazif, ‹smail Habîp, Hakk› Süha, Yakup Kadri’nin celbine karar verildi.

Cenab ehabettin:

— iir-i millî namiyle ›rk›m›z›n rüsum ve an’anât›na ait neîdeler kas-

tediyorsak, peinde ser füru edece¤imiz bir dehay› iir görüyorum: 

Mehmet Âkif... Hiç kimse o kadar saf ve effaf bir billuru beyan için-

de menâz›r-› milleti tehir etmemitir, 

Süleyman Nazif :

— Hiçbir vakit inkâr etmedim; Bugün de ikrar ederim ki. Allah’›n ilm-i 

ezelîsi her eye lâhiktir. Fakat ulûhiyyetin sem’-i izzeti Mehmet 

Âkif’in u hitaplar›ndan yeni bir lisan-› incizap iitiyor.

‹smail Habip :

— Elinde öyle bir cilt olan bir kimse, iir mabedinin içine, her vakit 

kendi evi gibi girebilir.

Muhammed Abduh ve Mehmet Âkif’in  
tercüme ettiği Hanoto’nun Hücumuna Karşı 
Şeyh Muhammed Abduh’un İslâmı Müdafası  
isimli 1331 tarihli  risâlenin kapağı.
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Hakk› Süha:

— Âkif, Türkçe yaad›kça an›laca¤›na, tabutu alt›nda yan yana dizili 
dört neslin büyük kalabal›¤› ahittir.

Yakup Kadri:

— imdi diyanet ve milliyet mefkûreleri, bütün edebî cereyanlara 
yava yava hâkim olmaya bal›yor. Hepimiz bu munis yol üzerin-
de, gittikçe daha berrak bir ufka do¤ru ilerliyoruz. Bu ruen kafile-
lerin en önünde yürüyen me’alekelerden biri de hiç üphesiz Âkif 
beydir.

— Reis, savc›dan, kar› taraf ahitleri olarak kimleri teklif etti¤ini 
sordu ve u cevab› ald›:

— Nurullah Ataç, ükûfe Nihal, Sabiha Zekeriya Sertel, Zekeriya 
Sertel...

Evvelâ Nurullah Ataç dinlendi;

— Nâz›m Hikmet’in Taranta Babu’sunu okuduktan sonra, hiç üphe 
yok, Âkif’i de be¤enmem lâz›md›. O da bir ideal peinde koan 
adam... Fakat etrafta, onun lehinde yaz›lan yaz›lar görünce bana da 
aleyhinde yazmak arzusu geldi.

Dinleyiciler aras›nda müthi gülümeler... Bir ses yükseldi:

— Âkif bundan iyi müdafaac› m› bulabilir?

Reis, sesini yükseltti:

— Sükût!.. Yoksa, mahkemeyi boalt›r›m! 

‹ddia ahidi Nurullah Ataç bu vaziyet üzerine sinirlendi, birdenbire hamle-
ye geçti; ve hem yaz›daki, hem de konumadaki âdeti misillû, kesik kesik 
söyleme¤e balad› :

— Âkif’in aruzu, aruzun bunamas›d›r. Âkif, öyle her vezni kullanmaz; 
ancak bir t›k›rt› ö¤renmitir, sözü ona uydurup söyler. Âkif’i niçin 
seviyorlar, bilir misiniz? Basitli¤i için; iiri, kendi anlay›lar› derece-
sine indirdi¤i için...

Zekeriya Sertel ça¤›r›ld›. Savc›, hâkimden müsaade alarak ahide sual sorma-
ya balad›!

— Siz Tan’›n bamuharririsiniz, de¤il mi?

— Evet.

— Bamuharrir, gazetesinin, bütün renginden mes’uldür, de¤il mi?

Evet!

‹te Tan’›n 4 / 1 / 1939 tarihli nüshas›nda ç›km› imzas›z bir yaz›!.. Okuyorum: 
“Âkif, bugünkü neslin, ink›lâp neslinin airi de¤ildir. O, ne milliyetçili¤e, ne 
de ink›lâba inanm›t›r. O, bizim idealimize inanmad›¤› için bizim neslin airi 
de¤ildir. Gençlerin bu ince farklara dikkat etmelerini istemek hakk›m›zd›r.” 
Kelime kelime dikkat ettiniz mi?

— Evet! Yakup Kadri Karaosmanoğlu.
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— Bu sat›rlar› aynen üzerinize al›yor musunuz?

— Evet!

Savc› hâkime döndü: 

— Bu kadar Efendim! 

Hâkim, iddia ahidine sordu :

— Baka bir diyece¤iniz var m›? 

— Hay›r!..

Böylece Zekeriya Sertel, dört tane “evet” ve bir adet “hay›r” cevab›ndan sonra 
salonu terketti.

Mübairin naras›:

— Tan muharrirlerinden Sabiha Zekeriya Sertel...

Bayan Sertel’in, Bay Sertel’e uygun cevaplar›ndan sonra Mehmet Âkif söz 
istedi:

— Bildirme¤e de¤mez ama efendim, bu bayan›n hakk›mda yaz›lm› bir 
yaz›s›n› s›k›t›r›verdiler u ânda elime... Müsaadenizle birkaç 
sat›r›n› okuyay›m: Tan gazetesinin 19 Kânunuevvel 1938 tarihli 
nüshas›ndan: “Bence Mehmet Âkif, zaman›ndaki san’atkârlar›n 
ekserisi ya saraya uakl›k ederken; veya açl›k, sefalet, esaret ac›lar›, 
içinde millet k›vran›rken, o, halka inmi, sakas›ndan, bekçisinden 
bahsederek, o zamâna kadar san’atkârlar›n hakir gördükleri mevzu-
lar› ilemi bir airdir. Yaln›z denizle gökten, tabiattan baka ilham 
menba› bulunmayan airden ayr›larak, biraz cemiyet içine girmitir”. 
Mezburenin vaziyetini, beni daha evvel meth ve takdir etmi olmak 
diye gösterme¤e kalkmayaca¤›m. Sadece cemiyet içine girmek 
noktas›ndan, yaln›z bu prensip bak›m›ndan hafif bir takdir nikab› 
alt›nda, as›l cemiyete ne noktadan girilece¤i üzerinde, mânal› bir 
sükût var yaz›s›nda... ahidin, be¤enmekte de, be¤enmemekte de 
bütün gizli ölçüsünü ifa eden ve iç maksad›n› gizleyen; ve ötesini ve 
gerisini sadece samimiyetsizlik ve hâlisiyetsizlikten ibaret k›lan 
noktay› belirtmek istiyorum. 

ahit Bayan ükûfe Nihal :

— Âkif’in san’at›, çocuklu¤umdan beri beni enterese etmi de¤ildir. 
Bunun için kimsenin kimseye itab etme¤e hakk› yoktur. Zevkten 
sual olunmaz; Âkif bana bir ey söylemiyor. Âkif’in vatanperverli¤ine 
gelince; bunu da herkes gibi anlam›yorum. Âkif ancak din bayra¤› 
alt›nda ve bugün kendimizi kurtarmak için tek dayanc›m›z olan 
milliyet fikirlerinden büsbütün ayr›, ‹slâm camias› içinde bir 
vatanc›l›¤a yer veriyordu. Hepimiz ark çocu¤uyuz ve hepimiz 
Müslüman›z, elbette... Lâkin hiçbirimiz çürümü bir dire¤e yasla-
nacak kadar taassubun esiri de¤iliz! Son as›rlarda dinin sapt›¤› 
hurafeli yollar›, bizi sürükledi¤i örümcekli, haeratl› lâbirentleri 
gördükten sonra, art›k kurtulu yolunu yaln›z dinde aramayacak 
kadar akl›m›z ba›m›za geldi. Halbuki Âkif, bizim ba›m›za hâlâ 

dini musallat etmek istiyor; bizi as›rlarca medeniyet dünyas›ndan 
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uzaklat›ran, hakikî veçhesini kaybetmi bir cepheye dayan›yordu. 
Benim vicdan›m› yaratan Tevfik Fikret’tir.

Mehmet Âkif söz ald›:

— Lehimdekilerle aleyhimdekilerin, yaln›z ve yaln›z bizde gerçek ten-
kit olmad›¤›n› gösteren, istinats›z, insicams›z, miyars›z, mihraks›z 
sözlerinden sonra, her ey yüksek mahkemenizin hakkaniyet duy-
gusuna ba¤l› kal›yor. Bu duyguya bir mesnet tekil etmek üzere, 
benim ne yapt›¤›m› ve ne yapmak istedi¤imi, hem zarf ve hem maz-
ruf cephesinden iyice takdir mevkiinde bir ahsiyetin dinlenmesini 
istiyorum. Hem benim iman ve mefkûremin, hem de saf iir ve 
sanat›n mahremiyetine nüfuz edebilmi oldu¤una inand›¤›n›z bir 
salâhiyet istiyorum.

Hâkim, iki taraf›ndaki âza ile söyletikten sonra karar› bildirdi:

— Mahkeme, san›¤›n talep etti¤i ölçülere malik bir salâhiyet olarak 
Büyük Do¤ucu Ad›de¤mez’den, “vukuf ehli” s›fat›yla bir rapor 
isteme¤e karar vermitir.

Ad›de¤mez’in raporu :

Mehmet Âkif, ne kendisini sevenlerce, ne de kendisinden tiksinenlerce 
anla›labilmi bir ahsiyettir. Cephelerden ikisi de, mümkün oldu¤u kadar 
kaba ve s›¤ bir intiba: ister müspet, ister menfî, son derece basit bir infial 
plan›ndad›r. Onu sevenler, Müslümanl›¤a kar› ya kendilerine göre bir 
ba¤l›l›klar› bulunan, yahut hiçbir ayk›r›l›klar› bulunmayan ve ahsiyet, 
hâlisiyet, asliyet cevherlerini, üzerlerinde hiçbir murakabe ve çile geçirmek-
sizin insiyakî olarak benimseyen ve umumiyetle kolay ve ucuza hayran olan 
iyi niyetli kimselerdir. Onu sevmeyenlerse, sevenlerin kolay ve ucuzundan 
namütenahi aa¤› bir kolay ve ucuzla yirminci as›r moda yobazl›klar›ndan 
herhangi birine mensup ve sadece Müslümanl›¤a olan h›nçlar›ndan Âkif’e 
gerilik, eskilik, adilik ve küçüklük isnat eden kötü niyetli zavall›lar... Bizim 
ölçümüzde Mehmet Âkif, ne Müslümanl›¤› namütenahi derin ve girift, saf-
fet, hakikat ve esrar›yla kavrayabilmi, ne de, bu kavrayamay››n tabii bir 
neticesi olarak saf iir ve sanatta üstün bir sese yükselebilmi bir insand›r. 
Tevfik Fikret’in küçük çap›, Mehmet Âkif’te, müspet ve menfi farklar›yla bir 
buut ayniyeti gösterir. Evet, Mehmet Âkif, müspet bir Tevfik Fikret’ten baka 
bir hüviyet de¤ildir. Bu bak›mdan. Fikret’i idam sehpas›na götürecek mües-
sir, Âkif’i ziyafet sofras›na davet edebilir; fakat Âkif’in bu sofradaki, istihkak› 
bir onba› tay›n›ndan fazla de¤ildir. Nüfuz bir oldu¤una göre, hem ‹slâm’a, 
hem de iire nüfuz bak›m›ndan sadece bir onba› tay›n›... Nitekim Tevfik 
Fikret’in cezas› da, büyük hakikat kutbundan kopmu ve kaym›, General 
rütbesinde ileri bir mütefekkir ve sanatkâra mahsus de¤il, kaçak ve küçük 
bir onba›ya göredir. Biri menfînin, öbürü müspetin bu iki onba›s›, devirle-
rinin her sahada kukla oyunculu¤u kadrosuna giren ç›kartma kâ¤›d› 
ink›lâplar› içinde dâvalar›n› tutanlarca, yahut onlar› bir dâva sahibi farze-
denlerce Mareal rütbesinde görülmütür. 

Mehmet Âkif’te ‹slâmî hakikatlerin mücahidi olarak biricik kuvvet, heyhat ki, 

bu mücahitli¤in istinat edece¤i nâmütenahi devreye ve girift, nâmütenahi 
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geni ve kesif idrak temelinden ziyade, makûs taraftaki müthi sathilik, sah-
telik, köksüzlük, gerçeksizliktir. Âkif, kuvvetini, nefsinden ve hakikatinden 
de¤il, bunlardan ald›. Demek istiyoruz ki, Mehmet Âkif’te, her eyden 
müsta¤ni o nur âleminin cüce inkârc›lar›na kar› ayn› boyda ve ayn› seviyede 
olarak cephe tutan, manzum makale aletiyle ses ç›karan ve nihayet kabu¤unu 
delemeden do¤ruda ve güzelde kalmak imtiyaz›na eren, orta halli bir aksiyon 
adam›ndan ötesi mevcut de¤ildir. Halbuki, karanl›k yüklü kalplerde bütün 
panjurlar›n› ve kap›lar›n› kapam› ve ››¤›n› maskelemi bulunan ‹slâm, aksi-
yon ve mücahede safhas›nda, hem dostlar› ve hem dümanlar›nca, Mehmet 
Âkif’te tecelli etti¤i kadar san›lm›t›r. Bu, ne hazin bir anlay›s›zl›kt›r!.. Âkif’te 
‹slâm’›n içi, ruhu, bât›n› olan ve iir ve san’atla beraber bütün eya ve 
hâdiselerin gizli anahtarlar›n› saklayan tasavvufî idrak ve mizaçtan eser bile 
yoktur. Âkif’in, ‹slâm’dan, zahir plan›nda görebildi¤i de, eyh Abduh ve 
Cemaleddin Efganî’nin rehberli¤ine ba¤l›, maalesef bir ç›kmaz sokak istika-
metinden baka bir ey de¤ildir. 

Yüksek mahkemenize kar› sadet endiesini kaybetmek korkum olmasayd›, 
eyh Abduh ve tâbilerinin ‹slâmiyet’e tatbike kalk›t›¤› gençlik ve asrilik 
a›s›ndan, ebedî gençlik ve zindelik kayna¤›n›n ne kadar münezzeh 
oldu¤unu belirtir; ve dolay›s›yla dâvan›n, ‹slâmiyet’i oldu¤u gibi oldurmak-
tan baka bir ey olmad›¤›n› ve ite bu “oldu¤u gibi”yi as›rlar boyunca nas›l 
anlayamad›¤›m›z› gösterme¤e çal››rd›m. ‹te bütün ölçü: ‹slâmiyet’in as›lda 
›slaha ihtiyac› yoktur; bizim as›lda idrake ihtiyac›m›z vard›r.

Bundan öteye air Mehmet Âkif, ‹slâm’›n büyük duygu ve düünce çilesi için-
de pimi üstün san’atkârlar› olan Lebid, ‹bni Far›z, Sadi, Haf›z, Süleyman 
Çelebi, eyh Galip gibi örneklere nispetle bir kaburga kemi¤inden daha 
küçük bir parça; fakat nazm› tereya¤›ndan k›l çeker gibi meram›na uyduran, 
gerçekten dilini en evvel sadeli¤e ve hayata ulat›ran, telkin iklimlerine asla 
sokulmaks›z›n usta tebli¤ reçeteleri yazan bir “hüner-ver”dir. S›ras› gelmiken 
kaydedelim ki, büyük iir, tereya¤›ndan k›l çekercesine kolayl›k göstermek 
de¤il, tereya¤›ndan k›l bile çekememecesine bir zorlu¤a ve kekemeli¤e 
dümek iidir.

Anlay››m› hulâsa ediyorum: Her eye ra¤men Mehmet Âkif, bütün bir 
sahte gidi içinde, o sahteli¤in sadece sahte olmayarak ayn› k›ratta bir aksü-
lameli halinde, hem mefkûresi ve hem san’at›yla, hakk› verilememi bir 
hakikilik, asillik ve hâlislik örne¤idir. Bu bak›mdan, onu, hakk›n› verememi 
de olsa gününün biricik büyük aksiyon plan›na geçebilmi ve bu planda 
gerçekten ahlâkl› ve feragatli bir kahraman hayat› yaam›, fakat ayn› yolun 
bekledi¤i gerçek kahramanlar›n gerçek vas›flar› önünde mahcup kalm› 
kabul edebiliriz.

Karar:

‹cab› düünüldü. Mahkeme hey’eti rey birli¤iyle mucip sebeplerini “vukuf 
ehli” raporuna istinat ettirerek, Mehmet Âkif’e, temsil etti¤i mücahede ve 
hamle hedefindeki aslî de¤er bak›m›ndan bir çelenk verme¤e, fakat çelengin 
üzerine u kayd›n yaz›lmas›na karar verdi: “Do¤ru yolun kifayetsiz mütefek-
kirine, küçük airine, fakat hayat›yla büyük feragatkâr ve namuskâr›na Allah 

rahmet etsin...”
Kaynak: Büyük Do¤u, S. 27, 3 May›s 1946; 
S. 28, 10 May›s 1946.
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280.

Âkif’in davası

Ömer Rıza Doğrul

Selâmet, bu say›s› ile, büyük ‹slâm Türk airi Mehmet: Âkif Ersoy’un on ikin-

ci y›ldönümünü hat›rlamakta ve onun aziz hat›ras›n› tebcil etmektedir. 

Bizim bu münasebetle bahis mevzuu etmek istedi¤imiz en mühim nokta, bu 

büyük ‹slâm-Türk önderinin bütün hayat›n› vakfetti¤i mukaddes davad›r.

Bu dava ne âlemde? Canlan›yor ve ilerliyor mu? Yoksa sönüyor ve geriliyor 

mu?

Âkif’in ölümünden henüz on iki y›l geçmitir. Fakat bu on iki y›l›n bilhassa 

son y›llar›, ve bilhassa en son y›l›, onun ölmez dâvas› bak›m›ndan çok mühim 

gelimeler geçirmi ve çok büyük zaferler kazanm›t›r.

Balkan Harbi’nin ferdas›nda ma¤mum bir bahar› kar›lad›¤› zaman büyük 

air öyle demiti;

Bir nesim ister k›m›ldanmak için canlar bugün, 

Bir nesim olsun ilâhî!.. Canlan›r kanlar bütün

Çok ükür o nesim esmi, onun esmesile gönüller canlanm› ve yeni ferdalar 

do¤mutur.

M›s›r’› ilk ziyaret etti¤i zaman –ki Balkan Harbi’nin bitmesinden çok k›ssa 

bir zaman sonrad›r- öyle demiti: 

Bileydim ey koca ark, ey cihan-› dûrâdûr 

Senin nerendeki evlâd›n›n nasibi huzur?.. 

Ba›n belâlara girmi, elin, kolun pâmal 

‹çinden esti mi bir gün hava-y› istiklâl?..

Ölümünden on iki y›l geçmeden görüyoruz ki dünyâ de¤imitir. ‹slâm 

âleminin ba› belâlardan kurtuluyor, eli kolu yeni bir h›zla harekete geçiyor 

ve istiklâl havas›, içini kaplayarak yeni istikballer yarat›yor.

Onun davas›, bütün ‹slâm âleminde; yürüyor, ilerliyor, geliiyor ve yepyeni 

bir âlem yarat›yor.

Memleket içinde de öyle. ‹slâm’› unutturmak siyaseti yere serilmi ve onun 

özledi¤i ink›lâb› baarmak h›z› canlanm›t›r. Onun bütün iste¤i, ilim ve fazi-

lete dayanan bir ink›lâpt›. Öyle bir ilim ki halk› refah ve saadete kavuturacak 

bütün vas›talar› seferber eder ve hepsini çal›t›r›r ve öyle bir fazilet ki bütün 

bu çal›malar› al›r ve hepsini memleketin hayr›na tahsis eder. Faziletsizlik 

beerin ruhunu zehirleyen karhad›r ve ilimsizlik iptidailik ve geriliktir. Onun 

için özledi¤i ink›lâp, Türk’ün faziletini, fen evketile silahlayan ve onu muas›r 
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seviyenin en üstünde yaatan ink›lâpt›r. Gayesi, çok ükür gayesi gün geçtik-

çe gerçekleiyor ve bu yolda at›lan ad›mlar onun ruhunu ad ediyor. 

Okurlar›m›z onun bu ink›lâb›, iir dilile nas›l ifade etti¤ini iktibas etti¤imiz 

eserlerinden anlayabilirler.

Bugün Türk milleti de, bütün ‹slâm âlemi de onun yolunda yürüyor, onun 

davas›n› gerçekletirmek için çal››yor ve ‹slâm’›n mukadderat ufkunda yeni 

güneler do¤uyor.

Ne mutlu ona ki zaman onun gayesini gerçekletirmek vazifesini yüklenmitir 

ve nesiller onun ülküsünü kucaklayarak mutlu istikbale do¤ru komaktad›r. 

Kaynak: Selâmet (Mehmet Âkif Özel Say›s›), 26 Aral›k 1947, S.32, s. 2.

Âkif’in damadı Ömer Rıza Doğrul 
tarafından çıkarılan Selamet 

dergisinin 26 Aralık 1947 tarihli 
nüshasının kapağı.
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281.

Mehmet Âkif’i konuşmak ihtiyacı

Mithat Cemal Kuntay

Onun hakk›ndaki kararlar›m› de¤il, hatta tereddütlerimi konumak 

ihtiyac›n›, tatmin edemeyerek duydu¤umun, bugün, tam 12’nci y›l›.

Onu benim kadar tasdik de¤il; benim kadar inkâr edenler de bulamad›m ve 

onu yüzde yüz konuamad›m. Onu, say›s› az bile olsa, okuyucular›mla 

konutu¤um zaman, ite en güzel demim.

Sahici bilgin Ömer R›za Do¤rul, dergisinde bana bu güzel dakikay› lütfetti.

Âkif’in zaferi, kendisinden evvelki iki kuvvetli edebiyat seline, hüviyetini 

kapt›rmamas› oldu: Onu Tanzimat ve Servet-i Fünûn ismindeki iki büyük 

dalgan›n üstünde kalan manzumelerinde aramal›d›r. Safahat’›n birinci 

kitab›ndaki (s. 115) Kocakar› ile Ömer ismindeki iiri Hugo’nun Hernani ve 

Marion Delorme’de balad›¤›n›, ve Vacquerie’lerin, Banille’lerin, Coppeé’lerin, 

Mendes’lerin Richepein’lerin, Rostand’lar›n tekrarlad›klar› airane dramlar-

daki romantik sanat tekvininin bir taazzuvunu hat›rlat›r; u farkla ki bir 

dram›n perdeleri, kulisleri, ve süren sahifelerile sahneleemeyen Kocakar› ile 

Ömer manzumesi sahneyi sesinde ta›r; o sesin en son irtifa›na vard›¤› u 

m›sra›, kimsessiz bir odada bile okusan›z, küçük ve tenha oda, yüzlerce, din-

leyicinin kar›s›ndaki sahneye döner:

Ömer de kim? Benim ondan kerim adamd› babam

Tanzimat’›n edebiyat tetraquelar›n›n (bakanlar›n›n), yani inasi’lerin, 

Kemal’lerin, Ziya’lar›n epigonlar› (ikinci nesilleri) olmak s›fatiyle kafiyeyi 

cihazlat›rmaya mahkûmdular; fakat Âkif, bu noktada, Servet-i Fünûn’un en 

öndeki nâz›m› olan Fikret’ten ayr›ld›; Fikret, kafiyeyi mihanikî olmaktan 

kurtarmak isterken, bazen, silik ve sessiz kafiyeler yapt›; Âkif, kâfiyeyi kaide, 

bir cihaz, bir mihaniki vak’a olmaktan kurtarman›n güç s›rr›n› buldu: 

Kafiyeyi na¤meletirmek.

Servet-i Fünûn iirinin hâkim bir vasf› da dekoratör olmakt›; fakat Fikret bu 

dekorasyonu hayat›n kendisinden (evler ve salonlar vas›tasile kendisinden) 

alarak yapmad›; balkon ve bahar resimlerinden alarak ve ayn› resimlerin 

alt›na iirleri bast›rarak yapt›; Âkif, menfînin bile olsa, dekorasyonunu 

hayat›n kendisinden (sokak ve ev vas›tasile) almay› bildi. Onun bu yoldaki 

iirleri, tablolar›n› kendi içlerinde ta›d›; bu iirlerin çizdi¤i tablolar yukar›-

lar›na bas›lan resimlere muhtaç de¤ildi.

Fikret, dekorasyonu arkeolojiden de almad› ve Sis iirinin “Ey dahme-i 

mersûs-i…” gibi yerleri istisna edilirse Rübab’da ne arkeolojik, ne arkaik sesi 

vermedi. Âkif, ilk iirlerinde bu sesten hiç haberdar de¤il gibi görünürken, 

Safahat’›n sonuncusu olan yedinci kitab›ndaki “ark” ünvanl› iirinin u 

Mithat Cemal’e gönderilmiş bir pusula: 

Safahat’ımda evet, şiir arayan hiç bulamaz;
Yalınız bir yeri hakkında “hazin işte bu!” der 
Küfe? Yok. Kahve? Hayır. Hasta? Değil. Hangisi ya? 
Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder!

17 Haziran 1327.
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m›sralar›nda, bütün dinlerin müterek bir ruhanisinin hil’atine bürünen ve 

kollar›n›n geni yenleriyle fezada yarasalar çizerek müterek ve amil bir 

ulûhiyete nidada bulunan›n sayhasile hayk›r›r:

‹lahi! Gördü¤üm âlem mi insaniyetin mehdi? 

Bütün ummân› tarihin bu çöllerden mi yükseldi? 

u zairsiz bucaklar m›yd› vahdâniyetin yurdu? 

Bu kumlardan m›, Allah›m, nebîler f›k›r›p durdu? 

Henüz tek berk-› iman ç›kmadan cevvinde dünyan›n 

Bu göklerden mi, Ya Rab, codu, sa¤nak sa¤nak edyân›n? 

Serendibler u sahiller mi? Cûdiler bu da¤lar m›? 

Bu iklimin mi ‹barahim’e yol gösterdi ecrâm›? 

Haremler, Beyt-i Madisler bu topraktan m› yo¤ruldu? 

Bu vâdiler mi dem tuttukça bîhu etti Davûd’u? 

Hirâlar, Tür-i Sînâlar bu afâk›n m› ehkâr›? 

Bu talardan m›, yer yer, tad› Ruhullâh’›n esrar›? 

Cihan›n garb› vahetzâr iken ark›nda Karnaklar, 

Heremler, Sedd-i Çinler, Tâk-› Kisrâlar, Havernâklar; 

‹remler, Sûr-i Bâbiller semâ-peymâ de¤il miydi? 

O maziler, ‹lâhî, bir y›k›k rüya m›d›r imdi?

Kur’an airi Mehmed Âkif, bu m›sralarda bildik sesler ç›kard›.

Yukar›daki izahlar›mdan bir k›sm›n› kendisinden ald›¤›m Thibaudet’nin 

tâbirile Parnas bir sone atelyesi oldu¤u gibi Serveti- Fünûn da öyle olmutu; 

ve bu nâz›m eklinin lükont de lil’i olan Fikret (zaten A. Nadirle bir 

münakaas›nda, Fikret, lükont de lil’de kendini yazar) sonenin en s›cak 

örneklerini vermekle beraber, sonelerin rahats›z edici bir çerçevesi vard›; ve 

acemilerin elinde tablosuz bir çerçeve gibi içinin bolu¤unu ilân ediyordu. 

Âkif, Servet-i Fünûn’un, en çok, bu so¤uk çerçevesinden kaçt›. Mesnevî 

eklini benimsemeseydi, Safahat’›n alt›nc› kitab› As›m’da u m›sralar› 

okuyamazd›k. (s. 40);

Ense kat kat ta›p etrafa dökülmü yakadan; 

Gö¤sün eb’ad› kabard›kça gerilmi camadan; 

Bata âbani sar›k, tende hilâli gömlek 

Belde Lâhur ah, üstünde o som s›rma yelek;

Dizde kaytan çevrilmi çuhadan s›kma potur; 

Amcalar, lök gibi, ba¤da kurarak halka olur.

Mermerin hakk› olan, m›sralar.

M›s›r’›n en muhteem üstad› Muhammed Abdu,

Konuurken neye dairse Cemaleddin’le;

Der ki tilmizine Afganl›:

— Muhammed, dinle!
Âkif, ilk şiirlerinde Ziya Paşa’yı kendine 
örnek aldığını söyler.
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‹nk›lâb istiyorum, baka de¤il, hem çabucak. 

Öne bizler düüp ‹slâm’› da kald›rmazsak, 

Nazariyyat ile bir eyler olur zannetme… 

O berahînî de art›k yetiir, dinletme! 

Çünkü muhtâc-i tezahür de¤il isti’dâd›n...

— üphe yok, hakk-› semuhîleri var üstad›n...

Gidelim bir yere, hattâ u bizim Sudan’a, 

Yeni bir medrese te’sis edelim Urbâna. 

Daha üç be de faziletli mücahid bulal›m, 

Nesli tehzîb ile, i’lâ ile megul olal›m. 

Ç›kar›p gönderelim, hâs›l›, eyhim, yer yer, 

Oradan âlem-i ‹slâm’a Cemaleddîn’ler.

— Bu, fakat, yirmi y›l ister ki kolay görmüyorum...

— Yirmi günlük ie bak sen!

— Kulunuz mazurum.

K›ssadan hisse ç›karsak m›, ne dersin Âs›m! 

Anl›yorsun ya, zarar yok, daha iyi anlaal›m: 

‹nk›lâb istiyorum, ben de, fakat, Abdu gibi... 

Yoksa, ellerde kör âlet efeler tertibi, 

Bâb-i Âlî’leri basmak, adam asmakla de¤il. 

Çek bu iten bütün ihvan›n›, kendin de çekil.  

Gezmeyin ortada, o¤lum, sokulun bir sapaya,  

Varsa imkân›, yar›n avdet edin Avrupa’ya

— Amca bey!

— Nafile Âs›m, seni hiç dinlemeyiz..

Çünkü sen bir kiisin, biz bakal›m öyle miyiz? 

Ben... Baban.. Sonra Melek.. Tutturamazs›n ne desen.  

Hadi tahsilini ikmale tez elden, hadi sen! 

Çünkü milletlerin ikbali için, evlâd›m, 

Ma’rifet, bir de fazilet... ‹ki kudret lâz›m.  

Ma’rifet, ilkin, ahaliye saadet verecek 

Bütün esbâb› ta›r; sonra fazilet gelerek, 

O birikmi duran esbab› al›r, memleketin  

Hayr-i a’lâs›na tahsis ile sarfetmek için. 

Ma’rifet kudreti olmazsa bir ümette e¤er, 

Tek faziletle taâli edemez, zafa düer. 

‹ptidâili¤e mahsus olan âvâre sükûn, 

Çöker asab›na. Art›k o da bundan memnun! 

Marifet, farzedelim, var da, fazilet mefkud… 

Bir felaketi ki cemâatler için, nâ-mahdud. 

Beerin ruhunu tesmim edecek karha budur; 

Ne musibettir o: Tâunlara rahmet okutur!
Tanzimat edebiyatının  
büyük isimlerinden Şinasi.
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Bizler edvâr-› faziletleri cidden parlak, 
Bir büyük milletin evlad›y›z, o¤lum, ancak, 
O fazilet son üç asr›n yürüyen ilmiyle,  
Birleip gitmedi; batt›kça da ümmet cehle, 
Bünyevî kudreti günden güne meflûc olarak,  
Bir düü dütü ki: Davransa da, sarsak sarsak. 
Garb›n emriyle yat›p kalkmaya art›k mahkûm; 
Çünkü hâkim yaatan evket-i irfan›ndan, 
Bî-nasibiz de o yüzden bu erefsiz husran. 
Sonra, a—sâra süren heybeti çekmekle, bugün, 
O fazilet, bile hissiz, hareketsiz, ölgün. 
imdi, As›m, bana müfrit de, ne istersen de, 
Ma—rifetten de cüdâ, ark, faziletten de. 
Lâkin ister misin o¤lum, müteselli olmak: 
‹çtimaî bütün âmillere, kudretlere bak. 
Bunlar›n her birinin kuvveti, maziye inen,  
Kökü mikdar› olur; çünkü bu âmillerden, 
En derin köklüsü en sa¤lam›, en hâkimidir. 
imdi, sen bizdeki kudretleri esen, bir bir 
Göreceksin ki: Bu millette fazilet en uzun, 
En derin köklere yaslanmada; hem sonra onun, 
Bir mübarek suyu var, hiç kurumaz: Din-i mübîn. 
Hâdisat etmesin o¤lum, seni asla bedbin... 
‹ki üç balta ay›rmaz bizi mazimizden... 
A¤ac›n kökleri madem ki derindir cidden; 
Dal› kopmu, ne olur? Gövdesi gitmi, ne zarar? 
O, bakars›n, yine üstündeki edvâr› yarar, 
Yükselir, f›k›r›p, âfâk-› periân›m›za. 
Yine bin vaha serer kavrulan iman›m›za. 
Vak›a ortada yüzlerce mesâvî yüzüyor; 
Sen bu kâbusu bütün erre de¤il, hayra da yor. 
Çünkü yoktur birinin kalb-i cemâatte yeri; 
Arasan: Hepsi be on maskara ferdin hüneri! 
Bu cihetten, hani, hiç y›lmas›n, o¤lum gözünüz; 
Sade Gârb›n, yaln›z ilmine dönsün yüzünüz. 
O çocuklarla beraber, gece gündüz, didinin; 
Giden üç yüz senelik ilmi s›k elden edinin. 
Fen diyar›nda s›zan nâmütenâhî p›nar›, 
Hem için, hem getirin yurda o nâfi— sular›. 
Ayn› menba’lar› ihya için art›k burada, 
Kafan›z ilesin, o¤lum, kanal olsun arada 
Sen geçenlerde demitin ki: 
“Yaz›k hâlâ biz, 
Dünkü ilmin bile bîgânesiyiz, câhiliyiz. 
‹te f›kdan› bu ihmal edilen ma’rifetin, 
Nesli bir acze düürmü ki, bugün, memleketin  
Bir y›¤›n kuvveti var, hem ne tabiî de, henüz,  
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Biz o kuvvetlere eller gibi hâkim de¤iliz!  
Yar›n›n ilmi nedir, halbuki? Gayet müthi: 
“Maddenin kudret-i zerriyyesi” u¤rat›¤› i. 
O yaman kudrete hâkim olabilsem diyerek,  
Sarfedip durmada birçok kafa binlerce emek.  
Ona yükseldi mi, art›k, de¤iir rûy-i zemîn;  
Çünkü bir damla kömürden edecekler te’min,  
Öyle milyonla de¤il, nâ-n›ütenâhî kudret!.”. 
‹bret al kendi sözünden, aman o¤lum, gayret! 
Bir y›l›n var daha zann›mca?

— Evet.

— Bak, ne kolay! 

— Lâkin ihvân-i kiram›n?

— Ço¤unun alt›ar ay.

— Hep giderler ya, beraberce?

— Giderler, mâlûm.

— Hepsinin mesle¤i sa¤lam m›?

— Evet, müsbet ulûm.

—‹nk›lâb›n yolu mademki bu yoldur yaln›z,

“Nerdesin hey gidi Berlin?” diyerek yollan›n›z. 
Alt› ay, bir sene gayret size e¤lence demek... 
Siz ki y›llarca neler çekmediniz, hem gülerek! 
Hani, bir ömre bedeldir u geçen her gününüz;  
Bir gün evvel gidiniz, bir saat evvel dönünüz.  
ark›n â¤uu aç›kt›r o zaman ite size; 
O zaman varman›n imkân› olur gayenize; 
O zaman dinlerim art›k seni, Âs›m, bol bol...

— Yar›n akam gideriz.

Öyle mi? Berhudâr ol.

Kaynak: Selamet, S. 32, 26 Aral›k 1947, s. 3.
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282.

Ölümünden on bir yıl sonra

Hakkı Tarık Us

Mehmet Âkif’in hat›ras›na sunaca¤›m u bir kaç sayg› sat›r›n›n ilk cümlesi, 

vefal› dostu Mithat Cemal Kuntay’›n ad›na ödenecek bir ükran ifadesi ola-

cak.

27 Aral›k’ta güne, y›ll›k devrinin ilk günü ile belki dört bininci defa olarak 

onun mezar›n› selâml›yor; fakat biz yaarken ve o öldükten sonra onun için 

yaz›lmas› bir zaruret olan eserlerden tek dördünü verebildikse bunu galiba 

bize mümtaz bir ciltte hem Âkif’i, hem kendini veren sanatkâr kaleme borç-

lu oluyoruz; çünkü Âkif için iki büyük faydal› kitap ç›karan Eref Edip 

anlat›yor ki Mithat Cemal olmasayd› bu eser olmayacakt›. Bu eserler olma-

sayd› Fevziye Abdullah’›n o güzel tasnifi de elbet o kadar mükemmel olma-

yacakt›. Âkif’in eserleri üphesiz yaayacakt›r. Âkif’in kendini yaatacak 

Mithat Cemal’in eseri oldu¤una inan›yorum. Ne yaz›k ki bu eserin, de ikinci 

cildi caddemize taan çörçöpten s›yr›l›p ite y›llar geçiyor, ba gösteremiyor. 

Âkif’i sevenlerin, Âkif’i devam ettirmek isteyenlerin, Âkif bu millete ve bütün 

milletlere bir birleme noktas› olmak lâz›m gelen ruhunu asil hüviyetile gös-

terip onu haks›z taarruzlardan korumak isteyenlerin ise tek silâhlar› bu eser-

lerin sat›rlar›, siperleri de bu gibi eserlerin sahifeleri olabilir.

Bak›n›z, ölümünün üstünden on bir y›l geçmiken hâlâ kimi bacaklar›na 

sar›lm›, kimi koluna tutunmu, kimi diline tak›lm›, fakat Âkif’i bir türlü 

bütünü ile kavranamayan maruf fil f›kras› mahlûklar› görüyoruz. Hakikat ve 

k›ymetinin tam takdirini bu dünyadan gidince Öteki dünyan›n taht›nda 

tadan sanatkâr olmak, Âkif için hem bir talihsizlik, hem bir talih eseridir. 

Âhirete inanm› Âkif, bir kaç günlük dünya konuklu¤unda parlay›p sönmü 

bir öhret yalaz› olmaktansa, bir noktaya inanan, bir nokta üzerinde birleen 

insanlar›n gönül dili olarak ››k vermeyi elbet üstün bulurdu.

Âkif Arnavud muydu? “Ben ki evet, Arnavutum” diyen Âkif, bunu Türklerden 

ayr›lma yolunu tutan Arnavutlara bu¤z ve levm ederken söylemiyor mu? 

Arapça’y› okuyarak, yazarak, konuarak üç türlü bilen Ömer R›za’ya, 

M›s›r’da yetimi olmas›ndan do¤mu bir telmihi ertesi gün “Ömer R›za 

Türk’tür” diye cevapland›ran Âkif’in bu sözünde Türklü¤e nisbetinin içlili¤i, 

fahr, hattâ gururu duyulmuyor mu?

“Medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar” diye surat›na tükürdü¤ü âlem kendi 

yurdumuza sald›ran dümanlar de¤il miydi?

Âkif, frenk diyar›ndan kendi hemerilerine “‹slâm’›n ilk saffet devrine döne-

lim” diye seslenmise bunun “hurafelere dalm›, Hak’tan ayr›lm››z” 

mânas›n› bir yana at›p, asr›n yaama artlar›n› b›rakal›m da ihrama bürüne-

lim, çöl hayat› geçirelim yolunda anlamak ve anlatmaya meyletmek, 
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ahmakl›ktan de¤ilse garazkârl›ktan ileri gelir. Âkif’in bütün yurttalar› ve 

insanlar› bu kardelik ba¤› ile birletirenlere ve servetin aileyi günlük 

icaplar›na göre geçindirecek mukadderattan fazlas›n› bir tevzi nass›na tâbi 

tutarak iktisadî ve içtimaî farklar› ayarlar bir feragat ve kanaat rejimi tutan-

lara kafa ve ayak uydurmak istemesi kadar bir tevhid dini, yani bir millet ve 

insaniyet airine uygun bir tehassüs zemini, ve tehassüslerini muhataplar›na 

sindirmek için de bundan elverili bir ifade âleti olabilir mi?

“Maksada göre hüküm” prensibinde Âkif, neden bir istisna mevzuu yap›l›yor?

Bence Âkif “din”i “kültür ve medeniyet”in kendisi bilen mütefekkirler airidir.

Derim ki, bir “Âkif Derne¤i” kurulmal›d›r. Bu derne¤e Beylerbeyi’nde Havuz-

ba›’nda eski dergâh›n meydana bakan ve imdi irin bir ev olan selâml›k dai-

resi merkez yap›labilir. Çünkü buras› Âkif’in uzun zamanlar yaad›¤› ve 

Çanakkale ehitlerini, sanat›n en yüksek payesine ulam› eserlerinin nazil 

oldu¤a mütevazi yerdir. Nureddin Artam, s›rf bu hat›raya hürmet olarak bu 

ilham köesini y›k›lmaktan kurtard›. Âkif’in hat›ralar› hep orada toplan›r. ‹ki 

haftada, ayda bir, be on-bu da olsa kâfidir-idealist Âkif-sever’in bulumas›, 

Âkif’in eserlerini, Âkif için vücuda getirilecek di¤er eserleri koruyan, bu eser-

lerin noksanlar›n› gideren yeni Âkif’ler yetitirmeye, bir cemiyeti, içinden 

uyand›rmak fikrine sahip öyle Âkif’ler ileri bir dünya görüünde geri fikirler, 

telkin eder vas›ta gibi z›dd›na kullanmak isteyenlere engel olmaya hasredilir. 

“Molla S›rat› Edebî”nin “Zangoç”la ayni eyi -yani ‹slâm sosyalizmini baka 

baka kelimelerle istedi¤i- meydana konulur. Bütün bunlar vesika saklamak, 

hat›ra yazmak, pek de revaç bulmayan bu memlekette Âkif daha mektep ve 

hayat arkadalar›n›n sa¤ ve aram›zda oldu¤u bugünlerde yap›l›rsa, bol bol 

meyva verebilir. u yaz›y› yazd›¤›m k›sa zaman içinde ne eksiklerle kar›la-

mad›m. Meselâ Âkif’in ilk matbuata geçen yaz›s› ve ilk eserleri bahsi. Ben 

1311-1895’te Filibe’de ç›kan bir gazetede Âkif’in bir gazelini, bir terkib-i ben-

dini okudum. Belki de önümdeki kitaplar›n “nerolunmam› bir terc-i bendi 

var” dedi¤i bu manzumedir. Onu, Vakit-Yeni Gazete’nin 27 Aral›k say›s›nda 

neredece¤im.

Âkif’in eserlerini koruma derken, Kur’an’›n M›s›r’da kalm› tercüme ve tefsi-

rini bunlar›n ba›na al›yorum.

Âkif, ne kadar ilâhî air olursa olsun, gene beerî zaaflar göstermekten kur-

tulamam›t›r. Mithat Cemal’in önümüze sermi oldu¤u hazineden ö¤re-

niyoruz ki bu eserini M›s›r’dan ayr›l›yorken bir dostuna vermi: “M›s›r’a 

dönersem bana verirsin. Dönmeden ölürsem yakars›n”. demitir.

Âkif’in M›s›r’da kalan eseri, hem aile, hem millet mal›d›r. Bu, bir vasiyet ola-

maz. Böyle bir vasiyet de olamaz; bir adam›n çocu¤unu öldürmeye vasiyeti 

yerine getirilebilir mi?

Her yerin kanunu vasiyetlerin muteber olmas› için onun kanuna ayk›r› ve 

faydas›z olmamas› art›n› kabulde müttefiktir.

Millî ve dinî vicdan›n da hükmü bu!
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M›s›r’da eseri emanet alan zat bu vasiyeti yerine getirmi bile olsa, eserin bir 

kopyas›n› ald›¤›nda ve rahmetlinin vasiyetini kendi yaz›s› olan kâ¤›tlara 

hamlederek onlar üzerinde infaz etti¤inde hiç üphe etmem.

Kur’an’›n yanl› nerinden üstüne bir mes’uliyet günah› s›çratmamak için 

pek titizlik gösteren Âkif, hayat›nda r›zas›n› esirgemek suretile art›k bundan 

kurtulmutur, diyerek eserin imdi eldeki tefsirlere göre yaln›z farklar›n› 

kaydedip neretmek bile böyle derne¤e paha biçilmez bir eref olur.

Ben, o hasta yata¤›nda iken eserini memleket s›n›rlar› içine almak için 

yapt›¤›m bütün teebbüsleri, maalesef müspet bir sonuca vard›ramad›m. 

Merhum, bunu kesti, att›. Kur’an gibi insanlar› Hakk’a ça¤›ran bir kitab›n 

bütün fikir ve hükümlerini Türklere onlar›n bay›ld›klar› iir ve heyecan sesle-

rile nakletmek böyle gerçekten tam ve sad›k bir tercüme baar›s›n›n bütün 

lüzumlu unsurlarile do¤mu ve yo¤rulmu olan Âkif’ten bekleniyordu. Onu, 

bu noktada, en üstün bir salâhiyet görmüsem Tanr› Buyru¤u’nun faz›l ve 

muvaffak muharriri bu candan dostuna gücenmesin. Ben tercümesini 

M›s›r’›n ehramlar› irtifa›na ç›karacakken Firavunlar mezar›na sokmas› suçu-

nu Âkif’e affediyorsam gene Ömer R›za yüzünden affediyorum. Çünkü o, 

M›s›r’da bir tercüme b›rakt›ysa, bize, M›s›r’dan Ömer R›za gibi -bir as›l, bir 

canl›- eser, bir fazilet getiren de o olmutur.

Kim bilir, belki üstat tevazu ve kadirbilirli¤in alt›n parma¤›n› uzatarak! “‹te 

Ömer R›za, o yetiir!” demek istemitir.

Nur içinde yats›n! 

Kaynak: Selamet, S. 32, 26 Aral›k 1947, s. 6-7.

Âkif’in ölümünden 11 yıl sonra bu yazıyı  
kaleme alan Hakkı Tarık Us, şöyle demiş:

“Derim ki, bir “Âkif Derneği” kurulmalıdır. Bu 
derneğe Beylerbeyi’nde Havuzbaşı’nda eski 
dergâhın meydana bakan ve şimdi şirin bir ev 
olan selâmlık dairesi merkez yapılabilir. Çünkü 
burası Âkif’in uzun zamanlar yaşadığı ve 
Çanakkale şehitlerini, sanatın en yüksek  
payesine ulaşmış eserlerinin nazil olduğa  
mütevazi yerdir. Nureddin Artam, sırf bu  
hatıraya hürmet olarak bu ilham köşesini  
yıkılmaktan kurtardı. Âkif’in hatıraları hep 
orada toplanır. İki haftada, ayda bir, beş on-bu 
da olsa kâfidir, idealist Âkif-severin buluşması, 
Âkif’in eserlerini, Âkif için vücuda getirilecek 
diğer eserleri koruyan, bu eserlerin noksanları-
nı gideren yeni Âkif’ler yetiştirmeye, bir  
cemiyeti, içinden uyandırmak fikrine sahip öyle 
Âkif’ler ileri bir dünya görüşünde geri fikirler, 
telkin eder vasıta gibi zıddına kullanmak  
isteyenlere engel olmaya hasredilir”.  

Hakkı Tarık Us bu teklifi getireli nerdeyse  
yetmiş sene olmuş ama, heyhat!
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283.

Mehmet Âkif ve büyük eseri

Lütfü Bornavalı

Önceden Görüşleri

Süleyman Nazif’in tam olarak hat›rlayamad›¤›m Âkif hakk›nda bir cümlesi 

var: “E¤er Kur’an-› Kerim Hazreti Muhammet’ten baka birine inse idi, 

muhakkak Âkif’e inzal edilirdi”. Süleyman Nazif’in bu sözü, Âkif’in 

san’atkârl›¤›n› anlatmak içindir. Biz bu cümlede san’atkârl›ktan ziyade t›pk› 

bir Peygamber gibi, hâdiseleri önceden görmesi, istikbal kefedicili¤i üze-

rinde durmak istiyoruz.

Âkif, Safahat’›n birinci kitab›nda, ‹stanbul’un içyüzünü Refik Halit’ten de 

realist bir kalemle tasvir etmi, hatta Yakup Kadri’nin Yaban roman›nda 

Anadolu köylüsüne f›rlatt›¤› iftiraya, Ankara roman›nda, Ankara’n›n 

ink›lâpla bozulan görünüünün alt›ndaki yüzü inkâr ediine bedel, 

‹stanbul’un içini yakan bütün ac›lar› ilk ve bugüne kadar da son anlatan Âkif 

olmutur. Yaamalar› tabiat›n lütfuna ba¤l›, kimsesiz ve sahibsiz çocuklar›n 

bugünkü halini “Küfe” hikâyesi ile ilk defa o anlatm›t›r. 

C›l›z bacaklar›n›n dizden alt› ç›rç›plak.. 
Bir ince mintan›n alt›nda titriyor, donacak! 
Ayakta kundura yok, bata var m› fes? Ne gezer! 
Dü¤ümlü aln›n›n üstünde sade bir bir çenber, 
Nefes de¤il o soluklar, kesik kesik feryat; 
Nazar de¤il o bak›lar dümu-i istimdat. 
Bu bir ayakl› sefalet ki yalnayak, ba aç›k; 
On üç ya›nda burumu cebin-i pâke yaz›k.

‹stanbul caddelerini dolduran bugünün ayakta meyhanelerini ve bu meyha-

nelerin yarataca¤› sefaleti vaktinde kefederek bize haber veren Âkif:

Hurûan bade-i süfliyyet derûnundan, kenâr›ndan; 
Girîzan rûh-i ulviyet harîminden, civâr›ndan;

diye bal›yarak anlatt›¤› meyhaneyi göz yaartan bir aile facias› ile nihayet-

lendiriyor.

Bugün üzerinde çok konuulup, bir çok ana babalar›n ›zd›rab›n› çekti¤i tah-

sil ça¤›ndaki çocuklar›n ruhlar›n›n mezar› olan kahvelerin, ac›kl› ve i¤renç 

halini yak›ndan görerek ilk defa feryat eden, k›rk y›l evvelden bugünün sefa-

letine mani olm›ya çal›an Âkif:

Mahalle kahvesi hâlâ niçin kapanmamal›? 
Kapans›n elverir art›k bu perde kanl›! 
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Hay›r, bu perde, bu ark›n bak›lmayan yaras›; 

Bu, çehresindeki levsiyle yurda yüz karas›.

oldu¤unu hayk›r›rken, ikinci Merutiyet ink›lâb›n›n, eski felâketlerin yaras› 

üzerine yeni bir felâket ilâve edece¤ini çok iyi sezerek, millî facialar› vaktin-

den evvel tahmin etmi ve gelece¤i, geçmiteki Endülüs saltanat›n›n korkunç 

izmihlâli ile anlatmaya çal›m›:

Endülüs tac› elinden al›nan baht› kara, 

Savuurken, o güzel mülkü verip a¤yara, 

… 

Balar a¤latmaya biçareyi hüngür hüngür! 

Kar›dan Valide Sultan bunu hakl› görür; 

Der ki: Çarp›madan erkek gibi dümanlarla; 

imdi, hiç yoksa, kad›nlar gibi olsun a¤la.

Bir memleketi çökertecek, bir içtimaî bünyeyi tahrip edecek, fertleri 

ahsiyetinden, milletleri istiklâlinden mahrum edecek gizli ellerin, uak 

ruhlu sefillerin me’um rollerini, dalkavuklar arayan ve dalkavuk yarat›lan 

zümrelerin bu memleket istikbalinde, millet haysiyetinde açt›¤› yaralar›, 

mukaddesat› tan›mayan küçük ve hasis menfaatler u¤runa namusunu, 

erefini, iman›n›, vatan›n› inkâra gidenleri bir operatör gibi terih masas›na 

yat›rarak, bütün kirliliklerini gözümüzün önüne seren Âkif olmutur. Alt›nc› 

kitapta “Eyyühannas! Ederim tapt›¤›n Âllah’a kasem” diye bal›yan uzun 

sahifeler, Âkif’in duygular›ndaki derinli¤i, nefretindeki âzameti, 

görülerindeki isabeti, büyük dâvalar kar›s›ndaki heyecan›n› en güzel ifade 

eden sat›rlard›r. 

Senin etraf›n› als›n ki y›¤›nlarca sefil, 

Kimi idmanl› edebsiz, kimi talimli rezil, 

Kiminin f›trat› âzade haya kayd›ndan 

Kiminin iffeti ikbaline etten kalkan.

diye devam eden ve uzun sahifeler ayn› heyecan› muhafaza eden m›sralar›n›, 

bugün de ayn› korkunç hastal›¤›n ifadesi olarak, en büyük bir vecd içinde 

ibretle okumak Âkif’i anlatmaya kâfidir.

İnkılâpcılığı

Âkif’in her m›sra›nda sert bir tenkit, daima mükemmeli isteyen keskin bir 

irade ve ifade kudreti oldu¤u halde, o kasden gençli¤e yanl› tan›t›ld›, yeni 

nesle ink›lâp düman› diye takdim edildi. Muhakkak ki Âkif, ink›lâp diye 

isimlendirilen bir tak›m soytar›l›klar›, kelime oyunlar›n›, maskeleri tan›mak 

istemedi. O, ruh s›hhatin›n, selim akl›n›n, isabetli müahadelerinin süzge-

cinden geçirerek edindi¤i kanatlar› sonuna kadar müdafaa eden, geçici men-

faatlere uakl›k yapm›yan, ahsiyeti bütün bir idealistti. Çok kudretli oluu, 

kasten yanl› tan›t›lmak isteniinin hakikî sebebidir. Allah’tan baka kimse 
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önünde e¤ilmeyen bu  müstesna ba, belki kopar›labilirdi. Fakat muhakkak 

ki e¤ilmezdi. Âkif, as›l ink›lâb›n, gösteriten ziyade kafalarda ve kalplerde 

yap›lmas›n› istiyordu. Bu nev’i kuvvetli ruhlar, dik balar, arzular›nda hudut 

tan›m›yan, cemiyeti kendi süflî, hattâ ehevî hislerine uak yapmay› 

düünecek kadar küçülmü insanlar için daima tehlikedir. ‹te Âkif hakk›nda 

uzananan dillerin hareket noktas› budur.

Âkif’in Safahat’›na göz gezdirelim; her sat›r›nda samimî bir ink›lâp â›k› 

oldu¤u görülür. Birinci kitab›nda; ‹stanbul’un iç yüzünü korkunç bir reali-

zim içinde tan›tan Âkif, bu cemiyeti batan baa de¤itirmek heyecanlarile 

yanmaktad›r. Meyhane, Seyfi Baba, Küfe, küçük mikyasta da olsa, genç 

yataki Âkif’in, bu nevi heyecanlar›n›n ifadesidir. ‹kinci kitap memleketi 

yeni batan ina etmek isteyen bir heyecanlar mecmuas›d›r. Bu kitapta, 

memleketin içinde k›vrand›¤› istibdad›, ilân›ndan pek az sonra huysuzlaan 

merutiyet ink›lâb› rezaletini, eski ve yeni edebiyat›, halkla aras› aç›k olan 

müttefikleri, Avrupa’dan züppe dönen sözde münevverleri, nihayet cemi-

yette yaayan bat›l Müslümanl›k telâkkisini tenkit ederek, hepsinin 

de¤itirilmesini, terakki ve ink›lâp yollar›n› tavsiye etti. Samimî olarak garp 

kültürünü de, tekni¤ini de arad›. As›m’›n sonunda, ›zd›rab›n› duydu¤u cemi-

yet ve memleket hayat›n›n, daha aç›k bir hesaplama ve kendine has bir 

içtimaî görü ile halini aramaktad›r. 

Âkif kolay ink›lâplar›n zarar›n› kuvvetle sezmitir. Günlük ve ›smarlama 

ink›lâplar yerine, ruhlara ve kafalara hazmettirilerek yerleecek esasl› ink›-

lâplara taraftard›r. Efganl› Cemâleddin ile görümesinde, bunu aç›kca söyle-

mekte, yirmi günde yap›lmas› düünülen bir ink›lâp için “ben yokum” 

demektedir.

İsyan İradesi

iir ahlâk nerine vas›ta de¤ildir. Fakat bir ahlâk dâhisi eserini ortaya koyar-

ken, Peygamber vahyini al›rken san’atkârane ifade derecelerine varm›sa, 

muhtevas›n›n mahiyetine bakarak bu san’atkârl›k meziyetini inkâr 

edemiyece¤iz. Âkif, isyan ederken de, iman ederken de vecd duyan bir 

san’atkârd›r. “San’atkâr, küfürde bile vecd duyabilen insand›r”. Ruso 

“Heyecans›z bir kahveye bile girmedim” derken kendi san’atkâr ruhunu ifa-

deye çal››yor. Âkif cemiyetin bin bir ›zd›rab› içinde kendinden geçerek 

hayk›r›rken, her türlü haks›zl›kla mücadele ederken belki de san’at yapma¤› 

düünmeden, san’at›n zirvesine ulam›, inand›¤› gibi yaam›, inand›¤›n› 

yapm›ya çal›m›, bu nevi çal›ma içinde kanaatine ayk›r› gelen her manile 

çarp›m›, isyan etmi idealisttir. Onun isyan iradesini, yine eserlerinde bol 

bol bulmak mümkündür. Onun ilk isyan› istibdat iiri ile balar:

Y›k›ld›n, gittin amma ey mülevves devr-i istibdad 
B›rakt›n milletin kalbinden ç›kmaz bir mülevves yâd! 
Diyor ecdâd›m›z makberlerinden: “Ey sefil ahfad, 
Niçin binlerce mâsum öldürürken her gelen cellad, 
Hurû etmezdi, mezbahane olsun, kimseden feryad?”
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dedikten sonra kuvvetler aras›ndaki fark› iaret ederek, her devre hâkim 

olmaya çal›an birkaç cellada kar› boyun e¤en milyonlara hitapla harekete 

ça¤›r›yor:

Otuz milyon ahali, üç akînin böyle, mahkûmu 

Olup çeksin hükûmet nam›na bir bâr-› me’umu! 

Utanmaz m›yd›n›z, bir saysalar zalimle mazlûmu,  

Siz, ey insanl›k isti‘dad›n›n dünyada mahrumu, 

Semâlardan da yüksek tuttunuz bir z›ll-› mevhumu!

Yine baka bir yerde:

Üç beyinsiz kafan›n sevkine ak›n gibi râm; 

K›rbaç alt›nda bütün gün ne tazâllüm, ne k›yam

diyen büyük Âkif cemiyetteki utanma bilmeyen haks›zl›¤a isyan ediyor ve:

Göster, Allah›m, bu millet kurtulur tek mucize: 

Bir utanmak hissi ver gaip hazinenden bize 

diyor.

Zulme kar›, t›pk› Nam›k Kemal gibi tam bir pervas›zl›kla hayk›r›yor:

San›yorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle,  

Fikr-i hürriyet ölür, hey gidi ak›n hazele! 

Daha kuvvetleniyor kanla sulanm› toprak: 

Ekilen gövdelerin hepsi yar›n f›k›racak! 

Hangi ma‘sumun olur hûni bu dünyada heder? 

Yoksa kanun-› ilâhiyi de y›rtar m› beer?

Âkif’in; asra, medeniyete, istibdada, kuvvete kar› isyan›n› kelimelerle 

anlatma¤a çal›mak, onun duygular›na hörmetsizlik olur. Onun isyan irade-

sini pek güzel anlatan aa¤›daki m›sralar, her türlü izahtan musta¤nidir:

Ey bu toprakta birer na-› perian b›rak›p 

Yükselen, mevkib-i ervah! Sak›n arza bak›p 

Sanmay›n; evki ehadetle coan bir kan var. 

Bizde leten daha hissiz, daha kokmu can var! 

Bakmay›n, hem tükürün çehre-i murdar›m›za; 

Tükürün cephe-i lâkayd›na ark›n, tükürün! 

Kukulans›n, görelim, gayreti halk›n, tükürün! 

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!, 

Tükürün onlara alk› da¤›tan kahbelere, 

… 

Medeniyet denilen maskara mahlûku görün: 

Tükürün maskeli vicdan›na asr›n, tükürün!
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Neslimizde Yarattığı Ruh

‹stibdad›n ruhlarda yaratt›¤› marazîleen, büyük bir korku ve dehet içinde 
kendini memleket meseleleri ile alâkal› görmeyen, teebbüs kabiliyetini, 
enerjisini kaybetmi bir gençlik, Servet-i fünun edebiyat›nda bütün aç›kl›¤› 
ile görülür. Saçlar›n› uzatarak, yaln›z Avrupa’y› taklit eden, vatan fikri ‹stan-
bul hududlar›ndan öteye gitmeyen, bütün memlekete Tepeba› bahçesin-
den bakan bir neslin nereye gidece¤ini, kalblerini hangi ›zd›rablar›n yak-
mas› lâz›m geldi¤ini, ne Servet-i fünuncular, ne de o devrin münevveri hiç 
düünmedi. O nesil, marazî aklardan baka hiçbir mukaddes endieyi kalp-
lerinde yaatmad›. Nesillerin istikbali hakk›nda her yerde tam bir gaflet ve 
lâkayd› vard›. Âkif bu müthi gafleti pervas›zca y›karak, istikbalin dehetine 
ilk olarak iaret etmesini bilen adamd›r. Peygamberini unutan gençlik için 
iman ve ümit kayna¤› olmutur. T›pk› Sen Pol’ün sesinin, Roma ‹mparator-
lu¤u’nun ayaklar› alt›nda ezilen memleketlerin kurtar›c›s› oldu¤u gibi Âkif 
terennüm etme¤e balad›¤› gündenberi gençlik, isyan denen irade kudretini 

yaln›z Âkif’ten ve bu topraklar için ölen mukaddes ehitlerden alm›t›r.

Ey bütün dünya ve mafiha ayaktayken, yatan! 
Le misin davranm›yorsun? Bari Âllah’tan utan.

diyen Âkif gür sesle evvelâ bu nesle enerji ve ibret vermeye çal››yor. 

Maksats›z ve emelsiz yaamaktan ikâyet etmeyen uyuuk bir nesle Azim 

isimli iiri ile izahlarda bulunuyor:

Ye’sin sonu yoktur, ona bir kere düersen 
Hüsrâna düersin, ç›kamazs›n ebediyen!

diyor. ‹te her yerde felâket ve izmihlâl kokusu da bulundu¤u zamanda, gök 

gürlemesi gibi hayk›ran:

Âlemde ziya kalmasa, halk etmelisin, halk! 
Ey elleri bö¤ründe yatan, ak›n adam kalk

ve,

Sahipsiz olan memleketin batmas› hakt›r; 
Sen sahip olursan bu vatan kurtulacakat›r,

diyen erkek sesin yaratt›¤› heyecan duyan kalplerde elbette aks-i sada 

b›rakacakt›. Her hareketi ve her kelimesi ile neslimize ümit ve iman, azim ve 

cesaret a›layan bu pervas›z sesin sahibine s›çrat›lmak istenilen her leke pek 

aa¤› bir maksad›n mahsulü olsa gerektir. 

Kaç yüz senedir bekliyoruz, do¤mad› ferdâ 
Art›k yetiir çekti¤imiz leyle-i yeldâ. 
… 
Madem ki hakk›n bize vaat etti¤i hakt›r 
ark›n ezelî fecri yak›nd›r, do¤acakt›r.
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Ve nihayet:

Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

diye kelimeden ziyade ahsî bir heyecan halinde ruhlara üflenen bu iman ve 

ümit, bugünün ayakta duran gençli¤inin en kuvvetle dayand›¤› temeldir.

Dehâsı

Veliler gibi bir ahlâk idealisti, ahlâk muhterisi olan Âkif, alelâde va‘z eden bir 

dindar de¤il, memleket meselelerinde cezbeye tutulan büyük bir ruhtu. 

Belki bugün Âkif’e air de¤il diyenler vard›r. Bu fikir bir bak›ma do¤rudur. 

Çünkü Âkif’in ahlâk ihtiras›, dehâs›n›n bu taraf›, iirini çok geçiyor. San‘at›n› 

geride b›rak›yor. Bilhassa hayat›n›n sonuna do¤ru çok de¤er kazanan iiri, 

ahlâk ihtiras› yan›nda küçük kal›yor. Bu vaziyet airli¤inin küçüklü¤ünden 

de¤il, ahlâk ihtiras›n›n büyüklü¤ündendir.

Her velide oldu¤u gibi, Âkif’in de bütün eserlerinde mütevazi ve muztarip 

bir ahsiyeti vard›r. Âkif’in sözleri t›pk› âyetler gibidir isbat etmez, ikna eder. 

O yaln›z his edilir. ‹sbat onu küçültür. Esasen isbat, do¤rulu¤una üphe ile 

bak›lan eyler içindir.

On bir sene evvel aram›zdan ebediyen ayr›lan bu büyük adam›, heykeller ve 

tunçlar aras›nda bir gurur ifadesi gibi zoraki k›ymetler halinde görmüyoruz. 

Onu t›pk› “bu afaklarda yüzen al sancak” gibi kan›m›zda bir iman ve 

kahramanl›k sembolü olarak duyuyor ve ya›yoruz. 

Kaynak: Hareket (Mehmet Âkif özel say›s›), Y›l: 2, S. 19, Aral›k 1947, s. 3-6.

Ocak 1962 tarihli Oku mecmuasının 
Âkif’i anma sayısının kapağı.



s e s s i z  y a ş a d ı m 665

284.

Mü’min Âkif

Remzi Oğuz Arık

1873’de Fatih’te, Sar›güzel’de do¤an, 1893 y›llar›nda ‹pek kasabas›na evlen-

me¤e giden, daha ö¤renci iken öksüz kalan, baytar, edebiyat hocas› Âkif’den 

imdi ne kalm›t›r? Kocaman bir hiç! Hattâ, cemiyetimizin türlü görünü-

lerini, derdlerini en güzel bir ‹stanbul Türkçesi’nin ifadesiyle, bu ifadeyi en 

pürüzsüz bir naz›mla bizlere çizen Âkif’ten çok bir ey kalm› m›d›r? iiri, 

sanat›, cemiyetin ilerini devrimizin anlay›ile ele alanlar için Âkif’in bu 

taraflar›nda s›k›c› ne kadar çok ey vard›r! Onun tavsiye etti¤i eylerden 

dolay›, tenkid etti¤i yönler dolay›siyle ve ideolojisi bak›m›ndan ise sa¤l›¤›nda 

balayan a¤›r çal›malar, ölümünden sonra da bitmemitir. Bir halkevi 

bakan› hat›rl›yorum ki idaresine nas›lsa geçmi muhteem halkevi binas›nda 

Âkif’in hât›ras›n› and›rtmad›¤› için uzun uzun övünmütü! Düman bile den-

meye lây›k olmayan bu türlü vefa zügürtlerini bir yana b›rak›yorum, amma 

Âkif’in ahs› hemen her zaman at›ma ve çat›ma konusu olmutur. Muar›z-

lar›n›n içinde, sözlerine de¤er verebilecek, iirin dostu olanlar onun:

iire meslek deye, o¤lum, verilir miydi emek?

m›sra¤›ndan alm›lar; milliyetçilik dostu olanlar:

Bunu benden sorunuz, ben ki, evet, Arnavudum, 
Baka bir ey deyemem: ‹te perian yurdum!

beytinden kukulanm›lar; ink›lâpc›lar:

Medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar!

m›sra¤›na y›k›lan mânay› senet gibi alm›lar ve rahmetli Âkif’e ac›, a¤›r 

yüklenilerle onu ayr› ayr› gömmek istemilerdir.

Halbuki Âkif, y›llar geçtikçe onu kültürü ile yetien büyük milletin büyük bir 

çocu¤u olarak an›lmaya balam›t›r. Daha yaarken, ona ideoloji bak›m›ndan 

en çok ayk›r› bakan Türkcü, onun de¤erini en aç›k surette ölmekten 

çekinmemiti. imdi Türk gençli¤i, Tük ayd›nlar› onun ölüm y›ldönümünü 

bir millet mâtemi olarak yaamay› âdet edindiler.

Biz buna aşm›yoruz.

Bir kere Âkif, vefal› bir dosttu. Cinsi gittikçe azalan bu mübarek insan 

çeidinin bizim milletimiz aras›ndaki de¤eri çok büyükdür. Balkan Harbi, 

İlk Dünya Harbi ve Anadolu Kurtulu Savalar› gibi üç büyük meherde bu 

millet Âkif’i kendi yan›nda bulmutur. Dünyaya yenilmiyece¤ine inand›¤› 

ordusunun Balkanl› devletcikler taraf›ndan dehetli bir yenilgiye 

u¤rat›ld›¤›n›, yoluna as›rlard›r kan, emek ve feyz döktü¤ü Rumeli’nin parça 

parça edilerek al›nd›¤›n› gören Türk halk›; k›yametin geldi¤ini sanm›, ta 
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kesilmiti. Âkif bu korkunç yeis zaman›nda ilkin dindalar› olan halk›m›z›n 
gözya› olmu ça¤lam›, sonra onu Tanr›’n›n sesile yeniden kurtarmaya 
çabalam› bir dosttur. 

‹lk Dünya Harbi’nde, bütün bir Müslümanl›k âleminin uyan›p birlemesi 
idealini müjdeleyen, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun idealdeki yerini Tanr›’n›n 
müjdesi gibi Türk halk›na nakleyleyen ve onu ›zt›rablar alt›nda çökmemeye 
ça¤›ran; fakat imparatorluk çöküp herkes cephe kahramanlar›na sö¤erken 
As›m’›nda Türk varl›¤›n› göklere ç›karan dost o olmutur. (Ne gariptir ki, 
1300 y›l›n insanlar›n› hepimizde görmek isteyen Âkif’in bu eseri, ink›lâp 
arzusu ve hasretile biter!)

Anadolu Kurtulu Savalar’›nda ‹nebolu’dan Ankara’ya yaya yürüyen, o 
büyük maherde Türk halk›yle birlikte “Bülbül”den beter inleyen, s›rat köp-
rüsünü geçen, o halk›n ad›na ‹stiklâl Mar›’n› yazan, yazan de¤il o istiklâli 
“›rk›m” deye Türklere müjdeleyen vefal› dost, Âkif olmutu.

Sonra Âkif, en çok omuz silken sanat tenkidcisinin bile hayran kald›¤› Türk-
çesi ile ebediyetlere hediye edilen iirlerin sahibidir. Türk o¤lu, ne zaman 
hayat›n türlü imtihan›ndan geçse, mutlaka Âkif’den bir parçay› ruhunun ifa-
desi veya istifadesi için önünde bulacakt›r.

Bunlardan baka Âkif, insan› insan eden, insan› en muhteem insan olan hür 
insan eden fera¤at gibi, gönül alçakl›¤› gibi, aza kanaat gibi, yan›ndakinin 
derdine ortak olmak gibi nimetlere ermi bir bahtiyard›. Türk o¤lu, bu 
nimetlere eren insan› kolayca unutmayan karakterdedir.

Fakat Âkif’i as›l unutturmayan, onun iman›d›r. Ne varl›k, ne yokluk, ne 
makam, ne hapishane, ne gurbet, ne menfâ… Hiçbir ey Âkif’i -varl›¤›n›n hik-
meti haline yükselen- iman›ndan ay›rmam›t›r. Bu iman Âkif’deki bütün 
meziyetlerin bir nevi p›nar›, besleyicisi ve çimentosu olmutur diyebiliriz.

Gücünü dinden alan bu iman, onu dünyan›n bir bölümüne dost, bir bölü-
müne düman k›lm›t›r. Dostlu¤unu 400 milyon Müslüman’a ay›ran Âkif, 
ona dostluk göstermiyen, tam tersine: Bu Müslüman âlemini yaman bir 
uurla yok etmek isteyen cemiyetlerin düman›d›r. Hakk›n sesine koanlar›n 
meydana getirdi¤i bu 400 milyonun ayakta kalmas›, Tanr›’n›n hak oldu¤una, 
hak kalaca¤›na delildir. Bu itibarla da, Tanr›’n›n hak oldu¤una, hak 
kalaca¤›na delildir. Bu itibarla da, Tanr›’n›n buyru¤unu yerine getirmiyen-
ler, bu mission’a h›yanet edenlerdir ve Âkif’in onlara dümanl›¤› sonsuzdur.

Âkif’in bir çok parçalar›n› ölmez bir iir güzelli¤i ile canl› bulmak, imdi, 
hemen kimseyi ürkütmüyor. Safahat’›n IIinci kitab›nda Yeni Cami’nin, 
Süleymaniye’nin tasvirleri; IVüncü kitab›nda Fatih Camii’nin yahut bir 
namaz manaras›n›n tasviri (M. 69-68), yahut Edirne’nin, Gümülcine’nin 
düman elindeki hali; Vinci kitab›ndaki “El-Uksur” hat›ras›, “Berlin 
Hat›ralar›”n›n bir k›sm›, hele Çanakkale’ye ait parças›, “Necit Çöller’inden 
Medine’ye” k›sm›, nihayet IVüncü kitab›ndaki m›sralar, beyitler, hele 
As›m’›n neslini, Çanakkale müdafaas›n› anlatan o ölmez k›sım, o esiz dos-
tun; Kurtulu Savalar› s›ras›nda verdi¤i “Bülbül” hele “‹stiklâl Mar›”.. 
imdi nesilden nesile hediye edilen millet mal› oldu. Fakat, beyenilmeye ger-

çekten de¤en bu parçalarda, tek kelime yoktur ki iman›n nurunu aksettirme-



s e s s i z  y a ş a d ı m 667

sin! Âkif’in inand›¤›na u dünyada herkesi inand›rmak imkâns›z. Amma o 

inanla beslenmeyip gelien bu san‘at eserleri cemiyete mal olmutur.

‹nsanl›¤a mal olan büyük eyler, mutlaka büyük bir bani olan büyük karak-

terlerin iidir. Âkif’in, millete mal olmu, bilip söyledi¤imiz her eyi, 

iman›ndan geldi¤i gibi onu, bütün meziyetleri sars›lm› bir cemiyet içinde 

seyrek bir insan yapan karakteri de iman›na dayan›r. Eserinde, bu milleti 

düüren her eye kar› kükrer; fakat onun dayanamad›¤› en baya¤› ey; ölüm 

korkusu ve k›saca korkudur. Tembellikten bile beter bildi¤i bu zillete kar› 

onu koruyan kalkan imand›r! Sonra, ona ölmez parçalar› yazd›ran karakteri-

nin silinmez yan›, hürriyete olan sonsuz vurgunlu¤udur:

Do¤du¤umdan beridir â›k›m istiklâle,  
Bana hiç tasmal›k etmi de¤il alt›n lâle. 
Yumuak bal› isem kim dedi uysal koyunum 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum!

diyen mü’min insan, bu anl› ni’meti de iman›na borçludur. anl› ni’met 

dedi¤im o hürriyetin silâh›, cephanesi, karakolu ise, Âkif’i dünyaya minnet 

ettirmiyen feragatidir. Ve bu ni’meti de Âkif yine imanile beslemitir. 

Öyle bir dünyada ya›yoruz ki inanmak zor, inanan az ve inand›ran yok gibi-

dir. İnanalar›n ba› belâdan kurtulmad›¤› içindir ki dünyam›z ve bu dünya 

içinde cemiyetimiz dostluktan, dosttan mahrumdur. Dostun da, dostlu¤un 

da bu yoklu¤u insan o¤luna cemiyet hayat›n›, medeniyet hayat›n› zehir 

etmekte; bu hayat› bir merasimler bir hiçlikler facias›na çevirmektedir. Bu 

yokluklar, bu facia içinde bunalanlar Âkif’in imanla besledi¤i dürüst, sade, 

mert ömrünü ne kadar ansalar, döne döne ansalar azd›r.

Kaynak: Hareket (Mehmet Âkif özel say›s›), Y›l: 2, S. 19, Aral›k 1947, s. 6-7.

“İnsanlığa mal olan büyük şeyler, 
mutlaka büyük bir bani olan 
büyük karakterlerin işidir.  
Âkif’in, millete mal olmuş, bilip 
söylediğimiz her şeyi, imanından 
geldiği gibi onu, bütün meziyetleri 
sarsılmış bir cemiyet içinde  
seyrek bir insan yapan karakteri 
de imanına dayanır”. 

(Remzi Oğuz Arık)
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285.

Mehmet Âkif

Nurettin Topçu

Mimar Sinan kendi san‘at hayat›n› üç devreye ay›rm›t›: ehzade Camisi 
ç›rakl›k devrinin, Süleymaniye ustal›k devrinin, Edirne’deki Selimiye ise 
san‘at›n›n son zirvesinin eseri olmutu.

Âkif’in daima heyecanl› geçen hayat›nda da üç devre ay›rmak kabildir: Birinci 
ve ikinci Safahat devresi Âkif’in milliyet davas›na giri devresidir. Bu ideal onda 
devaml› kalmakla beraber, Safahat’›n üç, dört, be ve alt›nc› kitaplar›nda Âkif’in 
san‘at idealine daha çok ba¤lan››n› görüyoruz. Onun son eseri olan da ise çok 
kuvvetli mistik parçalar buluyoruz. Âkif’in san‘at hayat›n›, eserini ad›m ad›m ve 
dikkatle takip ederek böyle üç devreye ay›rmakla beraber, unu da ilâve edelim: 
Âkif eserinin ba›ndan sonuna kadar büyük millet idealcisi kalm›t›r. Üçüncü 
Safahat’ta da airlik vatanperverli¤inin sesi olmutu, denebilir. Son eserinde de 
yine vatan ve istiklâl a›k›, büyük air, ayn› zamanda mistikdir.

Millet Davâsı

Her büyük adam, cemiyetinin ›st›rab›n› yüklenmitir. Âkif de böyle balad›. 
iddetle ve insaf ve vicdan›n asla üphe edemiyece¤i ekilde ba¤l› oldu¤u mil-
letinin hayat›nda ›st›rab›n›n kaynaklar›n› arad›. ‹lk iki Safahat’ta, her sahada-
ki sefaletimizin yan›nda onu buluyoruz. Cemiyet hayat› onun ruhuna hareket 
noktas› oldu. O, sanki bu hayat› basamak yaparak, ad›m ad›m nefsine ve için-
deki ayd›nl›kta yakalad›¤› Allah’a yükseldi. Lâkin bu milletin hayat› ve istik-
bali endiesini de sonuna kadar muhafaza etti. Yani bütün ömrünce idealist 
milliyetçi olarak yaad›. Onun babas› Arnavut oldu¤u için kendinin 
Türklü¤ünden üphe edenler, bu adamda ruh ve ahlâk idealinin biyolojik bir 
realite art›¤›n› ortadan kald›rm› oldu¤unu anl›yam›yorlar. O hiçbir zaman 
kendini bu millete yabanc› hissetmedi. Biz onun, bu milletin velilerinden 
oldu¤una inan›yoruz. 

Hayat›m›z›n felâketleri yan›nda en büyük ›st›rapla yaam› ve otuz sene bu 
milletin çocuklar›na ümit ve iman a›lam› olan insana, sandalyalarda 
oturmad›klar› haldetahtlar›n› ruhumuzda kuranlar aras›nda yer verme¤e 
hakk›m›z vard›r. Memleketten ç›k›p sanki çile doldurmaya gidii, bir infial ve 
millete ait bir ›st›rap yüzünden olmutu. Sonra da bütün arzular›na ra¤men 
hastal›¤›na kadar gelememi olmas›, kendi kabahat› de¤ildir. Milletin 
felâketleriyle ›st›rap çeken insanlar›n alk›lamay›p a¤lamalar› ne kadar tabiî 
ise, hep büyüklüklerini saymak ve büyük putlar› alk›lamakla ömrünü geçi-
renlerin millet idealinden uzak, ekseriya onunla alâkas›z olular› da bir reali-
tedir. Türklü¤ün kavram ve kelimesini meslek haline koyarak, bu milletin 
hayat ve sefaletlerinden uzakta ya›yanlar Âkif’in gerçek Türklü¤ünü ve onun 
azametli idealini anlamakta mazur bulunurlar. Zira o methedip alk›lamam›, 
ac› çekmi ve bütün ömrünce milletin çocuklar›n›n ruhundaki yaralar› tedavi 
etmitir. Vatan›n, basit bir co¤rafî unsurdan ziyade bir ülkenin her köesinde 
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bar›nan ac›lar›n bütünü mânas›na en kuvvetle kavrayan o olmutur. Milleti 
kurucu unsurlardan bir ikincisi de Âkif’in eserinde saltanat kurmutur: Bir 
milletin tarihine ait bulunan ve ruh kuvvetleriyle de¤erlendirilmi olan gele-
neklerden ibaret mukaddesat. Müslüman olan Türk’ün tarihi, yani millî tari-
himiz batan baa onun Safahat’›nda bar›nm› duruyor. Gençli¤imizin bugün 
dümü bulundu¤u uçurumun balang›c›n› o pek veciz ekilde anlatm›t›:

Mefâhir kaynas›n, gitsin de vicdanlar kesilsin lâl, 
Bu izmihlâl-i ahlâkî yürürken durmaz istiklâl!

Onun milliyetcili¤inde bu “mukaddesat” kelimesiyle pek güzel anlat›labilen 
bir yükseli, fizikten ahlâka do¤ru bir ç›k› görüyoruz. Safahat’›nda, milletin 
ahlâkiyle beraber, fakat daha ziyade maddî sefaletleri, hünersizli¤i, cahilli¤i, 
tembelli¤i, perianl›¤› üzerinde duruyor. Üçüncü kitaptan bal›yarak ruhî 
cephenin, ahlâk›n ön plana geçti¤ini görüyoruz. Art›k airin ›st›rab› yoklu¤a 
de¤il, küçüklü¤e, ruhsuzlu¤a ve duygusuzlu¤a aittir. Bu ruhîleme mecazlara 
da uslûba da sirayet ediyor. Büyük ölünün, Hazreti Muhammed’in ruhanî 
kucaklay››n› Mehmedci¤e kabir yap›yor:

Ey ehit o¤lu ehit isteme benden makber, 
Sana a¤uunu açm› duruyor Peygamber.

Milletin felâket günlerinde gözlerinin önüne aç›lan sahnelere tahammül ede-
meyen air, bu sahneyi anlatmak için yerle gö¤e kalb ve ruh ba¤›lamaktad›r:

Ezilir ruh-i sema, parçalan›r kalb-i zemin!

Nihayet Bülbül, milletin sen [son] matemcisidir. Fakat air gözyalar›na kan-
mak, doya doya a¤lamak ihtiyac›ndad›r. Feryad› Bülbül’den bile k›skan›r ve 
mateme yak›mayan, belki Beethoven’in senfonilerinde iitti¤imiz ümitle 
dolu gür sesile hayk›r›r:

Benim hakk›m, sus ey bülbül, senin hakk›n de¤il matem!

Sanat İdeali

Her san‘atkâr, san‘atkâr olmadan önce bir â›kt›r. Vak›a her â›k olan san‘atkâr 
de¤ildir ve san‘at, ak› duymu olmak de¤il, ifade etmesini bilmektir. Bu 
bak›mdan bize, kuvvetli bir teknik eseri halinde gözükür. Lâkin bu tekni¤i 
icat eden, kullanmas›n› ö¤reten, ona ekil veren, san‘atkâr›n sana as›l mevzuu 
olan bir akt›r. Dünya aklar› kalbimizi tabiata aç›yor, bu nizama hayran 
b›rak›yor. Âkif’e air de¤ildir diyenlerin, bu garip binleme [fikre?] ba¤lan-
malar›, onun eserinde tabiat unsurlar›n›n birlemesiyle meydana gelen 
(vas›flar: qualité) âlemi bulamay›lar›ndan al›r. Bunun sebebi, Âkif’in büyük 
vatanperverli¤in onu kavrad›¤› devirden önce bir san‘at hayat› yaam› 
olsayd› ak ve tabiat iirinde büyük eserler verebilirdi. Vatan davas›n›n onu 
her â›k gibi nas›l s›ms›k› pençesine geçirdi¤ini, o, hem de san‘atkâr ifade için-
de ne güzel anlat›yor:

Nerde alsam ç›k›yor kar›ma bir kanl› ova…

23 Aralık 1955’te İstanbul İmam Hatip Okulu  
yurdunda yapılan bir Âkif’i anma toplantısında 
Nurettin Topçu kürsüde konuşurken.

(Dergâh Yayınları arşivi)

“Büyük adam eseriyle hayatını birleştiren 
adamdır. Biz onda şu vasıfları arıyoruz: 
Önce bütün ömründe ayni kanaatin, ayni 
imanın sahibi olan adamdır. Devirlere,  
zaruretlere, cemiyetlere göre değişmez, 
muhitine uymaz, muhiti kendine uydurur, 
uydurmazsa çarpışır. Cemiyetten daha  
kuvvetlidir, cemiyeti sürükleyicidir. (...) 
Büyük adamların başka bir vasfı da  
münzevi oluşlarıdır. Onlar kalabalığın  
içinde yalnız yaşarlar. Üçüncü bir vasıf  
olarak büyük adamların devlet ve ikbal 
mevkilerinden uzak durduklarını görüyoruz”. 

(Nurettin Topçu, Mehmet Akif)
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Dostoyevski’nin de tabiattan hiç bahsetmeyii baz›lar›n› düündürmütü.

Mehmet Âkif ilham›n› yerden de¤il, göklerden ald› diye göklere bigâne 
gönüller onun airli¤ini inkâr ettiler. Kad›ndan, çiçekten, bir havuzdaki 
sudan, saçtan ve buluttan bahsetme¤e tenezzül etseydi Âkif o zaman küçü-
lürdü; dünya mahlûklar› aras›na kat›l›rd›. Halbuki o ölmeden semavî idi ve 
eflâtunun tasvir etti¤i hakikat aleminin yolculu¤una haz›rlanm›t›. Bunu 
bize kendisi haber vermiti:

Bana dünyada ne yer kald›, emin ol ne de yar; 
Arar›m göçmek için baka zemin, baka diyar. 
Bunalan ruhuma ister bir uzun boylu sefer; 
Yaamaktan ne ç›kar günlerim oldukça heder? 
Bir güler çehre sezip güldü¤ü yoktur yüzümün; 
Geceden fark›n› görmü de¤ilim gündüzümün. 
Seneler var ki harap olmad›¤›m gün bilmem…

Bu emsalsiz iirde, Michelange’›n ak f›rt›nalar›na tutuldu¤u ve tahammül-
süzlükle yand›¤› altm› ya›ndan sonraki zamanlar›na ait lirik iirlerin edas› 
his ediliyor. ‹talyan airi “Ey ak, e¤er Allahsan, beni zincirlerimden âzâd et!” 
diye yalvar›yordu. Mehmet Âkif’i yaatan ihtiras, ayn› zamanda onu öldüren 
ak vatana çevrilmitir, ve o:

Beni öldürmede o¤lum, bu harap ›ss›zl›k

diye inler.

Mistikliği

Bir esere san‘at eseri diyebilmek için onda ne arayal›m? Büyük, küçük her 
san‘at eseri nas›l bir emekle meydana gelmi olmal›d›r? Yani hangi gayretin 
eseridir?

D››m›zda bize gelen tesirler, ister vas›flar halinde duyular›m›za gelsin, ister-
se tasavvurlar halinde do¤rudan do¤ruya uurumuza gelsin, san‘at eseri 
olmak için önce, vücudumuzdan ald›¤›m›z ve senestezi denilen genel duyu, 
yani halimizin bütün halindeki hissiyle birleirler; onun kanal›na girerler. 
Orada akisler, çarp›malar, bunalmalar veya âni yükseliler olur: ‹ntibalar 
de¤er kazan›rlar ve birbiri arkas›na s›ralan›rlar. Böylelikle onlarda bir 
derinleen manzara (perspect›ve) peyda olur. Bu bizde, d› dünyan›n ak haline 
geliidir. Sanatkârda bu devre, muhayyilenin çal›t›¤› devredir; sanatkâr›n 
heyecanlar›na esir oldu¤u devredir. Bu esnada vücut, bir heyecanlar meksife-
si halinde bulunur; yarat›c› oldu¤umuzu his ederiz. “Bana ne oluyor” diye 
kendimize sorar›z. Her eyimiz, varl›¤›m›z bile gözümüzde kutsilik kazan›r. 
‹stersek Allah’a do¤ru havalanabilecek iktidarda oldu¤umuzu san›r›z.

Sonradan ikinci bir devre aç›l›r; sanki Allah’tan gelen bir emirle sanatkâr dile 
gelir. Amma nerede? Bir (sâir-i fi’l-menam: sommanbule) gibi dald›¤› kendi 
ahsî tarihinin içerisinde sanatkâr›n çok mahrem, hatta kendisinin bile 
fark›nda olmad›¤› veya yaand›klar› zaman ehemmiyetlerinin fark›nda 
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olmad›¤› bir sürü mazinin hayalleri aras›nda derin, yakalanmaz, tahlil edil-
mez, kelimelere sadece bar›nm› ruhî unsurlar halinde, ifade süzülür ve 
etraf›m›zda yeni bir manzara tekil eder, bir dünya yarat›rlar. Sanatkâr›n 
bütün ihtiras› bu ifadeye ba¤lan›r. Halâs›n› ondan umar. Hakikatten onda 
kurtar›c› bir unsur sakl›d›r. Sanat eserinde, Peygamber sözünde oldu¤u gibi 
benli¤imizi avuçlar› içine alan i‘caz, san‘atkâr› nereye kadar sürükleyebilir? Bu 
hal, san‘atkâr› büyük huzura, büyük yaln›z›n huzuruna ç›kard›¤› anda san‘at, 
mistikli¤in ülkesinde kemâlini bulmu, yar›ml›ktan kurtulmu, murad›na 
ermi demektir. Âkif, “Gölgeler”de tam manasiyle büyük mustaripler aras›na 
kar›t›. O, hakikat âlemine gözlerini açarken, bütün mutasavv›flar gibi:

Henüz yan›mdad›r bezminde methu oldu¤um demler; 

diye terennüme bal›yor ve ideler dünyas›n›n ilâhî hat›ralar›na dal›yordu. Bu 
ak onda ölüm arzular›n› ihtiras haline getirdi. Vahdet ak›, vaktiyle vatan›n 
her köesini bir Cennet haline getirmek emeliyle yaam› olan idealistti. 
Çokluk resminden kendi hayaline çekti. Dünya nizam›n› isteyen, cemiyeti ve 
milleti için azametli heyecanlar yaam› olan sanatkâr, bir anda mauku olan 
mabuda teslim oluverdi. Muttas›l vuslat, vuslat diye hayk›r›yordu:

Ne yaps›n âbidin sensiz bu viran vahet-abâd›?

nihayet vahdet s›rr›na erdi, öylece Allah’a kavutu. Bu halin bizce en kuvvetli 
hucceti, veliler gibi onun da arkas›ndan insanl›¤›n ihtirasla komas›d›r. uras› 
muhakkakt›r ki Âkif’in nihayet ulat›¤› bu samimi mistisizm, onun ruhunun 
derinliklerinde kuvve halinde balang›çlar›ndan biri bar›nmakta idi. Onun 
hem vatanperverli¤inin, hem de sanatkârl›¤›n›n kaynaklar›, milliyetcilikte ve 

san‘atta sahip oldu¤u samimiyet ve iddetin s›rr› hep onda aranmal›d›r.

Kaynak: Hareket (Mehmet Âkif özel say›s›), Y›l: 2, S. 19, Aral›k 1947, s. 9-10 ve 11

28 Aralık 1951’de İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği, Türk 
Milliyetçiler Derneği’nde bir Âkif’i anma  
toplantısı gerçekleştiriyor. Dinleyiciler  
arasında Nurettin Topçu da var. (Sakallı ve 
gözlüklü beyin sağ tarafında oturuyor).
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286.

M[ehmet Âkif’in insanî değeri

Cahid Okurer

“‹nsanî de¤er” sözüyle, Âkif’in bütün insanl›¤a örnek olabilecek, ahsiyet ve 

karakteri üzerinde durmak istiyoruz. airli¤i üzerinde as›l de¤erini ortaya 

koyamaz Âkif’in iirlerini de k›ymetlendiren as›l onun ahsiyet ve karakte-

ridir. 

Büyük ahsiyetler, dâima büyük ve kuvvetli insanlar›n eseri oluyor. Âkif’in 

dindarl›¤›n› bilmiyen yoktur. Bunu dinsizler de bildikleri için ona, softa diye 

hücum ediyorlar. Âkif dindard›. Fakat, arzular›, dilek ve hareketleri yaln›z 

uhrevî bir âlemin mükâfat ve huzuruna erimek ve eritirmek için de¤ildi. 

Bu topraklar için topra¤a düenleri takdis eden;

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak, 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

diyen bir insan taraf›ndan din softaca telâkki edilmi olamaz. Eserlerini oku-

yanlar anlarlar ki, Âkif için din, her eyden evvel, bize kendimizin mânas›n› 

verdiren kurtulu ve selâmetimiz için, bir temel inan›t›r. Esasen din, 

insanlar›n hayatlar›na mâna ve ebedîlik vermek suretile, öteki dünyada 

mes’ud etmeden evvel bu dünyada huzur ve selâmete eritiriyor. Öteki dün-

yada mes’ud olabilmek için: Allah’a hayat ve ruhun ebedîli¤ine, bu dünyada 

huzura eriecek kadar inanmak lâz›m. Bu inan› içinde insan kendi iç ve d›› 

ile, gelece¤inden endie etmeden mücadeleye giriilebilir. Ferd, istikbalin-

den emin olmazsa, her sahada kuvvetli ve devaml› bir mücadele için ruh kuv-

vetini bulamaz.

imdi Âkif’in dindarl›¤›nda âdap ve erkân k›sm›n›, sosyal müessese tarafla-

r›n› ay›rarak inan››n›n özünü düünelim. Âkif kendi varl›¤›n› da içine alan 

kâinat kar›s›nda anlamaya varm›; ebedî, sonsuz bir varl›¤a inanm›t›r: Bu 

uurumuzu alt üst edecek kadar muazzam ve sonsuz varl›k bir hiç için 

yarat›lmam›t›r. Kendi varl›¤›m›z› da içine alan kâinat›n bir mânas› vard›r.

Âkif’in inan››ndaki kökü tahlil ederken vard›¤›m›z netice bu oluyor. ‹nsan 

kâinat›n varl›¤›ndan anl›yamazsa; yani hayat ve kâinat bo, mânas›z mihanikî 

bir sistemse onun bir zerresi olan insan varl›¤› da bo ve mânas›z görünecek-

tir. Bu itibarla kendine, cemiyetine, insanl›¤›na âit inan›lar› köksüzdür. 

Büyük sars›nt›lar kar›s›nda sökülür, kopabilir. Her çeit sosyal inan›lar›-

m›z›n, sars›nt› ve tazyik kar›s›nda sökülmemesi için ruhumuzun derinlikle-

rinden yükselmesi lâz›md›r. Sonsuz bir varl›¤a inan››n içinden yükselen 

sosyal inan›lar›m›z kuvvetli ve sökülmez olacakt›r. Bir a¤ac›n kökleri 

topra¤›n derinliklerindedir. Fakat gövdesi toprak üzerindedir. Meyvesini bu 

toprak üzerinde yaayanlara verir. 
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‹te Âkif’te buldu¤umuz insanî de¤erin bir cephesi budur: Onun sosyal bir 

müessese olarak dini üzerinde de¤il, bu dindarl›¤›n özü olan ve bütün sosyal 

hareketinin kökleri ve menba›n› tekil eden, hayat›n ebedîli¤ine, kâinat›n 

mânas›na, sonsuz varl›¤a inan›› üzerinde duruyoruz.

Âkif’in insanî de¤erini, di¤er taraftan, onun büyük bir ideale kuvvetle 

inanm› olmas›nda aramak istiyoruz. Bu bak›mdan bize bir insanî de¤er ola-

rak görünen Âkif’in idealist ahsiyetidir. Neye inan›rsa inans›n bir idealisti 

öyle tan›yabiliriz.

1. Hayat›nda iman›n› nakzedecek en ufak bir hareketi yokdur. Düün-

ce, duygu ve hareketleri bir iman mihveri etraf›nda toplanm›t›r.

2. Fakat inand›¤› gibi yaayan her insan idealist say›lmaz. ‹dealistin 

as›l karakteri inan››n› bakalar›na a›lamak cehdidir.

‹te Âkif’te buldu¤umuz insanî de¤erin bir taraf› da bu idealist insan psiko-

lojisi ve karakteridir. Bu bak›mdan onunla bütün idealistler aras›nda bir fark 

yoktur. ‹nsan›n eriebilece¤i en yüksek ruhî seviye, her halde, inand›¤› gibi 

yaamak ve yaatmakt›r.

Bu seviyeye erien insan d›tan ve içinden gelecek bütün mukavemetleri 

aar. Ferdî ve içtimaî hiçbir i¤vaya ma¤lup olmaz. Çi¤ner, çi¤nenir, fakat 

Hakk’› muhakkak tutar kald›r›r. 

Kaynak: Hareket (Mehmet Âkif özel say›s›), Y›l: 2, S. 19, Aral›k 1947, s. 10.

Cahit Okurer(Dergâh Yayınları arşivi)
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287.

Mehmet Âkif’e dair

Ahmet Kabaklı

Hareket görüü Mehmet Âkif’i say›l› büyüklerimiz s›ras›na koyar. Zira: 

Lekesiz vatan adam› olman›n, alâyisiz kahramanl›¤›n s›rr›n› o biliyor. Onun 

temiz ayaklar›n› taklitle insan fani saadetleri çiyniyebilir.. Milletin emirleri-

ne onun gib kulak vermeli. u harap yurda “u hasta nine”ye onun gibi bak-

mak ifa verir. Öyle bakmal›. Ah onun kalbi! Bütün bir milletin ›zt›rab›n› 

nas›l da kavrayabildi!

Sus ey bülbül benim hakk›m, senin hakk›n de¤il matem

sayhas›na diyece¤iniz var m›?

u mübarek vatan›n ufuklar›nda her gün ç›nlayan ses ve ey o sesi ç›karan 

dinç hançereler! Al bayrak huzurunda her gün; bir defa da onu selamlam›yor 

musunuz? Türk evlâtlar›n› böyle faziletler gibi dim dik, azimler gibi s›ra s›ra 

bulunduracak fazilet ancak böyle bir fazilet olabilirdi. Ve öyle oldu. Bizim 

ebediyet dedi¤imiz yer Âkifimizin Cennet dedi¤i mahal olacak. âyet oraya 

girecek kadar günahs›z ve bahtiyar iseniz; -sizi temin ederim- onu ay y›ld›zlar 

giymi vatan hurileriyle çevrili murassâ kök üstünde göreceksiniz. 

Kula¤›n›zda bir lâhutî mar›n ilâhî m›sralar› ç›nl›yacak:

Kim bu cennet vata›n u¤runa olmaz ki fedâ 

ühedâ f›k›racak topra¤› s›ksan ühedâ..

Ona hücum edenler, hased edenler, onu anlam›yanlar, anlamak istemiyenler 

cüceliklerine doymas›nlar. Polemik yapacaklar›na onu birazc›k okusunlar; 

ne çok ey ö¤renirler, dillerini ne miktar k›sarlar, bir ey olmaman›n, mezi-

yetsiz olman›n hüznüne nas›l kap›l›rlard›. Gerçekten bugünün yetmi iki 

buçuk zümrelik fikir erbab›na onun ne kestirme cevaplar›, ne geçilmez 

ö¤ütleri var; demokrat m›s›n›z, yakla›n ve dinleyin. Despotlu¤a böyle lânet 

edilir; 

Y›k›ld›n, gittin amma ey mülevves devr-i istibdâd 

B›rakt›n milletin kalbinde ç›kmaz bir mülevves yad! 

… 

Otuz milyon ahâlî, üç akînin böyle mahkûmu 

… 

Utanmaz m›yd›n›z;  bir saysalar zalimle mazlûmu? 

… 

Ne mel’unsun ki rahmetler okuttun ruh-› iblise! 

Ve ite hürriyet:
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Gel ey nazende hürriyet ki canlar fer-i râh›nd›r. 

Emindir mevki‘in: En pâk vicdanlar penâh›nd›r 

… 

Serir-ârâ-y› ikbal ol ki, bir millet sipâh›nd›r.

‹te sosyalistçe hikâyeler, cemiyetin en süflî taraflar›na, sefaletin ta harimine 

girmi terih b›ça¤›. Âkif bu cemiyetin ilk operatörlerindendir. 

Mahalle kahvesi art›k niçin kapanmamal› 

Kapans›n elverir art›k, bu perde pek kanl› 

Zavall› ümmet-i merhume ölmeden gömülür 

Siner bu hufrede idraki, sonra kendi ölür.

‹te bir küfeci çocuk, hepimiz her gün nicesini görüyoruz ama bizim gördük-

lerimize anca da benziyor bu çocuk, gerçekçi yazarlar beri gelsin!

C›l›z bacaklar›n›n dizden alt› ç›rç›plak.. 

Bir ince mintan›n alt›nda titriyor, donacak! 

Ayakta kundura yok, bata var m› fes! Ne gezer! 

Nefes de¤il o bak›lar, dümu-i istimdad.

‹te sizin ve benim ecdad›m›z. Tarih; millî büyüklerin k›ymet hükmüdür. 

Neden mefahir-i eslâfa kahredip yaln›z 

Mülevvesat›na mazimizin sar›lmaday›z  

Ecdad›m›z›n damarlar›nda ehamet gezerdi kan yerine 

Yüreklerinde ölüm evki vard› can yerine  

Ne zillettir ki nâkus inlesin beyninde Osman’›n 

Ezan sussun, semalardan silinsin yâd› Mevlân›n 

Çökük bir kubbe kals›n ma‘bedinden Y›ld›r›m Han’›n 

enaetlerle çi¤nensin muazzam kabri Orhan’›n.

Çöplük Frenkleri! Kule dibi misterleri! Mefkûre telalarl›! Bulan›k su küçük 

beyler [k]olo¤lar›!

Yok mu sizlerde vatan nam›na hiçbir duygu 

Dümeden pençesinin alt›na istikbalin 

Biliniz kadrini hürriyetin istiklâlin.

Ve ey ink›lâb ad›na yol kesen, kelle biçen nümayi aktörleri Âkif de ink›lâb 

istiyor. Fakat:

Bab›âlileri basmak adam asmakla de¤il.

Ediplerimiz; muhterem ulûhiyet tüccarlar›! Âkif sizi nas›l gördüyse öylesi-

niz! Aa¤›daki sat›rlar› okuyan san›r ki: Büyük air, Pitigrilli tercümelerini 

gördü, Avni ‹nsel’i tan›d› da, Park Otel’lerde gecekondu evleri ad›na lâf eden 

airleri(!) edipleri talad›.
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Üdebâm›z hele, gayetle baya¤› mahlûkat..

Halk› irad edecek öyle mi bunlar? Heyhat!

Kimi garb›n yaln›z fuhuna hasb simsar..

Kimi ‹ran mal› der, hurda al›r köhne satar!

Sahte dinciler! Hem sofular! ‹rtica çirkefinin mahir yüzücüleri, gerçek din 

hareketlerini, temiz ruh hamlelerini baltal›yan zümre!

‹nmemitir hele Kur’an bunu hakkiyle bilin 
Ne mezarl›kta okunmak, ne de fal bakmak için 
“Müslümanl›k”  denilen ruh-› ilâhî; arasak 
“Müslüman›z” diyen insan sürüsünden ne uzak.

‹slâm dini onun indinde “ulûnun ezelî gayesidir”, “beerin bir gün olup yük-

selecek payesidir”… “Al›n›z ilmini garb›n, al›n›z sanatini”, “çünkü kabil de¤il 

art›k yaamak bunlars›z”…

Teknik medeniyeti! Ey asr›n muazzam yüz karas›! Sulh k›z›n›n ruhsuz 

belâl›s›! “Tek dii kalm› canavar” Türk vatan›n›, Türk Anadolu’sunu ne hale 

koydun.

Ah! Kar›mda vatan nâm›na bir kabristan yat›yor imdi… Nas›l yerlere geç-

mez insan? 

Ey bülbül sus:

O zümrüt tahta ç›kt›n bir semavî saltanat kurdun; 
Cihan›n yurdu hep çi¤nense çi¤nenmez senin yurdun.

Nihayet saf iir taraftarlar›n› onu “Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek” 

dedi¤inden dolay› itham etme¤e b›rak›rken Âkif’in a¤zile kendi kalbimizi 

konutural›m:

Cân›, cânan›, bütün vâr›m› als›n da Hüdâ 
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüdâ.

Kaynak: Hareket (Mehmet Âkif özel say›s›), Y›l: 2, S. 19, Aral›k 1947, s.15-16.
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288.

Vatan ve Mehmet Âkif

Necati Balaşoğlu

Vatan tabiî bir isimden ziyade sinesinde yatanlar›n, koynunda bar›nanlar›n 

ruh ve kanlar›yle ekillendirdi¤i bir varl›¤›n ad›d›r. Vatan bir co¤rafya de¤il 

bir tarihtir. “Analarla dolu” Türk vatan›; küçük Asya gibi bir kara parças› 

halinden ç›km›; onun u¤runda ölenlerin bir cenneti, ölüme haz›r olanlar›n 

mukaddes bir mâbedi haline gelmitir. O analarla oldu¤u için Anadolu 

olmutur.

So¤uk rüzgâra kar››p gelen bir tak›m so¤uk seslerin vatan semalar›da 

u¤uldad›klar› bu anlara büyük vatan airi Mehmet Âkif’in hât›ras› önünde 

e¤ilmek için Üniversite ve bütün gençlik günlerdir ulvî bir heyecanla 

mebudur.

Âkif’i niçin an›yoruz? Mezar›na ataca¤›m›z iki demet çiçe¤e ihtiyac› m› var? 

Gösterii seven bir adam m› idi? Hiç birisi de¤il. Âkif’i kendisi için de¤il 

bizim için an›yoruz. Yar›n mezar›na gidece¤iz. 

Baz›lar›n›n ‹slâm airi olarak tan›d›¤› veya tan›tmak istedi¤i Âkif, hakikatta 

Türk vatan›n›n her türlü ›zd›raplar›n› pek içli bir ekilde terennüm etmi ve 

ederken de milyonlara vatan için dökülen kanlar kadar mübarek gözya› 

döktürmütür. 

Yurdu batan baa viraneye dönmü Türk’ün 

Dünkü en at›r ocaklara yat›yor yerde bugün.

Muharebelerin, sakinlerini öldürüp derin bir sükûte gömdü¤ü vatan›m›z› 

kar› kar› gezen Âkif

Geçerken a¤lad›m geçtim, dururken a¤lad›m durdum. 

Duyan yok, ses veren yok, bin perian yurda ba vurdum.

Yurdun bu garipli¤i kar›s›nda bir zamanlar k›t’alar› vatan yapan ecdad›m›z› 

hat›rl›yor ve soruyor:

Hani milletlere meydan okuyan kavmi-necip 

……………. 

Hani haysiyetinin gölgesi çi¤nense e¤er, 

Olmadan üç kiinin be kiinin hunu heder 

Kahraman gayz› yat›maz kan› cokun efrat

Bir çok vatanlar›n kan ve ihtiras duygular›n›n içinde bulundu¤u dünya 

yüzünde vahetin kar›s›nda bir iman ve asalet halâs› olarak yükselen 

vatan›m›z, millî haysiyetlerinin gölgelerini çi¤netmeyen ehitlerimizin, 

gazilerimizin eseridir. Türk’ün vatan davalar›nda yapam›yaca¤› yoktur. 
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Bu kahramanl›klar Mehmet Âkif’in m›sralar›nda ufuklardan ufuklara uza-

nan afaklar gibi dalgalan›yor:

Top tüfekten daha çok gülle ya¤an mermiler, 

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler.

Çanakkale destan›n›n alt›n m›sralarla ebediyetin sinesine tevdi eden Âkif, 

Türk ihtilâlinin ak ve iman kaynayan p›nar›ndan içip sermest olan ihtilâl 

ordular›n›:

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak

gibi hak ve hakikatin ifadesi olan sözlerle onlar› ‹zmir’e teci ediyordu. 

‹stiklâline amans›z bir sevgile ba¤lanan Türk milletinin içinde -az da olsa- 

‹stiklâl Mar› airine haks›z olarak hücum edenlerin bulunmas› Kemalist 

gençli¤i teessüre sevketmektedir.

Hürriyet airi Tevfik Fikret’in k›z›l sat›lm›lar›n elinde bir bayrak olarak 

kullan›lmas›na tahammül edemeyen ink›lâp gençli¤i vatan airi Mehmet 

Âkif’in de Atatürk ink›lâb›n› benimsemeyen bir tak›m softalar için bir istis-

mar vas›tas› olmas›na da göz yummaz!

Âkif her eyden evvel Türk’tü ve Türk vatan›n›n mal›d›r. Onun bütün 

yaz›lar›n› b›rak›p yaln›z ‹stiklâl Mar›’n› ele alsak bugünkü neslin Mehmet 

Âkif’e neleri borçlu oldu¤unu kolayca anlayabiliriz.

Ne yaz›k ki yaln›z Mehmet Âkif’e de¤il ‹stiklâl Mar›m›za bile çat›yorlar. Ne 

için?

Bast›¤›n yerleri toprak diyerek geçme tan›, 

Düün alt›nda binlerce kefensiz yatan›,

dedi¤i için mi?

Ruhumun senden ‹lâhî udur ancak emeli, 

De¤mesin mâbedimin gö¤süne namahrem eli,

dedi¤i için mi?

Yoksa:

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda  

üheda f›k›racak topra¤› s›ksan üheda.

dedi¤i için mi?

Bir vatan evlâd›n›n vatan› için daima ölüme haz›r olmas›n› temine yarar bun-

dan baka hangi söz vard›r. Ölüme haz›r olm›yanlar ise yaamak hakk›n› 

çoktan kaybetmilerdir. ‹lâhî olan Türk kahramanl›¤›n›n bütün vasfiyle bir 

insan›n lisan›ndan tamamile anlat›lmas›na imkân yoktur. imdiye kadar bu 

ideale en fazla yaklaan Mehmet Âkif’tir. Âkif’ten daha iyi bir ekilde milleti-
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mizin hissiyat›na tercüman olabilecek bir insan›n meydana ç›kmas› büyük 

bir temennimizdir. Hatta istikbaldeki Türk eflerinin bile, büyüklü¤ü ve 

üstünlü¤ü hakk›nda münakaa kabul etmedi¤imiz her eyden k›skand›¤›m›z 

büyük Atatürk’ten de kat kat yüksek olmas›n› can ve gönülden isteriz. Biz ki 

Atatürk’ü beer tekâmülünün son zirvesi olarak görmekteyiz. Fakat 

“Hakk›d›r Hakk’a tapan milletimin istiklâl” sözlerinin yerine bir tak›m türedi; 

ruhsuz ve cans›z kelimleri ikame etmek Âkif’i de¤il, bizi müteessir eder. 

Çünkü biz ‹stiklâl Mar›n› Âkif’ten ötürü de¤il, Âkif’i ‹stiklâl Mar› için sevi-

yoruz. Mehmet Âkif’in yukar›da nakletti¤im yaz›lar›n› veya sadece ‹stiklâl 

Mar›’n› okuyup anlad›ktan sonra Âkif için millî veyahut vatan airi de¤ildir 

diyenlere sözümüz yoktur. Yaln›z uras›n› ehemmiyetle iaret ederiz ki kör-

ler hiçbir zaman ziyadan müstefit olamazlar.

Türk’ün ezelî ve edebî kahramanl›¤›n›n cokun bir ifadesi olan ‹stiklâl Mar-

›m›z bizim için ilham ve kuvvet kayna¤› oldu¤u kadar mahkûm ve mazlûm 

milletler için de bir ümit ve teselli kayna¤›d›r. Çünkü Hakk’a inanan millet-

lerin esaretle ebediyen mahkûm olam›yaca¤›n› en beli¤ bir ekilde anlat›r.

Vatan›n tehlikelerle sars›ld›¤› Bugünlerde Mehmet Âkif’i derin bir vatan ve 

istiklâl duygusuyla an›yoruz. Yaamas› için çal›t›¤›m›z varl›klar›n u¤runa 

feda olma¤› bir saadet biliyoruz. Düman›n kuvvetli olmas› u veya bu 

imkâna sahip bulunmas›, bu topraklar› bekleyenleri korkutamaz.

Bir içtimaî nizam dahilinde yaayan insanlar›n igal etti¤i her topra¤›n 

üstünde orduda var millette var fakat ordunun millet ve milletin ordu 

oldu¤u yer yaln›z Türk vatan›d›r. Bu vatan çi¤nenmiyecektir.

Zira:

Do¤acakt›r (bize) vaat etti¤i günler hakk›n 
Kim bilir belki yar›n belki yar›ndan da yak›n!..

Kaynak: Toprak, c. II, S. 14-15, Aral›k-Ocak 1947, s. 3- 4 ve 14.

Ölümünün 20. yıldönümü  
anısına basılan Âkif pulları.
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289.

İstiklâl Marşı şairimiz 

Ölümünün 12. yılı münasebetile

Fakir Osman

1290 y›l›nda Fatih’in Sar›güzel mahallesinde dünyaya yeldi. Fatih dersiamlar›ndan 
Tahir Efendi’nin o¤ludur; Emir Buharî Mektebi’ni ve Merkez Rütiyesi’ni bitirdik-
ten sonra mülkiyenin idadî k›sm›na girdi. Oray› ikmal etti. Âli k›sm›na devam 
edece¤i s›rada babas› öldü ve bunun üzerine buray› terk ederek önce Baytar 
Mektebi’ne neharî sonra da leylî devam etti. 1893 Baytar Mektebi’ni bitirdi ve 
Umur-u Baytariye ve Islah-› Hayvanat umumi müfetti muavinli¤ine tayin edilerek 
11 May›s 1913 tarihine kadar baytarl›k ileriyle ve memuriyetle megul oldu. Fran-
s›zcay›, Arabçay› ve Acemceyi daha mektepte iken ö¤renmiti. Makale ve iirlerini 
1908’den sonra S›rat-› Müstakim mecmuas›nda neretti. ‹stiklâl sava› s›ralar›nda 
millî mücadeleye itirak etmek üzere Ankara’ya geldi. 1339’da M›s›r’a gitti. 1926’da 
M›s›r’da Türkçe Profesörü oldu. Ölmeden bir müddet önce tekrar ‹stanbul’a geldi 
ve 26 Aral›k 946 Pazar günü akam› ebediyen hayata gözlerini kapad›.

Âkif’in edebî ahsiyeti üzerinde her eyden evvel söylenmesi icap eden onun aruz 
üzerindeki hakimiyeti, lisan›ndaki sadelik ve konuma lisan›na yak›nl›¤›d›r. Aruz 
Âkif’in elinde bir balmumudur, onu istedi¤i biçime hiçbir güçlük çekmeden uydu-

rur. Tabir caizse adeta aruzla konuur. Nitekim Mahalle Kahvesi’ndeki:

— M›z›kç› dendi mi sensin diyor bak›n a¤alar

K›r›k m› söyleyin Allah için u can›m zar

— K›r›k.

— De¤il

— Alimallah k›r›k

— De¤il billah

Ve Meyhane’deki

— O kim gelen
— Baba Arif
— Sakall› gel bakal›m yana
— Selamünaleyküm
— Otur biraz çakal›m
— Dimitri hey paras›z geldi sanma ite para
— Ey anlad›k a kuzum
— Sar be yolda›m sigara
— Aman bizim baba Arif susuz musuz içiyor.

u muhavereler aruzu konuma lisan›na yaklat›rmaktaki maharetini ispata 

kâfidir. Edebiyat›m›zda hiçbir air bu hususta onun kadar muvaffak olamam›t›r.

Gerçi Tevfik Fikret de bu yolda yürümü ve bir hayli de muvaffak olmutur. Fakat 

Fikret’le Âkif’in aras›nda fark vard›r. Fikret aruzu konuma diline yaklat›r›rken 

kelimeleri imlâlar›na göre kullan›r. Âkif ise telaffuzlar›na hatta mahalli 
Türk Talebe Birliği’nin Âkif’in ölümünün 
onuncu yılında yayınladığı broşürün kapağı.
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telaffuzlar›na göre kullan›r. Ayn› zamanda Arapca ve Acemce kelimeleri Türk 

hançeresi ile telaffuz eder. Meselâ “buyurun” demez “buyrun” der:

— Bir muhas›r ça¤›r›n

— Buyrun Efendim Efendim

— Bana bak

“A¤a” demez “A” der:

— Mehmet onun evi olmu onu aktarmak için

“Bir” demez “bi” der:

— Onun bi dalgas› var tünel geçiyor

Âkif’in bir hususiyeti de onun mahalliyetçili¤idir. O, bu yolda bir çok içtimaî 
dertleri iirlerinde ac› bir lisanla anlat›r.

Ahmet Rasim’in makaleleri ve Hüseyin Rahmi’nin romanla yapt›klar›n› o 
iirleriyle yapm›t›r. Küfe mektepsiz kalm› bir Türk çocu¤unun irfan tahassü-
rünü, Kahve kahvehanelerin feci durumunu, Meyhane eski boanma fecaatini, 
Seyfi Baba yorulmak bilmeyen bir Türk ihtiyar›n›n ruh asaletini anlat›r.

Âkif ayn› zamanda milliyetçi bir airdir. Trablusgarp, Balkan Harbi ve Cihan 
Harbi’yle gelen felaketleri ve bunlara Mehmetçi¤in kahramanca gö¤üs geriini 
anlatan m›sralar edebiyat›m›zdaki hamasi lirizmin en güzel örneklerdir:

Gitme ey yolcu oturup beraber a¤laal›m 
Elemim bir yüre¤in kâr› de¤il paylaal›m 
Ne yap›p serimi kahreyleyece¤im bilmem ki 
Öyle dehette muhitimde dönen matem ki 
Ah kar›mda vatan nam›na bir kabristan 
Yat›yor nas›l yerlere geçmez insan 
u mezarlar ki uzanm› gidiyor ey yolcu 
Nereden balad› yükselmeye bak nerde ucu
Bembeyaz saçlar› katranlara batm› dedeler 
Gö¤sü baltayla kesilmi memesiz valideler 
Teki binlerce kesik gövdeye ait kümeler 
Saç, kulak, el çene, parmak, bütün enkaz-› beer 

Çanakkale ehitlerine yazd›¤› bir parçada:

Bomba imekleri beyninden inip hep siperin 
Sönüyor gö¤sünün üstünde o arslan neferin 
Yerin alt›nda cehennem gibi binlerce la¤am 
At›lan her la¤am›n yakt›¤› yüzlerce adam 
Ölüm indirmede gökler ölü püskürmede yer 
O ne müthi tipidir savrulur enkaz-› beer 
Kafa göz gövde bacak kol çene parmak el ayak 
Boan›r s›rtlara vadilere sa¤nak, sa¤nak 
Top tüfekten daha s›k gülle ya¤an mermiler 
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler 
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Ne çelik tabyalar ister ne siner hasm›ndan 

Al›n›r kala m› gö¤sündeki kat kat iman

Âkif Mehmet’in kahramanl›klar›n› anlatt›ktan sonra o, pek sevdi¤i Kâbe’yi bile 

hediye ediyor:

Vurulup tertemiz aln›ndan uzanm› yat›yor 

Bir hilâl u¤runa yarab ne güneler bat›yor 

Ey bu topraklar için topra¤a dümü asker 

Gökten ecdat inerek öpse o pâk aln› de¤er 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs›n 

Gömelim gel seni tarihe desem s›¤mazs›n 

Bu ta›nd›r diyerek Kâbe’yi diksem ba›na 

Yine bir ey yapabildim diyemem hat›rana

Âkif’in hamasi ve lirik iirlerinden biri de ‹stiklâl Mar›d›r. Her okunuunda yaz›ld›¤› 

günleri hat›rlatan bu nefis iir Türk’ün bütün mazisini hülasa eder hele u m›sralar:

Ben ezelden beridir hür yaad›m hür yaar›m 

Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm› aar›m.

Hürriyete a›k bir milletin zincire vurulamayaca¤›n› ne güzel anlat›r.

Son günlerde daha iyi güfteler yaz›laca¤› düüncesi ile ‹stiklâl Mar›’n› de¤itirmek 

fikri ileri sürülmütür. ‹stiklâl Mar›’ndan daha güzel iirler yaz›lamayaca¤›n› kimse 

iddia edemez fakat nas›l ki bayra¤› bayrak yapan onun yaln›z rengi, ile ay y›ld›z› 

de¤il ta›d›¤› hat›ralar ve u¤runda dökülen kansa ‹stiklâl Mar›’n›n da de¤eri onun 

yaz›ld›¤› günlerdeki hat›ralar› nefsinde ta›mas›d›r. Kald› ki Allah bu millete bir 

daha ‹stiklâl Mar› yaz›lacak günler göstermesin.

Âkif’in hamasi lirik iirlerinden baka hamasi olmayan iirlerinin baz›lar›nda da 

derin bir lirizmin izlerini görebiliriz: 

u serilmi görünen gölgeme imrenmedeyim 

Ne saadet hani ondan bile mahrumum ben 

Daha y›llarca eminim hayat›n yükünü 

Dizlerim titreyerek çekmeye mahkûmum ben 

Çöz de art›k yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n›

Bana çok görme ilahi bir avuç topra¤›n›

Di¤er bir iirinde:

Arkamda kal›r beni rahmetle anars›n 

Derdim sana bakt›kça: a biçare kitab›m 

Kim der ki en çök te senin arkana kals›n  

U¤runda harab eyledi¤im ömr-ü harab›m

Hayat arkada›na yazd›¤› bir k›tada:

Seni bir nura ç›karsam diye kotum durdum 

Ey; bütün dalgal› ömrümde hayat arkada›m 
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Da¤ m›d›r kar› gelen, ta m› hep at›m lâkin 

Buruuk aln›ma çarpan bu sefer kendi ta›m

Fakat Âkif bütün bu kuvvetli iirlerine ra¤men büyük bir tevazu ile:

iir için gözya› derler onu bilmem yal›n›z

Aczimin giryesidir bence bütün âsar›m.

diyor.

Âkif’in bir cephesi de dindarl›¤›d›r. Bu hususta her hadiseyi din cephesinde göre-

cek derecede mutaass›pt›r. Hatta ahlâk› bile din cephesinden görür:

Ne irfand›r veren ahlâka yükseklik ne vicdand›r

Fazilet hissi insanda Allah korkusundand›r

diyor. Fakat o ‹slâmiyet’te ›slahatç›d›r, ‹slâmlara ilerlemeyi, garbe uymay› tavsiye 

eder:

Bak›n mücahit olan garbe imdi bir kere 

Havaya hükmediyor kani olmuyor da yere 

Dönün de ât›l olan ark› seyredin ne geri 

Yak›nda kalmayacak yeryüzünde yeri.

Âkif’in bu hususta yegâne kusuru Türklü¤ü ‹slâml›k’la kaim görmesidir.

Son günlerde Âkif M›s›r’da yaarken memleketine kar› büyük bir tahassür duyu-

yordu, nitekim u parça buna bir misâldir:

Ey heybetli iklimine k›tan çekilenler 

Ey Afrika temmuzunu efsane bilenler 

Ey ya¤ gibi üç çifte kay›kla kayanlar 

Ey Maltepe’den Pendi¤i bir hamle sayanlar 

Ey çamlar›n alt›nda serilmi uzananlar 

Ey her nefes ald›kça ömürler kazananlar

M›s›r’dan ‹stanbul’a geldi¤i s›ralarda söyledi¤i bir k›t’ada da bu tahassürü görebi-

liyoruz:

Viranelerin yasc›s› baykulara döndüm . 

Gördüm de hazan›mda bu cennet gibi yurdu 

Gül devrini bilseydim,onun bülbül olurdum 

Ya rab, beni evvel getireydin ne olurdun?

Âkif’in bir endiesi de unutulmakt›r: 

Rahmetle an›lmak ebediyet budur amma 

Sessiz yaad›m kim beni nerden bilecektir

diyor. Fakat o çoktan her Türk’ün kalbinde yer ald›. Onu unutmak kâbil mi? Hiç 

de¤ilse her sabah radyolar›m›z›n dü¤melerini çevirirken o azametli mar›m›z›n 

sesiyle onu da; o günleri de tekrar hat›rl›yoruz.
Kaynak: Konya Halkevi Kültür Dergisi, Y›l 
12, S. 122, Aral›k 1948.
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290.

Filozof gözüyle Mehmet Âkif

Rıza Tevfik

Ben henüz Lübnan sahillerinde kendi âlemimde rahat rahat yaamakta iken 
gazete okumak külfetinden bile vareste bulunuyordum. Cemaatten ne kadar 
uzak isem, tabiatle o kadar yak›n oldu¤umu hissediyordum, ve bu vaziyeti-
min delaletiyle zihnimde uyanan ve canlanan hat›ralar, beni Cünye körfezi-
nin temiz, ince, beyaz kumlu ›ss›z sahillerinde serseri bir vahî gibi dola-
t›r›yordu. Ben o lâtif deniz kenarlar›nda ba›bo bir çocuk gibi beyhude 
dolamaktan pek hazzederdim. Gelibolu’nun Hamzabey sahillerinde ömrü-
nün en bahtiyar zamanlar›n› geçirmi olan o yaramaz, haar› çocu¤u!.. 
Benim çocuklu¤umun manevî çehresini ar›yor gibiydim. O çocuk dokuz 
ya›ndayken ‹zmit’te sevgili annesinin halet-i nez’inde me’yus ve ümitsiz 
çehresini görmü, o yata anne gibi efkatli bir dosttan öksüz kalmak sefale-
tinin ne demek oldu¤unu bütün mânasile anlam› oldu¤u için, on iki 
yalar›nda babasile beraber Gelibolu’ya geldi¤i zaman, hepimizin annesi 
olan güzel tabiat›n kuca¤›na at›lm› ve her derdini unutarak bahtiyar 
yaam›t›. Ben o öksüz çocu¤u deniz kenarlar›nda, gölgeli serin derelerde, 
baz› çaml›klar alt›nda menekeli çimenliklerde çok arad›m; bir daha 
bulamad›m, yaln›z tabiat›n her taraf›ndan hâlâ aks-i sadas›n› iitmekteyim. 

Ben de onun kadar tabiate meftunum: hatta yirmi be sene evvel, tabiat› ve 
onu tebcil için hayli uzun bir iir yazm››m; birinci ve ikinci k›tas› nas›lsa 
gazetelere intikal etmiti; fakat bu manzumeyi be¤enmedi¤im ve tabiate 
lay›k görmedi¤im için müsvedde halinde muhafaza etmitim, kimseye 
göstermemitim.

O uzun manzumenin u k›talar› çocuklu¤umun maneviyetini ve tabiatle 
alakas›n› ifade etmek için yaz›lm›t›, fakat -demin söylemi oldu¤um gibi- 
istedi¤im kadar muvaffak olamam›t›r: 

Bulutlarla hemzâr olan da¤lar›n 
Severdim asilâne temkinini.
*

Muattar çemenzâr içinden ak›p 
Giderken, buruan ve en bir hayat,
*

Büyük talar›n zirvesinden bak›p 
Benimdir san›rd›m bütün kâinat! 
Gelincik, böcek, ku, deniz, çiy, afak, 
Mücevher hayalimle hemrenk idi. 
Çay›rlarda, nevreste, nâzik, ufak 
Çiçeklerle ruhum hemâhenk idi.
*

Serâzâde, vahî ve merdüm-giriz, 
Fakat itiyak›nla hep serseri, 
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Gezerdim, o hayretfezâ ûle-riz237

Beyaz kumlu asude sahilleri.

*

Ufuklarda ekser afak sökmeden! 

Görürdüm de ruhsâr›n›n rengini, 

Sünühat›m›n medd ü cezrinde, ben 

Duyard›m mezâmir-i ahengini.

*

Hayâlât-› cezbemde çok defalar 

Sürudumla dem tuttum e’ar›na. 

Düünmek bilir, bir hakikat arar 

Çocuktum ve mahremdim esrar›na!...

Âkif’in Vefatından Kısa Bir Müddet Evvel Çizilmiş Bir Portresi

De¤il feylosof, belki air de¤il!.. 

Füsununla meczub ve divâneyim. 

Neyim?. Kimse tarife kadir de¤il! 

Asîl o¤lumun!. Sanma bigâneyim!

*

Tabiat! Sen ey Mihriban öz ana!. 

Do¤an günle tev’emi238 do¤urdun beni

Senin bahiin pek büyüktür bana 

Do¤ar do¤maz ak›na vurdun beni!..

*

Tabiat! Sen ey Mihriban öz ana!. 

aki zümresinden ay›rd›n beni 

Senin bahiin pek büyüktür bana, 

Sefil olmadan, sen kay›rd›n beni!239

Her ne ise!.. Cünye’de bir vakitler asude, fakat basit bir ömür sürerken, çok 

defalar o temiz sahillerde gezer, çocuklu¤umu arard›m. O vakitler daima bu 

k›talar hat›r›ma gelir ve kula¤›mda ç›nlard›. Geçen sene mi, evvelki sene mi?. 

Neydi? Eski dostlardan ve ‹stanbul çocuklar›ndan -benim gibi Cünye’de 

yerlemi olan- Sabih beni ziyarete geldi. Elinde de birkaç ‹stanbul gazetesi 

vard›. Ald›m, öyle bir göz gezdirdim. Hâlâ Fikret ile Âkif dâvas› güdülüyor!.. 

Ben henüz ‹stanbul’da Darülfünun müderrislerinden iken bu dâva sürülü-

yordu ve iki muar›z f›rkan›n hatipleri ve avukatlar› da ate püskürüyordu. 

Maatteessüf talebeden birçok kiiler, benim de bu meselede fikrimi, reyimi 

sormulard›. Ben de bir Cuma günü Türk Oca¤›’nda toplanm› olan gençlere 

meselenin asl›n› ve mahiyetini iyice anlatt›ktan sonra, din nam›na Fikret’i 

tekfir, tel’in ve terzil edenlerin ve bilhassa merhum Âkif gibi çok muhlis ve 

münevver bir müslüman olan kimsenin Fikret’e kar› kullanmakta bulun-

du¤u bîperva ve namusa dokunur lisan› takbih etti¤imi, ve bu lisan›n müslü-

man âdab›na hiç yak›mad›¤›n› bildirmitim. Fazla olarak “vefatile çoktan 

aram›zdan çekilmi olan bir adam› tahkir etmek mürüvvete s›¤ar bir hareket 

237 Şefkatli bir anne olarak tabiate insanî bir şah-

siyet atfederek hitap ediyor. Bu şiirin ilk ve son 

kıtası zaten bir hitap ile başlar ve tabiate arz-ı 

şükran maksadile yazılmıştır.

238 İkiz demek.

239 Bu da sonuncusudur. Bunların arasında yirmi 

kıta kadar daha vardı.
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de¤ildir. Bu kadar hakaretlere hedef olan bir adam çoktan toprakta çürümü 

oldu¤u cihetle cevap veremez. Bu hareket mertçe de¤ildir!” demi-tim. 

Benim sözlerim gayet masumane söylenmi oldu¤u halde, pek k›ymetli dos-

tum ve arkada›m ve meslekta›m Babanzade Naim Bey merhumun iddetli 

bîr tarizine hedef olmutu; bu suretle benim ete¤im de -kendi hüsnüniyetim 

ve ihtiyats›zl›¤›m yüzünden- tutumutu. Tabii, Naim Bey merhuma bir 

cevap vermitim ve biraz yat›m›, hattâ bu meseleden bir gün bîtaraf bir 

münekkit olarak etrafl›ca bahse lüzum görecek olursam yaln›z Fikret’i de¤il, 

kendisini de müdafaa etmemi iltimas ederek uzun mektubuna nihayet 

vermiti. Unutmadan unu da arzedeyim ki, bu k›ymetli ve muhlis adamlar›n 

üçü de benim her veçhile hürmete ayan gördü¤üm dostlardand›. Hattâ Âkif 

merhum, benim mizac›m›, tabiatimi, itikad›m› henüz lây›kile bilmezken, 

baz› müfsit propagandac›lar›n aleyhimde nerettikleri rivayetlere kap›larak 

-din gayretile- bana da lâyikile sövmü, saym›, imi!. Bu keyfiyeti bana ihbar 

ettikleri zaman haberi getirenlere cevap olarak “Âkif gayet muhlis ve temiz 

kalbli bir müslümand›r. üphe yok ki beni ona pek yanl› bildirmiler. 

Herhalde onun sözüne hiç gücenmem, ben ona kendimi, yine kendim 

anlat›r›m” demitim. Nitekim sonralar› daha samimî görümütük.

Merhum vefat›ndan evvel, M›s›r’dan Cünye’ye gelmi ve (1 Temmuz 1935’te) 

benim evimde -kendi erefine davet etmi oldu¤um- bir iki ‹stanbullu dostla 

beraber yemekte bulunduktan sonra, bize Safahat’›n›n son nüshas›n› imza 

edip vermiti. Bize gelmezden evvel, -yukar›da ismi geçen dostumuz- Sabih’e 

mülâki olmu ve “Ben vaktile filozofa hayli yürüdümdü, imdi onunla görü-

mekten s›k›l›yorum!.” demi. Dostum da “senin ne muhlis bir adam oldu¤unu 

o pek iyi bilir; ve sana hürmeti vard›r. Görürsün!” diyerek beraber getirmiti 

ve filhakika hakk›nda hürmet ettik. Hastal›¤›n›n vahim oldu¤unu bildi¤imiz 

için de teessürümüzü gizlemek hususunda hayli cebr-i nefsetmistik. 

Bütün bu münakaalar›n, mektuplar›n bende mahfuz ve mazbut bir dosyas› 

var, lâkin bu hikâyeyi nakletmekten maksad›m; o vesaiki ortaya at›p, yeniden 

bir yang›n ç›karmak de¤ildir. Bilâkis çoktanberi aram›zdan ayr›l›p Hakk’a 

kavuan bu k›ymetli dostlar›m›n muhtasar bir surette hizmetlerini zikir, 

k›ymetlerini takdir ve yekdi¤erine benzemiyen mânevî ahsiyetlerini, haki-

kate mutab›k olarak tasvir etmekten ibarettir; zira görüyorum ki, Fikret ile 

Âkif gibi pek k›ymetli ve pek beli¤ iki airimiz -itikatça ve içtimaî menfaatçe 

birbirine z›t- iki f›rkan›n siyasî maksatlar›na hizmet etmek için, kukla gibi 

bir eyler olmak derekelerine düürülmü!. O iki f›rka itikatça taban tabana 

z›t olmakla beraber -mizaç itibarile- birbirinin ayni: ve her ikisi de ayni kaba-

hat ile malûl, yani ayni derecede mutaass›p ve gayretke kimselerden mürek-

keptir. Bu meseleyi en iyi bir veçhe ile halledip, yak››ks›z kavgalara nihayet 

vermek için dâva-y› edebiyat mahkemesine nakledip bu iki mühim airimizin 

de hakkile k›ymetini takdir etmekten do¤ru bir yol yoktur.

‹te biz bu do¤ru yolu takip ederek Fikret’in ve Âkif’in nas›l ve ne mertebede 

airler olduklar›n› ve mizaçlar›n›n hususiyetini tayine çal›aca¤›z, ümit edi-

yoruz ki bu psycho analyse muhterem okuyucular›m›z›n houna gidecek ve 

kabul olunacakt›r.
Kaynak: Hür Türkiye, y›l: 1, S. 1, Aral›k 
1953, s. 24-25.

Âkif’in vefatından sonraki günlerde 
Rıza Tevfik, Türk Ocağı’nda, Âkif ve 
Tevfik Fikret tartışmasıyla ilgili  
düşündüklerini şöyle dile getirmişti:  
“Din namına Fikret’i tekfir, tel’in ve 
terzil edenlerin ve bilhassa merhum 
Âkif gibi çok muhlis ve münevver bir 
müslüman olan kimsenin Fikret’e karşı 
kullanmakta bulunduğu bîperva ve 
namusa dokunur lisanı takbih ettiğimi, 
ve bu lisanın müslüman âdabına hiç 
yakışmadığını bildirmiştim. Fazla  
olarak vefatile çoktan aramızdan  
çekilmiş olan bir adamı tahkir etmek 
mürüvvete sığar bir hareket değildir. 
Bu kadar hakaretlere hedef olan bir 
adam çoktan toprakta çürümüş olduğu 
cihetle cevap veremez. Bu hareket 
mertçe değildir!”
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291. 

Şair Mehmet Âkif Ersoy

Kurmay Albay Dadaylı Halit Beğ Akmansü

Halit Be¤ ‹stiklâl Mar› airimiz, Safahat sahibi Mehmet Âkif’in takdirkâr-
lar›ndand›. Birkaç senesini M›s›r’da geçirdikten sonra, hastalanarak ‹stanbul’a 
gelmiti. Beyo¤lu’nda, Galatasaray civar›ndaki M›s›r Oteli’nde Abbas Halim 
Paa’n›n k›z› Prenses Emine Abbas taraf›ndan misafir ediliti. Doktorlar› 
taraf›ndan ziyaretçi ile be dakikadan fazla görümesine müsaade edilmeyen 
rahmetliyi, di¤er sevenleri gibi, bir gün Halit Be¤ de ziyarette bulunmutu. 
Kendisinin bu hususta anlatt›klar› udur: “… Haber verdiler. Beni hürmetle 
kabul ederek yata¤›n›n yan›na oturttu. Hal, hat›r sordu. Mümaileyhi ahsen 
Sakarya Meydan Muharebesi’nde, Üçüncü Kafkas Tümeni Kumandan› iken 
tan›m›t›m. Ordumuz Eskiehir ricatinden sonra Sakarya gerisine çekilmiti. 
Vaziyetimiz ümitsizdi. Ankara’da büyük  bir telâ ve korku hüküm sürmektey-
di. Ordunun maneviyat›n› yükseltmek ve ordu hâleti ruhiyesini anlamak için 
mebuslar gurup gurup f›rka karar-gâhlar›n› ziyarete teebbüs etmilerdi. Recep 
Peker, eski bavekil Dr. Refik Saydam, air Âkif Be¤ler de f›rkama gelmilerdi. 
Subaylar›ma “Osmanc›k” piyesini oynatarak bu heyete maneviyat›m›z›n iyili¤i-
ni göstermitim. Bu piyeste Sultan Osman ak sakal›yla mezar›ndan sitem edi-
yordu millete hitap ediyor, kendilerin emanet edilen vatan› dümana çi¤net-
memelerini tavsiye ediyordu. Bu hitap ve manzara çok mehip ve ruhlar› tehyiç 
edici idi. Davul zurna ile askeri de oynatm›, onlara maneviyat›m›z›n yüksek-
li¤ini göstermitim. air Âkif çok mütehassis olmutu. Beni o zamandan tan›r. 
Mebusken yapt›¤›m mücadele ve muhalefeti de biliyordu. ‹man› kâmil sahibi 
vatanperver bir zatt›. Beni bir saat yan›nda oturttu. B›rakmad›. Nurettin Paa’y› 
sordu. Muharebe hat›ralar›n› anlatt›rd›. Bu ziyaretimden çok memnun oldu.

Ziyaretimden bir ay kadar sonra vefat›n› gazetelerde okudum.240 Namaz›n› 
k›lmak üzere Beyaz›t’a gittim. Beyaz›t camiine gelen cemaata dikkat ettim; 
ikinci gurup mebuslar›, Edebiyat Fakültesi talebesi vard›. Hükümetten vali 
muavini gelmiti. ‹ki çelenkten birini M›s›rl›lar, di¤erini Edebiyat Fakültesi 
talebeleri getirmilerdi. Namazdan sonra talebeler aire lâz›m gelen hürmeti 
gösterdiler. Tabutunu omuzlarda Edirnekap›’daki kabrine götürdüler. Fakat 
hassaten hükümetçe cenazesine lüzumu kadar ihtiram yap›lmad›¤›na dikkat 
ettim. ‹stiklâl Mar› resmî mar›m›zd›r. Müsabaka ile kazan›lm›t›r. air Âkif 
ikinci gurup mebuslar›ndan (Birinci Millet Meclisi’nde) muhalif oldu¤u, ‹slâm 
airi tan›nd›¤› için baz›lar› taraf›ndan sevilmiyordu. 

Gazetelerde okumutum; Fransa’n›n resmî mar› Marseyyez (Marseillaise)’i bir 
yüzba› yazm›. Ölümünün yüzüncü y›l dönümünü kutlayan Fransa’da resmî 
daireler kapat›lm›, bütün müesseselerde ve Frans›z milletince ruhu 
âdedilmitir. Vatana hizmet edenler tes’ide ve hürmete lâyik görülmezse, 
gençlere çok fena bir örnek gösterilmi, pek büyük kadirnâinasl›k yap›lm› 
olur. Bizde maalesef iktidar mevkiine geçenler herkesten riyakârl›k, dalkavuk-
luk bekliyorlar. En k›ymetli ahsiyetler, vatan hâdimleri temelluk etmezlerse 
menkûbiyete sevkediliyorlar. Ne kadar ac› bir hal. Bir hadiste “bir kavmin 
ulusu ona hizmet edendir” buyurulmutur. Muhammet ne güzel söylemitir.

240 Rahmetli Mehmet Âkif Beğ 27 Aralık 1936’da 63 

yaşında vefat etmiştir. Teşvikiye Sağlık Yurdu’nda 

tedavi görmüştür (Göğem).

Kaynak: Ziya Gö¤em, Kurmay Albay Daday’l› 
Halit Be¤ Akmansü (1884-1953), Halk Bas›m-
evi, ‹stanbul, 1956, c. II, s. 429-430.

Âkif Fransızca yazan Said Halim Paşa’nın 
tüm eserlerini Türkçe’ye kendi tercüme 
etmek istemişti. Ancak sadece, 
İslamlaşmak ve İslâm’da Teşkilât-ı 
Siyasiye’yi tercüme etme fırsatı olmuştu.

(İsmail Kara arşivi)

Said Halim Paşa’nın mührü.
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292.

İstiklâl Marşı

Nihad Sami Banarlı

Bu sat›rlar›, büyük Âkif’i kaybetti¤imiz günün 21inci y›ldönümünde, 27 Aral›k 
1957’de yaz›yorum.

Âkif’i îmanl› âirli¤i ölçüsünde “büyük insan” bilerek yâdetmenin buruk, hazz› 
içindeyim. Cemiyetler, her zaman hem ahlâk›, hem inan›› bu derece kuvvetli 
insan yetitiremiyorlar. Âkif, yaad›¤› y›llar›n gerçek büyükleri ve münevverle-
ri aras›nda müstesnâ bir mevkie sâhipti. Hem Türk kalmak, hem de Bat› 
dünyas›ndaki medenî hareketlerden gere¤i kadar faydalanmak yolunda tam 
bir ayd›nl›¤a varm›t›. Avrupa’n›n hakikî ilmini, çal›kanl›¤›n› gerçek san’at›n› 
ve faydal› medeniyetini de¤il de her türlü perdeden mahrum sokak ve bar 
ç›lg›nl›klar›n› belleyip bize getirenlere dümand›.

Vefâs›z ve fâziletsiz kimselerden holanmaz, yaln›z inanm›lar› severdi. “Gün 
geçtikçe ikiyüzlüleri sever oldum. Çünkü yaad›kça 20 yüzlü insanlar gördüm” 
diyecek kadar içinde bulundu¤u cemiyetin husranlar› kar›s›nda büyük ac› 
duyan bir rûhu vard›. 

‹stiklâl Mar›’n› millî ve dinî îmandan örülmü bir iir ve fazîlet âbidesi hâlinde 
söylemiti. Vaktiyle “‹stiklâl Mar›, büyük bir milleti as›rlarca ayakta tutacak 
kadar sa¤lam bir dinî ve millî inan› âbidesidir” derken, Âkif’in Türklükle 
Müslümanl›¤› temiz vicdanlar›nda birletiren bütün eski ve inanm› büyükle-
rimiz s›ras›ndaki müstesnâ mevkiini düünürdüm.

O, bu mar› Türk bayra¤›ndaki al rengin tehlikede oldu¤u bir millî ›st›rap ve 
endie ça¤›nda söylemiti. Nerde bir al görünse orada bayrak canlanan, nerde 
bir alev sönse orda gönül burkulan bir millî hassâsiyet havas›, o ça¤da bütün 
gönülleri sarm›t›.

Bir grup zâman›, ufuklar› kaplayan al rengin gittikçe solan ve sönen ››¤› 
kar›s›nda Türk bayra¤›n›n encâm›n› düünerek insan endielerinin en ac›s› ile 
burkulan gönüllere:

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

diyen, erkek seslerinin en îmanl›siyle hayk›r›› büyük milletinin sava, istiklâl 
ve mucize kudretine îmân›ndand›.

Yine vaktiyle 28 Ocak 1950’de “‹stiklâl Mar›’n›n Mânas›” bal›kl› bir yaz›mla 
bu noktay› izaha çal›m›t›m. Çünkü ‹stiklâl Mar›’n›n ilk m›srâs›ndaki “afak” 
bugün bizim daha çok kulland›¤›m›z mânada “gün do¤mazdan evvel ufukta 
beliren k›rm›z› ayd›nl›k” de¤ildir. Bunun aksine olarak kelime, eski ve hakîkî 
mânas›nda yâni “gün batt›ktan sonra, ufukta kalan k›rm›z› ayd›nl›k” demek 
olan grub mânas›nda kullan›lm›t›r. Çünkü sabah vakti afak sökmek öyle 
dursun, gittikçe a¤aran ve sonu ayd›nl›k olan, sabah olan bir afakt›r. Böyle bir 
fecrin sönece¤inden kimseye endie dümez.
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‹nsana, ancak sonu karanl›k olacak bir sönü kar›s›nda gizli veyâ aç›k bir 

endie duyabilir.

Âkif ‹stiklâl Mar›’na “korkma!” diyen, canl› ve îmanl› bir söyleyile balamas› 

bundand›r. Kendisi hiç yeise dümedi¤i ve îman dolu gö¤süne güvendi¤i mil-

letinin mutlaka hür ve müstakil kalaca¤›na inand›¤› için böyle söylüyordu. 

Onun “afak” kelimesini fecir mânâs›nda kulland›¤› m›sra, iirin sonunda:

Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl› hilâl!

diye engin bir evkle hayk›rd›¤› m›srad›r.

*

Ayn› iirin 

Ulusun, korkma, nas›l böyle bir îmân› bo¤ar, 
Medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar?!

m›sralar›ndaki “korkma” sözü de yine baka bir anlamda “ald›rma” mânas›n-

dad›r.

Yeri gelmiken, bu m›sradaki “ulusun” kelimesini “büyüksün, yücesin” gibi 

çok yanl› bir mânada anlay›p öyle anlatanlar›n dikkatini çekmeyi faydal› 

buluyorum. Kelime bu m›srada, eski ve yeni Türkçedeki “yücelik” ifâde eden 

kelime de¤il, “ulumak” kelimesidir ve uluyan bir canavar tasviri kar›s›nda 

söylenmitir. Bu sebeple, yukar›daki m›sralar:

“Medeniyet dedi¤in, tek dii kalm› canavar, b›rak, istedi¤i kadar ulusun.. 

böyle bir canavar, senin temiz gö¤sündeki îmân› nas›l bo¤abilir?” mânas›nad›r.

Ben bu k›tan›n ba›ndaki 

Garbin âfâk›n› sarm›sa çelik z›rhl› duvar,  
Benim îmân dolu gö¤süm gibi serhaddim var.

hayk›r››n›n derin, tarihî ve ebedî hakikatini çok severim.

Savalar›, vahî ve kahpe silâhlardan ziyade bu îmân›n kazand›¤›na ve yine 

ancak böyle îmânl› gö¤üslerin kazanaca¤›na Âkif’in yerinde ve sars›lmaz güve-

ni vard›. ‹stiklâl Mar›’ndaki bu m›sralar, Türk milletini anlay›ta:

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki fedâ?! 
ühedâ f›k›racak, topra¤› s›ksan ühedâ!

m›sralar›ndaki vatan anlay›› kadar ulvîdir.

K›t’an›n sonundaki “medeniyet denilen canavar” söyleyiine gelince, bu söz:

Birinci Dünya Harbi’nin ma¤lûp Almanya’s›ndan âdetâ bir kar› toprak almay› 

istemiyerek, arz›n o iklimine bilinmez niçin ve bilinmez nas›l bir efkat göster-

dikten sonra aziz Türk vatan›na hem de Yunanl›lar› sald›r›p, Türk milletine, 

elinde kalan Anadolu’nun bile bütününü çok görerek, onu ancak birkaç vilâyet 

içinde mahsur ve ölü b›rakmak istiyen “medenî dünya”n›n o zamanki edepsiz 

adâletine kar› yerinde bir küfürdür. Kaynak: Hürriyet, 27 Aral›k 1957.

“İstiklâl Marşı, büyük bir milleti  
asırlarca ayakta tutacak kadar sağlam 
bir dinî ve millî inanış âbidesidir”.
(Nihat Sami Banarlı)

(Dergâh Yayınları arşivi)
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293.

Mehmet Âkif şehitler arasında [I]

F. Cemal Oğuz Öcal

Hilâl ve istiklâl airimiz Mehmet Âkif Ersoy’un, ömrünün son y›llar›n› geçir-

mek zorunda kald›¤› M›s›r’da vatan hasretiyle nas›l yan›p tututu¤unu, her 

Türk milliyetçisi çok iyi bilir.

‹te o ac› ve dayan›lmaz hicran günlerinde bu büyük vatansever bütün kal-

biyle ba¤l› bulundu¤u “Alemlerin Rabbi”ne yönelmi ve feryad› and›ran 

h›çk›r›kl› bir sesle öyle demiti:

Çözüver de yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n›, 

Bana çok görme ‹lahî bir avuç topra¤›n›.

Yüce Allah bu mümtaz kulunun tertemiz duygularla yapt›¤› hazin niyâz›n› 

dergâh-› ‹zzetinde kabul buyurmu ve muztarip Âkif, çok yak›n ve sevgili 

dostlar›ndan muhterem hocam›z Nevzat Ayasbeyo¤lu’nun kendisine hitâben 

yazd›¤› uzunca bir manzum mektuptaki:

Gel art›k, yurda dön, hicrân› dindir!.. Dâvetine de uyarak ana vatana 

dönmütü. Fakat – O gürbüz, dinamik ve pehlivan yap›l› hâliyle de¤il- zay›f, 

hasta ve bitkin olarak…

Rahmetli üstad, ‹stanbul’da M›s›rl› bir prensin yard›m›yla ve özel bir sa¤l›k 

yurdunda tedavi görüyor, 63 y›l› bulan erefli hayat›n›n son günlerini ya›-

yordu…

Bütün milliyetçi ve mukaddesatç›lar onun bu ac›kl› ve perian haline üzülü-

yor, bir an evvel iyileip aram›za kavumas› için, Allah’›m›za yalvar›yorduk…

Lâkin, heyhat!.. Bütün yakar›lar›m›z boa gitti ve büyük Âkif, 27 Aral›k 1936 

Pazartesi günü, Hak’k›n rahmetine kavutu. 

Büyük vatan ve millet âiri, esiz san’atkâr örnek karakter adam› Mehmet 

Âkif, 26 y›ld›r “Eyüp Sak›za¤ac› Mezarl›¤›”ndaki kabrinde ebedî uykusunu 

uyuyordu..

Biz bu hak ve hakikat a›¤›n›, 3 May›s 1962 Perembe günü, talebelerimle 

berâber ziyaret etmitik. O gün yan›m›za gelen “ehitlikleri ‹mar Cemi-

yeti”ne mensup iki zat 23 May›s 1962 Çaramba günü saat 15 te, Âkif’imizin 

mübârek kemiklerinin imdiki yerinden al›narak, “Edirnekap› ehitli¤i”ne 

ta›naca¤›n› söylemilerdi. Bildirilen tarihte özel bir tören yap›lacakt› ve biz 

bugünü sab›rs›zl›kla bekliyorduk.. Nihayet heyecanla bekledi¤imiz gün 

gelip çatt›. Fakat maalesef bir iki millyetçi ve muhafazakâr gazeteden baka, 

bas›n›m›z bu mühim ve târihi hâdiseden bahsetmediler…

Gelelim, törenin nas›l yap›ld›¤›na:
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‹stanbul’da 1962 y›l›nda kurulan “ehitlikleri ‹mar Cemiyeti”nin tertip ve 

idare etti¤i Nakl-i Kubur Merasimi’ne tam vaktinde ve Fâtih Mezarl›klar 

Baimâm› Yahya Eskiehirli’nin yapt›¤› k›sa bir dua ile baland›. Etraf›ma 

bakt›m: Bir hayli kalabal›k.. Askeri birlikler, üniversite yüksek okul gençle-

riyle ‹mam Hatip Lisesi talebeleri merhum Âkif’i sevenler ve benim mini 

mini ö¤rencilerim; Edirnekap›asfalt›n› h›nca h›nç doldurmulard›. Duay› 

müteâkip, ‹stiklâl Mar› âiri’nin daha önceden bir tâbuta konulan ve üzeri 

Türk bayra¤› ile örtülen mübârek kemikleri mâlûm formalite icâb› bando-

nun çald›¤› “Matem Mar›” ile harekete geçilerek milliyetçi ve mukaddesatç› 

gençli¤in elleri üzerinde ehitlikte haz›rlanan yeni makam›na getirildi. 

“Mehmet Âkif Ersoy Meydan›”ndaki özel kabirde defin merasimi yap›l›r ve 

merhumun ruhuna Kur’an-› Kerim okunurken, kendini tutam›yarak, 

a¤l›yanlara ahit olduk. Çünkü manzara bu derece ulvî ve kudsî idi…

Definden ve bandonun çald›¤› “‹stiklâl Mar›”ndan sonra program gere¤ince 

günün mâna ve ehemmiyetini belirten, konumalara geçildi. ‹lk sözü, air 

Behçet Kemal’e verdiler. ehitlikleri ‹mar Cemiyeti ad›na konuan Kemalist 

airin tezatlarla dolu hitâbesini dinliyenler, hayret ve teessürlerini belirt-

mekten kendilerini alamad›lar. Günün en güzel ve Mehmet Âkif’i en iyi anla-

tan konumalar›n› Ed. Fakültesi Prof.lerinden Mehmet Kaplan ile tan›nm› 

edebiyatç› ve yazarlar›m›zdan Hakk› Süha Gezgin yapt›. Edebiyat Fakültesi 

Türkoloji bölümünden Güler Cevgeli, Saim Fikret Hekimo¤lu, Atilla 

Özk›r›ml›; Yüksek ‹slâm Enstitüsü’nden Ali Tanr›verdi, Mehmet Âkif’ten 

iirler okudular. ‹mam-Hatip okulu talebelerinden adi Boyac› kendi iirini, 

Eyüp Merkez ‹lkokulu beinci s›n›f›ndan Kürad Öcal benim “Mehmet 

Âkif’in Ünlü Ruhuna”  bal›kl› iirimi, Deniz Harp Okulu’ndan Temel Tezol  

ise “İstiklâl Mar›”n›n tamam›n› inad ettiler…

Zevk ve heyecanla dinleyip alk›lad›¤›m›z bu edebî ziyafetten ve böylece 

ehitler saf›na kat›lan aziz âirimizin mübârek ruhuna Fatihalar yollad›ktan 

sonra gözlerimiz nemli, gönüllerimiz gaml› olarak mezarl›ktan ayr›ld›k.

Kaynak: Kurtulu, 25 Haziran 1962.
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294.

Mehmet Âkif şehitler arasında [II]

F. Cemal Oğuz Öcal

Samsun Senatörü Dr. Fethi Teveto¤lu, Nihad Sami Banarl›, Dr. Fehmi 

Cumal›o¤lu gibi tan›nm› air ve yazarlar›m›z›n da kat›ld›klar› bu törene, 

‹stanbul Valisi say›n Niyazi Ak› geç vakit eref verdi. Muhtelif Talebe 

Birlikleri’nin temsilcileri ise, maalesef hiç gelmediler…

Dönüte, ‹mam-Hatip Okulu ö¤rencilerinden 50-60 kiilik bir grubun rah-

metli üstad Peyami Safa’n›n etraf›n› çak›r dikenleri ve yabanc› otlar saran 

garip mezar›n› ziyaret etmek ve bunlardan adî Boyac›, Sami Uslu ve Necati 

Güro¤lu’nun Kur’an okumak suretiyle gösterdikleri kadirinasl›¤a –gözleri-

miz yaararak-ahit olduk…

Hele bu asîl ruhlu vefakâr Türk çocuklar›n›n, bu îmanl› ve civanmert gençle-

rin bana:

— Hocam! Peyami Safa gibi ömrünün dörtte üç buçu¤unu bu vatan ve 

millete hizmetle geçiren bir büyük fikir ve ideal adam›n›n böyle 

bak›ms›z ve perian bir halde b›rakmak bize yak››r m›?.. Nerde 

‹stanbul Belediyesi, nerde milliyetçi ve mukaddesatç› geçinen mil-

yonerlerimiz, nerde idealist yüksek tahsil gençli¤i?.. diye sorma-

lar›n›, bunlar›n hiçbirisi ortaya ç›kmazsa kendilerinin ceplerinde-

ki mütevâzi harçl›klar› seve seve vererek, Peyami Safa’n›n ad ve 

ân›na lay›k bir mezar yapt›r›p onu “Unutulma Batakl›¤›”ndan 

kurtara-caklar›n› ifade etmelerini -ömrüm oldukça- hat›rlayaca¤›m.

Yaz›m›za, yüz binlerce Müslüman Türk’ün hakl› bir dilek ve temennilerini 

dile getirerek, son veriyoruz:

Biz, Mehmet Âkif Ersoy’un eski mezar› ba›na dikilen ve üzerine “‹stiklâl 

Mar›”m›z›n ilk k›t’as› yaz›lan o acayip ta› hiç be¤enmemitik… Çünkü o ta, 

merasim dönüü bir yüksek mimar arkada›m›z›n da selahiyetle belirtti¤i 

gibi Türk ve ‹slâm üslubûnda yap›lm› bir sanât eseri de¤ildi…

Bu sefer, yeni mezar› yap›l›rken, o ta›n yerine Âkif’in yüksek ahsiyet ve ide-

alini ifâde, anl› Çanakkale ve Kurtulu Savalar›m›z› sembolize eden ‹slâmî 

ekil ve mânada bir abidenin yükselmesini istiyoruz. Bu âbidenin üstüne, 

evvelce oldu¤u gibi, “‹stiklâl Mar›”m›z›n ilk dörtlü¤ü veya tamam› yaz›la-

bilir. Biz Âkif’in ruhunu ancak bu ekilde adedece¤imize inan›yoruz. 

Mânevi huzurunda huû ile el ba¤lad›¤›m›z büyük üstâd›m›z›n mekân› cen-

net, ruhu aziz ehitlerimizle beraber olsun. Allah, Türk ve ‹slâm’› korusun!..

Kaynak: Kurtulu, 26 Haziran 1962.

1962’deki Âkif’in nakl-i kubûr merasimine 
katılanlardan Nihat Sami Banarlı’nın  
oldukça ilginç bir fotoğrafı.
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295.

Bir hatıra

M[ustafa] U[zun] Postalcı

Mehmet Âkif Bey merhum, M›s›r dönüünde Hatay’a u¤ram› ve dostu 

And›r›n’l› Ali ‹lmî Bey’in yan›nda kalm›, Hatay’a hâkim bir tepede -ki bu 

tepe ayn› zamanda Hatay’›n en güzel yeriymi- beraberce vakit geçirmiler. 

O zamanlar Hatay hâlâ Frans›zlar›n elinde, Hatay’›n hükümet kona¤›nda 

Frans›z bayra¤› sallan›yor. Bu hâl, tabii kalbi memleket ve millet için çarpan, 

Âkif’in yüre¤ini s›zlat›yor ve a¤z›ndan u beyitler dökülüyor:

Viranelerin yasc›s› baykua döndüm 
Gördüm de hazân›nda bu cennet gibi yurdu. 
Gül devrini görseydim onun bülbül olurdum 
Ya Rab, beni evvel getireydin ne olurdu?

Aradan zaman geçiyor Mehmet Âkif Bey vefat ediyor. Sonra Hatay bize, biz 

Hatay›m›za kavuuyoruz. Her yer gül, gülistan oluyor. Bu seferde Ali ‹lmî 

Bey coarak Âkif Bey merhuma hitabeden u iirini söylüyor:

Ey ba¤r› yan›k air-i ‹slâm elinin gel… 
Gel ba¤r›na basmakçün aç›lm› sana her el 
Dalma ebedî uykuya bir lâhza uyan da, 
Ruhundaki hicranlar› sil, gel de u anda, 
Bak baka bahar arzediyor imdi tabiat 
Dolmu gibi âfâk›na fecr-i ezeliyyet. 
Zulmet eridi, her yer ››klarla donand›, 
En gaml› gönüllerde ne sevdalar uyand›. 
Geldindi fakat fasl-› hâzan›yd› bu yurdun 
Bakt›n da solan rengine vurgun gibi durdun.

Sezmitin onun çekti¤i âlâm› derinden  
Asi241’ye düen gözya›n›n mevcelerinden.
Derdinle geçen bahse hemen nokta komutun, 
u iiri bize bir ac› sesle okumutun: 
“Viranelerin yasc›s› baykua döndüm 

Gördüm de hazân›nda bu cennet gibi yurdu. 

Gül devrini görseydim onun bülbül olurdum 

Ya Rab, beni evvel getireydin ne olurdu?” 

Hakl›yd›n evet! Güleni küldü242 bu diyar›n
Sönmütü o en neeleri eski bahar›n.

Tan yerlerine yasl› bulutlar sürünürdü 
Her gün bat›da kanl› alevler görünürdü. 
Gökler, do¤acak aylara hasretle bakard› 
Ays›z geceninkalbine y›ld›zlar akard›.

241 Asi Nehri. (Postalcı)

242 Burada “kül”, ateşten arta kalan küldür, yoksa 

cami mânasına değildir. (Postalcı)
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‹te o hazân bir kara hülya gibi geçti 
Y›llar bile en korkulu rüya gibi geçti 
Görmek bu günü sence de en mutlu dilekti 
Dursand› ne var? Bekledi¤in gün gelecekti.

Gittin bizi öksüz gibi avâre b›rakt›n. 
Kalsand› Hatay mar›n› da sen yazacakt›n. 
Gül devri onun geldi fakat bülbülü nerde? 
Yâd›n gibi onmaz yaralar kald› ci¤erde.

Bu hat›ray› Hocam Neyzen Halil Can Bey anlatm›t›. O da, Ankara’da bir 

mecliste, Ali ‹lmî Bey’le otururlarken bizzat a¤z›ndan dinlemi ve imzas›n› 

alm›. Hâlâ kendileri saklamaktad›rlar. Bir yerde neredilip edilmedi¤ini bil-

miyorum. Yaln›z çok houma gitti¤i için bakalar›n›n da okumas›n› arzu 

ederek nakletme¤i uygun buldum.

Kaynak: Oku, Dinî-‹çtimaî-Edebî Ayl›k Mecmua, S. 11, y›l 2, Ocak 1962, s. 9. 

Düşünce durmak ve beklemek 
ister. Şiir muhtemelen  

daha fazlasını...
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296.

Ölümünün 28inci yıldönümünde İstiklâl Marşı şairinin ölüm 
üzerine neşredilmemiş ilk ve son mektubu:

Ölüm ne zaman istenir?

Mithat Cemal Kuntay

M›s›r’dan ayr›lmadan son yaz, Merc’e gitmi, yukar›daki resmi çektirmiti. 

Yüzünde ve bedeninde, o tahrib edici, ekil de¤itirici sirozun tahribleri 

apaç›k görülüyordu. Ölüm’ü özledi. Prens Aziz Hasan’›n k›zlar›n›n çekti¤i 

bu resmin arkas›na, u “ölümü ar›yan” k›t’ay›, kendisini yaam›ya zorlayan 

kendi öz nefsine ithaf etti:

Hepsi göçmü, hani yoldalar›n›n hiç biri yok. 
Sen mi kald›n yaln›z kafileden böyle uzak? 
Postu sermekse murad›n yola serdirmezler. 
Hadi gölgenle beraber silinip gitmene bak!

Hayat›n› çok yak›ndan bilenlerin d››ndakilere, ‹stiklâl Mar› airinin, bir 

taraf› “gizli”lik olan siyasî bir hareketin fikriyatç›s› oldu¤unu anlatabilmek 

çok güçtür. Fakat Mehmet Âkif’in bu taraf›, O’nun iirlerindeki gayeyi 

hayat›n içinde bulabilmesi ihtimali halinde ne yaman bir mücadeleci 

olabilece¤i hakikatiyle, en büyük ve en eriilmez cephesini tekil eder.

Mehmet Âkif’i, Birinci Dünya Harbi ba›nda Necid çöllerine sürükliyen, 

Almanya’ya giderek en ileri cephe hatlar›nda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 

müttefiklere kar› dövüen Müslüman as›ll› askerlere gerçe¤i hayk›rtan 

sebep buydu.

Mehmet Âkif’in hayat›nda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u Tekilât-› Mahsusa Reisi 

merhum Eref Sencer Kucuba› kadar kimin sars›lmaz yeri vard›r, bilinmez. 

O, Eref Bey’i, güvenilir ve ard›ndan gidilir, sevilmeye, hattâ övülmeye lây›k 

kahraman ve faziletli bir karde gibi sevmiti. Bu vas›flar ve tâbirler de ken-

disinindir.

Tekilât-› Mahsusa, Osmanl› Devleti’nin harbin d››nda kalam›yaca¤›n›, 

elindeki inand›r›c› vesikalar› teyid eden hâdiselerle görünce, Devleti bu çetin 

savatan mümkün oldu¤u kadar az sars›nt› ile kurtarabilmek için, bütün 

‹slâm âlemini harekete getirme karar›nda idi. Eref Bey’le Mehmet Âkif’in 

birletikleri bir “mânevî intibak hedefi” vard›: ‹slâm âlemi, kendisini 

parçal›yan yabanc› propagandalar›, hattâ kendi içinde birçoklar› ‹srailiyât’la 

kar›m›, mezhep kavgalar›na ra¤men, büyük bir kuvvetin mânevî bayra¤› 

alt›nda toplanabilirdi. Bu, siyasî bir birlik olm›yabilirdi. Fakat hiç olmazsa, 

inanç vahdeti çevresinde birleen Müslümanl›k, Türklü¤e müteveccih 

suikastlar›n, imha hareketlerinin içine kat›lmaz, hattâ tesanüdünü bir gün 

fikrî sahadan siyasî sahaya da getirtirdi. Kald› ki, Müslümanl›¤›n ‹kinci 

Dünya Harbi öncesindeki durumu, insafs›z ve zâlim bir emperyalizmin tesi-
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ri ve tazyiki alt›nda idi. iirlerinde ve yaz›lar›nda, ‹slâm Dünyas›’n›n hürriyet 

ve istiklâlini cokunlukla savunan Mehmet Âkif’in, bu gayesi için elinden 

geleni yapaca¤›na asla üphe yoktu. Nitekim O, 1914’ten 1922 sonuna kadar, 

mefkûresine s›ms›k› ba¤l› kald›. Birinci Dünya Harbi’nde, Necid çöllerine 

yapt›¤› yolculuktan, Avrupa’da, müttefiklerimizin “Garb Cephesi”ni tekil 

eden s›n›r boylar›na kadar, bu imânla dolat›. Bu mefkûre y›llar› da, Mehmet 

Âkif’i, Eref Bey’e öylesine gönülden ba¤lad› ki gurbet y›llar›nda ikisi kader 

bölümü yapt›lar.

Ölüm Üzerine İlk ve Son Mektubu

Gerçek bir Müslüman olan Mehmet Âkif’in ölümden hiç korkusu yoktu: 

Ebedî hayata ve ruhun ölmezli¤ine mant›k ve vicdan› ile inand›¤› için!...

Bu sebeple hayat›, bir ilâhî mevhibe sayar, aciz ve çaresizlik içinde intihar› 

nefretle reddederdi. E¤er ölümü arad›¤› anlar olduysa bu, gayesinin ve 

umdu¤u dünyan›n art›k yeryüzünde rastlanmamas›ndan do¤an ümitsizlik 

muhasebeleri oldu. O, ümitlerini kaybetme bîçareli¤ini de kendi varl›¤›nda 

de¤il, dekorunda yaad›¤› günlerin ve hâdiselerinde buldu. imdi, bu sahife-

lerde, el yaz›l› kliesi ile metnini-yürürlükteki yasak kânunlar›n›n icab›, baz› 

k›s›mlar›n› noktal›yarak...-verece¤iz. Mektup, 1 Muharrem 1350 (18 May›s 

1931) tarihini ta›maktad›r: Mehmet Âkif, yurdu terketmi, M›s›r’dad›r. 

Eref Bey de o bitmez tükenmez dünya seyahatlerinden birisinin son u¤ra¤› 

olarak Almanya’da... Eref Bey, k›sa zaman önce, M›s›r’a gitmi, Tekilât-› 

Mahsusa’da vazifeli olan ve memleketlerinin ba¤›ms›zl›k kavgas›n› Türk 

öncülü¤ü alt›nda yapm› Hizbü’l-Vatanî Partisi’nin iktidarda plan liderle-

riyle, ahsî dostu olan Kral Birinci Fuat’la görümü, Prenses Kadriye’nin 

misafirleri olarak Mehmet Âkif’le bir müddet beraber kalm›lar, sonra 

Sudan’a uzanm›, oradan da ahsî dostlar› olan Birinci Dünya Harbi’nde, 

ordumuz kadrosunda vazife görmü Alman askerî ahsiyetlerinin daveti ile 

eski müttefikimizin ziyaretçisi olmu.. Fakat Mehmet Âkif’le amaz bir vefa 

ve ba¤l›l›k içinde mektupla›yorlar-Hepsi bugün rahmetli Eref Bey’in 

lûtfuyla vedia olarak bana devredilen bu sat›rlarda neler, neler, yok..

Ölüm üzerine olan bu biricik mektubunu beraber okuyal›m:

“— Kardeim, iki gözüm, Erefci¤im.

Mektuplar›n muntazam surette geliyor. Bundan dolay› sana ne kadar 

teekkür etsem azd›r. Cenab-› Hak, seni de, çolu¤unu çocu¤unu da afiyetten, 

saadetten ay›rmas›n.

Hakikat o hikâye etti¤in adamca¤›z pek do¤ru söylüyor. Çok maskara 

eylermiiz. Utanmak, yüzümüzü örtenin (Bundan sonraki baz› cümleleri 

ç›kart›yorum ve bir “sat›rba›”ndan devam ediyorum:)243

Garbl›lar, o nâmütenahi kuvâ-yi maddiyelerine ra¤men, ahlâk sukûtuna 

çare bulamazsak, mahv›m›z muhakkakt›r diye feryâd ediyorlar. Biz arkl›lar 

bu zaaf›m›zla beraber, onlar›n kaçmak, kurtulmak istedikleri uçuruma 

do¤ru dolu dizgin kouyoruz. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh... Nedir o 

243 Cemal Kutay’ın yazısında tamamı verilmeyen 

bu paragraf şöyledir: “Hakikat, o hikâye ettiğin 

dangul dungul adam doğru söylüyor; çok mas-

kara şeylermişiz! Utanmaz yüzümüzü örten 

incecik bir riya perdesi imiş. O sıyrılır sıyrılmaz 

öyle sefil bir çehreyle ortaya çıktık ki bütün 

dünya iğrendi! Teceddüd nâmıyla, inkılâp 

namıyla ortaya her türlü ifrâtı bîperva kabul 

eden Ankara yarânına ebediyyen af edemiye-

ceğim bir şey varsa o da şudur: Bizim bu yüzler 

karası mahiyetimizi meydana çıkarmayacaklar-

dı; insanlıktan bu kadar bînasip olduğumuz 

dünyaya fâş etmeyeceklerdi. Bizi böyle bir 

imtihan-ı alenîye çekip de bütün beşeriyeti 

yüzümüze tükürtmeyeceklerdi. Ne yapalım? 

Kader böyle imiş, demekten başka teselli çare-

si yok” (Mektubun tam neşri için bk. N. 

Güneyceli; “Uçuruma Doğru, Doludizgin…” 

Dergâh, c. II, S. 23, Ocak 1992, s. 23.
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matbuat›n hâli?. Öyle resimler bas›l›yor, öyle hikâyeler yaz›l›yor ki, bunlar› 

seyredebilmek, okuyabilmek için insanda edeb denilen, hâyâ denilen devlet-

liden zerre kadar nasîb olmamak icab eder!

Meselâ bundan otuz sene evvel, k›rk sene evvel efrad-› ümmetten birinden 

pek eni bir rezalet sâd›r olursa, insan bu kadar alçak olabilirmi, insanl›k bu 

derekelere inermi dedirtmemek için o enaati gazetelere yazmak öyle dur-

sun, a¤za almaktan çekinirlerdi. imdiki hikâyelerin, romanlar›n bir ço¤una 

mevzu tekil eden vak’alar hep o mahiyetteki eyler.

Evvelleri seneler kouyorken, henüz ne dünya için, ne ukbâ için bir hay›rl› i 

göremedim diye müteessir oluyordum. Halbuki art›k ya›m›n elli sekiz, elli 

dokuza vard›¤›n› gördükçe, ne âlâ, yak›nda tas› tara¤› topl›yaca¤›m, diyo-

rum, hem de seviniyorum

Evet! ‹nsan hâlin her türlü edâidine katlan›r amma, istikbalde bir ››k gör-

mek artiyle... Yoksa yar›n›n daha karanl›k, öbür günün ondan da berbad 

olaca¤›n› gün gibi görürken, yaamak pek arzu olunur bir ey de¤il. Sebilü’r-

Read’› ç›kar›rken, uraya buraya koarken oldukça müteselli idim, hisseme 

düen vazifeyi ifa ediyorum, insan çal›mak ile mükellef, muvaffak olmakla 

de¤il, diyordum. Lâkin imdi elim, aya¤›m ba¤l› oturdukça büsbütün sinirle-

niyorum. “— Senin Sebilü’r-Read ç›ksa, her hafta iirler yazsan, makaleler 

yazsan, ba¤›rsan, ça¤›rsan bu cereyanlar›n istikametini mi de¤itireceksin? 

iddetini mi azaltacaks›n?” suali pek hakl› olmakla beraber, ben bu atâleti 

hiç sevemiyorum, hiç ho göremiyorum. Hikâye mehurdur ya: Kar›ncaya 

nereye gidiyorsun? demiler. “Hicaz’a..” demi. “Hiç bu bacaklarla Mekke’yi 

bulabilir misin?” mülâhazas›n› ileri sürmüler. O da: “Hiç olmazsa yolunda 

olsun ölürüm ya” cevab›m vermi.

Gaye u¤runda çal›mak, didinmek, nihayet ölmek!. Ah, ne güzel megale, o 

ne ho e¤lence, o ne mes’ut hatime imi. Ben onu imdi adamak›ll› hissediyo-

rum. Acaba yine o günler gelecek mi? Yine gayemiz u¤runda can›m›zla, 

ba›m›zla çal›abilecek miyiz? Ç›km›yan canda ümit var derler de¤il mi 

kardeim? Allah büyük, elbette bizim de ât›l bât›l oturmaktan kurtulaca¤›m›z 

günler gelecektir.

Refikam gerek sana, gerek han›m efendiye arz-› hürmet ediyor. Emin ile 

Tahir ellerinizden öpüyorlar. Ben de Han›mefendiye ihtiramlar›m› takdim 

ederim. Feridun ile Cuyab’›n gözlerini öperim. ‹ki gözüm kardeim. Erefim.

1 Muharrem 1350-18 May›s 1931, Pazertesi. Kardein; Mehmet Âkif

Mektubun köşesinde su hâiye var: “Bugün sene-i kameriyenin iptidas›. 

‹nallah Ümmet-i Muhammed hakk›nda hay›rl› olur”.

Hasreti Çekilen Günlerin Sonu 

Bu mektupla, ölümü aras›nda be sene alt› ay yirmi dokuz gün vard›r: 

Mehmet Âkif, 27 Aral›k 1936’da öldü.. E¤er onun gözlerini kapamas› ve 

topra¤a verilmesi bir “ölüm” ise...

Prens Aziz Hasan’ın kızlarının 1935’te Mısır’da  
çektiği “ölümü arayan” Âkif’in fotoğrafı. 
Bastonundan güç alarak duruyor sanki.  
16 Kânunisâni 1935 tarihinde Emine Abbas 
Halim’e gönderdiği bu fotoğrafın arkasına şu 
mısraları yazmış:

Hepsi göçmüş, hani yoldaşlarının hiçbiri yok; 
Sen mi kaldın yalnız kafileden böyle uzak? 
Postu sermekse murâdın yola serdirmezler; 
Hadi gölgenle beraber silinip gitmene bak!
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Bir gün, bir ân, çevresinde takdir tu¤yanlar›n›n cotu¤u, Birinci Büyük 

Millet Meclisi’nde, ‹stiklâl Mar›’n›n kabul edildi¤i zaman bile, daima 

hat›rlanaca¤›n›, ço¤u zaman an›laca¤›n› düünmedi, bu vefa yolunda neden 

böyle bedbindi, bilemiyoruz. Fakat, hiçbir seslenii, unutulaca¤› yolundaki 

inanc› kadar samimî de¤ildir:

Toprakta gezen gölgeme toprak ekilince, 

Günler u heyulay› da ergeç silecektir, 

Rahmetle an›lmak... Ebediyet budur amma, 

Sessiz yaad›m, kim beni nerden bilecektir?

Hat›rlanabilmesinin tek ümidi, Safahat ad›n› verdi¤i “Hayat ve sanat›n 

safhalar›”nda idi. Eref Edip’n vefakâr ve b›kmak usanmak bilmez himme-

tiyle Safahat tamamland›¤› zaman, düüncelerinin mi yanl› anla›lmas›ndan 

dertli, kendini mi düüncelerinin arkas›nda bulmutu, onu da bilemiyoruz, 

Safahat’›, bedeninden daha “ömürsüz” bulma bedbinli¤ine kap›ld›:

Arkamda kal›rs›n, beni rahmetle anars›n 

Derdim... Sana bakt›kça â bîçâre kitab›m, 

Kim derdi ki sen çök de, senin arkana kals›n, 

U¤runda harâb eyledi¤im ömr-ü harab›m!

Ölümünün yirmi sekizinci y›ldönümünde kendisini böylecesine ümitsiz ve 

karamsar yapan düüncelerinin çok uza¤›nday›z. ükürler olsun.. O, 1936 

senesinin 27 Aral›k günü hayata gözlerini kapad›¤› zaman, Mehmet Âkif’i 

de¤eriyle ba¤r›na basabilmek kolay de¤ildi, hattâ cesaretti. Beyaz›t 

Meydan›’n› kuat›p, mübarek bedenini Türk Bayra¤›na sarabilmek ve onu 

omuzlar üzerinde Edirnekap› ehitli¤i’ne götüren gençlik, tekilâts›z, emir-

siz, lidersiz olan bu cokun vefas› içinde O’nun aziz ruhuna: “— Sen benim 

vicdan›mdas›n... Ölmiyeceksin!, Unutulm›yacaks›n!” demiti. O gün bugün 

neler de¤imedi. Amma bu söz, yerinde duruyor.

Mehmet Âkif Kimdir?

1873’de ‹stanbul’da do¤du. Babas› Fatih müderrislerinden ‹pekli Tahir 

Efendi’dir. ‹ptidaî ve Rütiye tahsilini Fatih’te yapt›. Babas›ndan ve Esad 

Dede’den Arapça ve Farsça ö¤rendi. Frans›zcas›n› kendi kendisine ilerletti .

Rütiye’den sonra, Mülkiye’ye girdi. Üç y›l Mülkiye’de okudu. Babas›n›n 

vefat› üzerine s›k›nt› içinde kald›. Mülkiye’yi b›rakarak yat›l› olarak yeni 

aç›lan Baytar Mektebi’ne girdi. Okulu birincilikle bitirdi. Ziraat Nezareti’nde 

muhtelif memuriyetlerde bulundu.

Yüksek tahsilini tamamlad›ktan sonra, haf›z oldu.

Balkan Harbi’nden sonra, Ziraat Nezareti’ndeki memuriyetinden ve 

Darülfünun’daki Edebiyat dersleri hocal›¤›ndan istifa etti. Birinci Dünya 

Harbi’nde Tekilât-› Mahsusa nam›na Almanya, daha sonra Medine ve 
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Necid’e gitti. ‹stiklâl Harbi s›ras›nda Birinci Büyük Millet Meclisi’nde Burdur 

mebusu idi. ‹stiklâl Mar›, bu devrenin millete arma¤an›d›r.

Cumhuriyet’in ilân›ndan sonra M›s›r’a gitti. Orada Ezher Üniversitesi’nde 

Türk edebiyat› müderrisli¤i yapt›. Hasta olarak döndü¤ü vatan›nda, 27 

Aral›k 1936 günü, hayata gözlerini kapad› ve Edirnekap› ehitli¤i’nde 

topra¤a verildi.

iirlerinin topland›¤› Safahat alt› cilttir. Nesirlerinin ço¤u S›rat-› Müstakim ve 

Sebilü’r Read dergilerinde ç›kt›.

Zola ve Dode’den tercümeleri vard›r. 

El Yazısı

Yukar›da metnin bir k›sm›n› bu sahifelerde okudu¤umuz Mehmet Âkif’in 

“Ölüm üzerine” olan mektubundan son sahifenin el yaz›s›n› görüyoruz. Çok 

düzgün, s›k›nt›s›z, iirleri gibi ruha ve mant›¤a yerleen bir üslûbu vard›. 

Elimizdeki mektuplar›n›n hiç birisinde ne bir çizik, ne bir dil sürçmesi, ne 

bir tekrarlama, ne de be¤enmeyip de düzeltme yok... Zaten, Eref Bey 

anlat›rd› ki, yazd›klar›n› bir daha okumazm›.

Ölümsüz âbidesi “Çanakkale ehitleri”ni Enver Paa’n›n Eref Bey’e bizzat 

müjdeledi¤i zafer haberini, ‹bn-i Reîd’i saflar›m›zda tutabilmek için Necid 

çöllerine yapt›klar› yolculuk dönüsünde, demiryolunun son dura¤› 

El-Muazzam istasyonunda ö¤renmi, o gece, çöl y›ld›zlar›n›n “››¤› alt›nda, 

hem h›çk›ra h›çk›ra a¤lam›, hem yazm›t›. Eref Bey der ki: “Sahifeler dol-

dukça, bana uzat›yordu. Bir tek kelimesini düzeltmemitir”. 

Kaynak: Tarih Konuuyor, c. II, S. 11, Aral›k 1964; Cemal Kutay, Bilinmeyen Tarihimiz, c. II, 
‹stanbul 1974, s. 34.

Kahire Hayvanat Bahçesi’nde çekilmiş bir 
fotoğraf. Fotoğrafın arkasında Âkif’in oğlu 
Tahir Bey’in el yazısı: “Hayvanat Bahçesi,  
fil ve filin önünde deve sadece başı  
görünüyor ve filin yanında filin ufak yavrusu 
bahçede gezinti yaparlarken”.
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297.

Mahir İz Âkif’i anlatıyor

Konuşan: Mehmet Menteşoğlu

Muhterem hocam! Âkif’le nas›l tan›t›n›z?

Efendim. Ben merhum Âkif Bey hocam›zla Ankara’da I. Millet Meclisi’nde 

tan›t›m. O zaman biz Sultanî dedikleri lise hocalar› ile Darülmuallimin 

dedikleri muallim mektebi hocalar› Meclis’in “Zab›t, Kavanîn ve Evrak 

Kalemi”ni kurmutuk. O günlere takaddüm eden zamanda Âkif’in oturdu¤u 

ev de, bizim tarafa yak›nd›. Biz, Erzurum mahallesinde oturuyorduk. Onlar 

da “Taceddin Dergâh›”nda misafirdiler. Evkaf Müddeiumumisi olan Hayri 

Bey eski dostlar›mdand›. Hayri Bey, bizim yak›n komumuzdu. Hayri 

Bey’den rica ettim; acaba kendisinden bir ey okuyamaz m›y›z? dedim. O da 

kendilerine söylemi, o da memnuniyetle kabul etmi. Zaten onun en büyük 

zevki okumak, okutmak veya f›kra söylemek veya f›kra söyletmektir. Hani,-

Hz. Ali’ye isnat ederler-bir söz vard›r. “‹nsanlar iki k›s›md›r: Ya okur, 

ö¤renir; ya okutur, ö¤retir”. Âkif Bey’in de tuttu¤u meslek budur. Sabahleyin 

erkenden bize gelir, bir sade kahve içer, sonra bir kitab› okurduk. Ziya 

Paa’n›n Harabat’›ndan birkaç parça okuduk. ems-i Ma¤rîbi divan›n› oku-

duk. Hatta Alfons Doudet’den De¤irmenimden Mektuplar okuduk. Has›l›, 

münasebat›m›z böyle teessüs etti kendisiyle. 

Toplant›lar› içtimaî, yahut edebî konularda m› olurdu?

O toplant›larda ben bulunmazd›m. Ben de itirak etmek isterdim. F›rsat 

buldu¤um bir akam gittim. Bir de bakt›m, bir yer minderinde oturmu, 

s›rt›nda hayderiyye, Münir Bey eline Haf›z Divan›’n› alm›. Âkif Bey de 

kar›s›nda, sedir üstünde dinliyordu. Münir Bey’in duraklad›¤› yerden, Âkif 

Bey gazeli tamaml›yordu. Orada 1,5-2 saat kadar kald›m. Ertesi gün Âkif’e 

hayretimi söyledim; dedim, “Kaç yerde duraklad›lar, siz tamamlad›n›z gaze-

li. Bu haf›za nas›l olabilir?” “Münir’e on sekizinci defad›r okutuum” dedi. 

Yani on yedi kiiye daha evvel Haf›z Divan›’n› okutmu. ‹lme, edebiyata bu 

kadar merakl›yd›.

Acaba siyasî konumalar da olur muydu? Mademki Mehmet Âkif bir Meclis üyesiy-
di, üphesiz o zaman Türkiye ve dünyadaki gelimelerden uzak kalamazlard›, ilgi, 
alâka göstermeleri gerekirdi.

O mesele hakk›nda benim hiç bir malûmat›m yoktur. Âkif Bey, bir ey soru-

lur cevap verir; bilmiyorsa sorar, cevap al›rd›. Uzun konumaktan zevk alan 

bir adam de¤ildi. Meselâ bir gün bir hadise oldu Meclis’te. Meclis’te ulema 

s›n›f› vard›, sar›kl›lar. Onlar›n kalk›p da konumalar›n› icap ettiren bir 

mevzu oldu. Biz zab›tta oldu¤umuz için kim konuuyor, kim konumuyor 

Meclis’te, hepsini bilirdik. Hoca Efendilerden bir tanesi kalk›p o mesele 

hakk›nda konumad›. Ertesi sabah Âkif Bey geldi¤i zaman dedim, “Nas›l olu-

yor da bir meslek adam› mesle¤ine taalluk eden ilerde konumuyor, bilmem 
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Avni Bey konuuyor, bilmem asker Selahattin Bey konuuyor”. Ba›n› önüne 

e¤di. Avucunun içine öteki yumru¤unu ald›. “‹te adam onlar; bize eytan-› 

ahres derler” dedi. O zaman fevkalâde müteessir oldum. “Hak muvacehesin-

de sükut eden dilsiz eytan gibidir” derler. Kendisini o meyanda koydu. 

Halbuki yedi kitab›yla dünyaya ba¤›rd›. O ilim adam›yd›. O bir tevik üzeri-

ne Meclis’e girmiti. Zaruret üzerine al›nm›t›. Yoksa siyasî hayata at›lacak, 

parti adam› de¤ildi. ‹lmî konularda konuurdu. Fakat bir kere heyecanla o 

sözü söylemi oldum; o da bana böyle bir cevap verdi.

Âkif’in ahsiyeti hakk›nda tan›t›c› bir malûmat verir misiniz? Âkif’in hassasiyet 

gösterdi¤i konular bilhassa neydi?

Âkif Bey’in hassasiyeti airli¤inden belliydi. Fevkalâde hassas, duygulu, mes-

lek ve prensip sahibi bir adamd›. Hayatta daima birinci olmak isterdi. Emsâli 

ne biliyorsa, hepsini bilirdi. Güçlü, kuvvetli bir adamd›; emsâlini yenmitir. 

Meselâ Beylerbeyi’nde, Üsküdar’da otururken yüzücülerle yar›a girmitir. 

Bebek’ten atlam›, Beylerbeyi’nden ç›km›t›r. Ta atard›. Memo diye birisi-

nin çok iyi ta att›¤›n› iitmi. Adam› alm› Edirnekap›’n›n d››ndaki mey-

danda ona ta att›rm›. Kendisi de atm›. Kendisinin bir buçuk metre geri 

kald›¤›n› görünce adama bir mecidiye vermi (o günkü kazanc›), göndermi. 

Kendisi on be gün devaml› oraya gidip, ta atm› ve onu bir metre geçmi. 

Yine gidip Memo’yu ça¤›rm›. At ta›, demi. Att›rm›, kendisi adam› geçmi. 

“Sen de çal›, geçersen gel beni gör” diyerek adresini vermi. Üstelik bir meci-

diye daha, vermi.

Mizac› böyle bir adamd›. Vefakâr, arkada canl›s›, fevkalâde duygulu, 

arkada› için can›n› veren, bir adam›n faziletini gördü mü, onun önünde 

serilen bir adamd›. evki Efendi ile Babanzade Naim Bey-profesör felsefe 

hocas›-sohbet ediyorlard›. evki Efendi dedi ki, “Efendim, Vefa’da oturuyo-

ruz. Eskiden bir yoku vard› orada, Vefa yokuu diye mehurdu. Yang›ndan 

sonra evler yap›l›rken onu biraz ehven hale getirdiler”. Âkif Bey, “Nesl-i 

haz›r yokuu çoktan düzeltti” dedi. Yani bu nesilde vefa arama mânas›na.

Hocam, Âkif’te, ‹stiklâl Harbi ve ‹stiklâl Mar›’n› yazd›¤› s›ralardaki haliyle, yaz-

d›ktan sonraki hali aras›nda ayn› heyecan tonu gözükmüyor. Heyecanlar›nda bir 

devir de¤iikli¤i gözüküyor. iirlerinde, belirtti¤imiz gibi duygulu ve kükreyen, 

›zd›raplar› ortaya koyan bir insan, ‹stiklâl Mar›’ndan sonraki iirlerinde ise sessiz, 

durgun, içine dönük görülüyor. Acaba buna tesir eden birtak›m artlar var m›yd›? 

M›s›r’a gitmesinden, Türkiye’den ayr›lmas›ndan baka, iirlerini bu ekilde 

yazmas›na tesir eden baka faktörler var m›yd›? Olabilir miydi? 

Millî mücadelenin heyecan›n› Millî Mücadele kazan›ld›ktan sonra aynen 

duymaya zaten lüzum yoktur. O hal bitmitir. Huzura kavuulmutur. O 

iddet, o heyecan, o yaz›lar›n hiç birisinde olamaz.

Zulme katiyen tahammül edemezdi. Diktatörlü¤e katiyen tahammül ede-

mezdi. Birinci Safahat’ta Sultan Hamit’e kar› yazd›¤› istibdat yaz›s› vard›r. O 

hususta yaln›z de¤il, onun gibi düünen ulema mevcuttu. Vaktiyle 

Abdülhamit’e kar› istibdat yap›yor, s›k› tutuyor idareyi diyenler, Meru-
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tiyet’ten sonra hepsi birden-ulema zümresi, ûdeba zümresi-tekrar geri dön-

düler. Abdülhamit’i arad›lar. Neden? Hürriyet getirece¤im diyen ‹ttihat ve 

Terakki Partisi on senede memleketi iflâsa çekti.

Bu zümrenin d››nda bir zümre daha vard›. Avrupa’ya gitmi Avrupa’n›n 

gazetelerini, mecmualar›n› okumu, garb›n felsefesini tahsil etmi Servet-i 

Fünuncular..., Tevfik Fikret bunlar›n aras›ndayd›. Merutiyet ç›kt›¤› zaman 

Hüseyin Cahit, Hüseyin Kâz›m ve Tevfik Fikret Bey Tanin gazetesini kurdu-

lar. T. Fikret aralar›nda alt› ay kalabildi. Alt› ay sonra isyan etti. Onun arad›¤› 

hürriyet o de¤ildi. Onun için, o bile ‹ttihat-Terakki’nin aleyhine yürüdü. Sis’i 

yazm›t›, Rücû’u yazd›. Haniya¤ma’lar yazd›. Bunlar, Sultan Hamit’in çekil-

mez denen hayat›na rahmet okuttu¤unu anlat›yordu.

Yani efendim Âkif Beyler Merutiyet hareketinin bir kaç slogandan ibaret oldu¤unu 

anlay›p, Sultan Hamit’i daha sonra çok arad›lar, öyle mi?

Evet öyle oldu. Hatta bir tasvir yapar, 

Ötüyor her ta›n üstünde birer dilli düdük. 

Dinliyor kaplam› etraf›n› yüzlerce hödük.

Onlar› anlat›r, Safahat’ta o devri gösterir. Zaten memleketin destan›n› yazan 

adamd›r o. Memleketin geçirdi¤i bütün facialar› canland›ran, bir tablo gibi 

önüne koyan ve tarihini yazan adamd›r. Onun için, okundukça anla›lacak 

mümtaz bir ahsiyettir.

Âkif hayat›n›n epeyce mücadeleli geçmi oldu¤u beyanlar›n›zdan da görülüyor. 

Âkif’in mücadele etti¤i hususlar fertler olmaktan ziyade zihniyettir. Bu da normal 

tabii. Çünkü Âkif’in yaad›¤› devrede cemiyet için bir tak›m tercihler yap›lmak 

durumundad›r. Meselâ bat›l›laal›m m›, bat›l›lamayal›m m›? Böyle bir tercihle 

Türkiye kar› kar›yad›r. Bu tercihler aras›nda, bu devrede Âkif’in mücadelesini 

verdi¤i fikirler, de¤erler ana hatlar›yla nas›l belirtilebilir?

Efendim. Âkif Bey’in tahsili müspet bir tahsildir. Fen tahsil etmitir. 

Babas›ndan da dinî terbiyeyi ve naklî ilimleri ö¤renmitir. Berlin’e gönderdi-

ler, gitti. Berlin hat›ralar›n›n hepsini yazd›:

Al›n›z ilmini garb›n al›n›z san’at›n› 

Veriniz hem de mesainize son sür’atini

der. Cehlin, hamakatin, gerili¤in aleyhinde bir adamd›r. Alem ilerlerken 

bizim geri durmam›za imkân olmad›¤›n› anlatan bir adamd›r. Onu anlama-

yan zavall›lar, “Medeniyet dedi¤in tek dii kalm› canavar” diye yazmas›na kar›l›k 

derler ki. “Bak koskoca adam medeniyete canavar diyor”. Hangi medeniyete 

canavar diyor? Bir kere medeniyetin tarihi bilinmemi bizde. Zannedilmi ki, 

teknik demek, medeniyet demektir. Medenî denilen, beeri felâketlere sürük-

leyen, insan haklar›n› ezen, yaln›z kendisini düünen milletlerden ‹ngiltere 

ne haldeydi? Büyük Britanya krall›¤› bütün dünyay› istilâ etmi vaziyetteydi. 

Peki, bunu niçin yap›yordu? O milletleri yetitirmek için mi? Hay›r! O millet-
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leri sömürmek için yap›yordu. Bütün Avrupa milletleri Asya’y›, Afrika’y› 

böyle sömürdüler, y›llarca. imdi bunlara medeni mi diyeceksin? ‹te Âkif’in 

canavar dedi¤i, beeriyetin aleyhinde hareket eden, bu zümreydi.

Acaba Âkif’e “medeniyet dümanl›¤›” ya¤l› karas›n› kimler vurmak istiyordu?

Onun aleyhinde bulunanlar, O’nu sevmeyenler, onun tuttu¤u yolu 

be¤enmeyenler. Hâlâ onlardan sa¤ olanlar vard›r.

Abdullah Cevdet vard›. Doktor. O devrin münevver zümresine 19. asr›n 

materyalist felsefesi tesir edip, itikatlar›n› sarsm›t›. Abdullah Cevdet, itikat 

daha çok sars›ls›n diye tuttu, ç›kard›¤› gazetenin ad›n› ‹ctihad koydu. ‹ctihad 

kap›s› neden kapal› imi diye balad›. Kimse ictihat kap›s›n› kapamad› ki, 

kendi kendine kapanm›, adam yetimedi¤i için kapanm›t›r. S›rat-› Müstakim 

gibi, Sebilürread gibi, Beyanu’l-Hak gibi, uleman›n ç›kard›¤› gazeteler de 

vard›. Bu gazetelerle cevaplar veriliyordu. Tabii Âkif Bey de onlara k›sa, ama 

veciz bir tarzda cevaplar yazd›.

Efendim. Cevaplar›...

Cevab› öyleydi. Benim hat›r›mda olan› size okuyay›m:

Bak›n ne günlere kald›k: 
Ya be, ya alt› kopuk, 
Yamaklar›yle beraber ki hepsi k›l kuyruk, 
Utanmadan ç›k›yor, ictihada kalk››yor! 
Bu hale kar› tahammül hakikaten pek zor 
Harîm-i Din-i Mübînin ah›r de¤il... Oradan 
Çekil de kendine bir saha bul, behey nadan! 
Kilitli bir kap› var orta yerde anlasana! 
Harem-saray-› diyanet de¤il dalan dalana 
Nas›l ki her kap›n›n ayr› bir anahtar› var, 
Onun da var. Bunu idrak eder birinci nazar. 
Nedir mi? Anlatay›m: 
Sizde olmayan irfan. 
Biraz haya edin öyleyse aklabanl›ktan!

imdi bak›n, bunlar› söyledikten sonra ictihad yapacak kimsenin erâitini 

say›yor: 

Kitab›, Sünneti, ‹cmâ› sa¤lam anlayacak; 
Hilaf› yokl›yacak, ihtiyac› kollayacak. 
Ne ictihad› yapar, yoksa, bir alay  z›mmî 
Kadar nasibe-i f›khîsi olmayan  ümmî ? 
Kuzum, eek nal› yapsan; bir usta çingenenin 
Yan›nda u¤raacaks›n, ba›nda mengenenin. 
Peki, liyakat-i f›trîsi âdemin sende, 
Kifayet eylemiyorken bu en hasis ite 
Ya ictihada nas›l kalk›yor bu sersemler? 
O içtihada ki: dünya kadar ulûm ister.
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diyor. Onlar›n nas›l olduklar›n› anlat›yor. Onlar›n hüviyetini anlat›yor imdi:

Sabahleyin mütefelsif, ikindi üstü fakîh; 

Sular karard› m› pek yosma bir edîb-i nezih; 

Yar›n müverrih; öbür gün siyasetin kurdu; 

Bakars›n: ertesi gün ictihada pey vurdu!.. 

Hulâsa bukalemun f›trat›nda züppelerin 

Elinde maskara olduk... deyin de hükmü verin!

Bu kadar k›ymetli cevap olamazd›. Tek ba›na yapard› bunlar›. Mücadelesini 

böyle yapard›. Bu kadar veciz sözlerle.

Fikret’le, Âkif’in münasebetlerini de anlat›r m›s›n›z?

Tevfik Fikret sanat› bak›m›ndan yüksekti ve birbirlerine hürmet ederlerdi. 

Birbirlerine aa¤›daki Çayc› Resif’in çayhanesinde bulutuklar› zamanlarda 

samimî davran›rlard›. Fikret kibar, Âkif Bey’in ona kar› hürmeti öyle. Fakat 

Fikret, ona kar› bir Tarih-i Kadim yazd› biliyorsunuz. Çok a¤›r, vicdanlara 

sald›ran bir eydir. Âkif Bey, onun ahs›na bu kadar hürmet etti¤i halde 

vicdan›na dokundu¤u için, ona bir beyitle cevap verdi: 

imdi Allah’a söver sonra biraz bol para ver 

Hiç utanmaz protestanlara zangoçluk eder.

Bu çok dokundu Fikret’e. Ve bir cevap yazd›:

Ben ki, üç be pulu tercihinden 

Protestanlara zangoçluk eden 

âirîm... Zîver-i kürsi-i yakîn, 

âir-i müctehid-i din-i mübîn, 

Hazret-i Molla S›rât’a edebî 

‹htiramât›m› takdim ile bî-tereddüd diyorum 

“Zangoçluk” lutf-i tavs›yf›na âyân olduk.

diye balar Fikret, 

Lâkin aldanma sak›n üstad›m; 

Ben de bir parça muvahhid-zâd›m. 

Ben de zât›n gibi cami cami 

Dola›p Halik’a oldum raki‘. 

Anlad›m çünkü hakiykat baka; 

Baka yoldan var›l›rm› Hakk’a.

diye bir eyler söyledi. ‹nsan okurken zannediyor ki; haa bu iman›n› tazeli-

yor, filan. Ama sonra balad›; haa, haa:

Mu¤tel ü mugfil o ‹sâ, Mûsâ; 

Köhne bir kizb-i mutalsamd›r âsa.
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diyerek, peygamberlerin peygamberli¤ini, mucizelerini inkâr ederek cevap 

verdi.

Bundan sonra Âkif Bey, buna da cevap verdi. Kafalar› Frenk terbiyesiyle 

doldurulmu, ark kültürü hiç olmayan monden beylerin lisan› ile yazar, 

meselâ Fikret için der ki: 

Dehalar›n ço¤u ekzantirik denir ya hani 
Bu personajda da var bir yunu k›l›kl› mani.

Âkif’in hayat›n›n epeyce mücadeleli geçti¤ini söylemiştik. Bu devrede bir tercihle kar› 
kar›yayd›, Türkiye; bat›l›laal›m m›, bat›l›lamayal›m m›? Âkif’te zannediyoruz, 
biliyoruz ki bu tercihlerden birisinin a¤›r bast›¤› vaki idi. Ve herhangi bir tercihi savu-
nuyordu. Ve Âkif’in etraf›nda bir arkada grubu vard›. Hangi hava içerisinde böyle 
bat›l›laal›m m›, bat›l›lamayal›m m› münakaas› söz konusuydu? 

Âkif, sanayide memleketin yükselmesi, Avrupa seviyesine ç›kmas› için 

bat›l›laman›n lüzumuna inan›rd›. Yaln›z, onlar›n âdetlerini, ahlâklar›n›, 

düünce tarzlar›n›, aile hayatlar›n› biz alal›m demedi. Bir millet kendi 

varl›¤›n›, kendi bünyesini, ahlâk›n›, inanc›n›, osunu-busunu, kendisine ait 

olan hususiyetleri muhafaza etmek art›yla ad›m atar. Japonlar sanki nele-

rinden fedakârl›k ettiler? Elli sene içinde dünyay› sarst›lar. “Japon mucizesi” 

dedirttiler. O da arkl› bir millet say›l›r. Alman mucizesini gördünüz; y›k›ld›, 

tekrar kalkt›. Yani bir millet kendi hüviyetini, aslîyetini, tarihini, benli¤ini 

kaybetmesin, ondan sonra garb›n tekni¤ini als›n, isterdi. Fikir buydu.

Âkif’in iirlerinde cemiyetin ›zd›raplar›ndan çok rahats›z olan, bir ‹slâm cemiyeti ile 
yaan›lan hayata ba¤dat›ramayan ve bu yüzden de kurtulu için bir silkinme zaru-
retine inanan insan hali görülüyor. Bu durumu sohbetlerinizde de sezebildiniz mi? Ve 
bu konuyla ilgili hat›ralar›n›zdan lütfeder misiniz?

Âkif Bey fazla konumazd›. Âkif Bey’in istedi¤i yegâne ey cemiyetin 

selâmeti, hakk›n bir zalim taraf›ndan mahvedilmemesiydi. O mehur man-

zumesi Âkif’in hüviyetini belli etme¤e yeter. 

Zulmü alk›layamam, zâlimi asla övemem; 
Gelenin keyfi için geçmie kalk›p sövemem. 
Biri ecdad›ma sald›rd› m›, hattâ bo¤ar›m...

— Bo¤amazsam da!
— Hiç olmazsa yan›mdan kovar›m..

Üç buçuk soysuzun ard›nda za¤arl›k yapamam; 
Hele hak nam›na haks›zl›¤a ölsem tapamam. 
Do¤du¤umdan beridir â›k›m istiklâle; 
Bana hiç tasmal›k etmi de¤il alt›n lâle. 
Yumuak bal› isem, kim dedi uysal koyunum? 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum. 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ci¤erim. 
Onu dindirmek için kamç› yerim, çifte yerim, 
Adam ald›rma da geç git, diyemem, ald›r›r›m 
Çi¤nerim, çi¤nenirim, hakk› tutar kald›r›r›m.
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Âkif budur. O bunun içindedir. Âkif’i baka yerde aramaya lüzum yok. 

Düstur bu, Âkif bunun içinde.

Âkif’le mektupla›r m›yd›n›z ? 

Evet. Mütevazi adamd› can›m. M›s›r’dan bir foto¤raf›n› gönderdi bana. 

Foto¤raf›n›n arkas›nda yaz›yor; yalanm›, saçlar› a¤arm› da.

D› yüzüm böyle a¤ard›kça a¤armakta, fakat 

Sormay›n iç yüzümün rengini yüzler karas›. 

Beni kendimden utand›rd› hakikat imdi, 

Bana hiç benzemeyen suretimin manzaras›. 

Bana mektuplar›n›n birinde de öyle yazd›: 

Beerin tapt›¤› bir kendisinin heykelidir, 

Dinlemem etse de Allah’› bütün gün takdis; 

Ben bu melun putun u¤runda geberdim ha! 

Halâ kabaran kokmu içimde yaas›n nefs-i nefis.

Realist adamd›. Bir nefsin kemale ulamas›n›n çok zor oldu¤unu anlat›rd›. 

Herkesin bu nefsinin esiri bulundu¤unu söyler. “Ben de onlardan biriyim” 

derdi. Tevazuda bu kadar büyük adamd›.

‹stiklâl Mar›’n›n kabulünde Meclis’teydiniz herhalde. Âkif’in ‹stiklâl Mar› ayakta 

okunurken a¤lad›¤› söyleniyor. Bu vak’ay› anlat›r m›s›n›z?

Bütün Meclis ayaktayd›.. Oturdu¤u masaya öyle ba›n› kapatm› dirse¤inin 

üzerine. O vaziyette dinlemiti. O görülmedi hiç. Ama gözlerinden ya 

gelmitir tabii; nas›l gelmez?

Âkif’in Meclis hayat› en bilinmez konulardan birisi. Bizi ayd›nlat›r m›s›n›z?

Âkif, Meclis’te bulundu¤u zaman tek bir söz söylememitir. Onun Meclis’te 

bulunmas› semboldü. Meclis adam› de¤ildi yani.

O bir sanat adam›yd›. Ama onca sanat, sanat için de¤il; sanat, gaye içindi. 

‹nand›¤› buydu. Ve sanat bir gayeye giderken makbuldü.

Son olarak, bize, size en çok tesir eden Âkif’e dair bir hat›ran›z› lütfeder misiniz?

Bir gün Bab›âli’de giderken Âkif bana “Muhammed ‹kbal, Peyam-› Mer›k 

ad›ndaki kitab›n› göndermi. Ben iki kere okudum. ‹stersen bir de beraber 

okuyal›m” dedi. Kabul ettim. Bir sal› o bana, bir sal› ben ona giderdim. Kitab› 

bitirdikten sonra dedim ki kendisine:

— Efendim. Siz bu memleketin geçirmi oldu¤u facialar›, harpleri, 

s›k›nt›lar›, hepsini alt› kitap halinde toplad›n›z. Yaln›z son 

yaad›¤›m›z devri yazmad›n›z. Harb-i umumiden sonraki devir 

yaz›lmad›. Millet, sizden bunu beklerdi.
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Ba›n› öne e¤erek:

— Do¤rudur, dedi.

Daha sonra kalkt›k. Uzun zaman göremedi¤i Hatim Efendi’ye gitmemizi tek-

lif etti. Hatim Efendi ile kar›lat›klar›nda sar›ld›lar ve ayr›lamad›lar. Hal 

hat›r sorulduktan sonra Hatim Efendi dedi ki kendisine:

— Üstat, sen, Balkan Harbi’nden tut, taa Merutiyet ink›lâb›na kadar 

hepsini yazd›n. Yaln›z son devri yazmad›n. Onu da senden bekleriz 

yazman›, dedi.

— Onu bana bugün biri daha söyledi, diye cevap verdi.

Yani ben Âkif’in azimkâr, çal›kan bir adam, hassas bir adam, vatanperver 

bir adam, milletine â›k bir adam oldu¤u hisleri ve kanaatleriyle 

yaamaktay›m.

Efendim. Biraz önce söyledi¤iniz hususu Âkif cevapland›rmad› m›? Beyan ettiniz ki, 
son devir hakk›nda hiç iir yazmad›¤› soruluyor kendisine.

Bir kelime söyledi. “Do¤rudur” dedi.

Ama, niçin yazmad›klar›n›...

Yok. Hiç. “Do¤rudur” dedi bana. Hatim Efendi bu teklifi yapt›¤› zaman 

“Bugün o teklifi biri daha bana yapt›” dedi. Bu kadar. O zaten ne düünüyor, 

kafas›nda ne vard›r, ben bilmiyorum.

Hürmet ve teekkürlerimizi kabul edin hocam.

Kaynak: P›nar, S. 12, Aral›k 1972, s. 16-22.

Yeşil Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşu 
günü (1 Eylül 1338) anısına düzenlenmiş bir 
İstiklâl Marşı kartı: 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğrama sakın; 
Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana va‘dettiği günler Hakk’ın… 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
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298.

İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Âkif Ersoy

Tahir Karaoğuz

Büyük airimizi Türk Büyüklerini Anma, Türk Güzelliklerini Tan›tma Der-

ne¤i ad›na, günlerinde: Kabri ba›nda, ‹stiklâl Mar›’n› söyleyerek ve ad›n› 

ta›yan okulda törenlerle anar›z. Gazete ve dergilerde, yay›nlar sa¤lar›z. 

Aa¤›ya, ‹stanbul dergisinde ç›kan bir yaz›m› geçiyorum:

u serilmi görünen gölgeme imrenmedeyim: 

Ne saâdet, hani ondan bile mahrumum ben!

Daha bir müddet, eminim bu hayat›n yükünü 

Dizlerim titreyerek çekme¤e mahkûmum ben!

Gör de, ya Rab, yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n›, 

Bana çok görme, ilâhî, bir avuç topra¤›n›!..

Mehmet Âkif

M›s›r’dan döndükten sonra hastal›¤›n› haber al›nca, Zonguldak’tan ‹stanbul’a 

gelerek Hidiv Palas’ta ziyaret ettim. Yat›yordu. Hastal›¤›n›n a¤›r oldu¤u 

halinden belliydi. Ellerini öptüm. Yan›nda damad› Ömer R›za Do¤rul o 

zaman siyah saçl› bir genç olan erif Muhiddin vard›. Beni onlara tan›tt›ktan 

sonra damad›na, gazeteme yaz› yard›m›nda bulunmas›n› tavsiye etti. 

Yan›ndan sonsuz bir hüzünle ayr›ld›m.

Kurtulu Sava›’nda tan›m›t›k:

‹stanbul’dan ‹nebolu yoluyla Kastamonu’ya geldi¤i zaman, kurucular›ndan 

bulundu¤um Aç›k Söz gazetesinde ‹stiklâl Mar›’n› görünce, sevinçle cotu. 

Bir hafta sonra “air-i zîkemal Mehmed Âkif Beyefendi’ye takdime-i hürmet 

Şerif Muhiddin Targan,  
yaşlılığında uduna daha da  

sarılmış bir halde.
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ve mahmadet” bal›¤›yla üstada “ithaf” etti¤im “manzumem”, gazetenin yar› 

sayfas›n› kapl›yordu. Bu manzumenin ilk iki m›sra›:

Hocam göründü uzaktan; dedim: 

“Hocam, gel, gel…”

Bugünkü posta bu ite!.. u i’re bak, ne güzel!.. 

Hocam, Sultanî’de edebiyat muallimi, o zaman Zonguldak’ta Maarif Müdürü 

olan rahmetli Ahmet Talat’a (Süha Zâhir).

Arkadalar›mdan ö¤rendim ki: Büyük air, “manzume”mden çok memnun 

olmu! 

Yedek subayd›m. Garb Cephesi’he giderken, B. Millet Meclisi’nde ziyaret 

ettim. Burdur Mebusu’ydu. Candan sevgiyle beni ba¤r›na bast›. O arada, 
salondan geçen Hamdullah Suphi (Tanr›över)yi ça¤›rarak beni tan›tt›: “Bir 
Türkçü’ye bir Türkçü genci ben takdim ediyorum” dedi. 

Cepheden, Anadolu’da düman zulümleri için Halide Edip, Yakup Kadri’den 
kurulu heyetle haz›rlad›¤›m›z kitaplar› bast›rmak göreviyle Ankara’ya 
geldi¤im zaman, Tacüddin Dergâh› eyhinin evinde, bir aydan fazla, üstad, 
baka yak›nlar› aras›nda beni de misafir etti. 

Sava içinde “Orduya Arma¤an” ve “Orta Anadolu’da Yunan Facialar›” 
adlar›yla ç›kan ve bir y›l önce yeni harflerle Anadolu’dan Ko¤duklar›m›z diye 
adland›rarak tek kitap halinde yay›nlad›¤›m dizinlerim üzerinde Âkif’in 
izleri ilidir. Aruzla yazd›klar›m›n içinde düzeltmeleri de olmutur. 

Cepheye giderken, beni çok sevdi¤i dostu Akçorao¤lu Yusuf’a (yüzba› olarak 
görevliydi) tan›tan mektubuna öyle bal›yordu: “… çok sevdi¤im, irfân ve 
kemâline meftun oldu¤um, yaln›z ad›n›n ucundaki Karau¤uz’a tak›ld›¤›m.”

Sakarya’da kazand›¤›m›z büyük Zafer s›ralar›yd›. Sakarya Ba›nda adl› bir 
manzumem, imdiki ad› Ulus olan Hakimiyet-i Milliye’de ç›kt›. Üstad çok 
be¤enmiti bu manzumeyi. 

Büyük airin yan›nda, çevresinde toplanan de¤erler aras›nda geçen günleri-
mi hat›rlarken, içimde gençlik gücümün tazelendi¤ini duyuyorum.

Büyük airin ölümü üzerine, aziz dostum Eref Edib’ten 20 Kanûnisani 
(Ocak) 1937 tarihiyle ald›¤›m mektuptan birkaç sat›r geçiriyorum:

“… Zavall› Âkif, ne günler gördü? Bütün ömrü elemler terennüm etmekle 
geçti. Milletini, yurdunu bu kadar seven ve onlar için bu kadar a¤layan hangi 
airimizi gösterebiliriz?

Ölece¤i ana kadar kafas› yerindeydi. Birkaç dakika evvel kendini kaybetti, 
sönüp gitti. Vücudu eridi. Bir deri, bir kemikten, bir de yanm› ci¤erden iba-
ret kald›. Son zamanlarda yata¤›nda tutup kald›r›yorduk. Kaburga kemikle-
rinden baka tutacak yer yoktu. ‹ncinecek, diye pek itina ile tutard›m. Bir 
defac›k hastal›¤›ndan ikâyet etmedi. Her sordu¤um zaman, “Elhamdülillah” 
diyordu. Yaln›z, son dakikalar›nda, çok hazîn inliyordu. O inilti, bana çok 
dokunmutu. Art›k ebedî ayr›l› saati yakla›yordu. Çenesini tutam›yordu. 

Şerif Muhiddin Targan’ın babası  
Şerif Haydar Paşa.
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Bir arkada, 7. Safahat’› herkesin aray›p bulamad›¤›ndan, yeni harflerle 
bast›rmak lüzumundan bahsediyordu. Gözleri dönmü, dinliyordu. Art›k, 
konuam›yordu ama, her eyi hisediyordu. Ne müthi hız!.. kafas›, kim bilir, 
ne ilhamlarla yan›p tutuuyordu?.. Fakat, söyleyemiyordu. Lisan›ndan kud-
ret yoktu art›k. Dima¤›, ileyen dima¤› vas›tas›z kalm›t›. Gözleriyle iirler 
saç›yordu. Yanarda¤lar gibi alevler f›k›r›yordu. Ba› kalkm›yor, gözkapak-
lar› mecalsiz kalm›, vücudunun bütün zerreleri son hamlelerle o büyük 
dima¤› biraz daha yaatma¤a u¤ra›yor, f›r›l f›r›l gözler dönüyor, art›k 
yan›ndaki arkadalar›yla gözleri konuuyordu. Aras›ra hazin, iniltili… 
Hepimiz yalar›m›z› içimize ak›t›yoruz. Ona en görünme¤e çal››yoruz. 
Gözleri hep bizde! Söylenenleri dinliyor, fakat söyleyemiyor. Aman Allah›m, 
o ne haldi. Bütün Safahat’› canlanm›t›, her parças›, her m›sra›, her kelimesi 
dile gelmiti. Hep birden comutu, hep birden söylüyordu, hep birden fer-
yad ediyordu. Otuz sene arkadal›k ettik. Yazd›¤› iirleri evvelâ ben dinler-
dim. Her iirinin en taze heyecan›n› evvelâ ben duyard›m. Fakat gözleriyle 
okudu¤u bu iiri yan›nda onlar hiç kald›… Nihayet iir tamam oldu. Gözleri 
kapand›, büyük ruhu Hakk’a kavutu…

Beyaz›d’da musalla ta›na konuldu¤u zaman, Darülfünûn (Üniversite) 
gençli¤i, bir millet ordusu gibi etraf›n› sard›. Gençler h›çk›ra h›çk›ra 
a¤l›yorlard›. Gençlik, müthi bir heyecan içindeydi. Ta kabre kadar eller 
üstünde ta›d›lar.

Gençli¤in kabirdeki konumalar› herkesi a¤latt›…”

Buraya kadar, büyük airin en yak›n arkada›n›n kalemiyle, 32 y›ll›k bir an›y› 
bugünün genç kua¤›na aktarm› oluyorum. 

Âkif, Türk toplumunun kalk›nmas›n›, ‹slâml›¤›n uyanmas›n› istiyordu. 
As›m’›n a¤z›ndan bütün Müslümanlara seslenerek Süleymaniye’den, Fatih 
Kürsüsü’nden vaz’etti. Ba›m›za gelen felaketlerin nedenlerini anlat›yor, 
ye’se düen milleti “iman”dan gelen “ümid” ››¤›yla ayd›nlat›yordu.

Çanakkale gibi, ‹stiklâl Mar› gibi ad›n› ebedîletiren iirlerinden baka, 
‹stanbul’umuz, onu içinden görüp foto¤raf çeker gibi gelece¤e ve yeni 
kuaklara aksettiren taraf›yla da Âkif’i unutamaz.

Âkif, ‹stanbul’un mahalle kahvelerine girdi, Köse ‹mam’›n evinde konutu. 
Küfeci çocu¤unun iniltisini dinledi, bayram meydan›nda sevinen çocuklar… 
Meyhane duman›nda tütsülenen kafalar, talâk›n facialar›yla inleyen kad›nlar… 
Güreler ve Türklü¤ün ö¤ünceler (millî mefahir)i, Âkif’in nazm›na geçti. 

Âkif, hem Türk toplumunun airi, hem bütün ‹slâml›¤›n airi; fakat 
sonsuzlu¤u fetheden Âkif:  Çanakkalemizin airi, ‹stiklâl mar›m›z›n airi!..

Benim, Edirnekap›s› arkas›nda, ehitlik’te Âkif için bir an›tkabir yapan bele-
diyemizden bir dile¤im var:

‹stiklâl Mar›’n› bir mermer sütuna yazd›r›p ‹stanbul’un en uyar ve uzaklar-
dan görünür bir yerine, üzerinde bayra¤›m›z dalgalanan bir an›t dikelim!..

Kaynak: Do¤u, Aral›k 1974, y›l: 9, c. 17, S. 97/12, s. 8-13.
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299.

Bir dostunun kaleminden Mehmet Âkif’in son günleri

M. Uğur Derman

Âkif merhum için, vefât›ndan bu yana k›rk y›ld›r neler yaz›l›p söylenmedi 

ki... Lâkin neriyatta bulunanlar aras›nda, onun pek yak›n dostu olan Fuad 

emsi ‹nan (1886-1974)’›n ad›na hiç rastlanmaz. Fuad emsi Bey gibi kimse-

leri kolay be¤enmeyen bir zât›n, memlekette “adam” olarak benimsedi¤i üç 

be kiiden biri de Âkif merhum idi. Safahat’›n alt›nc› kitab› olan Âs›m’› 

“Kardeim Fuad emsi’ye” hitab› ile bu vefal› dosta ithaf eden Millî âirimiz 

de, bir mektubunda Fuad emsi’yi öyle tan›t›yor: “O¤lan›n sözü, özü, her 

eyi do¤rudur. ‹rfan›, dirayeti, malûmat› da caba..”. 244

Osmanl› Devleti’nin son devirlerinde Darüafaka Müdürlü¤ü, Maârif 

Nezâreti Tedrisât-› Tâliye (orta ö¤retim) Umum Müdürlü¤ü gibi vazifelerde 

bulunan Fuad emsi Bey, kanaatlerinin d››nda hiç bir eyi kabul etmedi¤i 

için devlet hizmetinden ayr›lm›, pek ba¤l› oldu¤u Prens Abbas Halim 

Paa’n›n umumî vekâletini alm›t›r. Kendisinden Eref Edip Bey’in Mehmed 

Âkif isimli kitab›nda ve Mahir ‹z Bey’in Y›llar›n ‹zi adl› hat›rat›nda tafsilâtl› 

olarak bahsedilen Fuad emsî Bey 15 A¤ustos 1974’te 88 ya›nda iken vefat 

etti. Metrûkât› aras›nda Âkif Bey’in nüfus kâ¤›d›, maa cüzdan› ve bizzat 

kaleme ald›¤›, Âkif’in son günlerine dair bir yaz› müsveddesi elime geçti. F. 

emsi Bey’in kalbî duygular›n› aksettiren bu müsveddeyi -iki de¤iik nüsha-

dan- derleyip toparlayarak okuyucular›m›za sunmaya niyet ettim ve ite bu 

hâle getirebildim. Asl›nda, Âkif ile 30 y›l hemhal olmu bir kimse için bu yaz› 

pek c›l›z kal›r. Lâkin Millî âirimizin ömrünün sona eriini hisli bir ekilde 

anlatmak, yine de, kendisini o günlerinde hiç yaln›z b›rakmayan bu vefakâr 

dostuna nâsib olmutur, denilebilir. Art›k sözün bundan sonras› Fuad emsi 

‹nan’a aittir:

“Üstad›n M›s›r’dan avdetini haber alabilenler aras›nda idim. Prenses Emine 

Abbas Halim de haberdâr olmu, kar›lamaya o da gelmiti. Âkif, ‹stanbul’da 

-aram›zdaki karar veçhile-  bende kalacakt›. Prenses Emine Halim -onu cid-

den minnettar eden ›srar›yle- kendisine misafir etti.

Hastal›¤› aa¤› yukar› belli idi. Mamafih doktorlar yine bir kere hastanede 

taht-› müahedeye al›nmas›na lüzum gösterdiler. Bu suretle, oradan ili 

Sa¤l›k Evi’ne, yine Prenses Emine Halim’in misafiri olarak nakledildi. Orada 

yirmi gün kald›. Hastal›¤› tehis edilmiti: Kanser. Nihayet bir buçuk ay 

yaayabilece¤ini söylediler.

Art›k hastanede yatmas›na lüzum kalmam›t›. Buna ne gönül, ne hastahane, 

ne de say›l› günlerinden haberdâr olmayan Hazret raz› idi. O da bizimle 

beraber: “öyle bir a¤aç alt›nda be on gün sessiz uzansam -ah bu s›z›!- elbet 

baka olacak... Biliyorum can›m!” diyordu. Hastal›¤›n a¤›r halini hissettirme-

mek için, elimden geldi¤i ve gelmedi¤i kadar, eski âdetimi bozmayarak, ken-
244 M. Uğur Derman, “Mehmet Âkif’den Mektuplar”, 

Kubbealtı Akademi Mecmuası, Nisan 1976, s. 58.
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disiyle çekie çekie konuuyordum. Hastahanede onu ziyarete, bini müte-

caviz ehibbâs› gelmiti. Hastahane müdürü: “Bu kadar ziyaretçisi olan hasta, 

ne bu hastahaneye geldi, ne de bakas›na gelmitir!” diyordu. Bu ziyaretler-

den, o merdüm-giriz Âkif ne kadar memnun oluyordu... Yoruluyor, fakat 

herkese ayr› ayr›, kardeini, iini, annesini, tarlas›n›, hastas›n›, soruyor, 

halleiyordu. Bir gün, yar› ciddî yar› aka: “Yahu, bir de kendini kimseye yüz 

vermez, selam vermez diye âleme inand›rm›s›n. Ya selam vereydin ne ola-

cakt›, bilmem!” diyerek ç›k›t›m ve güldürdümdü.

Âkif’in vatana, vatan›n Âkif’e kavumas›nda as›l sebep, hiç üphesiz onlar›n 

aras›ndaki ezelî alâkad›r. Âkif’in o:

F›k›ran hâk-î remîminden bütün nûr-î nîgâh, 

Nâzeninler yâl ü bâlinden nian her bir giyâh, 

Servler, Mevlâ’ya yükselmi birer berceste âh, 

Hufreler Ukbâ’dan inmi en emin bîr hâbgâh!

dedi¤i topra¤› da onu çekti, diyece¤im. On senedir M›s›r’dan ayr›lmay› 

akl›na getirmeyen Âkif, son on gün içinde art›k ba¤lasalar duramaz bir hâle 

geldi¤ini, hele son bir saati bir as›r kadar uzun buldu¤unu kendi de hayret 

ederek anlat›rd›.

Âkif, M›s›r’da kald›¤› müddet, vatan hasretini ancak iki üç yerde tâdil ederdi: 

Velînimeti merhum ve ma¤fur Prens Abbas Halim’in saray› ile; lây›k oldu¤u 

hürmeti, her arzusunu icraya vesîle arar bir nezâket ve necâbeti ile dâima 

ibzal ederken gördü¤üm Prens Halim Said’in “Zehebiye”sinde...

Âkif’in, Prens Abbas Halim’e rab›tas› Prens’in ona muhabbet ve hürmeti bir 

ayr› fas›ld›. Âkif’in g›yab›nda, Prens’e -sanki lüzum varm› gibi- Âkif’in 

rab›tas›n› erhe kalk›t›¤›m olurdu. On iki senede, bu bir nevi g›ybet -hatâ 

kabilinden- galiba iki üç kere tekerrür etmiti. Paa cennet-mekân, her 

defas›nda, kendisine mahsus îman dolu belâgatiyle: “Bu, onun talihi de¤il, 

benim talihim! Âkif beni elbet bulurdu, ama ben Âkif’i nas›l bulurdum?” 

demiti. Âkif, Abbas Paa’n›n ölümünü duydu¤u zaman bana yazd›¤› bir 

mektupta -bu cümleler onundur-: “Naim’in vefat›n› haber ald›¤›m zaman, 

üzerime bir duvar›n y›k›ld›¤›n› zannettim. Paa merhumun gaybubeti ise, on 

dört ya›mda tatt›¤›m öksüzlük ac›s›n› bana ikinci defa tatt›rd›” diyordu. 

Paa, son nefesinde, Kelime-i ahadet’ten evvel Âkif’in:

De¤mesin mabedimin kalbine245 nâmahrem eli

… 

Ey ehîd o¤lu ehîd! ‹steme benden makber, 

Sana âgûunu açm› duruyor Peygamber...

m›sralar›n› okuyacak kadar, onun mânas›na â›kt›.

Abbas Halim Paa’ya lâtife olarak yazd›¤›, henüz intiâr etmeyen bir mektu-

bunu buraya nakletmeden geçemiyece¤im.246 

245 Bizim, “göğsüne” olarak bildiğimiz bu kelime, 

yazıda “kalbine” şeklinde kullanılmıştır.

246 Bu mektubun-Yukardaki yazı müsveddesi ara-

sında bulunmamakla beraber “Ey bâd-i sabâ, 

ahde vefa böyle mi sizde? Yelkenle koşarken 

hani kırlarda, denizde...” beytiyle başlayan ve 

ancak Safahat’ın 10. baskısında (1976) yer 

alabilen (s. 561, 563) manzum latîfe olduğu-

nu tahmin etmekteyim.
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Şairin Bayramiç’ten aldığı nüfus tezkeresi ve pek bilinmeyen fotoğrafı. Bu kayıt doğum yeri tartışmalarına kaynaklık edecektir

(Uğur Derman arşivi)
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Âkif’in Hilvan’dan yazıp İstanbul’da Heybeliada’daki Abbas Halim Paşa’ya  gönderdiği “Ey bâd-ı sabâ” diye başlayan 
bu manzum mektup önce kaybolmuş, Âkif ikinci kez kaybolmasın diye Nevzad Ayasbeyoğlu’na göndermiştir. 

(M. Rüyan Soydan arşivi)
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Âkif’in buradaki hamii, cidden bir âheser-i hakk u hakikattir. Bir medhiye, 

ender olarak bu kadar yerinde ve bu kadar hak olur. Fakat edebiyat›m›zda 

hiç bir hami bu kadar güzel olmam›t›r.

Prens Halim Said, Âkif’in ‹stanbul’a avdetini dâima tevik etmi idi. Bilhassa 

iki senedir, bu tevîkat›, her türlü vaadlere terfîk ediyordu. Prens Üstâd’› 

‹stanbul’a avdete tevik ederken, ben de Alemda¤›’ndaki Baltac›’n›n 

ormanlar›n›, sular›n›, sessizli¤ini, bir vatan timsâli gibi canland›rmaktan 

hâlî kalmazd›m.

Edebiyatta, felsefede, içtimaiyatta onbe bin ciltlik kütüphanesinin cidden 

sahibi olan Prens Halim’e, Âkif, bilhassa hastal›¤›nda bir da¤-› derûn oldu. 

Bana kaç kereler: “‹nsan bu kadar aza kanâat etsin de, o da olmas›n! ‹syan 

edecek ey” demiti. Bu derunî isyân-› necâbetin verdi¤i ac›y›, hastal›¤›nda 

bir defa daha ifâde eden Prens’e, Âkif’’in de böyle düündü¤üne emin olarak: 

“Âkif e¤er bizim umdu¤umuz derecede ise, bu yokluk, bir eksik bir fazla 

demektir, ne k›ymeti var? De¤ilse eksik kendinde demektir, o düünsün!” 

demitim. Prens pek zeki, pek hâl-âinâ gözlerle: “Evet, ancak böyle 

düününce isyan durur” dediydi.

Hastahaneden ümitsiz ç›kard›¤›m›z Âkif’i doktorlar›n yine her gün görmesi 

lâz›md› Prenses Emine Halim Heybeli’ye gitmiti. Ben ‹stinye’de oturuyor-

Âkif’in emekli maaşı makbuzu 
ve Latin harfleriyle imzası. 

(Uğur Derman arşivi)

Âkif’in Fuad Şemsi Bey’e verdiği 
maaş cüzdanı vekâletnâmesi.

(Uğur Derman arşivi)
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dum. Derhal en merkezî bir nokta olan M›s›r Apartman›’nda bir daire ihzar 

ve oraya naklettik. Art›k her gün beraberdik. Böylece bir hafta kadar geçti. 

Ölüm o kadar yak›nd› ki, tabîb-i müdâvîsi bu bir hafta içinde bir kere bile 

u¤ramad›. Ölüm muhakkakt›, fakat avunmak da lâz›md›. O s›rada, akl›mdan 

zaten ç›karmad›¤›m aziz ve mükerrem dostum, memleketin cidden âyân-› 

hürmet genç üstâd› Burhaneddin Osman Bey’e bir kere gelip muayene, daha 

do¤rusu teselli etmesini rica ettim. Burhaneddin geldi; hastay› kemâl-i ciddi-

yetle muâyene, kan›n›, idrâr›n› bizzat tahlîl etti ve hastal›¤›n “siroz” 

oldu¤unu; hasta, verece¤i ilaçlar› alabildikçe bir sene, hatta iki sene 

yaayabilece¤ini kat’iyyetle söyledi.

Burhan, herkese telkin etti¤i itimad› Üstâd’a da telkin etmiti. Âkif, fazla ola-

rak, onu pek de sevmiti. Burhaneddin tebdîl-i havan›n da faide verece¤ini 

söyledi. Baltac› Çiftli¤i’nin Üstâd’›n emrine âmâde oldu¤unu bildirdi.

Hazret, bu suretle, Prens’in gönderdi¤i hususî otomobille Baltac›’ya kadar 

gitti, bir hafta orada kalarak tekrar apartmâna geldi. Burhaneddin Bey mua-

yene edip rejimi tâyin etti, tekrar ayn› sûretle çiftli¤e döndü. Bu gidi geliler 

üç ay kadar sürdü.

Âkif’in çiftlikte geçirdi¤i günler, hayat›n›n en âsude günleriydi. Koca çiftlik 

onun mal›, bütün müstahdemîn ona hizmetkâr idi. Ara s›ra gülerek: “Ben, 

bizim kad›na ‘Allah bana sonunda bir gürlük verecek’ derdim. ‹te oldu, 

oldu!” derdi. 

Nihayet k›a do¤ru, bu kadar metânete ra¤men art›k verilen ilâçlar› zorla al›r 

oldu. O metîn adam -ancak hükm-i ecel diyece¤im- pek tuzlu buldu¤u için, o 

tek çâre-i hayât› tehîre vesileler ç›karmaya balad›. Be ay zoraki ömrü 

temdîd edilen o zinde pehlivan vücud, imdi bir hasta bak›c›n›n inâyet-i 

imdâd›na muhtaç olarak, kalkar oturur hâle gelmiti.

Havalar so¤udu, ben de yaz›n oturdu¤um ‹stinye’den indim. M›s›r 

Apartman›’nda bir dâire tuttum imdi çiftlikten geldikçe bana misâfir olu-

yordu.

‹lâçlar› alamad›¤› için, karn›nda biriken suyu ameliye ile çekmek icâb edi-

yordu. Bu, bir, iki, üç kere yap›labilecek ve hasta ölecekti. Zâf› vefat›ndan bir 

ay evvel çok iddetlenen Hazret, art›k bir daha çiftli¤e dönemiyecek hâle 

geldi. A¤›rl›¤›n› duyurmamak için: “Havalar so¤udu, doktor gitmeni muvaf›k 

görmüyor” dedim. Sözümü itirazs›z kabul etti.

Art›k odas›ndan bile d›ar› ç›kam›yordu; yava yava eriyor, bütün hayat› 

gözlerinde toplanarak hergün biraz daha vücuddan düüyordu. Bir iki defa 

en çok sevdi¤i beyti sordumdu. Her defas›nda:

Ne bana yarad› cismim, ne yâre yâr oldu, 
‹lâhî, ben bu bir avuç türab› neyleyeyim?

ilâhîsini okudu idi. Hastal›¤›nda tekrar sordum, yine bunu okudu. O, kendi-

sinin kimseye yaramad›¤›na kaildi. Fesübhanâllah!
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Son güne geldik. Ya¤›l›, so¤uk, kemiklere ileyen bir Kânunuevvel günü, s›k 

s›k yan›na girip ç›k›yor, her zamanki gibi yine latîfe etmeye çal››yordum. 

Her ç›k››mda gözlerini açarak: “Gidiyor musun?” diye soruyordu. Gözlerinde 

“Beni bugün yaln›z b›rakma!” mânas› vard›. “Havaya baksana! Nereye 

gidece¤im? Berbat... Biraz müsâid olsa, dedi¤ini yapmak için inad›na 

ç›kaca¤›m!” diyordum.

Her saat Burhan Bey’e telefonla vaziyeti anlat›yordum, art›k ümidi yoktu. Bir 

aral›k doktora ihtiyaç gördüm, rica ettim, geldi bakt›; yapacak birey 

kalmam›t›. Doktor gittikten sonra krizler geldi, tekrar telefon ettim, 

“Hareket ederse ölüm muhakkak!” dedi. Biraz sonra hastabak›c› halecanla 

geldi. Yerinden kalkmaya çal›t›¤›n› söyledi, “Aman geliniz!” dedi, gittim 

yalvard›m, hat›r›m› yan›mda k›rmayacak gibi durdu; gözlerini gözlerime 

dikti. Dayanamad›m, d›ar› f›rlad›m...

Yan›nda imdi Kur’an okuyorlard›. Aradan be dakika geçmedi, O’nu bes-

mele ile kald›r›p besmele ile yat›ran, öldükten sonra yüzünü aç›p aç›p öpen 

ve daha sonra her Pazar mezar›na giderek rastgeldi¤i fakire Kur’an okutup 

para veren hastabak›c›s› Rus kad›n› a¤laya a¤laya geldi...

“Rahmetullâhialeyhi Rahmeten Vâsia”

27 Kânunuevvel 936 Pazar, Saat: 16.30

Ne bana yarad› cismim, ne yâre yâr oldu 
‹lâhî, ben bu bir avuç türab› neyleyeyim?

Kaynak: Türk Edebiyat›, S. 42, Nisan 1977, s. 14-17.
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300.

Mehmet Âkif’in cenazesi ile ilgili bir hatıra

Mecit Bumin

Büyük vatan ve millet airi, ‹stiklâl Mar›m›z›n sahibi Mehmet Âkif Ersoy’un 

cenaze merasimi ile ilgili çok önemli bir hat›ray› yay›nl›yoruz. Bu hat›ra, 

merhum Âkif’in cenaze merasimini tertipleyen iki t›p talebesinden birine ait-

tir. Bu kii, uzun y›llar doktorluk yapm›, on y›l kadar mebuslukta bulunmu 

ve halen Bursa’da bir klinikte röntgen mütehass›s› olarak hizmet vermektedir. 

Aa¤›da bu hat›ray› okuyacaks›n›z.

Büyük vatan airimizin ahrete irtihalinde, onun azameti kar›s›nda naçiz 

say›lacak hizmetimizi s›rf duydu¤um hürmet ve sevgi hisleriyle kaleme 

almaktay›m; kusura bak›lmas›n.

Muhterem Mehmet Âkif’in son günlerini anavatan›nda geçirmek arzusu ile 

‹stanbul’a geldi¤ini ve M›s›r Oteli’nde kald›¤›n› duymutum. Otelinde ziya-

retine gidemeyiim, bende büyük bir eksikliktir. O zamanlar ben, t›p fakül-

tesinin ilk s›n›flar›ndayd›m ve sa¤l›k vekâleti yurtlar›n›n birinde kal›yordum. 

Bo zamanlar›m›z› kütüphaneye gidip okumakla geçirirdik. Bir pazar 

günüydü. Arkada›m Mithat Müdüro¤lu ile birlikte Beyaz›t Kütüphanesi’ne 

gidiyorduk. Vakit erkendi. Kütüphanenin aç›lma saatini, tam kar›s›nda 

bulunan Küllük denilen kahvelerin birinde oturarak bekliyorduk. Sulu kar 

ya¤›yordu. Tam bu s›rada caddeden tek atl› bir araba geçiyordu. Arabac›n›n 

yan›nda fesli bir genç oturuyordu. Yükü, örtüsüz bir tabut olan araba cami 

kap›s›na yöneldi. Tam bu s›rada ikimiz birden kalk›p önlerine kotuk. Fesli 

gence sorduk, “Bu tabut kime ait?” Delikanl› bize öyle bir bakt› ve, “Bu tabut 

Mehmet Âkif Bey’e aittir. Ben de kâtib-i hususuyum” dedi. 

Hemen tabuttu arabadan ald›k ve hürmetle musalla ta›n›n üzerine usul-i 

vechile yerletirdik. Arkada›mla görebildi¤imiz birtak›m eksiklikleri 

tamamlamak vazifesini üstlendik. Kâtipten merhumun kartvizit büyüklü-

¤ünde iki foto¤raf›n› istedik. Birini tabutun ba›na dayad›k, birini de 

yan›m›za alarak heyecan ve telala kâtibin ad›n› bile sormadan, fatiham›z› 

okuyup Kapal›çar›’ya dald›k. Bir büyük bayrak ve raptiye alarak döndük. 

Bayra¤› büyük na›n üzerine örttük. Kâtipten tekrar izin alarak Ca¤alo¤lu 

yolunu tuttuk. 

Gözümüze tak›lan ilk matbaaya girdik. Matbaac›ya durumu anlatt›k. Foto¤-

raftan paras› kar›l›¤›nda vesikal›ktan biraz büyük boyda bol miktarda 

tabettirdik. Bir miktar toplu i¤ne ve siyah kordela da almak istedik. Matbaac›, 

“ Bunlar da benden olsun” diyerek paras›n› almad›. Siyah kurdeleyi münasip 

büyüklükte parçalara böldük. Toplu i¤nelerle tabetti¤imiz foto¤raflara kor-

deleleri iledik. Oradan do¤ruca talebe yurduna kotuk.
Âkif’in cenazesi sırasında henüz  
üniversitede öğrenci olan Mecit Bumin.
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K›sa bir zaman parças› içerisinde t›p talebe yurdunu dolat›k. Rastlad›¤›m›z 

herkese büyük airimizin cenazesinin Beyaz›t Camii’nde oldu¤unu, ö¤len 

namaz›ndan sonra kald›r›laca¤›n› haber veriyorduk. Bu arada Kad›rga 

Yurdu’na indik. Yollarda rastlad›¤›m›z kimselere sadece haberi vermekle 

kalm›yor, na›n Edirnekap›’da topra¤a verilece¤ini söylüyorduk.

Ö¤le namaz›na yak›nd›, Beyaz›t Camii’ne geldik. Cenazenin yan›nda, resmî 

k›yafetleri ile Darüafaka ‹lkokul birinci s›n›f talebelerini ö¤retmenle bir-

likte gördük. Daha sonra cemaat ço¤ald›. Namazdan sonta tabut omuzlara 

al›narak Beyaz›t meydan›na ç›k›ld›. Cenaze alay› ilerledikçe kalabal›k 

art›yordu. Edebiyat Fakültesi önünde be dakika duruldu, sayg› duruunda 

bulunuldu.

Art›k cenaze alay› büyümütü. Tabut gençlerin ve halk›m›z›n omuzlar›nda, 

bayra¤›m›za sar›l› vaziyette ilerliyordu.

Edirnekap›’ya kadar böylece gelindi. Tabut mezara indirildikten sonra gör-

mek isteyenler için merhumun yüzü son bir kere aç›ld›.

Tam bu s›rada Güzel Sanatlar Akedemisi’nden bir genç mezara atlad› ve 

alç›l› bir bezle merhumun o nazik yüzünün mülaj›n› ald›. Ona müdahale 

edenler olduysa da genç heyecanl› tavr›yla, “‹lerde bir gün belki heykeli 

yap›l›rsa laz›m olur” dedi.

Mezar usul-i vechile kapand›. Kur’an-› Kerim okundu, dualar edildi ve 

büyük kayb›n verdi¤i iç buruklu¤uyla cemaat oradan ayr›ld›. 

unu söylemek isterim ki, büyük airimiz Mehmet Âkif’i milletimiz ebedi-

yete kadar unutmayacakt›r. Merhuma naçiz hizmetimiz olmu olabilir. 

Fakat bizim gördü¤ümüzü, o günkü gençlerden kim görseydi, mutlaka 

bizim yapt›¤›m›z yapacakt›. Bu naçiz hizmet bana nasip oldu. Bu naçiz hiz-

metimizi aç›klamaktan dolay› kusurumun ba¤›lanmas›n› Yüce Mevla’dan 

diliyorum.

Allah büyük airimize gani gani rahmet eylesin.

Kaynak: Türk Edebiyat›, (Do¤umun 110. ve ‹stiklâl Mar›’n›n kabulünün 62. y›ldönü-münde 
Mehmet Âkif’in hat›ras›na), Mart 1983, S. 113, s. 41.
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301.

Âkif’i ilk ve son ziyaretim

Ziyad Ebuzziya

‹stanbul Hukuk Fakültesi’nde idim. Amcam, merhum Velid Ebuzziya, 

Zaman isminde bir gazete ç›karma¤a balam›t›. Ben de, dünyan›n bu en tatl› 

ve en güç mesle¤ine bu gazetede ad›m am›t›m.

Büyük milliyetçi, vatansever, sars›lmaz iman sahibi, yüce air Mehmet Âkif, 

M›s›r’dan yurda dönmütü. Dönmütü ama, Balkan ve Cihan harblerinin 

›zt›rab ve felâketlerinin, igal y›llar›nda, kurtulu sava›nda, Türk’ün zafere 

ulaaca¤›na, istiklâline kavuaca¤›na olan inancile verdi¤i mücadelenin 

y›pratamad›¤› o pulat bünyeyi, on bir sene süren M›s›r ikameti, çekti¤i vatan 

s›las›, eritmi bitirmiti. Yurda dönmü bulunan, hiçbir güç kar›s›nda yenil-

miyen, ep¤ilmiyen bu mücadele heykeli, ruhen yine dimdik ve azim dolu idi 

ama, art›k vücudu, bu azim ve iman volkan›n› ta›yam›yordu, beden 

çökmütü. Âkif hasta, çok hasta idi. Y›llarca hasretini çekti¤i, özledi¤i sevgi-

li ‹stanbul’unu dolama imkân›n› bile bulamadan, hastaneye yat›r›lm›t›. 

Velid Bey’le Âkif’in dostluklar› kardelik derecesinde idi. ‹stiklâl sava›nda, 

Âkif Ankara’da, Velid Bey ‹stanbul’da, düman› def etme¤e u¤ra›rlarken de 

temaslar›n› kesintisiz sürdürmülerdi. Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda ikisi de 

‹stanbul’da bulumulard›. S›k s›k görüüyor, dertleiyorlard›. O y›llarda 

Galatasaray’da yat›l› ö¤renci idim. Hafta tatiline perembeleri ç›k›l›rd›. Ben 

de do¤ru matbaaya giderdim. Maalesef, üstad›n, amcam›, matbaam›zda 

ziyaretlerinin hiç birinde bulunabilmek saadetine erememitim.

Âkif’in hastaneye yat›r›ld›¤› haberi gelir gelmez, Velid Bey, hemen ziyaretine 

kotu. Döndü¤ünde yüzü karma kar››kt›, hüzne bo¤ulmutu. Bak›lar›mda 

beliren suali anlam›, sormama mahal kalmadan cevapland›röm›t›: “Harab 

olmu, bitmi! Doktoru ile görütüm. Ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar, 

ama endieliler. Cenab› Hakk’›n lütfu ile toparlan›r inallah!” sözleri bugün 

gibi kula¤›mdad›r.

K›ymetli yazar ve gazeteci, merhum Feridun Kandemir, Zaman adl› gazete-

mizde de röportajlar yazard›. Kandemir, Cihan Harbi’nde, Medine Müdafaas› 

kahraman› Fahri Paa’n›n birliklerinde vatani görevini yaparken, Hicaz’da 

Âkif’le tan›m›, Mllî Mücadele y›llar› boyunca da, Ankara’da vazife görürken 

de beraber olmu, onu yak›ndan tan›mak saadetine eren herkes gibi, bütün 

varl›¤› ile Âkif’e ba¤lanm›t›. Kandemir, bir temmuz günü gazeteye geldi. 

Foto¤rafç›m›z› ar›yordu. Ne olacak diye sordum. “Âkif’i görmeye gidece¤im, 

resmini de çektirmek istiyorum” deyince, amcamdan cesaret edip dileyeme-

di¤im, beraber gitme ricam›, Kandemir’den istedim.

Hastahanenin uzun ve hasta kokulu koridorlar›nda yatt›¤› odaya yakla›rken 

duydu¤um heyecan› tarif edemem. Odaya girdik. Bembeyaz bir oda, beyaz 

demir bir karyola, yast›klara s›rt›n› dayam›, yar› uzanm› bir kimse. Beyaz (Dergâh Yayınları arşivi)
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bir sakal›n çevreledi¤i sapsar› kesilmi beniz, içine çökmü yanaklar ve 

zay›fl›¤›n, halsizli¤in nisbetsizce uzatt›¤› hissini veren, sivrilmi ince uzun 

bir burun. Kandemir’i görür görmez, bu soluk yüzde, bir tebessüm belirdi ve 

bu halsiz vücuddan beklenmeyen gür, canl› bir ses: “ Vay! Gel bakal›m! 

Mücadele dostum!” dedi. Odada birkaç ziyaretçi vard›. Kandemir’e biri san-

dalyesini verdi. Âkif, yata¤›n›n yan›n› gösterdi: “Gel, öyle yak›n›ma otur!” 

dedi. Ben kap›n›n kenar›nda, ayakta, harabolmu, erimi bu emsalsiz k›ymete 

bak›yordum. Kandemir: “Size Ebuzziya’n›n torununu getirdim!” deyince, 

Âkif’in bak›lar› bana çevrildi, yukar›dan aa¤› bir süzdü, sonra yüzünde tatl› 

bir tebessüm belirdi: “Zahmet ettin o¤lum! Ayakta kald›n!” dedi. Kandemir: 

“Müsaade ederseniz elinizi öpmek ricas›nda” deyince, “Gel bakal›m o¤lum!” 

dedi ve derisi kemi¤ine yap›m› elini hafifçe kald›rarak uzatt›. Ben e¤ilip bu 

mübarek eli öperken,  Âkif, di¤er elile saç›m› okad› ve: “Allah seni de büyük-

baban›n, baban›n, amcan›n yollar›ndan ay›rmas›n!” dedi. Yine kap›n›n 

kenar›na çekildim. Müsaadesile, koridorda bekleyen foto¤rafç›m›z› ça¤›rd›k, 

Âkif’in yaln›z ve Kandemir’le birlikte resimleri çekildi. 

Kandemir’in Mehmet Âkif’le yapt›¤› konuma ve çekilen resim, Zaman’da 

yay›nland› m› hat›rlam›yorum. Ancak 1960’l› y›llarda Kandemir, ç›kartmakta 

oldu¤u mecmuas›nda, bu ziyareti “Mehmet Âkif’le son konuma” bal›¤› ile 

yay›nlad› ve o tarihe resmi de bast›. 

Yan›lm›yorsam Âkif ile yap›lan son yay›nlanm› konuma budur. 

Kandemir’in bu yaz›s›ndan ald›¤›m parçalar› ve yay›nlad›¤› resmi sunuyo-

rum:

“…  — Özledin mi bizi üstat? 

Dudaklar›n› hiç k›p›rdatmasayd›, hiç ses ç›karmasayd› bile, bu zehir gibi 

gülümsemesile her eyi söylemi olurdu:

— Özlemek mi o¤lum… Özlemek mi?..

Bu ac›n›n büyüklü¤ünü bir daha kendi içinde görmek ister gibi gözlerini 

yumdu, sonra, kesik kesik konutu;

— M›s›r’dan üç gecede geldim… Bu üç gece, otuz as›r kadar uzun 

sürdü… Orada on bir y›l kald›m… Fakat bir an oldu ki, on bir gün 

daha kalsayd›m, ç›ld›r›rd›m…

— Ya kavuman›n sevinci?

— Onu sorma o¤lum… Onu ben kendi kendime bile soram›yorum… 

Ancak yaz›k ki vapurdan ç›kar ç›kmaz yata¤a dütüm, hiçbir ey 

göremedim… Amma, cennet gibi yurdumday›m ya… Çok ükür.

Hastal›¤› akla geliyor:

— Karaci¤erim, dala¤›m imi, geldik, yatt›k burada. Müahede 

alt›na ald›lar, bakal›m ne olacak?

Eski hat›ralar›n› deiyorum. Millî Mücadele’nin ilk günlerinde Ankara istas-

yonunda kar›la›m›z› hat›rlat›yorum.
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— Evet… diyor. ‹stanbul’dan, mücahede aleyhine fetva ç›kt›¤› gün 

ayr›lm›t›m. Üsküdar’dan araba ile imdi ismini hat›rlamad›¤›m bir 

köye gittik, oradan “Cuma”y› tuttuk. O zaman Adapazar›’nda kar›-

›kl›klar vard›, kenar›ndan geçtik, kâh öküz arabalarile, kâh beygir-

lerle Lefke’ye geldik, ve trenle Ankara’ya ulat›k… Ankara…  Kayn›-

yordu… Heyecan ve helecan içinde … Kimsede kendini düünecek 

hal yok. Her sabah bir baka Ankara olurdu oras›… Her gün, bir gün 

evveli arard› sanki insan… güne bile, sanki bir gün evvelkinden 

daha az parlak do¤ard›… Sönme¤e do¤ru giderdi. Hiçbir ey kalma-

m› gibi idi kimsede… Lakin, o hava içinde kimsenin “Eh, art›k her 

ey bitti” diye tam ye’se dütü¤ü hamdolsun görülmedi. Hay›r, asla 

ye’se dümedik. Zaten baka türlü çal››labilir mi idi? Ne topumuz 

vard›, ne tüfe¤imiz… Fakat iman›m›z büyüktü.

Yavaça yata¤›ndan do¤ruluyor, yast›klara yaslan›yor, ses birden canlan›yor:

— ‹stiklâl Mar›… “Do¤acakt›r, sana vaat etti¤i günler Hakk’›n!” Bu, ümit-

le, imanla yaz›l›r. ‹man›m olmasayd› yazabilir miydim? Zaten ben, 

baka türlü yazanlardan de¤ilim. Bu, elimden gelmez. ‹çimde ne 

varsa, bütün duygular›m yaz›lar›mdad›r… u var ki, ‹stiklâl 

Mar›’n›n iir olmak üzere bir k›ymeti yoktur. Ancak tarihî bir 

de¤eri vard›r. “Kim bilir belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n…”

— Ya büyük zafer üstad›m… O anda ne duydunuz? 

Kalbi durmu gibi sars›l›yor, sonra bir anda yeniden canlanm› gibi, nereden 

geldi¤i bilinmez bir ››kla gözlerinin içi gülerek;

— Ah… diyor, Allah›m ne muazzam zaferdi o!.. Ortal›k hercümerç 

oldu… Be alt› saat içinde bir baka dünya do¤du…Tekrar gözlerini 

yumuyor:

— Ve biz mest olduk!.. Art›k benim ne düünecek, ne duyacak, ne 

yazacak, hattâ ne ya›yacak takatim kalm›t›… Bizim dilimiz 

tutulmutu. Ordu, bizzat yaz›yordu.

Üstad› ziyarete gelenler, ikide birde konumam›z› ister istemez kesiyorlar. 

Bu arada –bahsi de¤itirerek- M›s›r’da nas›l vakit geçirdi¤ini sorduk. Yine 

a¤›r a¤›r anlat›yor:

— Kahire’nin yirmi be kilometre güneyinde Helvan denen, sakin, 

âsude bir köe vard›r. Orada oturdum. Zaten, tab’an münzevi bir 

adam›m. Gürültüyü sevmem, ‹stanbul’da iken de böyle idim. 

M›s›r’da da Darülfünun ii ç›k›nc›ya kadar Helvan’da yaad›m. Son 

zamanlarda Kahire’ye indim. 

— M›s›r’da bir eyler yazd›n›z m›?

— Geçmiten adam hisse kaparm›…
Ne masal ey! 
Be bin senelik k›ssa yar›m hisse mi verdi? 
“Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar; 
Hiç ibret al›nsayd›, tekerrür mü ederdi?
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Ve üstad›n Helvan’da yazd›¤› “Firavunla yüz yüze”sinden u son parçay› 

al›yorum:

Bileydin, ey koca M›s›r’›n ilâhî uryan›! 
Mezara, heykele ait bütün bu velveleler 
Bekan için mi hakikat? Meram›n oysa, heder: 
Evet, bütün beerin hakk›d›r beka emeli 
Fakat bu hakk› ne tatan, ne leten istemeli!

— Biraz kendime gelirsem, daha yazacak eylerim var, hepsi haz›r… 

Var kafamda haz›rlanm› mevzular›m… En son yaz›m m›? Ha evet, 

en son M›s›r’da geçen sene bir resmimi çekmilerdi. Güneli bir 

hava idi. Gölgem de upuzun, kumlarda duruyordu. Bu resmin 

alt›na öyle yazm›t›m:

Hepsi göçmü, hani yoldalar›n›n hiç biri yok 
Sen mi kald›n yaln›z, kafileden böyle uzak 
Postu sermekse meram›n yola, serdirmezler 
Hadi, gölgenle beraber silinip gitmene bak.

“‹te son yaz›m budur” diyen kupkuru kal›n dudaklar, birbirine yap››yor-

du!…”247

Biliyorsunuz baz› gizli ak›mlar›n her ülkede uygulad›¤› amaz kaidelerden 

biri de, o ülkede, inan›lan, sevilen, dürüstlükleri, dindarl›klar›, milliyetçilik-

leri ile örnek al›nan, kendisine veya hat›ras›na bel ba¤lanan insanlar›, yalan 

ve iftiralarla kötülemek, y›pratmak ve gözden düürmek çabas›d›r. Âkif’in 

hakk›nda bu iftiralar›n en fazla kullan›lanlar› iki gruptur. Bunun en yayg›n›, 

“Âkif, mutaass›pt›r, yobazd›r, mürtecidir. Cumhuriyet’le beraber kabul edi-

len laiklik prensibini benimsemedi¤i için, eriat ahkâm›n›n uyguland›¤› bir 

‹slâm memleketine gidip yerlemitir. apka kanunu kabul etmek, ba›ndan 

fesi ç›karmak istemed¤inden, M›s›r’a gidip yerlemitir!”

Âkif tam anlamile dindar bir insand›. Dinimizin bütün hususiyetlerini 

gere¤i gibi bilen bir din âlimi idi. Dinimizin vecibelerini noksans›z yerine 

getiren bir insand›. ‹slâmiyet asla taasubu kabul etmeyen, taassubu redde-

den bir dindir. Bu gerçe¤i sadece dinimizin özelliklerini hakk› ile bilenler 

de¤il, ‹slâmiyet’i incelemi olan baka din mensubu bilginler de, eserlerinde 

kabul eder ve belirtirler.

Müslümanlar aras›nda, her devirde rastlanm› olan taassup, irtica, yobazl›k 

hareketleri, s›rf cahillik eseridir. Bir cahilin bilgisizli¤i yüzünden meydana 

gelen üzücü olaylar› ise, bir dinin kusuru olarak, esas›na yüklemek –kasten 

böyle davran›lm›yorsa- ayn› derecede bir cehalet eseridir. 

Âkif laiklik ilkesine hiçbir zaman kar› gelmemitir. Eserleri meydandad›r. 

Laikli¤i reddeden tek bir sat›r› yoktur. Laiklilk prensibinin kabulü ile, mem-

leketimizde camiler kapat›lmam›, namaz yasaklanmam›, ezan men 

edilmemitir ki dindar bir insan dini vecibelerini yerine getirebilmek için, 

Türkiye’yi b›rak›p baka bir ‹slâm ülkesine göç etsin.

247 Bu alıntı, bu kitapta 11 no’lu metinle aynı 

olmasına rağmen Ziyad Ebuzziya bazı değişik-

liklerle aktarıyor. (haz.)
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Âkif muhafazakârd›r ama, muhafazakârl›¤›n›, bir elbise veya serpu 

de¤itirmemekte direnen bir davran›a girecek adam de¤ildir. Fes veya 

apka giymekle dinin bir ilgisi bulunmad›¤›n› takdir edecek kültüre sahiptir. 

Âkif M›s›r’a gitmeden de apka giydi¤i gibi, M›s›r’dan dönerken de ile 

gelmitir. apkal› resmi de vard›r. E¤er apka giymeyi red eden bir cahil, bir 

mürteci olsayd›, bundan kurtulmak için M›s›r’a gidece¤i yerde pekâla bere 

giyerek idare ederdi!

Âkif’e devaml› olarak at›lan ikinci büyük iftira, Büyük Millet Meclisi karari-

le, Diyanet ‹leri Genel Müdürlü¤ü’nce, kendisine yap›lan Kur’an-› Kerim’i 

tercüme etmek ricas›n› kabul ederek, verilen alt› bin liray› almas›, tercümeyi 

yapt›¤› halde teslim etmemesi ve ödenecek paran›n üstüne oturmu gibi gös-

terilmesidir. 

Âkif tercümeyi vermeme¤e kara verince, alm› oldu¤u alt› bin liray› iade 

etmitir. (Bunun kay›tlarda belgesi vard›r.)

Tercümeyi yapt›¤› halde Diyanet ‹leri’ne vermemi olmas›n›n sebebi ise 

bambakad›r.

Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra, mevcut Kur’an-› Kerim tercümlerinden 

daha ilmi ve asla uygun bir tercümenin yap›lmas› ve tefsiri ile beraber 

bas›lmas› karar›n›, Büyük Millet Meclisi vermi, Diyanet ‹leri’ne bu i için 

on iki bin lira (o tarihin alt›n raici ile üç bin alt›n) tahsis etmitir. Diyanet 

‹leri tercümeyi Âkif’ten, tefsiri Elmal›l› Hamdi Yaz›r’dan rica etmi, kabul-

leri üzerine alt›ar bin lira tediye etmitir. Âkif tercümeye balam› ve 

yapt›kça da Hamdi Yaz›r’a vermitir. Ancak M›s›r’a gittikten sonra, tercüme-

yi bitirdi¤i halde yollamam›, verilen paray› da geri göndermitir.

Tercümeleri yollamaktan vazgeçmesinin sebebi udur: O y›llardan baz› çev-

reler, sadece ezan›n Türkçe okunmas› ile yetinmeyerek, namaz›n da Türkçe 

surelerle k›l›nmas›, hatim dualar›n›n Türkçe k›raatini sa¤lamak için çaba 

sarfediyorlard›. Hatta baz› camilerde de bu garip usulle, dinî kaidelere ayk›r› 

namaz k›ld›rma¤a kalk›anlar da olmutu. Âkif, yapmakta oldu¤u tercüme-

nin bu sakîm teebbüse alet edilmesinden, isminin kullan›lmas›ndan, hakl› 

olarak korkmu ve böyle bir faciaya alet olmamak için tercümelerini 

göndermeme¤e balam›t›r.

Âkif tercümeyi bitirmi ve sakîm teebbüsten vazgeçilecek zaman gelince 

tercümesini bast›rmak karar›na varm›t›r. Bu s›ralarda hastalanm› ve mem-

lekete dönmeye karar vermitir. Avdet ederken tercümesini, M›s›r’da çok 

sevdi¤i, hürmet etti¤i, muhterem ve dürüst, Yozgatl› bir zata teslim etmi ve 

u vasiyette bulunmutur: “Zaman› gelince bunlar› istetece¤im ve eserimi 

bast›raca¤›m. Ama bu zamandan evvel ölürsem bu müsveddeleri yakacaks›n!”

Hasta Âkif’in ömrü bekledi¤i bu “zaman”›n gelmesine yetmedi. Bu yüzden 

de bu son derece k›ymetli eser yay›lma imkân›na kavuamad›. Eserin, kendi-

sine emaneten ve vasiyet artile teslim edildi¤i zat, Âkif’e verdi¤i sözü tuttu 

ve göz yalar› döke döke Kur’an-› Kerim tercümesini yakt›. Pek çok kimse-

nin, kim oldu¤unu bildikleri ve Hakk’›n rahmetine kavumu olan bu muh-

teren zat›n ismini, o¤lundan müsaade almad›¤›m için burada zikretmiyo-

Elmalılı Hamdi Efendi. 

Âkif Kur’an tercümesi kendisine teklif  
edilince bunu kabule yanaşmadı.  
Bunun üzerine Elmalılı Âkif’e, hakkıyla  
bir tercümenin mümkün olmadığı  
hususunda hemfikir olduklarını, ancak 
bunun bir meâl olacağını, dolayısıyla  
bu işi ondan başkasının yapmasını  
muvafık görmediğini söyler. 

(İsmail Kara arşivi)
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rum. Mehmet Âkif’in balad›¤› ve Hamdi Yaz›r’a tevdi etti¤i ilk tercümelerin 

devam›n› ve tefsirlerini, Hamdi Hoca bitirmi ve eser Diyanet ‹leri 

taraf›ndan Hak Dini Kur’an Dili ismi alt›nda, bir cildi fihrist olarak dokuz cilt 

halinde yay›nlanm›t›r.

Bir ay sonra 1987’ye giriyoruz. 1987 Mehmet Âkif Y›l› ilân edilmitir. Bu kud-

retli air, büyük vatansever, sars›lmaz iman sahibi, bu yüce Türk evlad› 

hakk›nda bir çok konferanslar verilecek, makaleler yaz›lacakt›r. Fakat yine, 

malum bozguncu mihraklar, alacaklar› emirleri yerine getirecekler, 

yalanlar›n tezvirlerine devam edeceklerdir. Temennimiz, bu biçare güruha-

dahil olmad›klar› halde, bu yalan ve iftiralara kanm› olan kimselerin ger-

çekleri ö¤renmeleri ve nas›l aldand›klar›n›, hala aldat›lma¤a u¤ra›ld›klar›n› 

fark edebilmeleridir.

Kaynak: Türk Edebiyat›, Aral›k 1986, S. 158, s. 39-41.
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302.

Bayrağa sardığım şair

Fethi Tevetoğlu

Bu yaz›m›zla, Âkif adl› o büyük Türk evlâd›n›n çok az fâniye nasib olmu çile 

dolu erefli hayat›n›, iirin ilâhî doru¤una erimi yüce san’at›n› de¤il, yaln›z, 

aram›zda geçen en son gününü anlataca¤›m.

M›s›r’dan yurda döndü¤ü, kendisini Galata R›ht›m›’na yanam› bir beyaz 

vapurdan kar›lad›¤›m›z günden, elimle kefeni üstüne Türk bayra¤›n› sara-

rak onu aziz vatan topraklar›na, ebedî istirahat yerine yat›rd›¤›m›z âna 

kadar bizzat yaad›¤›m hât›ralar›n en heyecanl›s›n› tekrarlayaca¤›m. 

Daha önce ‹stanbul’da Üniversite Konferans Salonu’nda (Zeynep Kâmil 

Kona¤›’nda), Ankara’da Ziraat Fakültesi, Dil-Tarih-Co¤rafya Fakültesi salon-

lar›nda ve Türkoca¤›’nda düzenledi¤imiz Âkif’i anma törenlerinde, ölümü-

nün on beinci y›l›nda Ankara Radyosu’nda yapt›¤›m konumalar›n ve 

27/12/1951 tarihli Zafer gazetesinde ç›km› “Ölümünün Onbeinci Y›l›nda 

Mehmed Âkif” bal›kl› yaz›m›n bir özetini sunaca¤›m.

Tam elli y›l önce, 27 Aral›k 1936 (14 evval 1355) Pazar gecesi saat 7. 45’de 

Büyük Âkif art›k ta›yamayaca¤› bir yük sayd›¤› fâni hayata gözlerini ebedî 

olarak kapam›d›. 

“Bir Müslüman hemire bulunamaz m›yd›?” diye önceleri k›zd›¤›m, sinirlen-

di¤im, fakat sonra birçok sahnelere tan›k olunca isanl›¤›na ve vefâs›na hayran 

kald›¤›m hastabak›c› Mary, bana c› sonuc telefonla bildirmiti. Âkif’in ziyare-

tine s›k s›k gitti¤im ve baucunda adetâ nöbet tuttu¤um günlerde M›s›r 

Apartman›’nda tan›d›¤›m bu Rus as›ll› hastabak›c›, Prenses Emine Abbas 

Halim’in i¤necisiydi, Mary Mançenko’dan, her an bekledi¤imiz Hakk’›n emri 

yerine gelince karahaberi derhal bana ulat›rmas›n› rica etmitim. Hemire 

Mary, büyük bir vazifebilirlikle verdi¤i sözü tutmutu. 

Haz›rl›k için benim ilk bavurdu¤um iki askerî t›bbiyeli s›n›f arkada›m, 

Maral› Abdullah ile Bal›kesirli Fikri Mengüç olmulard›. Sonra sivil ve yurd-

lu arkadalar›m Samsunlu Necmi Kurto¤lu ile Bayburtlu Zeki ve M. Onba›-

o¤lu’nu, bana eski metinleri okutan hocam ‹smail Sâib Sencer’in torunu 

Hukuk Fakültesi’nden Muhtar Sencer’i ve Edebiyat Fakültesi Co¤rafya Bölü-

mü’nden Mâcid’i ve imdi adlar›n› hat›rlayamad›¤›m üç arkada›am› durum-

dan haberdar etmitim.

Daha sabah›n çok erken saatlerinde gökyüzü o kadar kapal›, hava o kadar 

›slak ve s›k›nt›l› idi ki, her uyanan insan, bir kara haber alaca¤›n› hissedebi-

lirdi. Nitekim umulan bizim de ba›m›za gelmiti:

Ulu Türk milletinin ulu ruhundan, ulu Tanr› kat›na yükselen ulu m›sra’lar›n 

ulu sahibi Âkif, yar›n ehid olacaklar› geride b›rakm›, kendi bugün ehid 
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olmu ileriye, dünkü ehidlerin, Çanakkale ve Millî Mücadele Kahraman-

lar›’n›n diyâr›na sefere ç›k›yordu. 

Bu karanl›k gün, Türk vatan› ve milleti için ne kadar kasvetli, s›k›nt›l› ise, bu 

vatanda bütün umutlar›n ba¤l› bulundu¤u vefat›, vakur, vatansever Türk 

gençli¤inin çileli, üzüntülü o büyük yolcuya gösterdi¤i kadirbilirlikden 

ötürü Âkif için son derece mutlu bir gündü.

Herkes emindi ki, dünya var oldukça yaayacak Türk milletinin Mehmed-

cikleri, ‹stiklâl Mar›m›z› iman dolu gö¤üslerinden s›k s›k u¤urlanan fani 

Âkif, sonsuza kadar yaayacak ölmez Âkif’dir. 

Buna ra¤men u anda ›zt›rap ve heyecaniyle kavruldu¤um, târifi imkâns›z 

bir büyük ac› içimizi doldurmu, kalblerimizi burkmudu. Ba¤›lanmaz bir 

ihmâlin, umursamazl›¤›n örtüsüz, ç›plak b›rakt›¤› tabut içinde yatan dünkü 

dev cüsseli o pehlivan insan›, koca Âkif’i, vasiyetine uyarak otomobille de¤il, 

omzumuzda ta›yarak tâ M›s›r Apartman›’ndan Bayaz›t Camii’ne kadar geti-

ren 11 genç, musallâda yatan bu belirsiz cenazenin, Türk milletinin istiklâlini 

hayk›ran aziz insana, Âkif’e âid oldu¤unu yaymak üzere fakültelere da¤›ld›k.

T›pk› sava meydanlar›nda ad› belirsiz yatan ehidler gibi musallâda sâhipsiz 

gibi duran ebediyet yolcusunun, Temiz Tâhir Efendi’nin temiz o¤lu 

oldu¤unu daha herkesler ö¤renmemidi.

Büyük şair Mısır Apartmanı’nda 
hasta yatağında kendisine şefkat ve 
merhamet gösteren Rus hemşire ile 
birlikte. Son fotoğraf karelerinden 
biri bu.



s e s s i z  y a ş a d ı m728

‹lâhî bir merkeze, ilâhî bir ak›n balam›d›: 11 kii gitmi, onbin kii 

olmuduk. Onu onbir â›k getirmidik, onbin sevdâl› götürüyorduk…

Alt›n simle ilenmi âyetlerle süslü neftî atlaslar, Kâbe örtüleriyle örtülen o 

fakir tabut üzerine bir de T›b Talebe Yurdu’ndan Onba›o¤lu’nun getirdi¤i 

Türk bayra¤› koyulunca, ta›yaca¤›m›z cenâze, içi kadar de¤erlenmidi.

Onu cenâze arabas›na koyup götürmek isteyen görevlilere vermemidik. Tipi 

alt›nda a¤›r a¤›r yürüyen onbinler, O’nu asla eller üstünden omuzlara indir-

mediler. Tam Edirnekap› Kabristan›’n›n kap›s›na gelmidik. Boylar› birbiri-

ne denk on levend arkada ayr›ld›k. Kap›dan topra¤a, çok sevdi¤i ve yan›na 

gömülme¤i vasiyet etti¤i Babanzâde Ahmed Naim Bey’in kabri yan›na kadar 

o ilâhî tabutu hiç el deydirmeden yaln›z balar›m›z›n üstünde getirdik.

O’nun Cenâb-› Hak’k›na son niyâz› u m›sra’lar olmudu:

u serilmi görünen gölgeme imrenmedeyim: 
Ne saadet. Hani? Ondan bile mahrûmum ben. 
Daha bir müddet eminim bu hayât›n yükünü 
Dizlerim titreyerek çekme¤e mahkûmum ben. 
Çöz de Yâ Râb, yükümün kördü¤üm olmu ba¤›n› 
Bana çok görme ‹lâhi bir avuç topra¤›n›…

O’nu topra¤a vermeden, ileride yap›lacak büstü veya heykeli için yüzünün 

kal›b›n›, maketini almak isteyen Acudo¤lu Râtib Air Bey’le birlikde kefeni-

ni çözdük. Duda¤›n›n sa¤ köesinden s›zm› kan›n, çenesine do¤ru, sakala›n› 

tezyin etmi oldu¤unu gördük. O anda bende bir fikir belirdi ve içimden bir 

ses O’nun bir beytini bana, vatan kelimesi bayrakla de¤imi olarak öyle 

okudu:

Cân›, cânân›, bütün var›m› als›n da Hüdâ 
Tek bayra¤›mdan etmesin beni dünyada cüdâ…

ehid Âkif’i ehidler kat›na beyaz kefenle de¤il, vurgunu oldu¤u alsanca¤a 

sar›p yolcu etmek ve böylece O’nu bütün fânilerden ay›rmak… Bütün bir mil-

letin dile¤i olan bu düünce ile ebediyet yolcusunu en sevdi¤i bayrakla 

sard›m, en sevdi¤i vatan›n topra¤›na koyarak en sevdikleri kat›na u¤urlad›m. 

Âkif, kefeni üstüne bayrak sar›l› gömülen tek Türk evlâd› idi. O’nu son istira-

hat yerine baucundan ben, ayakucundan s›n›f arkada›m Maral› 182 

Abdullah tutarak indirmidik.

imdi dudaklar k›p›rdamadan gözler boan›yor ve söz yerine h›çk›r›klarla 

Âkif’in en yak›n dostlar› ve Âkif’i en çok seven gençler bir bir konuuyorlard›. 

Benden önceki konumac›lar›n sonuncusu Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü’nden Süheylâ Tarkan [Külebi] Han›m, k›sa bir konuma ile Âkif’den 

bir iir okumudu. En son konumay› ise “Büyük Âkif! imdi sana son hitab›, 

asker o¤lun yapacak!” diyerek ben tamamlam›d›m.

Hasta döe¤inde iken Âkif’in aln›ndan öpmek mutlulu¤una eridirdi¤i bu 

asker o¤lu, milletçe çok ey borçlu bulundu¤umuz bu seçkin aire 
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sorumlular›n ilgisizli¤ini ac› bir dille yermidi. O kadar ki, Edebiyat 

Fakültesi’nden Samsunlu hemehrisi Râci Keten, “‹nallah Beyaz›t’a kadar 

tutuklanmazs›n” diye korkusunu belirtmidi.

Dini, ahlâkî ve sosyal kemâl için mutlak bir âmil olarak gören ve üstün 

ahlâk›, yüksek seciyesiyle, bulundu¤u kab›n eklini alan bir mâyi de¤il; 

salâbetini, mânevî sa¤laml›¤›n›  s›cakda, so¤ukda, borada, kas›rgada dâima 

muhafaza eden bir granit olan, inanan, inand›¤›ndan dönmeyen ve öyle ölen 

bu esiz karakter adam›, Türk gençli¤inin gö¤sünde sars›lmaz bir cebhe 

yaratarak toprak olmudu:

u kar›m›zdaki maher kudursa, ç›ld›rsa 
Denizler ordu, bulutlar donanma ya¤d›rsa. 
Bu alt›m›zdaki yerden bütün yanarda¤lar, 
Ta›p da kaplasa âfâk› bir k›z›l sarsar. 
De¤il mi cephemizin sinesinde iyman bir, 
Sevinme bir, ac› bir, gaye ayn›, vicdan bir 
De¤il mi ortada bir siyne çarp›yor… y›lmaz! 
Cihan y›k›lsa emin ol bu cephe sars›lmaz…

Büyük milletin büyük mar›n› yazan, Çanakkale Destan›’n› yaratan ehid-

lere koca bir milletin borçlu oldu¤u âbideyi tek ba›na kalemiyle diken 

örnek sanatç›n›n kendisi, o sâde hayatiyle, en canl› bir alçakgönüllülük 

âbidesi idi:
Toprakda gezen gölgeme toprak çekilince 
Günler, u heyulây› da ergeç silecekdir. 
Rahmetle an›lmak, ebediyet budur amma, 
Sessiz yaad›m, kim… beni nerden bilecekdir?

demiti.

Ne Âkif unutulacak bir insan, ne de biz O’nu unutacak bir nesildik. O’nu fânî 

dünyas›ndan alm›, ihtiâm›n, ebedî hazinemizin koynuna koymuduk. O 

gün, son olarak Âkif’in mezar›n› gençli¤in yapd›rmas› teklifim kabul edilmi, 

karara ba¤lanm›d›. ‹ki y›l sonra baard›¤›m›z bu kararla, topra¤›n üstüne 

mermer bir nian koyduk. Gelecek nesiller, bu ta›n alt›ndaki topra¤›n 

bayra¤a sar›l› esiz fânî Âkif oldu¤unu bilecekler ve milletimizin ‹stiklâl 

Mar› airine bu noktada minnetle e¤ileceklerdi.

50 gün kadar taze 50 y›l geçmi. Aziz Türk ehidlerini tarihlere gömülüp 

s›¤d›ram›yan Aziz âir! Nur içinde yatt›¤›n ebedî vatan›nda çokdan toprak 

oldun. O gün de sana en son, s›n›f arkada›m air Muzaffer Kemâl’in u bey-

tini söylemidim:

En sevdi¤in â›k seni koynunda uyuttu, 
Âkif, vatan›n topra¤› oldun, bu ne mutlu!..

Kaynak: Millî Kültür (Mehmet Âkif Ersoy Özel Say›s›), Aral›k 1986, S. 55, s. 6-9.
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303.

Mehmet Âkif’den hatıralar

Fethi Tevetoğlu

Yüce air Mehmet Âkif Ersoy, bugün, ebediyete göçüünün 50. y›l›nda aziz 

vatan›n her köesinde sayg› ve ükranla an›lmaktad›r. 

Devlet adamlar›m›z›n, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› yetkililerinin, okul ve 

üniversitelerimizin, kültür kurulular›m›z›n, vatansever Türk gençlerinin 

bu harcad›klar› büyük çabalar, düzenledikleri zengin ve yararl› toplant›, 

tören, seminer, sempozyum ve yar›malar, kadirbilir milletimizin yüce fazi-

let ve kararkterini sergileyen birer gurur ve eref tablosudur.

Ölümünden k›sa bir süre önce:

Rahmetle an›lmak… Ebediyet budur amma, 
Sessiz yaad›m, kim beni nerden bilecektir?

diyen alçakgönüllülük âbidesi vatan airi Âkif’i hiçbir gün unutmayan Türk 

nesillerinin onu ölümünün 50. y›l›nda böylesine Türk’ün an›na yara›r bir 

büyük vefa ile anmas›, bütün y›k›c› sald›r›lara ve çabalara ra¤men Âkif’in 

büyük milletinde sak›nd›¤› ulu hasletlerin bugün de aynen var oldu¤unu ve 

yaad›¤›n› ispatlamaktad›r. 

Bugün, devletin ve milletin büyük bir vefas› ve kadirbilirli¤i ile 50 y›l önce 

yüce air Âkif’ten esirgenmi ilgi yerine getirilmi; hizmet ve de¤eri takdir, 

hakk› teslim olunarak, nesillerin ona borcu ödenmitir. Bir hata düzeltilmi, 

bir hak yerini bulmutur.

Dünkü ihmal ve inkar›n ac›s›n› çekmi ve bugünkü bu mutlulu¤a erimi bir 

Âkif sever olarak, milletimizin ve gelecek nesillerimizin büyük yarar›na olan 

bu sonucu haz›rlayanlara ayr› ayr› takdir ve ükranlar›m› sunmay› bir borç 

ve vazife saymaktay›m.

Dost da, düman da bilmeli ki, büyük vatan airi Nam›k Kemal’in u unutul-

maz beyiti bir gerçe¤in ifadesidir: 

Ecdâd›m›z›n heybeti maruf-u cihand›r. 
F›trat de¤iir sanma, bu kan yine o kand›r…

Her Türk evlad›, büyük air, Mehmet Âkif’e çok ey borçludur. Nam›k 

Kemal’den sonra gelen en baar›l› vatan airi oluu bir yana, Türk tarihinin 

esiz gaza destan› Çanakkale’yi yaratan ehitlerimize büyük milletimizin 

borçlu bulundu¤u abideyi tek ba›na kalemiyle dikmi sanatkâr Mehmet 

Âkif’tir.

Bugün istiklaline sahip ba¤›ms›z bir Türkiye’nin var oluunda büyük hak ve 

hizmeti geçmi Millî Mücadele kahramanlar›m›z›n en ön saf›nda gelen 

Fethi Tevetoğlu Âkif’in mezarının temel 
atma merasiminde askeri elbisesiyle  
konuşmasını yaparken
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mücahidlerden biri, kukusuz, daha Anadolu’ya geçmeden, ‹stanbul’da 
vatan topraklar›n› igale balayan büyük devletleri yaz›l› bildirilerle yabanc› 
komiserilkler nezdinde protesto eden ve sonra Anadolu’da cami cami dola›p 
tesirli vaazlar›, dinî ö¤ütleriyle halk› silahlanmaya, Kuva-y› Milliye’ye 
kat›lmaya ve millî direnie tevik eden ve nihayet aziz milletimizin ilk yüce 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin duygular›na tercüman olan ‹stiklâl 
Mar›m›z› yaratan bu yüce airdir.

Yaln›z bu hizmetleri, onun sonsuza dek Türk gençlerinin yüreklerinde, Türk 
nesillerinin gönüllerinde taht kurmas›na yeterli sebeptir.

Tam 50 y›l önce ben de Âkif’i aç›kça, yürekten seven gençlerden biriydim. 
Âkif’in en yak›nlar›ndan biri bulunan Mithat Cemal Kuntay’›n dedi¤i gibi: 
“Gün oldu ki, onu sevmek cesaretti. Dostlar› bile, bazen, onu gizli sevdiler.”

50 y›l sonra bugün, büyük milletimizin topyekûn ve aç›kça Âkif’i nas›l yürek-
ten sevdi¤ini, minnet ve ükranla and›¤›n› bana gösteren yüce Allah›ma bin-
lerce hamd u senalar ediyorum!..

Bendeki Âkif sevgisi, bana Safahat’› ilk kez okutan annem Hafize Zehra 
Han›m’›n ve ‹stiklâl ‹lkokulu’ndaki ö¤retmenlerim emseddin ve Faruk 
Beylerin telkinlerinden kaynaklan›yordu. Fakat, Âkif’e duydu¤um sevgi ve 
ükran› as›l art›ran bir mühim olay, ünlü Türk milliyetçileri Nihal Ats›z, 
Tevfik ‹leri ve Nejdet Sancar’›n da dahil bulunduklar› dokuz kiilik bir grup 
halinde 1933 A¤ustos’unda yapt›¤›m›z Çanakkale’ye Yürüyü olmutu. 

Bir ziyaret düzenleyerek, ad›m ad›m günlerce dolat›¤›m›z Çanakkale sava-
lar›n›n geçti¤i aziz vatan topraklar› üzerinde, orada yenildi¤imiz ‹ngiliz, 
Frans›z, ‹talyan ve Yeni Zellendal›lar›n azemetli abideleri yükseliyor, 
bak›ml› mezarl›klar› yer al›yordu.

Çanakkale’de dümana 11.000 mermi atm› olan bir Türk bataryas›n›n 
hat›ras›na abide diye dikilmi bir tay›¤›n› ise y›k›lmak üzereydi. 

Gösterisiz ta›n›n üzerinde “27 A¤ustos 1331’de ‹ngilizlerin üstün kuvvetle-
ri kar›s›nda bir avuç bölü¤üyle müdafaa ve kahramane ehadetiyle ibka-y› 
nam eden Kal’a ‹stihkam Taburu Bölük 4 Kumandan› Yahya Hayatî 
Efendi’nin mezar›” yaz›l› kabir, Türklük ad›na yüz k›zart›c›, yürekler ac›s› bir 
ihmal örne¤i idi.

Ad›m ad›m dolat›¤›m›z sava alanlar›nda halâ topraklar üzerinde duran 
kefensiz ve mezars›z ehit Mehmetciklerin yerlerde sürünen kafataslar›, kol 
ve bacak kemikleri ise tüyler üpertici bir görünümdeydi. 

Bizim bu Çanakkale ziyaretimizi k›sa bir süre sonra Türk Millî Kütüp-
hanesi’nin kurucusu rahmetli arkada›m Adnan Cahit Ötüken’in ba çekti¤i 
kalabal›k bir Millî Türk Talebe Birli¤i grubu tekrarlam›t›. Onlar da Birlik 
gazetesinde yay›nlad›klar› foto¤raflarla ehitlerimizin kule yapt›klar› kafa-
taslar› ve kemiklerini ilgililerin gözleri önüne sermiler ve Çanakkale 

ehitlerine Abide Kampanyas›’n› balatm›lard›.

Ben Çanakkale Abidesi ad›yla yay›mlad›¤›m, “Türk gençli¤i Çanakkale 

ehitleri abide istiyor” diye balayan broürümde, Yahya Hayatî Efendi’nin 
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y›k›k mezar› alt›na Âkif’in bir ei daha yaz›lmam›, yaz›lamaz iirinden u 

parças›n› alm›t›m:

Yaralanm› temiz aln›ndan, uzanm›  yat›yor, 

Bir hilal u¤runa Ya Rab, ne güneler bat›yor! 

Ey bu topraklar için topra¤a dümü asker! 

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı de¤er. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs›n? 

“Gömelim, gel seni tarihe” desem, s›¤mazs›n!..

Ve buraya dikilecek dünyan›n en ulu abidesine, Büyük Anafartalar Kahrama-

n›’n›n u sözünden baka bir ey yaz›lamay›ca¤›n› belirtmitim:

‹nand›lar, dövütüler, öldüler 

B›rakt›klar› emanetin bekçisiyiz!..

Bütün bu ziyaretler ve çabalar, gözümüzde ve gönlümüzde Çanakkale 

ehitlerine kalemiyle ilk abideyi dikmi air Mehmet Âkif’i büsbütün yücel-

tiyor; her zerremizi ona minnet ve ükran duygular›yla dolduruyordu. Zira, 

Çanakkale ehitlerine gösterilen büyük ihmalin tek tesellisi, Mehmet Âkif’in 

kalemiyle dikti¤i esiz abideydi.

Âkif’in Kastamonu’daki faaliyetlerini bizzat arkada› Hüsnü Aç›ksöz’den, 

lise müdürümüz Nuri Tamaç, Almanca ö¤retmenimiz Cemal, ‹stiklâl Mar› 

yar›mas›nda üstün derece alm› iirini lise dergimizde yay›mlad›¤›m›z ede-

biyat ö¤retmenimiz ‹smail Kemal beylerden dinlemitik.

Bir genç air olarak 1934’te Âkif’in Millî Mücadele hat›ralar›yla dolu Nasrullah 

diyar›ndan ‹stanbul’a geldi¤im zaman, eski iir dünyam›zdan sanat ve 

mefkûre yolumu ››tan y›ld›zlar›n ba›nda Nam›k Kemal, Ziya Gökalp, 

Mehmet Emin ve Mehmet Âkif vard›. Yüce Allah›m, bunlardan o zaman sa¤ 

bulunan son ikisini ahsen tan›mak ve onlar›n lay›k olmad›¤›m iltifatlar›na 

ermek mutlulu¤una beni ulat›racakt›.

‹stanbul’da kat›ld›¤›m edebiyatç› ve tarihçilerin oluturduklar› ilim ve sanat 

çevrelerinde tan›d›¤›m, sayd›¤›m, sevdi¤im ve kendilerinden yararland›¤›m 

düünür, bilgin ve sanatç›lar, hep bu dört y›ld›zdan ››klanm› kimselerdi. 

Bunlar içinde özellikle, o s›ra Bankalar Caddesi’nde noterlik yapan air 

Mithat Cemal Kuntay ile Edebiyat Fakültesi Metinler erhi Profesörü bulu-

nan Ali Nihat Tarlan, Âkif’i çok yürekten seven, ona gönülden ba¤l›, vefal› iki 

yak›n› idiler. O y›llarda bana, Hekimba›lar›n eski ifa kitaplar›n› okutan 

Aziz Hocam ‹smail Habip Sencer de bir Âkif dostu ve hayran› idi. Bu üç muh-

terem insandan zamn zaman Âkif’in yüce karakteri, yüksek ahlâk›, kemal 

düzeyine erimi insanl›¤› ve vatanseverli¤i ile, iiriyet s›n›r›n›n doru¤una 

ulam› sanat› üzerinde dinlediklerin ve ö¤rendiklerim, bendeki Âkif sevgi-

sini derin bir tutkuya de¤itirmiti. 

Âkif’in ölmekten korktu¤u M›s›r’dan, büyük bir hasretle aziz vatan›na 

dönece¤ine ilikin telgraf haberini, adeta gizlice, bana da duyurmak lütfun-

Ziya Gökalp’in 1924’teki cenaze  
merasiminden bir kare. Cemaat ve tabut 
Gökalp’in yattığı Sultan Muhmut Türbesi 
haziresinin içinde. 

(Beşir Ayvazoğlu arşivi)
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da bulunan Mithat Cemal ve Ali Nihat beylerin ba çektikleri küçük kar›lama 

grubuna ben de kat›lm›t›m.

“Adeta gizlice” dedim, çünkü her iki Âkif dostu, estirilen havan›n tesirinde, 
yüce airin göze çarpacak bir kalabal›k taraf›ndan kar›lanmas›n› nedense 
sak›ncal› buluyorlard›.

‹lk kez Gazi Üniversite’sindeki Mehmet Âkif Sempozyumu’na bir tebli¤ 
halinde sundu¤um 23 sahifelik hat›ralar›nda ‹nk›lâp Tarihi Profesörümüz 
Yusuf Hikmet Bayur’un da belirtti¤i gibi: “… Zaferden sonra Âkif ihmal 
edilmitir. Ancak hiçbir sayg›s›zl›¤a u¤ramam›t›r.”

Millî Mücadele’nin en ön safhalar›nda hizmet vermi kimselerden Rauf 
Orbay, Dr. R›za Nur, Dr. Adnan Ad›var, Halide Edip Ad›var ve K›z›layc› 
Hamid Hasancan gibi baz› kimselerin kendi istekleriyle 1925’lerde yurt 
d››na gittikleri bir s›rada, 1923-25 y›llar›nda k›› M›s›r’da geçirip baharda 
‹stanbul’a dönmü bulunan Âkif, 1926 k››ndan sonra, yaz k› M›s›r’da kal-
may› kararlat›rm›, M›s›r prenslerinden eski Nafia Naz›r› dostu Abbas 
Halim Paa’n›n ça¤r›s› üzerine M›s›r’a yerlemitir. Orada, Kur’an-› Kerim 
tercümesi ile Ezher Üniversitesi’nde Türk Edebiyat› okutmakla 10 y›l› ak›n 
bir zaman geçirmi, fakat Türkiye’deki Cumhuriyet rejimi aleyhinde tek sat›r 
yazmam›t›. Buna ra¤men, Türkiye’deki fesat odaklar›n›n oluturdu¤u 
f›s›lt›s› gazetesi, onun M›s›r’a gidiini, “apka ‹nk›lâb›’na kar› bir protesto 
hareketi” dedikodusunu ç›kar›p yayarak, Âkif’i rejim aleyhtar› bir “mürteci” 
gösterme¤e çal›m›lard› ki, asl› astar› yoktur. Nitekim, Cumhurbakanl›¤› 
Genel Sekreterli¤i’nden Kabil büyükelçili¤ine atanan Yusuf Hikmet Bayur, 
198 yaz›nda Afganistan’a giderken Kahire’ye u¤ram› ve eski arkada› Âkif’i 
ziyaret etmitir. Bayur’un “apka Kanunu yüzünden yurttan ayr›ld›¤›n›n 
san›ld›¤›n›” söylemesi üzerine Âkif’in verdi¤i kar›l›k udur: “Yok can›m öyle 
i olur mu? Müslümanl›k fes veya apkayla m›d›r sanki?”

Fakat, ‹stiklâl Mar› ve din dümanlar›n›n estirme¤i baard›klar› bu zehirli 
hava, Türkiye’de Âkif’i sevme¤i adeta bir gericilik, bir suç haline getirmiti. 
Ona ve onu sevenlere gerici, mürteci diyenlere Âkif’in yaln›z u iiri kadar 

kuvvetli bir reddiye, yeterli bir cevap olamazd›:

Zulmü alk›layamam, zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmie kalk›p sö¤emem. 
Biri eddad›ma sald›rd› m›, hatta bo¤ar›m…

- Bo¤amazs›n ki!
- Hiç olmazsa yan›mdan kovar›m.

Üç buçuk soysuzun ard›nda za¤arl›k yapamam; 
Hele hak nam›na haks›zl›¤a ölsem tapamam. 
Do¤du¤umdan beridir a›k›m istiklâe, 
Bana hiç tasmal›k etmi de¤il alt›n lale. 
Yumuak bal› isem, kim dedi uysal koyunum? 
Kesilir, belki, fakat çekme¤e gelmez boynum. 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ci¤erim, 
Onu dindirmek için kamç› yerim, çifte yerim 
Adam ald›rma da geç git, diyemem, ald›r›r›m 

“Zafer’den sonra Âkif ihmal edilmiştir” 
diyen, Yusuf Hikmet Bayur.
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Çiğnerim, çi¤nenirim, hakk› tutar kald›r›r›m. 
Zalimin hasm›y›m amma severim mazlumu 
‹rtica›n u sizin lehçede manâs› bu mu?

Bu m›sralar›n sahibi mert ve samimi insan› sevmek, hangi vicdan sahibince 

suç say›labilirdi? Âkif’in de¤eri bilinmedi¤i, hizmeti küçümsendi¤i, umur-

sanmad›¤› yetmiyormu gibi, bir de haks›z sald›r›ya u¤rat›lmas›, bizdeki 

Âkif sevgisini büsbütün art›rm›t›. Kadirbilirlik göstererek ona sahip ç›kmak 

ve onu savunmak, bize borç ve vazife olmutu. Bize,

Sahipiz olan memleketin batmas› hakt›r! 
Sen sahip olursan bu vatan batmayacakt›r!

düsturunu belletmi insana sahip ç›kmayacak da, kime sahip ç›kacakt›k?

17 Haziran 1936 Çaramba günü, bir M›s›r-‹ngiliz kumpanyas›na ait, M›s›r 
band›ral›, beyaz renkli “Muhammet Ali al-Kebir” gemisi ile Galata R›ht›m›’na 
yanam›t›. Geminin merdiveni ba›nda, muhterem refikas› ‹smet Han›m’›n 
(ölümü: 19 Nisan 1944) kolunda göründü¤ü zaman, ba›ndaki büyükçe bir 
apka alt›nda yüzü güç seçilen koca Âkif, bizim gruptan f›rlayan iki yard›m-
c›n›n galiba Kemalettin Sami Paa’n›n dul ei M›s›rl› Prenses Emine Abbas 
Halim’in adam› ile Ömer R›za Do¤rul’un kollar›nda aa¤› indirilmiti. 

Bu art›k, koca pehlivan Âkif de¤il, vatan topraklar›na gömülme¤e gelmi bir 
iskelet, bir kemik y›¤›n› idi. Fakat, gözleri o kadar sevinçle parl›yordu ki, vata-
na kavumu olman›n mutlulu¤u, yüzünden okunuyordu. Hat›rlayabildi¤im 
kadar› ile [kar›lamaya gelenler], büyük k›z› Fatma Cemile Do¤rul, küçük k›z› 
Suad han›mlarla o¤lu Tahir Ersoy, damad› Ömer R›za Do¤rul, air Mithat 
Cemal Kuntay, Profesör Ali Nihat Tarlan, Sebilürread dergisi sahibi Eref 
Edip Fergan, Kuleli Askerî Lisesi Edebiyat ö¤retmenlerinden Tahirü’l Mevlevi 
(Olgun), sahaflardan kitapç› Hulusi Bey ve Millî Mücadele’nin ünlü komutan 
ve kahramanlar›ndan Kemalettin Sami Paa (1884-1934)’n›n eleri Prenses 
Emine Abbas Halim’in kâhyas›ndan ibaretti ki, benimle on bir kii kadard›. 
Resmî bir temsilciden vazgeçtik, hiçbir gazete muhabiri veya foto¤rafç›s› da 
yoktu. Bas›n›n ilgisizli¤i hepsinden ac› ve utand›r›c› idi.

Say›lar› bir düzüneyi geçmeyen, k›zlar›, o¤lu, damad› ve en yak›n dostlar› 
aras›nda bir üniformal› genci gören Âkif, benim elini öpmek istedi¤im 
s›rada, yüzündeki tatl› bir tebessümle: “Bu asker evlad› kim?” diye sormutu. 
Mithat Cemal Bey’in beni, “Sizi yürekten seven bir genç air!” diye tan›t››, 
onu da, beni de memnun etmiti.

‹ki gece, Prenses Emine Abbas Halim’in, “Hidiv Palas” da denilen, M›s›r 
Apartman›’nnda misafir edilen Âkif, 19 Haziran Cuma günü, Nianta›’ndaki 
ili S›hhat Yurdu’na yat›r›lm›t›. air Nigar Soka¤› 24 numaradaki evimiz, 
bu sa¤l›k yurduna çok yak›nd›. Ben art›k, hafta sonlar›nda iki gün ve f›rsat 
buldukça da ders günlerimi asarak s›k s›k Âkif’in yan›na geliyor, bir nevi pro-

tokol hizmeti görüyordum.

“air Âkif geldi” bal›¤› alt›nda gazetelerin, ikinci sahifelerinde, “air 

Mehmet Âkif, bir müddetten beri oturdu¤u M›s›r’dan ‹stanbul’a gelmitir. 
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Hasta olan Âkif, Nianta›’nda Sa¤l›k Yurdu’nda tedavi alt›na al›nm›t›r” 
haberini verip, Maksim Gorki’nin ölümüne birinci sahifelerinden geni yer 
vermeleri; Hary Baur’un sekreteriyle evlenmesini resimli haberler düzenle-
meleri ac›yd›. 

ili Sa¤l›k Yurdu’nda bir ay kadar kontrol ve tedavide kalan Âkif’in, “S›tma-
dan has›l  olmu siroz” tehis edilen rahats›zl›¤› hayli ilerlemi ve iyileş-
mesinin imkâns›z oldu¤u anla›lm›t›. Fuad emsi’nin tavsiyesiyle hocalar›m 
Prof. Âkil Muhtar ve Burhaneddin Togan’›n kontrolünde ve tecrübeli bir 
hastabak›c›n›n devaml› bak›m›nda Âkif, M›s›r Apartman›’ndaki daireye 
ta›nd›. Son be ay›n› bu M›s›r Apartman›’nda ve zaman zaman da Prenses 
Emine’nin özel otomobiliyle sars›lmadan götürülüp getirildi¤i Alemda¤›’nda 
Baltac› Çiftli¤i’ndeki küçük kökte geçirmitir. Ba›nda devaml› hizmetini 
gören hastabak›c›n›n devaml› bak›m›nda Âkif, M›s›r Apartman›’ndaki daire-
ye ta›nd›. Son be ay›n› bu M›s›r Apartman›’nda ve zaman zaman da Prenses 
Emine’nin i¤necisi Beyaz Rus as›ll› Mary Mançenko idi. 

1936 Aral›k ay›ndaki son günlerde, Alemda¤›’ndaki küçük köke de gidemi-
yecek kadar a¤›rlaan Âkif, yurda döndükten sonra geçen tam 6 ay 10 günün 
sonunda, yani 194. gün olan 27 Aral›k 1936 (14 evval 1355) Pazartesi gecesi 
saat 19.55’te, art›k ta›yam›yaca¤› bir yük sayd›¤› fani hayata gözlerini ebedî 
olarak yummu ve kendisini bekleyen ehitler âlemine, Yüce Tanr› kat›na 
yola düzülmütü.

En yak›n ve sevdi¤i dostlar›ndan Rasadhâne Müdür Fatin Gökmen’in düür-
dü¤ü (1355) tarihi, yüce airin bu ebediyete göçünü en veciz bir ekilde öyle 

iirletirecekti:

Mum gibi yand› ci¤er, çünkü vatan türküsünü 
Hep geçen kapkara günlerde, terennüm etti 
Ç›kt› ‘k›rklar’ bir a¤›zdan dediler tarihin: 
‹çimizden vatan›n airi ‘Âkif’ gitti.

“Bir Müslüman hastabak›c› bulunamaz m›yd›?” diye önceleri fena halde 

k›zd›¤›m, öfkelendi¤im; fakat sonra birçok sahnelere tan›k olunca insanl›¤›na 

ve vefas›na hayran kald›¤›m Hastabak›c› Mary, büyük bir vazifebilirlikle 

verdi¤i sözü tutmu ve ac› sonucu telefonla bana haber vermiti.

Haz›rl›k için benim geceden ilk bavurdu¤um iki Askerî T›bbiyeli s›n›f 

arkada›m Maral› Abdullah –bir trafik kazas›nda rahmetlik oldu- ile 

Bal›kesirli Fikri Mengüç –halen Bal›kesir’de göz mütehass›s›- olmulard›. 

Sonra sivil ve T›b Talebe Yurdu’ndan arkadalar›m Samsunlu Necmi 

Kurdo¤lu –Samsun’da doktorluk ederken bir motosiklet kazas›nda vefat 

etmitir-, Bayburtlu Zeki –halen Ankara’da klinik sahibi dahiliyeci, X. 

Dönem D. P. Gümühane milletvekili-, Artvinli Mecid Bumin –sonra rönt-

gen mütehass›s› ve yine X. Dönem D. P. Çoruh milletvekili, rahmetli- ve 

Mithat Onba›o¤lu –halen Elaz›¤’da röntgen mütehass›s›, Hukuk 

Fakültesi’nden hocam ‹smail Sâib Efendi’nin torunu Muhtar Sencer’i ve 

Edebiyat Fakületsi Co¤rafya Bölümü’nden Mâcid’i ve imdi adlar›n› 

hat›rlayamad›¤›m di¤er iki arkada›m› durumdan haberdar etmitim.
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Daha sabah›n çok erken saatinde gökyüzü o kadar kapal›, hava o kadar ›slak 

ve s›k›nt›l› idi ki, her uyanan insan bir kara haber alaca¤›n› hissedebilirdi. 

Nitekim umulan bizim de ba›m›za gelmiti: Ulu Türk milletinin ulu ruhun-

dan, ulu Tanr› kat›na, ara yükselen ulu m›sralar›n kudretli sahibi yüce Âkif, 

yar›n ehit olacaklar› ard›nda b›rakm›, kendi bugün ehit olmu ileriye, 

dünkü ehitlerin, Çanakkale ve Millî Mücadele kahramanlar›n›n diyar›na 

sefere ç›k›yordu.

Bu karanl›k ve çiseli gün, Türk vatan› ve milleti için ne kadar kasvetli, s›k›nt›l› 

ise, bu vatanda bütün umutlar›n ba¤l› bulundu¤u vefal›, vakur, vatansever 

Türk gençli¤inin çileli, üzüntülü o büyük yolcuya gösterdi¤i kadirbilirlikten 

ötürü, Âkif için son derece mutlu bir gündü. Herkes emindi ki dünya var 

oldukça yaayacak Türk milletinin ya¤›z evlatlar›, Mehmetçikleri ‹stiklâl 

Mar›m›z› iman dolu gö¤üslerinden s›k s›k ara yükselteceklerdir ve bugün 

öldü diye u¤urlanan fani Âkif, sonsuza kadar yaayacak ölmez Âkif’tir.

Buna ra¤men, u anda da hâlâ ›zt›rab ve heyecan›yla kavruldu¤um, tarifi 

imkâns›z bir büyük ac› içimizi doldurmu, kalplerimizi burkmutu. Sabah›n 

erken saatinde Beyo¤lu Hastahanesi’ne kald›r›larak son abdesti ald›r›lan 

koca Âkif, ba¤›lanmaz bir ihmalin, umursamazl›¤›n örtüsüz, ç›plak b›rakt›¤› 

bir tabut içinde Beyaz›t Camii’nin musalla ta› üzerine konulmutu.

Musallada bekleyen bu örtüsüz cenazenin, Türk milletinin istiklâlini hayk›-

ran aziz insana, yüce air Âkif’e ait oldu¤unu yaymak üzere fakültelere da¤›-

lacakt›k.

T›pk› sava meydanlar›nda ad› beliriz yatan ehitler gibi, musallada sahipsiz 

gibi duran bu ebediyet yolcusunun, Temiz Tahir Efendi’nin tertemiz o¤lu 

oldu¤unu daha herkesler ö¤renmemiti.

Beyaz›t Camii bitii¤inde, Küllük K›raathanesi’ne ve Mahir Bey’in lokantas›na 

bakan köedeki Mezarl›klar› Koruma ve ‹mar Cemiyeti’nden ald›¤›m›z altun 

simle ilenmi ayetlerle süslü neftî atlas Kâbe örtüleriyle örtülen o fakir tabut, 

üzerine bir de T›b Talebe Yurdu’ndan Mithat Onba›o¤lu’nun getirdi¤i Türk 

bayra¤› koyulunca, ta›yaca¤›m›z cenaze, içi kadar de¤erlenmiti.

Onu cenaze arabas›na koyup götürmek isteyen, ‹stanbul C. H. P. ‹lbakan› 

Cevdet Kerim ‹nceday›’n›n yollad›¤› görevlilere vermemitik.

‹lahî bir merkeze, ilahî bir ak›n balam›t›. On bir kii gitmi, on bin kii 

gelmitik. Onu musallaya on bir a›k getirmi on bin sevdal› götürüyorduk. 

Tipi alt›nda yürüyen on binler, onu asla eller üstünden omuzlara indirmedi-

ler. Tam Edirnekap› Kabristan›’n›n kap›s›na gelmitik. Boylar› birbirine 

denk on uzun boylu levent arkada ayr›ld›k. Kap›dan topra¤a, çok sevdi¤i ve 

yan›na gömülmeyi vasiyet etti¤i Babanzâde Ahmet Naim Bey’in kabrine 

kadar o ilahî tabutu hiç el de¤dirmeden, yaln›z balar›m›z üstünde getirdik.

Onu topra¤a vermeden, ileride yap›lacak büstü veya heykeli için yüzünün 

kal›b›n›, mask›n› almak isteyen ünlü heykelt›ra Acudo¤lu Râtib Air, Mithat 

Cemal Bey’den müsaade istemiti. Kuntay beni göstererek, “Onun sahibi 

art›k gençler, onlara sorunuz” demiti. Râtib Air Bey’le birlikte baucundan 
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Âkif’in kefenini çözdük. Duda¤›n›n sa¤ köesinden s›zm› kan›n, çenesine 

do¤ru, sakal›n› tezyin etmi oldu¤unu gördük. ‹te o anda bende bir fikir 

belirdi ve sanki içimden bir ses onun bir beytini bana, vatan kelimesi bayrak-

la de¤imi olarak öyle okudu:

Cân›, cânan›, bütün var›m› als›n da Hüdâ 
Tek bayra¤›mdan etmesin beni dünyada cüdâ…

ehit Âkif’i, ehitler kat›na beyaz kefenle de¤il, vurgunu oldu¤u alsanca¤a 

sar›p yolcu etmek ve böylece onu bütün fanilerden ay›rmak…

Benim gibi bütün genç arkadalar›m›n, bütün Türk gençli¤i ve Türk milleti-

nin dile¤i sayd›¤›m bu düünce ile ebediyet yolcusunun en sevdi¤i bayrakla 

sard›m, en sevdi¤i vatan›n topra¤›na koyarak, en sevdiklerinin kat›na 

u¤urlad›m. Âkif, kefeni üstüne bayrak sar›l› gömülen tek Türk evlad› idi. 

Onu son istirahat yerine, baucundan ben, ayakucundan s›n›f arkada›m 

Maral› 182 Abdullah tutarak indirmitik.

imdi dudaklar k›p›rdamadan gözler boan›yor ve söz yerine h›çk›r›klarla 

Âkif’in en yak›n dostlar› ve Âkif’i en çok seven gençler bir bir konuuyorlard›. 

Benden önce konuanlar›n sonuncusu, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-

mü’nden Süheyla Tarkan [Külebi] Han›m k›sa bir konuma ile Âkif’ten bir 

iir okumutu. En son konumay› ise “Büyük Âkif! imdi sana son hitab› 

asker o¤lun yapacak!” diyerek ben tamamlam›t›m. 

Hasta döe¤indeyken Âkif’in aln›ndan öptü¤ü bu asker o¤lu, milletçe çok 

ey borçlu bulundu¤umuz bu seçkin aire, bu Millî Mücadele kahraman›na 

sorumlular›n ilgisizli¤ini, Eref Edib’in eserinde “Heyecanl› bir nutuk” 

dedi¤i konumas›nda ac› bir dille yermiti. Yüce airin mezar›n› gençli¤in 

yapt›rmas› ve her y›l Âkif’i anmak teklifim kabul edilmi, karara ba¤lanm›t›. 

Hep bir a¤›zdan tekrarlad›¤›m›z bu vaad ve karardan sonra okudu¤umuz 

‹stiklâl Mar› ile Âkif’i sonsuza u¤urlama törenimiz son bulmutu. Ona son 

sesleniim u beyit olmutu:

En sevdi¤in a›k seni koynunda uyuttu, 
Âkif, vatan›n topra¤› oldun, bu ne mutlu!

Bu hat›ra ve gerçeklerin üzerinden tam yar›m as›r geçmi bulunuyor. Cenab-

› Hakk’a binlerce ükür ve hamd olsun ki, bu hat›ralar› o gün yaayan ve 

geçmi olaylar›n içinde bulunan genç t›bbiyeli, bir aksaçl› ve sakall› Âkifsever 

olarak bugün eriilen u mutlu sonuçlar›n da tan›¤›d›r.

Vatan airi Âkif’i hiçbir gün unutmayan Türk nesillerinin, vazife ve kadirbi-

lir Türk devletinin, Türk’ün an›na yara›r bir vefa ile bugünkü asil 

davran›lar›, yaln›z ‹stiklâl Mar› airini de¤il, bize bu istiklâli sa¤layan, bu 

vatan› kurtaran ve kuran, emanet eden ve sevdiren bütün ölmü büyükleri-

mizin ve aziz ehitlerimizin ruhlar›n› âd etmitir.

Bize bu aziz vatan› ba¤›layanlar ve onlar›n bir seçkini olan yüce Âkif, nur 

içinde yats›nlar!..

Kaynak: Mehmet Âkif ‹lmî Toplant›s› (Bildi-
riler) 27-29 Aral›k 1986, Kültür Bakanl›¤› 
Millî Kütüphane Yay›nlar› Toplant› Bildi-
rileri Dizisi: 3, Ankara 1989, s. 229-238.



s e s s i z  y a ş a d ı m738

304.

Mehmet Âkif Ersoy

Ahmet Rifat Çalıka

Kayseri, 27 Haziran ve 1 Temmuz 1936

Gazetede Mehmet Âkif’in, hastanede al›nm› gibi görünen, bir resmi var. 

Zavall›, ne kadar zay›flam›! Arnavut olmakla beraber, Türk’e can ve ruh 

veren air, bu güne kadar sürünüyordu. Mefkûre sahibi adam. Hastanede 

yaln›z Mithat Cemal’in kendisini ziyaret etti¤ini gazete yaz›yor. Hal›m›zda 

kadirbilirlik hiç kalmad›. Makam, rütbe, para nerede ise orada toplan›l›yor. 

Mehmet Âkif imdiye kadar M›s›r’da sürgündü. Can›ndan canan›ndan 

k›ymetli bildi¤i vatan›ndan ayr› kald›. Hasta dütü. Sözlerine bütün milletin 

aya¤a kalkt›¤› zat!

30 Aral›k 1936

Mehmet Âkif 27 Aral›k akam› ‹stanbul’da vefat etmi. Gençler Edirnekap›’ya 

kadar cenazesini el üstünde götürmüler. Ne kadirbilirlik! Gazetelerde 

resmî adamlar›n da cenaze merasiminde bulunduklar›na dair bir iaret yok. 

Merhum ne ak, ne saz, ne süs airi idi. Meddah de¤ildi. mensup oldu¤u dini-

ni, topra¤›n›, toplumu ve insanl›¤› dile getirdi. Merhum’la Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde arkadal›k etmitim. Hiçbir defa kürsüye ç›kmad›. 

Arkadalar› aras›nda çok az söz söyler ve çok kere hocalarla görüürdü. 

‹zmir milletvekili Osman Zade Hamdi (Aksoy) Bey ile bir kavgas›na ahid 

oldum. Kavgan›n esas› yenilik-eskilik tart›mas›ndan ç›km›t›. Mehmet 

Âkif’in, o güzel iirleri söyleyen a¤z›ndan, ona hiç yak›mayan, galiz sözler 

iittim.248 Hakk›n rahmetine kavumas›n› dilerim. 

Kaynak: Kurtulu Sava›nda Adalet Bakan› Ahmet Rifat Çal›ka’n›n An›lar›, haz. Hurit Çal›ka, 
‹stanbul, 1992, s. 185-186.

“Âkif, sözlerine bütün milletin 
ayağa kalktığı zat!” 

(Ahmet Rıfat Çalıka)

248 Arıkoğlu’nun naklettiğine göre, Hamdi Bey 

Mehmet Âkif’i yobazlıkla, geri kafalılıkla itham 

edip, inkılâbı anlayamayan bir softa olmakla 

suçlamıştır. bkz.  Damar Arıkoğlu, Hâtıralarım, 

Tan Gazetesi ve Matbaası, İstanbul, 1961, s. 

269-270’den aktaran  Hurşit Çalıka, Kurtuluş 
Savaşında Adalet Bakanı Ahmet Rifat Çalıka’nın 
Anıları, İstanbul, 1992, s. 186. (haz.)
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305.

Dedemin konuğu Mehmet Âkif  
“İstiklâl Marşı”nı yazıp ilk kez anneme okuyor

Orhan Karaveli

Y›l 1923. Aylardan Kânunuevvel (Aral›k). Zafer kazan›lm›, Ankara “Bakent” 

olmu (13 Ekim), Cumhuriyet ilân edilmi ve Mustafa Kemal Paa yeni devle-

tin ilk “cumhurreisi” olarak Meclis’te and içmi. Bu olay, yurdun her yan›nda 

“41 pare” top at››yla kutlanm›.

22’sini bitiren babam bir gün halam› kar›s›na alarak sorar:

— Bak Zehra, ülke kurtuldu, Cumhuriyet kuruldu. ‹lerim de iyi gidi-

yor. Ben art›k evlenmeyi düünüyorum. Sen ne dersin?

— Ben ne diyece¤im? Sen daha iyi bilirsin a¤abey. Peki, akl›ndan geçen 

biri var m›?

Var. Düündüm ki, Hacettepe’de249 Taceddin Veli Camisi ‹mam› “Akaven-

zade” Tevfik Hoca’n›n büyük k›z›, tabiî verirlerse, bize uygundur.

Tevfik Hoca’n›n dedesi, çok iyi Arapça bilen ve Buharî-i erif mütercimi ola-

rak tan›nan “Güdüllü” Hac› Ahmet Efendi. Babas› da ikiz do¤du¤u için 

“Akavenzadeler” diye an›lan Ali Efendi. Hani u, Yunus Emre’nin k›rk y›l 

boyunca dergâh›na odun ta›y›p da bir gün bile “e¤ri” odun getirmedi¤ine 

inan›lan Tapduk Emre var ya, ite ondan indi¤i söyleniyor bu Hac› Ahmet 

Efendi’nin. Soya¤ac› ta “Ahilere” uzan›yor. Ali Efendi’nin annesi Naime 

Han›m ise K›l›çç›zadelerden... Dedem Tevfik Hoca’n›n ei Hatice Han›m ise 

Ankaral›lar›n çok sevip sayd›¤› ulemadan Kerpiççizade Mahmut Efendi’nin 

dört k›z›ndan biri (di¤erleri Nuriye, Habibe ve Fehime). Bir de o¤lu var 

İstiklâl Marşı’nın yazıldığı  
Tacettin Dergâhı bitişiğindeki ev  
ve dıştan görünüşü.

(Dergâh Yayınları arşivi)

249 XVII. yüzyıl başlarında “Hacı Tepesi Mahallesi” 

olarak anılırken, daha sonra Hacet Tepesi’ne ve 

nihayet Hacettepe’ye dönüşmüştür. Dr. Rıfat 

Özdemir, Kültür Eserleri dizisi: 59, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986.
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Mahmut Efendi’nin: Merhum iadam› Hasan Bulgurluo¤lu dahil nice seçkin 
Ankaral›ya Kur’an dersleri veren ‹hsan Hoca! Mahmut Efendi, Ankara’n›n 
ünlü müftülerinden Hac› At›f Efendi ile amca çocuklar›. Anneannem Hatice 
Han›m’›n annesi Kâmile Han›m ise eski Adalet bakanlar›ndan ve Yarg›tay 
Bakan› merhum ‹hsan Köknel ile karde çocuklar›.

Dedem Tevfik Hoca ayd›n ve hosohbet bir din adam› idi. Yaamay› sever ve 
ça¤a ayak uydururdu. Az çok varl›kl› bir insand› da. Tasarruflar›n› Ulus’taki 
‹ Bankas›’nda tutar, faizlerini almaktan çekinmez ve bunlar› evlenen 
torunlar›na, onlar›n çocuklar›na kal›c› ve de¤erli arma¤anlar götürmek için 
kullan›rd›. Arada bir tak›l›rd›m:

— Dede faiz “haram” de¤il mi?

— Haram olan para ile para kazanmak, yani tefeciliktir. Ben param› ‹ 
Bankas›’na yat›r›yorum. Onlar da bunu iini büyütecek tüccara, 
fabrika kuracak müteebbise veriyorlar. Böylece, hem ülke 
kalk›nmas›nda benim de bir pay›m oluyor, hem param güvenli bir 
yerde saklan›yor, hem de bana üç be kuru gelir getiriyor.

‹te bu Tevfik Hoca’y› Kurtulu Sava›’n›n en kar››k günlerinde bir baka 
“olay” mehur etmi Ankara’da. Bu olay› dedem Tevfik Çiftdo¤an’dan (1878-
1968) ve annem Raife Karaveli’den (1905-1997) dinledi¤im gibi aktaraca¤›m. 
Önce dedem:

— Ankara kayn›yor ama bir iki om a¤›zl› d››nda herkes “Paa”n›n 
sonunda muhakkak muzaffer olaca¤›na inan›yordu. Ankara halk›; 
kad›n› erke¤i, hac›s› hocas›, fakiri zengini ile Mustafa Kemal’in 
yan›nda s›k›lm› bir yumruk gibi duruyordu. Yeter ki O istesin. Her 
eyimizi vermeye haz›rd›k. Türk ulusunun kalbi burada at›yordu. 
Allah göstermesin, Ankara bir “düerse” her eyin bitece¤ini hepi-
miz çok iyi biliyor ama “Paa sa¤ oldukça” bunu akl›m›za bile getir-
mek istemiyorduk.

Yurdun her yan›ndan Millî Mücadele’ye kat›lmak için koup gelenler ise hiç 
eksik olmuyordu. Ankara’da o tarihte otel ne gezer? “Tahan” gibi üç be han 
var. Onlar da çoktan dolmu. Mebuslar okul yatakhanelerinde yat›p kalk›yor 
ve karavanadan yiyorlar. Ankara’n›n yerlileri her gün, Eskiehir üzerinden 
trenle veya ‹nebolu üzerinden “yayl›” arabalarla, hatta yürüyerek gelenler 
aras›nda tan›d›klar› varsa ‹stasyon’dan veya “Hergele Meydan›”ndan (asl› 
Hergelen Meydan›) al›p evlerine getiriyorlar.

Bir gün air Mehmet Âkif Bey’in de (1873-1936) gelece¤i duyuldu. Kendisini 
çok sever, iirlerini ezbere bilirdim. Bizim caminin müezzinini al›p bir ara-
baya bindim ve kendisini kar›lamaya gittim.

Mehmet Âkif Bey zaten narin yap›l› bir adamd›. Yol yorgunlu¤u ile büsbü-
tün çökmü gibiydi.

Önemli görevlerde bulundu¤u ‹stanbul’da birkaç kez ziyaretine gitti¤im 
için kendisini hemen tan›d›m. Koup yanma giderek “Ankara’ya ho geldi-
niz..” dedikten sonra:

— Hocam, beni tan›d›n›z m›? Kalacak yeriniz var m›? diye sordum.

“Mehmet Âkif Ersoy Sokağı”nı gösteren levha.
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— Yok evlad›m.

— Peki, ne yapacaks›n›z?

— Bilmem! Bakal›m Allah ne gösterir?

— Hocam, benim evim büyükçedir. Bizde kal›rsan›z evcek minnettar 
oluruz...

— Emin misin?

— Tabiî hocam.

Âkif Bey’in üstünde terli tozlu bir elbise. Elinde küçük bir çanta. Allah bilir 
cebinde de be kuru ya var ya yok. Fazla düünmedi:

— Gidelim bari... dedi.

Hemen bir araba tuttum. Eim Hatice (Çiftdo¤an) (1877-1955) ile o zaman 15 
ya›ndaki k›z›m Raife, 13 ya›ndaki di¤er k›z›m Naime (Karaer) (1907-1998) 
ve o¤lum Ali Zühtü (Çiftdo¤an)yü (1911-1977) “Gazeller Soka¤›”ndaki evin 
önünde bizi bekler bulduk.

Âkif Bey için güzel bir oda ve yatak haz›rlanm›t›. Soyundu dökündü, yundu 
y›kand› ve yeme¤e indi. O zaman daha yer sofras›nda yiyorduk. Âkif Bey çok 
mutlu olmutu. Her sabah ç›k›yor, mühim zevatla görüüyor ve akam yürü-
yerek dönüyordu. Sofraya oturmak için biz de onu bekliyorduk.

Bir gün benimle yaln›z konumak istedi¤ini söyledi:

— Bak o¤lum, dedi. Allah raz› olsun, beni çok iyi a¤›rl›yorsunuz ama 
ben art›k burada kalamam.

— Neden hocam? Bir kusurumuz mu oldu?

— Ne kusuru o¤lum? Tam tersine... Ama misafirlik çok uzun sürme-
meli. Hem bak senin yetikin k›zlar›n var. Evin de harem selâml›k 
de¤il. Beni anl›yorsun de¤il mi?

Âkif Bey’le tart›may› do¤ru bulmad›m:

— Nas›l isterseniz hocam. Gidecek baka bir yeriniz var m›?

— Yok!

— Peki ne yapacaks›n›z?

— Düünece¤iz!.. Allah büyük. 

Birden kafamda bir imek çakt›.

— Hocam, bizim caminin mütemilat› var. ‹mam evi. Yak›nda 
oturdu¤um için ben kullanm›yorum. Bo duruyor...

— Evet?

— Size oras›n› haz›rlasak uygun bulur musunuz? 

Âkif Bey’in de akl› yatm›t› bu teklifime ama gene de:

— Hele bir düünelim, demeden edemedi. Ben üsteledim:

— Biz oras›n› yar›ndan tezi yok öyle bir haz›rlayaca¤›z ki eminim 

be¤eneceksiniz. Siz ‹stanbul’u b›rak›p Ankara’ya komusunuz. 

Paa’n›n yan›nda yer almak için ben ve ailem de size bu kadarc›k bir 

hizmette bulunmuuz çok mu?
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Dedem ertesi sabah erkenden kollar› s›var. Ei, cami müezzini ve çocuklar›yla 

birlikte bu küçük evi bir güzel temizlerler. Evlerinden rahat, bir karyola geti-

rip üzerine en iyisinden bir yün yatak koyarlar, ananemin çehizinden 

ç›kard›¤› sak›z gibi bembeyaz çaraflar sererler. Hal› minderli bir de küçük 

sedir haz›rlan›r. Bir masa, gaz lambalar›, birkaç sandalye, havlu vesaire ile 

güzel bir mekân yarat›l›r. Akam yeme¤inden sonra da hep birlikle Âkif Bey’i 

yeni “evine” buyur edip gaz lâmbalar›n› bir güzel yakarlar. Gözlerine inana-

maz Mehmet Âkif:

— Evlad›m, buras› “saray gibi” olmu, der sevinçle. Hepinizin ellerini-

ze sa¤l›k.250

imdi bir de annemi dinleyelim:

— K›z kardeim Naime ile hergün evdeki kavgam›z Âkif Bey’in kah-

valt› ve akam yemeklerini hangimizin götürece¤i üzerine idi. 

Sonunda babam bu ii s›rayla yapmam›z istedi de kavga bitti.

Babam, din adamlar›n›n da güleryüzlü, anlay›l› ve akac› olabilece¤ini 

kan›tlayan rahat bir insand›. Annem ise ciddi mi ciddi. O nedenle babam›n 

ard› arkas› kesilmeyen akalar›na fena halde bozulurdu. Hele evde han›m 

arkadalar›yla otururken, camiden dönen babam›n aralar›na kar›mas›n› hiç 

hazmedemezdi. Bu biraz da çapk›n ruhlu “HocaEfendi”nin çocukluk ve 

gençlik y›llar›ndaki yaramazl›klar› ise dillere destand›. Çarafa girip genç ve 

güzel han›mlar›n aras›na kar›t›¤› bile söylenirdi. öhretli meslekta›, sahan-

da k›rk yumurtay› “iki yemek aras›” mideye indirdikten sonra üstüne 3 kilo 

da cevizli baklava yedi¤ini gözlerimle gördü¤üm “Ayal› Hoca” gibi olmasa 

da bo¤az›na bir hayli dükündü. O nedenle “harc› havarc›” pazardan kendi-

si al›r, kilerimiz t›ka basa dolu olur ve annem nefis yemek ve börekler 

yapard›.

Âkif Bey’e de ço¤u kez daha o sabah annemin erkenden kalk›p yapt›¤› s›cak 

s›cak “kol böre¤ini” götürürdük kapakl› ve kalayl› bir sahan içinde.

Âkif Bey yemek getirdi¤imizi görünce, sak›z gibi bembeyaz örtülerini anne-

min elleriyle y›kad›¤› sedirden kalkarak yan›m›za gelir, mahcup bir tav›rla 

teekkür ederek yemek tepsisini içeri al›r ve saçlar›m›z› okard›. Bazen de 

bizleri içeri buyur ederek hangi okula gitti¤imizi, neler ö¤rendi¤imizi 

sorard›. Yumuac›k, zar zor duyulan bir sesle tane tane konuurdu. Eve, s›k 

s›k “mühim” konuklar geldi¤inden odas›ndaki gaz lambas› ço¤u kez sabah-

lara kadar yanard›. Ba›nda kal›pl› fesi ile sokakta gördü¤ümüzde ise bizleri 

gülerek selâmlar ve sessizce uzakla›rd›. O’nu konuk etti¤imiz için okuldaki 

itibar›m›z çok artm›t›. Ama biz, babam›n ezbere okuyup bizlere de 

ezberletti¤i o cokulu iirleri bu gösterisiz adam›n yazd›¤›na -çocuk 

mant›¤›m›zla- bir türlü inanamazd›k.

Bir gün bana:

— Ben bütün Ankaral›lar› küçük kardein Naime gibi kara kal› kara 

gözlü san›rd›m. Senin ne güzel sar› saçlar›n, yeil gözlerin var. 

Yoksa sen Çerkez misin, diye tak›lm›; bunu nakletti¤im babam da:

250 Nejat Akgün, Ankara Kulübü Yayınları arasında 

çıkan (1996) Burası Ankara isimli kapsamlı 

kitabında bu olayı anlatırken “Şair Mehmet 

Âkif’in İstiklâl Marşı şiirini yazdığı ev… Kurtuluş 

Savaşı sırasında “Tacettin Tarikatı Şeyhi” tara-

fından Burdur Milletvekili olarak Birinci 

Meclis’e girmiş olan şaire oturması için ayrıl-

mıştır…” demektedir. Oysa, o tarihte burada 

herhangi bir tarikat şeyhi bulnmayıp evi 

Mehmet Âkif’e tahsis eden kişi caminin imamı 

dedem Tevfik Çiftdoğan’dır. Daha sonra 

Hacettepe Üniversitesi kampusü içinde kalan 

bu ev yıktırılıp aslına sadık biçimde yeniden 

yapılmış ve “Âkif Evi” adıyla ve müze olarak 

ziyarete açılmıştır. Cami’ye bitişik türbede 

Tacettin İbrahim oğlu ile gömülüdür. (O.K.)
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Eh, yüzlerce y›ld›r kar›a kar›a bu hallere dütük, diye beni k›zd›rmaya 

çal›m›t›. Bak, kardein Naime’ye! O tam bir Türk güzelidir..”

Gene böyle, Ankara’n›n mehur “Kelek Turusu”251, kapama ve babam›n 

pazardan ald›¤› “torba yo¤urdundan” oluan yeme¤ini götürdü¤üm bir gün 
sedirde oturmutu. Yukar› dikti¤i sol dizinin üzerinde bir eyler yaz›yordu.

Geldi¤imi farketmedi sand›m. Tepsiyi b›rak›p usulca ç›kmak üzereydim ki 
arkamdan seslendi:

— Dur k›z›m, gitme!

— Buyur hocam.

— Otur bakay›m uraya. Sana yeni yazd›¤›m bir iirimi okuyaca¤›m. 
Bakal›m be¤enecek misin? Sabaha kadar bununla u¤rat›m...

Heyecanlanm›t›m. Âkif Bey, kalemi kâ¤›d› b›rakt›. Kalayl› bak›r gü¤ümden 
ald›¤› bir bardak suyu a¤›r a¤›r içip bitirdi. Yaz›l› ka¤›tlar›n ilk sayfas›n› eline 
alarak okumaya balad›:

Korkma sönmez bu afaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak...

Büyülenmi gibiydim. K›p›rdamadan dinliyordum Âkif Bey’i. Belki bir 10 
dakika sürdü iirin tamam›n› okumas›. Bitirince kâ¤›tlar› tekrar ve özenle üst 
üste koyup yüzüme bakt›:

— Nas›l olmu?

Heyecandan m›d›r nedir, iirin baz› yerlerini pek anlayamam›t›m ama gene de:

— Çok. güzel olmu Efendim. Elinize sa¤l›k. Hepsini siz mi yazd›n›z? 
dedim.

Güldü:

— Tabiî ben yazd›m. Baka kim yazacak?

Heyecanla eve geldim. Babam sabah namaz›n› k›ld›r›p dönmütü.

Soluk solu¤a:

— Âkif Bey bana son yazd›¤› iiri okudu. Çok güzeldi, dedim. Öyle 
heyecanland›m ki?

Y›llar sonra annem K›z›ltoprak’taki evinde bana bunlar› anlatt›ktan sonra 
eklemiti:

— ‹stiklal Mar›m›z›n sözlerini dünyada ilk dinleyenin ben olaca¤›m› 
nereden bilebilirdim? 

Bir ulusal mar›n yaz›lmas› amac›yla aç›lan yar›maya para ödüllü oldu¤u için 
önce kat›lmayan, daha sonra da “para almamak kayd›yla” ‹stiklal Mar›’n› 
Tacettin Camii’nin avlusundaki küçük bir evde kaleme alan “muhafazakâr” 
Mehmet Âkif Ersoy’un kimilerince “fesini ç›kar›p apka giymemek”, kimilerin-

ce de “tamamen duygusal nedenlerle” M›s›r’a gitti¤ini ve 1936 y›l› sonlar›nda 

‹stanbul’daki vefat›ndan k›sa bir süre önce yurda döndü¤ünü biliyoruz. “iir 

de¤il, manzumedir” dedi¤i ‹stiklâl Mar›, 12 Mart 1921 tarihinde Büyük Millet 
251 Gazi Mustafa Kemal ve Hafızamdaki Ankara, 

Mehmet Mehdi Mıhçıoğlu, Ankara 1998.
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Meclisi’nde zaman›n Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanr›över) Bey 
taraf›ndan üst üste birkaç kez okunup alk›larla Ulusal Mar olarak kabul 
edilen Mehmet Âkif’in, M›s›r’dan dönüünü, Kurtulu Sava› s›ras›nda 
Ankara’ya gidiini ve kentin o zamanki durumunu öyle anlat›r:

“Onbir y›l kald›¤›m M›s›r’dan üç gecede döndüm. Bu üç gece bana otuz as›r 
kadar uzun geldi. Öyle ki, on bir gün daha kalsam ç›ld›rabilirdim. Ne yaz›k ki 
vapurdan ç›kar ç›kmaz yata¤a dütüm. Ama cennet gibi yurdumday›m ya, 
(gene de) çok ükür!

“‹stanbul’dan, Millî Mücadele aleyhine fetva ç›kt›¤› için ayr›ld›m. Trenle 
ulat›¤›m›zda Ankara kayn›yordu. Her gün bir baka Ankara olurdu oras›. 
Her gün bir önceki günü arard› sanki insan. Günei bile bir önceki günden 
daha az parlak do¤ard›. Sönmeye do¤ru giderdi. Gene de “eh, art›k her ey 
bitti” diye kimse ümitsizli¤e dümedi. Ne topumuz vard› ne tüfe¤imiz. Fakat 
iman›m›z büyüktü!.. ‹mân›m›z olmasayd›, “Do¤acakt›r sana vaadetti¤i günler 
Hakk’›n” diyebilir miydim? Bunlar› yazabilir miydim?.”

Ya Büyük Zafer?

“Ahhh. Ne büyük zaferdi o Allah›m! Be alt› saat içinde sanki bir baka 
dünya do¤mutu..”.

Büyük Millet Meclisi Kur’an’›n tercümesinin Mehmet Âkif, tefsirinin de 
“Elmal›l›” Mehmet Hamdi Yaz›r taraf›ndan yap›lmas›na karar vermiti… Bu 
amaçla Diyanet ‹leri bütçesine konulan 1200 lira Âkif’le Yaz›r aras›nda eit 
olarak bölünecekti. Daha çal›malar sürerken (‹stanbul) Erenköy’deki bir 
caminin imam› bu tercümelere dayanarak namaz k›ld›rmaya balar. Bu 
hâdiseden sonra Mehmet Âkif yapt›¤› tercümeyi “arzu etti¤i mükemmeliyet-
te bulmad›¤›” mütalaas›yla hükümete vermeyi durdurmu; ve bir rivayete 
göre beraberinde götürdü¤ü M›s›r’da yakm›t›r. Bir (baka) rivayete göre ise 
bu tercüme hâlâ bir arkada›nda durmaktad›r.252

Kaynak: Orhan Karaveli, Bir Ankara Ailesinin Öyküsü, Pergamon Yay., ‹stanbul 1999, s. 
81-89. 

Taceddin Dergâhı, 
Mehmet Âkif Ersoy Evi’nin  

restorasyonu ve müze yapımı  
esnasında çekilmiş bir kare.

(Dergâh Yayınlar arşivi)

252 Yakın Tarihimiz, c. IV, s. 129-132.
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306.

Mehmet Âkif tartışması

İsmet Zeki Eyüboğlu

(…) Yüksekö¤renime 1948 Kas›m’›nda balad›¤›m› söylemitim. ‹lk iki y›ll›k 

dönem F›nd›kl›’da, Güzel Sanatlar Akademisi’nin yan›nda, deniz k›y›s›ndaki 

görkemli sarayda geçti.

(…) Bir gün, Bayaz›t’ta Marmara Sinemas›’n›n alt›nda Üniversite Ö¤renci 

Birli¤i’nin toplant› yerinde Atatürk’ün demeçlerinin topland›¤›, bir kitab› 

kar›t›r›yordum. Mehmet Âkif’in öldü¤ü y›lla ilgili sözleri vard› Atatürk’ün. 

Atatürk, bu geriye yönelik, Cumhuriyet’e, devrimlere inanmayan ozan›n 

tutumunu sevmiyordu.253 Cenazesinin Üniversite içinde törenle 

kald›r›lmas›n› istemiyordu. Buna kar›n, olay› oyuna getiren, padiahç› bir-

kaç genç, ölüsünü üniversitenin bahçesine koymu, sonra götürüp 

gömmüler. Âkif’e önemli bir tören yap›lmad›, tabutu Türk bayra¤›na 

sar›lmad›, bir yoksul ölüsü gibi gömülmütü. Atatürk üniversite içinde geri-

ci gençlerin bulundu¤unu anlay›nca gücendi, gençlere çok da k›zmad›, 

unlar› söylemekle yetindi:

“Ben üniversite gençli¤ine k›rg›n›m, Mehmet Âkif bu ulus bu yurt için ne 

yapt›?” Atatürk’ün sözleri bu özetlenen anlamdayd›, yan›ma gelen bir 

arkada›ma gösterdim, o da ötekilere söyleyince birkaç kii ba›ma topland›, 

Atatürk’ün sözlerini gözlerini olabildi¤ince açarak okudu. ‹çlerinden ikisi, 

buraya aktar›lamayacak sözler söyleyerek Mehmet Âkif’e sövdü, bir tart›ma 

balad›. Sonra, ö¤renci olmad›¤› ya›ndan belli bir kii geldi, elimdeki kitaba 

bakmak istedi, ald› evirdi çevirdi, yaz›y› okudu, sonra güldü, “bu sözleri ben 

de biliyorum, o y›llar lise ö¤rencisiydim” dedi, çekildi. Bu kii, Üniversite 

gençlerinin toplant›lar›n› izlemekle görevli bir kiiydi, yasal yetkisi oldu¤unu 

ö¤renci birli¤i bakan› biliyordu. Bir süre sonra toplant› yerinden ayr›l›rken 

o görevli arkamdan geldi, Bayaz›t alan›na geçti¤imde yan›ma sokuldu, kitab› 

neden oraya getirdi¤imi, orada okudu¤umu, arkadalar›ma gösterdi¤imi 

sordu. Verdi¤im yan›t kar›s›nda güldü:

“Kardeim ben bunlar› biliyorum, Mehmet Âkif’i Atatürk’ün sevmedi¤i, 

Mehmet Âkif’in de Atatürk’ü istemedi¤i, onun devrimlerine kar› ç›kt›¤›, bu 

yüzden yurdunu b›rak›p M›s›r’a gitti¤i, ancak ölece¤ini anlay›nca eline bir 

apka alarak ‹stanbul’a geldi¤i biliniyor. Benim annemin onunla uzaktan bir 

yak›nl›¤› vard›r. Mehmet Âkif geçimini inanc›yla sa¤layan, yaam› boyunca 

ulus yarar›na, yurt yarar›na k›l›n› bile k›p›rdatmayan bir adamd›. Bunca dev-

rimler yapm›, yenilik getirmi, örümceklemi balar›n içini d››na çevirmi, 

dini ç›kar kayna¤› olmaktan kurtarm› olan Atatürk gibi büyük bir önderi 

sevemezdi. Atatürk de, onun gibi bir gericiyi, Arab’› Türk’den üstün gören, 

dinden baka nesne düünmeyen Mehmet Âkif’i sevemezdi, sevse kendi 

kendisiyle çelikiye düerdi. Ancak, imdi s›ras› de¤il, bu ilerin üzerinde 

durmay›n”. 

253 Sözü edilen demeçlerin yer aldığı kitabı bula-

madık. Bu nedenle, bu hatıra, bu türden bir 

demeç olmadığına dair kanaatimizi pekiştir-

mektedir. (haz.)
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Bana bunlar› söyledikten sonra h›zla uzaklat› gitti. Bu kiinin yasal bir 

görevli oldu¤u aç›kça anla›l›yordu, ancak ad›n›, kimli¤ini ö¤renme olana¤› 

bulamad›m, daha do¤rusu çekindim. Ö¤renci toplant›lar›na gelir diye bekle-

dim, gözledim bir daha göremedim.

Mehmet Âkif’in yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni benimsemesi, sevmesi bekle-

nemezdi, beklenmesi de anlams›zd›. Bütün yaam› boyunca dine ba¤lanm›, 

‹slâm dini d››nda bir dünya gerçe¤i görmemi, görememi, iir özünden 

yoksun, yaln›z aruz ölçüsüne uydurulmu dizelerinde dinden baka bir 

konuya yer vermemi, üstelik “kavmiyet” dedi¤i “milliyetçilik”e kar› ç›km›, 

onu ulusal bölünme de¤il de, dine ayk›r› bir düünce saym› bir kiiden 

Cumhuriyet yönetimine ba¤l›l›k istenmesi gerçe¤e ayk›r› düerdi. u dizele-

ri yazan bir kimsede ulusçuluk duygusu, insanseverlik, uluslararas› kardelik 

anlay›› aramak bounad›r, besbelli bu:

Türk, Arabs›z yaamaz. Kim ki “yaar” der delidir; 

Arab›n, Türk ise hem sa¤ gözü, hem sa¤ elidir. 

Veriniz, babaa, zira sonu hüsran-i mübin 

Ne hükümet kal›yor ortada, billâh ne din; 

“Medeniyet” size çoktan beridir di biliyor; 

Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. 

Arnavudlar size ibret olacakken, hâlâ, 

Ne bu uride siyaset, ne bu fasit dava?. 

Görmüyor gitti¤i yanl› yolu, zann›m ço¤unuz.. 

Size rehberlik eden haydudu art›k kovunuz: 

Bunu benden duyunuz, ben ki evet Arnavudum.. 

Baka bir ey diyemem... ‹te perian yurdum...

Bu dizeler 1913’te yaz›lm›t›r, Atatürk, bir devrimci olarak ortada yoktur, bir 

Osmanl› subay› olarak savamaktad›r. Yönetimi elinde bulunduran ‹ttihad 

ve Terakki adl› kurulutur, Balkan Sava› ortal›¤› k›r›p döküyor, Osmanl› 

Devleti üleiliyor. Mehmet Âkif’in savundu¤u, onlarla birlik istedi¤i, 

Müslüman Araplar, ‹ngiliz alt›n›, Amerikan dolar›yla Osmanl› ordusunu 

arkadan vurmakta, Türk çocuklar› sava alanlar›nda yok olmaktad›r. 

Mehmet Âkif, bu kan gölünde iman kay›¤›na binmi gezinmekte, bindi¤i 

kay›¤›n yüzdü¤ü Türk kan›ndan oluan gölü görmemekte, Arab’› Türk’ten 

üstün tutmakta, Türk’ün Arabs›z olamayaca¤›n› söylemekte, Türk’ü Arab›n 

sa¤ gözü, sa¤ eli diye nitelemektedir. Dünya gerçekleri kar›s›nda böylesi 

gözü kapal›, olup bitenlere yabanc›, Türkleri ‹ngiliz alt›n›, Amerikan dolar› 

kar›l›¤›nda ölüme götürmekten utanç duymayan Müslüman Arab’a 

yaslanmaktad›r. u dizeleri de okuyal›m:

Müslümanl›kta “anas›r” m› olurmu? 

Ne gezer: Fikr-i kavmiyyeti tel’in ediyor Peygamber. 

En büyük düman›d›r ruh-u Nebi tefrikan›n 

Ad› bats›n onu ‹slâm’a sokan kaltaban›n.

M. Zati Bey’in, İstiklâl Marşı bestesi kapağı. 

Müslümanlıkta “anasır” mı olurmuş? Ne gezer:  
Fikr-i kavmiyyeti tel’in ediyor Peygamber. 
En büyük düşmanıdır ruh-ı Nebi tefrikanın 
Adı batsın onu İslâma sokan kaltabanın. 
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Bu dizeler, ozan›n düüncesini bütün aç›kl›¤›yla sergiliyor, “milliyetçilik” 

ona göre bölücülüktür, ‹slâm dininin özüne ayk›r›d›r, Peygamber’in istedi¤i 

ise ulusal ba¤›ms›zl›k de¤il ‹slâm birli¤idir.

Biz, yüksekö¤renim y›llar›nda, bu konular› tart››yorduk. Mehmet Âkif’i 

tutanlar›n hepsi kendilerine “milliyetçi” diyordu, ancak bu dizeleri, bu dize-

lerde aç›klanan düünceleri bilmiyorlard›. O y›llarda Mehmet Âkif’i sevenle-

rin tek dayana¤› ‹stiklal Mar›’n›n ozan› olmas›yd›. Bunun da arkas›nda 

yatan gerçe¤i anlayan yoktu arkadalar›m›z aras›nda. Mehmet Âkif, o iiri 

kar›l›ks›z de¤il, Türk ulusunu de¤il, ‹slâm’› savunmak için yazm›t›. iir için 

konan be yüz lira ödülü be¤enmemi, yar›maya kat›lmam›, Hamdullah 

Subhi’nin araya girmesi üzerine, bin liral›k ödülü benimsemi, bilinen iiri 

yaz›p vermi. 1921 y›lar›nda bin lira çok büyük bir ödüldür. iir, o y›llar›n 

kan kokulu ortam›nda, duygusall›¤›n en yükse¤e ç›kt›¤› alanda, benimsen-

di, be¤enildi alk›land›, onayland›.

‹çimizde, babalar›, o y›llarda Kamutay’da bulanan arkadalar›m›z vard›. 

Onlar da birtak›m olaylar, an›lar sergiliyorlard›. Onlar›n anlatt›klar›na, daha 

do¤rusu evlerinde büyüklerinden duyup aktard›klar›na göre, Atatürk o gün-

lerde bile bu iirde bir din savunuculu¤u izlenimi sezmi, ancak üzerinde 

durmak istememiti. Atatürk, daha çok, Tevfik Fikret’i seviyor, ba¤›ms›zl›k 

bilincinin onda bulundu¤una inan›yor, onun düünce ortam›nda ya›yordu. 

Mehmet Âkif ‹slâmc›, Tevfik Fikret ulusal ba¤›ms›zl›k yanl›s›yd›, dünyaya 

aç›kt›, Bat› uygarl›¤›n›n gelime çizgisini biliyordu. Mehmet Âkif’le Tevfik 

Fikret geçinemezdi. Mehmet Âkif kendini ‹slâm’a adad›¤›ndan özgürlük, 

ba¤›ms›zl›k, uygarl›k kavramlar›na yabanc›yd›, onun gözünde uygarl›k tari-

hinin ula›lmaz örne¤i peygamberdi. Aradan geçen yüzy›llar, Bat› 

uygarl›¤›n›n ulat›¤› geliim aamalar›, Mehmet Âkif’in görü aç›s›n› 

a›yordu, o geni alan› görebilecek durumda de¤ildi. Oysa Mehmet Âkif, Bat› 

uygarl›¤›na çatarken, iirlerini bu çatt›¤› uygarl›¤›n yaratt›¤› araçlarla 

ço¤alt›yor, yay›ml›yor, giysilerini o uygarl›¤›n buldu¤u araçlar dokuyor, 

dikiyor, boyuyor, bindi¤i gemi, yaz› yazd›¤› kalem, gözündeki gözlük, içti¤i 

suyu ak›tan musluk gibi nicesi hep Bat› insan›n›n buluu “gavur icad›”. 

Dahas›, Mehmet Âkif yüceltti¤i Peygamber’in dinini, inançlar›n› yayan kut-

sal kitap bile Avrupa’dan gelen araçlarla bas›l›yor, ço¤alt›l›yor, yay›l›yor, 

‹slâm dini Bat›’n›n kuca¤›nda yaama olana¤› bulabiliyor. ‹te Mehmet Âkif, 

bu gerçe¤i göremiyordu, cebindeki paran›n bile Avrupa’dan gelen araçla 

ortaya kondu¤unu anlayam›yordu, böyle bir ç›kmaz, böyle bir çeliki için-

deydi. Bu çeliki içinde yuvarland›kça Atatürk’ü, onun devrimlerini kavraya-

mazd›, yapabilece¤i tek i, “gavur icad›” apkay› giymemek için, “gavur icad›” 

gemiye binerek, yine “gavur icad›” kamarada uzanarak M›s›r’a kaçmakt›, bir 

arkada›ndan elli alt›n alm›t›, bir daha geri vermeyi de düünmüyordu.

Yüksekö¤renim döneminde, arkadalar aras›nda geçen tart›malar›n oda¤›, 

birdenbire sa¤c›l›k-solculuk kar›tl›¤›na dönümütü. Sa¤c›lar Mehmet 

Âkif’i, solcular Nâz›m Hikmet’i tutuyorlard›. Düüncelerimizin ayr› olmas›na 

kar›n, ii dövüe dökmüyor, içmeye birlikte gidiyorduk. ‹slâm dinini savu-

nan, Mehmet Âkif’i seven arkadalar›m›n hepsi de, onun dini savunan 
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iirlerini meyhanede, kendinden geçerek okurlard›. Bir gece, yine bu Mehmet 

Âkif’i seven, savunan arkadalar›m›z›n da bulunduklar›, bir toplulukla 

Galatasaray kar›s›nda, arka sokaklardan birinde, büyükçe bir meyhaneye 

gitmitik. Meyhane pek kalabal›k de¤ildi. Biz iir okuyor, tart››yorduk. 

Arkadalar›m›zdan biri, Mehmet Âkif’ten uzunca bir iir okudu. Kar› masa-

da, bize göre, yal› bir bey bizi dinliyordu. Arkada iiri bitirince, adam 

yan›m›za geldi, elini iir okuyan arkada›n omuzuna koyarak, yumuak, 

ac›nd›r›c› bir söyleyile:

“Delikanl›, sen o iirini okudu¤un adam›n o¤lunu tan›yor musun? Tan›ma 

sak›n, tan›rsan iyi etmezsin. Tophanede, Karaba Mahallesi’nde, esrar içiyor, 

‹ Bankas›’ndan da ara s›ra yard›m görüyormu. Onun babas›, babam›n 

arkada›yd›, o da Sofular’dan Asmal› Mescid’e esrar yüzünden ta›nm›t›, 

babamdan ödünç ald›¤› paray› vermedi. Sen oku onun iirlerini, iyi oku, 

yanl› okuma, sonra git M›s›r’a, dönerken al eline bir apka gel. Dar›lma 

sözüme sak›n, Arabistan’a Arabistan’a, am’da baba tatl›s› var”.

Bu sözler üzerine arkada k›zm›t›, üzücü bir olay ç›kabilirdi, birden baka 

bir “milliyetçi” arkada at›ld›, güzel sesiyle “Mevlid” okumaya balad›, 

ortal›k yat›t›, meyhaneci masam›za gelerek, “arkada haf›z demek, ne güzel 

okuyor” deyince ben de, “haf›z de¤il, imamd›r” dedim, meyhaneci büsbütün 

a›rd›, bize büyükçe bir tepsi dolusu salata gönderdi, paras›n› yazmad›. O 

y›llarda, Atatürk devrimlerine, Cumhuriyet yönetimine kar› ç›kanlar›n 

hepsi Mehmet Âkif’i tutuyorlard›, özellikle Demokrat Parti’nin benimsedi¤i 

düünce buna geni bir olanak sa¤l›yordu. Sa¤c› diye nitelenen ö¤renciler, 

bilinmeyen yerlerden yard›m görüyorlard›. Yoksul oldu¤unu bildi¤imiz 

sa¤c› arkadala-r›m›z›n, beklenmedik bir günde, önemli paralar geçerdi elle-

rine. Benden, iki buçuk lira ödünç alan bir sa¤c› arkada›n, sekiz kiiye mey-

hanede rak› içirdi¤ini, paray› nereden buldu¤unu sordu¤umda “Allah’tan” 

dedi¤ini unutmuyorum. Evet, demek Tanr› insana rak› paras› da gönde-

riyormu.

İstiklâl Marşı Tartışması

… Bu çok k›r›c›, üzücü bir olayd›, beni istemedi¤im bir tart›maya itenler, 

sonradan iyi yapmad›klar›n›, düündü¤ümü söylerken anlam›lard›. Olay, 

“‹stiklal Mar›’n›n iir bak›m›ndan ta›d›¤› de¤er” üzerindeki aç›klamamdan 

ç›kt›. Ben, bu iirin yaln›zca sanat yönünden eletirisini yapaca¤›m›, onun 

bir “ba¤›ms›zl›k simgesi” olarak öneminin burada sözkonusu edile-

meyece¤ini söylemitim. Dinleyenlerin hepsi bu tutumumu benimsediler, 

onun bir “mar” olarak üzerinde durman›n yanl› anlamalara, gereksiz 

tart›malara yol açaca¤›n› hep birlikte onaylad›lar. Oysa sonuç öyle olmad›, 

kendisine “milliyetçi” diyen, lise ö¤rencisiyken h›rs›zl›ktan savc›l›¤a verilen, 

sonra kan›t yetersizli¤inden sal›verilen, en sonra da üniversiteden kovulan, 

ancak eski ö¤renci arkadalar›yla ilikilerini sürdüren bir genç ortal›¤› 

kar›t›rd›. Kendi arkadalar›n›n tekmeleri, yumruklar› aras›nda toplant›dan 

at›ld›.
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Ben, iirin “korkma” ile balayan sözcü¤ünü yad›rgad›m, bu sözle balayan 

bir ba¤›ms›zl›k “mar›” olmad›¤›n› söyledim. Sonra “afaklarda yüzen al san-

cak” ne demek? Sancak yüzmez, dalgalan›r. Türkçe’de bayrak, sancak için 

yüzmek de¤il, dalgalanmak sözcü¤ü söylenir. Birinci dize “sönmez”, ikinci 

dize de yenilen “sönmeden tüten en son ocak”, iir bak›m›ndan gereksiz. 

Sonra “çatma kurban olay›m çehreni” sözlerinde de tutars›zl›k vard›r. 

Türkçe’de “çehre çatmak” diye bir deyim yoktur, ancak ka çat›l›r, yüz as›l›r, 

surat as›l›r. Bunlar ölçüyü tutturmak için araya s›k›t›r›lm›, bolu¤u doldur-

maya yarayan sözlerdir. Yine “hakk›d›r Hakk’a tapan milletimin istiklâl” 

dizesinde de tutars›zl›k vard›r, “istiklâl / ba¤›ms›zl›k” yaln›z “Hakk’a / 

Tanr›’ya” tapan›n hakk› de¤ildir, Tanr›’ya tapmayan, dinsiz, tanr›tan›maz 

insan›n da ba¤›ms›zl›k hakk›d›r, ba¤›ms›zl›k tanr›ya tapmakla 

s›n›rland›r›lamaz.

Aç›klamalar›m böyle sürüp gidiyordu. iirin içerik olarak dinci, ‹slâmc› bir 

nitelik ta›d›¤›n›, Kurtulu Sava›’n›, ba¤›ms›zl›¤› de¤il ‹slâm dinini 

savundu¤unu, Atatürk devrimlerinin anlam›yla çeliti¤ini söyledim. 

Arkadalar›mdan kimse kar› ç›kmad›, beni do¤rulad›lar, ancak bir 

ba¤›ms›zl›k simgesi olmas› nedeniyle, iir özünü araman›n gerekmedi¤ini 

söylediler, ben kar› ç›kmad›m. O “milliyetçi” geçinen delikanl› aya¤a kalkt›, 

yüksek sesle:

“— Sen ne demek istiyorsun? Bundan sonra Rus mar›n› m› söyleye-

lim?” demesin mi? Ben de kendisine, bir Gürcü olmas› nedeniyle, 

Rus mar› söylemeyi çok sevdi¤ini, ancak bunu aç›¤a vuracak 

yüre¤i olmad›¤›n›, burada beni suçlamaya kalkarken kendi özlemi-

ni dile getirdi¤ini söyledim..

Bu utanmaz Karadenizli genç, yemedi içmedi beni Bayaz›t Polis Karakolu’na 

bildirdi, “‹stiklal Mar›’na, Türk bayra¤›na sövdü” dedi. Polis geldi, onun 

gösterdi¤i tan›klarla beni götürdü. Bütün polisler bana gözlerini dikmi, 

yiyecekmi gibi bak›yorlard›. Polisler bizi dinledi, söylediklerimizi yazd›. 

S›ra tan›klara gelince hepsi, benim öyle bir söz söylemedi¤imi, yaln›z iiri 

aç›klayarak eletirdi¤imi, suç say›lacak bir sözün a¤z›mdan ç›kmad›¤›n› söy-

leyince, o büsbütün öfkelendi, ba¤›rd›:

“— Komiser bey bunlar›n hepsi komünisttir, Tanr›’ya, dine, 

Peygamber’e söverler” 

demeye balay›nca komiser yüzüne elini yap›t›rararark:

“— Bizi ne u¤rat›r›yorsun, ulan inek, sen git baban› kand›r. Söyledi¤in 

yalan anla›l›nca imdi de baka yol ar›yorsun” 

diyerek arkas›na bir tekme vurup karakoldan kovdu, tutana¤› y›rtt›, bize de 

“siz de arkadalar›n›z› iyi seçin, polisin görevi sizinle u¤ramak de¤il” dedi.

Üniversite gençleri, yava yava, düünmeden konumaya, anlamadan 

savunmaya al›t›r›lm›lard›. Bir konuya yabanc› m›s›n, onu bilenleri sustur-

mak için, bavuraca¤›n en kestirme yol “biz milliyetçiyiz” demekti. Peki, bir 

kimse durup dururken neden “milliyetçi” kesiliverir? Bu sorunun yan›t›n›, 
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öyle söyleyenin geçmiini biraz kar›t›rmadan bulmak kolay de¤ildir. Babas› 

eyh Said ayaklanmas›na kat›lm›, silah deposunu soyup ayaklananlara 

da¤›tm›, sonra yakalan›p Diyarbak›r ‹stiklal Mahkemesi’ne ölüm yarg›s›na 

çarpt›r›lm› bu yarg› 1926 Haziran’›nda, Diyarbak›r Hükümet Kona¤› önün-

de yerine getirilmi. ‹te bu adam›n o¤lu, sonradan, Türkoloji Bölümü’nü 

bitirmi, geçmiini gizlemek için en at›lgan “milliyetçi” kesilmi, üstelik de 

“Türk milliyetçisi” olmakla övünmeye balam›, bir yandan da, Atatürk dev-

rimlerine verip veritirmi. 1949 y›l›nda, Eminönü Halkevi’nde düzenlenen 

bir anma gününde, bu genç, aç›k ad›yla Ahmed Kabakl›, Stalin’i savunan bir 

konuma yapm›t›. Birden gençler üzerine sald›r›nca, oyun yerinin (sahne-

nin) arka kap›s›ndan kaç›r›lm›, kötü bir olay önlenmiti. Orada Stalin’i 

savunan bu gencin, sonradan önüne geleni “komünistlik”le suçlamas› bile-

rek yap›lan eylemdir. Stalin’i savunmas›n›n nedeni belliydi, 1944’ten sonra 

Stalin Do¤u Anadolu’da ba¤›ms›z bir Kürt devleti kurulmas› yanl›s›yd›, bu 

düüncesini aç›klam›, Türk Hükümeti’nden büyük bir tepki görmütü. 

eyh Said ayaklanmas›n›n, ‹ngiliz alt›n›yla, hangi amaçla yap›ld›¤› biliniyor. 

Böyle düünenlerin hepsi de Mehmet Âkif’i tutar, sever, överlerdi. Bu da 

onun, Atatürk devrimlerine kar› ç›kmas›, apka giymemek için M›s›r’a kaç-

mas›, çelikiler içinde yuvarlanmas›ndan dolay›yd›.

Bu tür olaylar yeni balamam›t›. Özellikle 1946’dan sonra, ülkede bir geriye 

dönü giriimi vard›, bu da Demokrat Parti’den kaynaklan›yordu besbelli. Bu 

partide toplanan kimseler aras›nda, özellikle Do¤u Anadolu’da olumsuz 

giriimlerde bulunanlar›n, Kurtulu Sava› ile Cumhuriyet’ten sonraki y›lla-

r›n uygulamalar›n› yeren, kötüleyen, halk› o y›llar›n yöneticilerine kar› 

k›k›rtanlar göze batacak nicelikteydi. ‹kinci Abdulhamid döneminden 

balayan sürgünlerin hepsi Cumhuriyet dönemine yükleniyor, ayaklanma-

lar›n bast›r›lmas› bile bir suç say›l›yordu. Demokrat Parti seçimi kazanmak 

için, ülkenin d› dümanlar›yla da elbirli¤i edebilecek bir e¤ilim gösteriyor-

du. Bunun en aç›k örne¤i Mustafa Mu¤lal› olay›yd›. Bunun yan›nda eyh Said 

ayaklanmas›na, Bozk›r bakald›r›s›na, sözün k›sas›, Kurtulu Sava› çevresin-

de ortaya ç›kan bütün ayaklanmalara, padiahç› olmalar› yüzünden, iyi gözle 

bak›l›yordu. Dahas› Said-i Nursi’ye “büyük kahraman” diyenler bile ço¤al›yor, 

bata Necip Faz›l olmak üzere, Sinan Onur’un Hür Adam’›, Eref Edip’in 

Sebilürread’› gibi yay›n araçlar› onu büyük bilgin, büyük öncü sayarak yücel-

tiyorlard›. Bu yay›nlar Demokrat Parti ileri gelenlerinin iine yar›yor, 

Cumhuriyet’in temeline su ak›t›yordu. Bütün bunlar, Atatürk’ün baar›lar›n› 

kötü gösterme yar››ndan öte bir anlam ta›m›yordu. Kaz›m Karabekir’in 

ba›nda bulundu¤u Terakkiperver F›rkas›’n›n eyh Said ayaklanmas›nda 

yumuak davrand›¤›, onu olumlu kar›lad›¤› anla›l›nca yasal giriimlere 

geçildi, parti kapat›ld›. Bu tür olaylar bile, Demokrat Parti öncülerince suç 

say›l›yor, Cumhuriyet yönetimi gözden düürülmek isteniyordu. Bu söylenti-

ler yay›n araçlar›na geçmeden, a¤›zdan a¤›za, kulaktan kula¤a aktar›l›yordu 

boyuna. Biz gençler bu söylentileri duyuyor, kahvelerde tart››yorduk aç›kça. 

Atatürk’e kar› ç›kanlar birer “ulusal kahraman” olarak niteleniyordu.

Kaynak: ‹smet Zeki Eyübo¤lu, An›lar, Pencere Yay›nlar›, ‹stanbul 1999, s. 136-162.
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307.

Mehmet Âkif Bey ve bana nasihatları

Şevket Arı

Merutiyet’in ilân›ndan k›sa bir müddet sonra intiara balayan Sebilürread 

mecmuas›ndaki iirlerini okumakta bulundu¤um bu zata kar› bende bir 

hayranl›k hissi uyanm›t›. Baz› nüshalarda yeni bir iirini bulamad›¤›m 

zaman üzüntüye düerek gelecek nüshay› sab›rs›zl›kla bekler dururdum. 

ahsiyeti hakk›nda hiçbir ey bilmiyordum. Uzaktan yak›ndan bir kerecik 

olsun onu görmeyi ne kadar istiyordum. Ama nerede bulabilirdim mübare¤i? 

Foto¤raf› da yoktu ortal›kta. Sokakta rastlasam bile yan›mda biri bulunup da 

“‹te arad›¤›n” deyip göstermedikçe nas›l tan›yabilirdim onu? Mecmua ida-

rehanesine gitmeyi düünmüyor de¤ildim. Fakat, mektebimin tatil günü bu 

ziyarete müsait olmad›¤› gibi Mehmet Âkif Bey’i orada bulabilece¤im de pek 

üpheli idi. Bulsam da, kar›s›na dikildi¤im vakit ne söyleyecektim? “Kâ¤›da 

dökerek etrafa saçt›¤›n›z nurlu duygular›n p›r›lt›lar›n› nâsiyenizde görmeye 

geldim” diyemezdim ya. 

Halkal› Ziraat Mektebi’ne devama balad›¤›m ilk günlerde, birinci s›n›f›n 

kitâbet (dürüst yazma) dersi hocal›¤›n› Mehmet Âkif Bey’in yapmakta 

bulundu¤unu ö¤rendi¤im zaman çok sevindim. O günüme kadar gelip geçen 

sevinçlerimin en büyü¤ü idi bu. Bana ders gününü beklemek kalm›t› art›k. O 

da ne kadar geçti! Üç dört gün bekle dur bakal›m. Nihayet o gün de geldi. 

Kitâbet dersi zili çal›nca, s›n›fa kotum. Aksili¤e bakar m›s›n›z oturdu¤um 

s›ra da pek geri idi. Bu durumda hocan›n yüzünü yak›ndan göremeyecek, 

nazl› bir sesi varsa dediklerini de tam olarak duyup anlayamayacakt›m.

Muallim zilinin z›r›lt›lar› daha kesilmeden, s›n›f kap›s› aç›ld›, içeri pehlivan 

yap›l›, babacan tav›rl›, k›r sakall›, efendi amca k›l›kl› biri girdi. Önce, talebe-

yi sükûta davete gelen, henüz tan›mad›¤›m bir idare memuru sand›m. 

Ortada fazla bir gürültü de yoktu. “Bu da, nesi oluyor böyle?” diye 

m›r›ldand›m. Ama, a¤›r ad›mlarla yürüyüp kürsü önüne gelerek bize hitaba 

balay›nca a›r›p kald›m. “Böyle de edebiyatç›, âir mi olurdu can›m. ‹nce, 

kibar bir meslekti bu. Ehlinin, erbab›n›n, meslekleriyle mütenasip bir vakar›, 

tavr›, k›yafeti vard›. Onlar neredeydi, bizim hoca neredeydi?”

Safahat’›n ilk sahifelerini tekil eden yaz›lar›n› okumam› olayd›m ona, 

horlay›c› bir gözle bile bakard›m. Edebî k›ymetine uygun bambaka hal ve 

ekil tahayyül ediyormuum Mehmet Âkif Bey’e. Halbuki, böyle bir ey 

düünmüyordum, onu görünceye kadar.

Ders saatimiz, bu kaba saba görünülü hocam›z›n pek tatl› ve özlü bir sohbe-

tiyle geçti. Bir de¤il, birkaç saat da süreydi, dinlemekten b›kmaz vaktin 

geçmi oldu¤unun fark›nda bile olmazd›m.

Zil çal›p da s›n›ftan ç›kaca¤› zaman hocam›z bize bir mevzu vererek “Ben, 

Çaramba günü akam› gelirim mektebe. O güne kadar haz›rlay›n vazifeleri-
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nizi. Akam yeme¤inden sonra idare memurlar›ndan biriyle bana gönderir-
siniz. Gece okurum onlar›” tenbihinde bulundu. Ben, mevzuu b›rakarak 
baka ekilde bir yaz› kaleme ald›m. Bu ayk›r› hareketimdeki cür’eti, hocan›n 
babacanl›¤›ndan ald›m. Akl›ma gelen bir vak’ay› yazd›m. Bu vaka, düüne 
düüne kafa yorup uydurulmu birey de¤ildi. Benim köyümde olmu, çok 
ac›kl› bir hadisenin aynen nakliydi.

Hoca, Çaramba günü akam› geldi; biz de vazifeleri toplay›p gönderdik. 
Ertesi sabah yatakhaneden indi¤im s›rada idare memuru ‹brahim Efendi 
bana;

— Dün akam, muallim odas›nda vazifeleri okuyan Mehmet Âkif Bey, 
beni ça¤›rtm›. Yan›na gittim; seni görmek istedi¤ini söyledi. 
“Talebe yatal› epeyce oldu Belki daha uyumam›t›r; gidip ça¤›ray›m 
m›?” dedi¤im vakit, “Hay›r, hay›r. Yar›n sabah yatakhaneden iner-
ken söyle de derse girmeden önce gelip beni görsün” tembihinde 
bulundu. “Yüzünü y›ka da çabuk git. Deminden beri avluda gezinip 
duruyor” dedi.

Bu haberi al›nca, elimin aya¤›m›n derman› kesiliverdi. Hocada can› s›kk›n 
bir hal olup olmad›¤›n› ‹brahim Efendi’den sordum. Öyle birey hissetme-
di¤ini söylemesine ra¤men içim iyice yat›mad›. “Hey Allah’›n sersem kulu 
verilen mevzuu b›rak›p da ayk›r› yola sapar m›s›n? imdi git daha ilk günde, 
turfanda bir saparta ye de akl›n ba›na gelsin” diyerek çekingen bir hal için-
de hocaya do¤ru yürümeye balad›m. Mehmet Âkif Bey, sakin sakin gezini-
yordu. “Bir daha böyle ey yapma” tenbihiyle kurtulaca¤›m› umarak yan›na 
sokulup selâm verdim. Hafif bir göz süzgecinden geçirdikten sonra bana 
“evket Efendi sen misin?” dedi. Ba›m› önüme e¤erek “Evet efendim” 
cevab›m verdim. Benimle konumaya balad›:

— Nerede do¤up büyüdün, esas tahsilini nerede ve hangi mektepte 
yapt›n?

— Çanakkale’nin bir köyünde do¤up büyüdüm. Alt› ya›mda iken 
‹stanbul’a göçtü isek de, bir veya bir buçuk sene sonra tekrar köye 
döndük. On ya›ma geldi¤im s›ralarda ‹stanbul’a yerletik. Her 
sene mektep tatillerinde köye gidip geldim. Bugüne kadarki tahsili-
mi, Sultanî Mektebi’nde yapt›m. (Galatasaray)

— Edebiyat hocalar›n kimlerdi?

— Edebiyata balang›ç olan “kitabet” dersi hocam, Süleyman Fehmi 
Bey, ondan sonraki Ahmed Hikmet Bey’di. Son hocam da Tevfik 
Fikret Bey oldu.

— Köylü oldu¤un, seçti¤in mevzudan belli. Hocalar›n›n da, yüksek 
de¤erli kimseler oldu¤u yaz›ndan anla›l›yor. Böyle olmakla bera-
ber, kimler oldu¤unu merak etmitim; aferin; iyi feyz alm›s›n 

onlardan.

— Aman Efendim, utanarak itiraf ederim ki bu zatlardan feyz de¤il, 

ufak bir nasip de alamad›m. Süleyman Fehmi Bey’e verdi¤im vazife-

lerin yaln›z birinde yedi not ald›m; geri kalanlar›ndaki notlar›m alt› 
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ile be aras›nda indi ç›kt›. Ahmed Hikmet Bey’in s›n›f›nda, çok 

emek dökerek yazd›¤›m vazifelerin notlar› dördü amad› bir türlü. 

Tevfik Fikret Bey’in önünde kendimi tutamad›m, yaz› hususunda. 

Çünkü, mevzu vererek vazife yazd›rmazd› bize. Tahtaya iirler 

yazd›r›p okutur, sualler sorar, anlayamad›¤›m›z yerleri izah eder, 

iirler ezberletirdi. Ahmed Hikmet Bey de böyle yapard› ama, yaz› 

iine çok ehemmiyet verirdi.

— Ben, tuttu¤un mevzu gibi üslûbunu da be¤endim. Nas›l oldu da 

Ahmed Hikmet Bey’in nazar-› dikkatini çekmedin bilmem.

Nazar-› dikkatini çektim ama, pek ters taraf›ndan. O muhterem 

hocamdan “edebiyata kabiliyetsizlik” hükmünü ald›m. Bununla 

kalayd›m neyseydi. Üstelik çok sevdi¤im bu nazik ve hassas zat› 

kendime küstürdüm de. Buna sebep, hiç sevmedi¤im bir arkada›m 

oldu. Can›n› s›kan bir yaz›m için hocam beni halarcas›na azarlar-

ken galiba, as›kça bir çehre ile “Ne yapay›m efendim, elimden bu 

kadar› geliyor” demitim. Bu sözümden ve tavr›mdan öfkelenen 

hocam›n bana “Öyleyse edebiyatç›l›¤a sak›n özenme. Sen de zerre 

kadar bir kabiliyet yok” demesi üzerine demin söyledi¤im arkada 

ba›n› bana do¤ru çevirerek, maskaraca bir suratla, dilini 

ç›kar›verdi. Bunu görünce kan beynime vurdu. Kendimi bilmez bir 

halde hocama “Heves etmeyece¤im birey varsa o da edebiyatç› 

olmakt›r” demi bulundum. Ahmed Hikmet Bey bu küstahça halim-

den çok müteessir oldu. “Otur yerine” diyerek beni daha iddetle 

azarlad›; bir daha da benden vazife kabul etmedi. S›n›f geçme 

imtihan›nda özene özene yazd›¤›m ve pek be¤endi¤im yaz›m›n 

müsveddesini babama göndermitim. Büyük bir aferin bekliyor-

dum. Zehir zenberek bir kar›l›k ald›m ondan da. Benim bu yaz›ma, 

k›ymetli ve her cihetten edip olan gani gönüllü hocac›¤›m be not 

vererek f›trî necabetini bu suretle de göstermiti. Bu notu, beni 

ba›ndan savmak için vermemiti. Ertesi sene de onun önünde 

endam gösterecektim; istifa ederek mektepten ayr›lm›t›.

— Acayip. Yaz›lar›nda neden böyle görünüyordun Ahmet Hikmet 

Bey’e, bilmem, diyerek bu bahsi kapayan Mehmet Âkif Bey,

— Sana bir tenbihim var. Birkaç da tavsiyede bulunaca¤›m. Tenbihim 

udur: Bana her hafta bir yaz› göndermeyi ihmal etme. Gelecek 

senelerde, sizin s›n›fa dersim yoktur. Böyle oldu¤u halde, mektebi 

bitirinceye kadar her hafta senden bir yaz› isterim. ‹mtihanlar›n›n 

s›k››k günlerinde, tabii, böyle bir külfet beklemem senden. Nas›l 

bu iste¤imi yapabilir misin?

— Benim için bir mazhariyet olacakt›r bu. Müsait zamanlar›m›n hiç-

birini bo geçirmeyerek emrinizi yerine getirmeye çal››r›m.

— imdi de tavsiyelerime geleyim: Türkçesini bildi¤in kelime durur-

ken, onun yerine ne Arapça, ne de Farsça kelime kullanma. Türk-

çede temellemi Arapça ve Farsça kelimelerin terkiblerini de o 
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lisanlar›n gramer kaidelerine uyarak de¤il Türkçe kaidelerine göre 

yap.  Meselâ “Hizmet-i vataniye” yerine “Vatanî hizmet” eklini 

kullan. Birbirine ba¤l› terkiplerden kaç›n. Sana tavsiye ettiklerimi 

ben yapam›yorum. Bu tarza al›m››m. Sonra vezin ile kafiye derdi 

de var ortada. Üç lisan›n kelimeleri, bu ii bir hayli kolaylat›r›yor. 

Güzel yazacaks›n. Lâkin, be¤eniliyor diye yaz› sevdas›na kap›lma. 

Cebi bo gezenlerden olursun. Meslekine sar›l dört elle. Memleket 

laf de¤il, i bekliyor. Aksi halde bana döner de birey olamazs›n. 

Ben Baytar Mektebi’nden ç›kt›m, baytarl›k da benden ç›kt›. Kendi-

ni yaz›c›l›k derdine kapt›rmamak art›yla ara s›ra yaz ama, nazma 

hiç heves etme. Vezne uyduraca¤›m, kafiyeye denk getirece¤im 

diye birçok zaman kaybedersin. Nesir üzerine yaz. Mevzular›n da, 

içinde yaad›¤›n âlemde kar›lat›¤›n hadiseler olsun. Kimseyi tak-

lide özenme. Taklit, insana bir k›ymet kazand›rmaz. Aksine olarak, 

taslakç›y› k›ymetinden düürür. Çok düün, az yaz, içinden geleni 

dök kâ¤›da. Yazd›klar›n arz›halci ii gibi çala kalem olmas›n. Haydi 

bakal›m evket Efendi. Va’dini de tenbihlerimi de unutma, 

dedikten sonra hocam benden ayr›ld›. Son senemin son iki ay›na kadar ona 

yaz› vermeyi ihmal etmedim. Bir iki kelimecikle ihtar etti¤i hatalar›m› 

tekrarlamad›m. Tavsiyelerini de haf›zama nakettim.

Faaliyyet devrimde ilerimi, a›r› bir titizlikle baarmaya çal›t›m. Bu hal, 

sanki, iyi olmaz bir hastal›kt› bende. Fiilî iten çekilip de Vekâlet’in isiz güç-

süz bir köesinde pinekledi¤im devirde, geçmi günlerimin hat›ralar›n› yaz-

maya balad›m. Mehmet Âkif Bey’in s›k› s›k› tavsiye etti¤i perhizi bu suretle 

bozmu oldum.

imdi Ahmed Hikmet Bey’le aram›n aç›k gitmesi sebebini anlatay›m. Bunu, 

tavan da¤› at›ktan sonra anlayabildim.

O zat gerek konuma, gerek yazma hususunda tek ba›na yol açmaya çal›an 

Türkçeci bir edîb idi. Elime geçen yaz›lar›n› seve seve okurdum. Böyle 

olmakla beraber ona uymaya meyil etmezdim. Çünkü, o zamâna göre bir 

ekil de¤ildi bu. En mehur edîblerimiz, iirlerinde olsun nesirlerinde olsun 

yaz›lar›n› Arapça, Farsça kelimelerle donat›p, izafî, tavsifî terkipleri birbiri-

ne ekleyerek tantanal› bir hale sokuyorlard›. Bunlar›n kar›s›nda hocan›n 

yaz›lar›, sönük ve bir hayli de yavan görünüyordu. Edebiyat piyasas›nda 

geçer akça de¤ildi. Bu itibarla, Ahmed Hikmet Bey’in yaz› tarz›na uymay›p 

öhretleri en yüksek dereceye ermi bulunan zümrenin yolunu tutmak 

davas›n› güdüyordum kendimce. Bu kabahatimde beni mazur gösterecek 

sebepler çoktu. Meselâ, Ahmet Hikmet Bey’in kar›s›nda, ayn› s›n›f›n Türkçe 

nahiv (son gramer) dersi hocam›z vard›. Bu hoca, s›n›f geçme imtihan›nda 

talebeden önce s›n›fa gelip tahtaya:

Hüdâvend-i Hümâ-himmet ki dünyâ dest-i cad›mda! 

Bir avuç hâr u hasd›r bir muhît-i bigerân üzre
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diye birey yazm›t›. Evvela bunun mânas›, sonra da gramer tahlili isteniyor-

du talebeden. Lügata bakmak müsaadesi yoktu. Belki bireyler sezeriz ümi-

diyle hocadan bir kere okumas›n› istedik. ‹ste¤imizi kabul etmedi. Ahmet 

Hikmet Bey’le Cemil Bey’in Türkçelerini k›yaslay›n bakal›m.

Akl›ma gelen gülünç bireyi de anlatay›m size: ‹ki sene evvelki bir hocam›z, 

maydanoz kelimesini söylenildi¤i gibi yazan bir arkada›m›za “Maydanoz 

kelimesinin Mîdenüvaz eklinde yaz›laca¤›n› daha ö¤renmedin mi?” diye 

azarlad›. Bu azara kar› arkada “Muallim Bey, Maydanoz kelimesi Mîde 

nüvaz diye yaz›l›yor da ne için marangoz kelimesi m›rnanguvaz olarak 

yaz›lm›yor?” deyince s›n›fta öyle bir kahkaha koptu ki koridorlar bile ç›n ç›n 

ç›nlad›. Arkada, s›n›ftan kap› d›ar› edildikten baka bir de izinsizlik cezas› 

alm›t› bu do¤ru sözü sebebiyle.

(‹ki Nisan, Van Mahallî gazetesi, Temmuz 1964)

Kaynak: evket Ar›, Sabr›m› Denedim, Ötüken, ‹stanbul 1999, s. 90-96.

Objektife tanıdık bir yüz arar gibi bakmış koca şair. 

Ezelden aşinanım ben, ezelden hem zebânımsın 
Beraber ahde bağlandık, ne olsan yâr-i cânımsın 
Ne olsan zerrenim, kalbimde hâlâ çarpar esrârın 
Gel ey cânan, gel ey cân, kalmasın ferdâya dîdârın.
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308.

Yâd-ı Rahmet

Hafız Yusuf Ararat

Cevher-i tarihi ahlâfa eder kef-i nikâb 

Âh gitti tercüman-› efsah-› Ümmü’l-Kitab 

1335

Kim bu? Bak dikkatli bak air Muhammed Âkif’in 
Durmas›n art›k arat›rs›n hayal-i tâifin 
Ba mücellâ, bir yanarda¤d›r dima¤› kâmilen 
Atee kar› ne kuvvettir tahammül eyliyen 
Gözler ol kuvvette nafiz kim üûnun târ›na 
Bir bak› kâfi gelir, delmek için esrar›na 
Hali lâkaydâne vaz’iyyette emma lemhavî 
Bir nazarda müncelîdir maddenin tâ canevi 
Fevt-i ân etmez çal›makt›r yegâne pîesi 
“Leyse li’l-insani illâ mâ se‘â” endiesi
Nerde yüksek bir fazilet var onun meftunudur 
Öyle bir dâhî-i irfan ki zekâ, mecnunudur 
Yirmi beten sonra alt› ayda haf›z bir zekâ 
En ufak peymân›na sad›k pürüzsüz bir vefa 
Oldu¤um mevk›’ güne görmezdi kuytu bir mekân 
Sen do¤ard›n yâr-› cân›m subh u âma bakmadan 
Rahmete benzer tenezzüldü nüzulün lâneme 
‹mrenirdi beyt-i ma’mur-i felek kââneme 
Boy vasattan fazla, dolgun, pür-tenasüb yâl ü bâl 
Lâübâlilikten âzâde, riyas›z hal ü kal 
Sîne bir gencine-i lebrîz-i esrar-› Hüdâ 
Bir giren yok nur-i iman-› Hüdâ’dan mâadâ 
Ç›rp›n›r bu ne’e-i iman ile ‹slâm için 
Her sözü bir mev’iza; irad için, i’lâm için 
‹nleyen bir sille-i tarîhtir beynindeki 
Dinleyen yok, umdu¤u havf ü reca beynindeki  
Âhenîn bir bünye bâzûlar çelik kollar çelik 
Sert eser bir s›hhat-i mecmuâ, yok hiçbir gedik 
Hüsn-i hilkat hüsn-i hulka eylemi te imtizac 
Nurdan, seyyarelerden halkolunmu bir mizac 
‹te maddiyet bu surette mekîn ü üstüvar 
Hissi emma ince bir tül, rûhdan bir penbe-zar 
Ah eder inler duyurmaz, itikâ bilmez nedir 
Gizli bir volkan ki aynen hiç bükâ bilmez nedir 
Yanmadan hâlî de¤il, yanmaz yak›nmaz kimseye 
Ekî emma müntehîdir dîdeden tâ sîneye 
Âr›zidir hande; bayramda yetimin gülmesi 
Yâd-› hicrandan, yan›kt›r andelibin na¤mesi 
Can evindeydi yâran, ›zhar› güç ›zmâr› güç 
Söylemem cânâ dar›lma derdimin inkâr› güç 

Hafız Yusuf Cemil Ararat ve  
kendi elyazısıyla bir şiiri.

(İSAM arşivi)
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Hâmesinden nur akan âhengi bir Nîl-i revan 
Her beyan›nda selâset, zemzemî bir ça¤layan 
Hurmal›klar f›rças›, her tablosu bir bergüzâr 
Baz› safha nîl-gûndur, baz› safha zer-nigâr 
Sevdi¤i cânân vatand›r, hâkinin üftâdesi 
‹te Balkan harbi tasvirat›, Âs›m, zadesi 
Kar› bir kuvvetteki elfâz› müstahkem çelik 
Z›rh-› Dâvûdî dokunmutur ören kuvvet çevik 
Duysa Hallâku’l-maâni “Dervi Ahmed” keyfini 
Sendedir mâna kemali, der k›rard› seyfini 
Öyle akm› ki arûz, âhengine elâledir 
Ruh mu, seyyâle-i berk›yye mi bilmem nedir? 
Ey arûz! Uydurma ey endâze-i tab’-› sakî 
Âr›z olma, kayde gelmez airin tab’-› nedîm.
*
Ben demin dolgun demitim pür tenasüb yâl ü bâl 
imdi solgun, kol bacak kalm› kalem, bir bî-mecâl 
Hali yok dümü firâ-i ihtizara inlemez 
Bir metanet ki, ecelden zorlu derdin dinlemez 
Vâpesîn olmu nefes, sönmü emeller, gözleri 
Sönmemi, baksan yanard›n, nûrdan tâb u feri 
“ah idim, eh-bâz oldum ite” eyyam› hani254

Ölmeden silmez hayalimden hayalin levhan› 
Pehlevan ol, baytar ol, dört be lisan bil air ol 
Zû-fünun ol, yâ müderris, haf›z ol var çare yol 
Bunlar olmaz vasf-› fâr›k, Âkif’in e¤lencesi 
Terceman-› vahy-i Hak’s›n vasf-› kâmil bencesi 
Çâre-i tahsîli yok bir mazhariyettir sana 
‹te edvâr-› selef, varsa yaz›lm› es-salâ 
Gâyet-i irfan gerektir, ince bir iman gerek 
Herkesi meshûr ederdi böyle müstesna dilek 
Bir berât-› zi-bâkad›r yazd›r›lm›t›r sana 
Eyleyen Davûd’u mümtâz-› “elennâ” eylemi 
Hâme-i cevvaline ar-› maâniyi enîs 
Yad-› rahmet, ömr-i sânidir bekâ pîrâyesi 
Dehr-i faninin ne vard›r ma-adâ pîrayesi 
Z›ll-› zaildir foto¤raf, a¤abeydat, ehrama bak 
Bir karanl›kta muhayyel çehre-i evhama bak 
Dest-i kahhar-› felekte bir oyuncak cümlesi 
Cümlesin bir anda mahveyler anâs›r cümlesi 
Rûh bir bülbül ki lâhâtî kafes ten lânesi 
Kaydi yok bir konturats›zd›r cihan viranesi 
Kasr u medd-i ömre bakma na¤me-senc olmakta i 
Bir sada kals›n ki senden kalmas›n vahî geli 
Öyle ç›nlatt›n ki sen afâk-› ‹slâmiyyeti 
Tâ be-maher sîtinin bakî sadâ-y› öhreti 
Ey vakitsiz iftirak›yla bizi dil-hûn eden  
Kadrini âtiler anlar, Fâtihand›r hatimen

K›nal›ada, 3 Kânûnievvel 1937.

Kaynak: Bizim görebildi¤imiz kada-
r›yla sadece tarih beyti bilinen bu iirin 
daktilo edilmi nüshas›n› Hayrettin 
Karaman hocam›zdan temin ettik, 
kendisine müteekkiriz. (İ.K.)

254 Sakal bıraktığı zaman kendisinin söylemiş 

olduğu “Şah idim şehbâz oldum” tarihidir. 

(Y.A.)
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309.

Mehmet Âkif öldü

Fettah Efendi

Mehmet Âkif Bey’i perestikâr bir hürmetle, pâyâns›z bir mehabbetle sev-

dim. Onun i‘câzkâr kaleminden nebeân eden derin ve ulvî duygular›, ac› ve 

fecî kayg›lar›, rengîn ve zengin tablolar›, canl› ve heyecanl› tasvirleri, elemli 

ve ci¤er-sûz derd ü mâtemleri; hepsini, hepsini, fakirden zengine, fertlerden 

ma‘erlere, erkeklerden kad›nlara, büyüklerden küçüklere, mes‘ûdlardan 

bedbahtlara kadar tatl› ve ac›, gülünç ve a¤lat›c› her iirini seve seve, doya 

doya okudum. 

Her ne zaman a¤lamak istesem, âlâm-› ‹slâm’›n müessir emînlerinden sol-

gun dudaklar›mla Âkif’in, büyük âirin bir iirini okuyarak a¤lar›m. Her ne 

zaman âlem-i ‹slâm’›n her köesini lebrîz eden aç›lmaz karanl›klar›n ye’s-

engîz manzaralar›ndan müteellim olarak kalbime kuvvet, kuvvetime rûh, 

rûhuma ümit, ümidime beyân, beyân›ma belâgat arasam, büyük ‹slâm 

âirinin bir sânihas›n› terennüm ederek emel-yâb olurum. 

Safahat’› aç›yorum; aman ya Rabbi! Safahat, o maher-i e‘âr. Safahat, bir 

mir’ât-› kâinat, o bir kitâbe-i hayat. Âkif Bey yaln›z bir air de¤ildir; onun as›l 

mezây-y› f›triyesini, fezâil-i fikriyyesini, ink›lâpç› azm u irfân›nda, tabiî ve 

külfetsiz terânelerinde aramal›d›r. Âkif Bey, hayâlât-› vâhiyeden, emânî-i 

ehevâniyyeden, mübâle¤ât-› acemiyyeden ilhâm alan iiri bir halâskâr-› 

edeb ve dâhî-i kahramand›r. Denilebilir ki Âkif Bey, yaln›z kendi kalemiyle 

eski yalanc› iir ve hayâl dünyas›yla yeni irret ve ehvet nazm›n› ma¤lûp 

ederek yepyeni iir ve edeb kiverleri açm› bir fâtih-i a‘zamd›r. uuru ile 

yaamak isteyenlere iiri sevdiren, iire meyyâl ve meftûn olanlar› uura 

davet eden bir muslih-i muvaffakt›r. Hilkat› sever, ahlâk› daha çok sever; 

Hallâk’› ise daha içinden sever mütefekkir bir air, irfanl› bir nâz›md›r. 

Hilkat› ahlâka, ahlâk› Hallâk’a rapt ve irca‘ eder; elvâh-› f›trat› süzerken 

Fât›r’›n› hiç unutmaz. Mütedeyyindir, mütefekkirdir, vakurdur, halûktur, 

hassâst›r, beli¤dir. Her beyti bir sehl-i mümteni’dir. Hâme-i iktidar›nda en 

serke vezinler, en anûd ve anîf kafiyeler bir mel’abe-i edebiye halinde râm u 

münkâd olur. Âkif’e en do¤ru s›fat, zaten fecr-i edebîsinin daha unfuvân-› 

infilâk›nda verilen büyük ‹slâm airli¤idir. En hakl› ünvan dahi yaln›z büyük 

‹slâm âiri demek de¤il, en büyük ‹slâm âiri demektir. Çünkü Âkif Bey 

‹slâmiyeti derin kalbinden sevmi ve ancak onun elemiyle müteellim, 

sürûruyla mütebehhic olmutur. Yine, çünkü Âkif Bey, Türk ve milliyetinin, 

‹slâm ve âleminin içtimaî, siyasî, dinî, ahlâkî, her levhas›n›, her nevhas›n› 

bihakk›n hayk›rma¤a zaferyâb olan âirdir. Büyü¤ü de¤il, en büyü¤üdür. 

Türk iirini içtimaîletiren, ahlâkîletiren Âkif Bey’dir. Sihri iir, iiri fikir, 

fikri imân yapan odur; onun sehhâr kalemi, mâhir karîhas›d›r.

As›rlardan beri Osmanl› Edebiyat›’n›n nâsiye-i lâkaydine iir nâm›yla yaz›lan 

kara yaz›lar› Âkif Bey’in nezih kalemi silmi, hakk› hak bilmi, vehm u hayâl 
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yerine hakikat, unf u iddet yerine rahm u rikkat, irk u ehvet yerine ahlâk 

ve eriat; medâyih-i ucmâneye bedel millî ve ‹slâmî tevik ve irad, hicv u 

rezalet makam›nda hakîmâne intikad, ye’s ve teselli yerine ümid-âver azm u 

iman terâneleri düzmü, ahnâmeler yazm› biricik airdir. Onun Safahat’› 

hem mustakil bir iir dünyas›, hem bir mefkûre mecmuas›, hem de bir 

belâgat-› mucize defteridir. Âkif ise, bu kitab-› kâinat›n kâtib-i ebla¤›, bu 

iir-i muhalledin âir-i yektâs›, bu mefkûre-i ulviyyenin mütefekkir-i zî 

irfan›d›r. Bana kal›rsa, Âkif Safahat’› yazm›; Safahat, Mehmet Âkif Bey’in 

nâm›n› ‹slâm hâf›zas›na kaz›m›t›r. Âkif Bey denilince, Safahat; Safahat 

an›l›nca büyük ‹slâm âiri anla›l›r. Ta’lik ve tavsife hacet yok; Âkif Bey öldü. 

Safahat ölmeyecek. Büyük âir dünyam›zdan çekildi, büyük iir ise ebedîdir. 

iirin ya›yor, fakat sen öldün büyük âir; halefsiz selef. Senin yar›m as›r 

hazîn hazîn a¤lad›¤›n ‹slâm âlemi bugün senin için, için için a¤l›yor… Cenâb-

› Hak seni garîk-i rahmet eylesin…! Fakat biz ne olal›m..? Bizim derdimizi, 

enînimizi bizim dilimizden kim terennüm edecek..? Sana rahmet, sana 

ükrân;  sana hasret, sana gufrân, büyük ve riyas›z ‹slâm airi Âkif Bey...!

Ta‘bir-i câiz ise, bu iirin zaten Âkif Bey’le beraber ‹slâm’›n vaziyet-i bedbah-

tânesne a¤layarak fersiz kalan gözlerimden girye orta¤›m›n, mâtem-i üstâd›-

m›n zayâ‘-i ebedîsine kar› dökülmü birkaç damla gözya›, kalbimde 

besledi¤im sevgiden bugün mahrûmiyet sâikasiyle yükselmi bir feryâd-› 

takdîs ve mehabettir.

Mehmet Âkif Bey Öldü

Bir âir-i mülhem idi Âkif, o büyük zât; 

Âkif gibi üstâd-› beyân geldi mi, heyhât? 

Âdâb edebiyât ile z›d addelirken, 

Feyzinle bunun z›dd›n› sen eyledin ispat. 

i’ir olmu idi mühir-i her fuh-u fezâhat; 

i’rinde edeb buldu edebsiz edebiyât. 

Bir münbit-i er olmu idi hâk-› belâgat; 

Bir tohm-i edeb zerk ederek eyledin inbât. 

Türk i’rini, fen nazm›n›, âdâb-› beyân›;  

Âkif’le beraber al›yor âlem-i emvât. 

Mefkûre-i ‹slâm’› belâgatla kulûba,  

Telkîn edecek hâme bugün sustu mu heyhât? 

i’ir ile uuru o bar›t›rd› yegâne; 

Âkif, o yüce âir-i kahir, o büyük zat..! 

Bir menk›be-i fahr u rehâ fikr u hayât›n; 

Bir âbide-i i’r u ehâmet Safahat’›n. 

Ümitlere rûh, rûhlara ümit veriyordu; 

Cokun kaleminden taan ulvî nefahât›n. 

Hassâs yüre¤in âlem-i ‹slâm’a mekkard›; 

Bir cevhere-i rüd u edepti kelîmât›n. 

Âkif, seni takdîs edemez kavl u kalemler, 
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Timsâl-› ilâhîsi idin azm u sebât›n. 
Bîçârelerin derdine dermân›n yazd›n; 
Nûrun ile esrâr›n› y›rtt›n zulûmât›n. 
i’rin elimizde, dilimizde, dilimizde; 
Ey âir-i mâhir!, nerede anl› hayat›n? 
Ey neyyir-i lâmi‘ bat›verdin mi nihayet? 
Lâkin ebedî sönmeyecektir leme‘ât›n. 
Öksüz kalarak a¤layacak hâme-i irfân; 
Billâhi k›yamet oluyor i’re memât›n. 
Tasvîr-i fecâyi‘de yegâne kalemindi; 
Tefhîm-i dekâikte say›lmaz hidemât›n. 
Tahkîk-i hakâikte sözün söz idi Âkif; 
A‘lâ-y› meâlîde büyüktü hem memât›n. 
Teshîr-i kulûb etti senin sihr ü beyân›n; 
i’rin ile sihrinle yay›ld› hikemât›n. 
Bir mürdeyi ihya edecek mertebe kudret; 
Telkîn ediverdi o bülend-i rûh kelimât›n. 
Kudsiyyet-i agrâz ile ulviyet-i elfâz; 
Mevlûd-i kemâlin idi âhid nefehât›n. 
Bir defter-i iman ve meâlî Safahat’›n; 
Allah’›na ibrâz ediver, elde berât›n. 
Ey harîkalar mübdi‘-i zî kudreti âir; 
Dilbeste-i i’rin oluyor cümle meâir. 
i’rinle senin gû u lisanlar mütezeyyin; 
Feyzinle zuhûr eyledi en anl› mezâhir. 
Tasvîr-i menâz›rda ne câzipti beyân›n; 
Öldün, ebedî imdi yetim kald› menâz›r. 
Ey rûh-i ebâb, ma’er-i âtî Safahat’›; 
Al kalbine tak, ondad›r en tatl› mefâhir. 
Bir kenz-i edeb, bâg-› behâ, mushaf-› hikmet; 
Suhfunda defîndir nice k›ymetli cevâhir. 
Ey murg-i hayâl ufk-i tehayyülde yorulma; 
Gelmez bu gibi âleme bir âir-i mâhir. 
Âkif yüre¤im savme‘a-i i’rine Âkif; 
Takdîs edecek nâm›n› ahfâd u evâh›r. 
Kanûn-› mübînindi senin er‘-i Muhammed; 
Teblî¤ine hâdimdi hep o i’r-i muhalled. 
Öldünse de, Âkif, ebedîsin, ebedîsin; 
Ahlâf›n unutmaz seni, billâhi, müebbed. 
E‘ar›n eder fikrini âlemlere i‘ar; 
Asâr›n olur sayt-› cihangîrine ma‘bed. 
“Hassân” ile sen Cennet-i a‘lâ’da gezerken; 
Tahsîn ediyor i’rini her i’r-i mümecced. 
Bir âir-i Peygamber idi Hazret-i Hassân; 
Peygamberimin er‘ine sen i’r-i mücerred. 
i’rin ile bir îr-i beyâbân-› beyând›n; 
Nâ-refte yolun yolcusu bir âir-i ecled. 
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Rabb›m seni hem hezm-i cemâl eylesin, âmîn! 
Tavsîfine yetmez nice bin tane mücelled.  
Ta’lik edecek sînesine i’rini ahfâd; 
Her hâf›za h›fz eyleyecektir ile’l-âbâd.

                                                                                         30 evvâl 1355

Büyük Şair Mehmet Âkif

Âkif denilince koca bir heykel-i rifân; 
Bir âbide; güyâ ki oyulmu kayalardan. 
Kalbinde kudurmu gibi volkan; 
Rûhunda köpürmü gibi tufan. 
Her nâlesi bir sâikad›r ar-› Hûda’ya; 
Her âh› birer bârikad›r arz u semâya. 
Seller gibi sahrâlara, dünyalara erzân; 
Volkan gibi bir âte-i Sûzân u Fürûzân 
Eyler koca bir âbide-i i’r ü ehâmet 
Bir ümmete bir rehber-i irfân u hamâset. 
Heycân veriyor kalbe o üslûb-› selîsin; 
Rûhlarda kas›rga yap›yor i’r-i nefîsin. 
Mûnisti bütün hislere, mâtemlere mûnis; 
Bir ma‘kes-i rennân idi üslûb-i enîsin. 
Taht-› edebin yüksek idi ahikâlardan; 
‹lham›na fer alm› idin bârikalardan; 
Kalbinse atelenmi idi sâikalardan; 
Tab‘›n yarat›lm›t› bütün harîkalardan. 
Hep fecr-i bahar, ebr-i seher, kavs-i kuzahlar 
Elvân›n› sundu sana ey hâme-i sehhar..! 
Sen hilkati hilkat gibi tasvîr ediyordun; 
Yetmez mi idi sanki ya o hilkat-› Cebbâr? 
Sen hâme-i tasvîrini mehtâba bat›rd›n; 
Nurlarla yaz›p f›trat› i’rinde yat›rd›n. 
Her mâteme, her nâleye ehbâlini gerdin; 
Âlemleri sen meher-i ear›na serdin. 
Masumlar›n elhân›n› i’rinle duyurdun; 
Sen a¤lad›n, efgân›n› dünyaya duyurdun. 
Mazlûmlara dil oldu o feryâd-› mehîbin; 
Rûhlarda bütün ça¤lad› sen her ne buyurdun.

                                                                                               7 ubat 1956

Kaynak: Muhammet Aruçi, “Üsküp’te Mehmet Âkif’in Vefat›”, Dergâh, S. 72, ubat 1996, s. 22.255 

255 Metnin aslı, Fettah Efendi’ye ait yazma şiir def-

terindedir. Yazı ve şiir ilk defa Sofya’da neşredi-

len Medeniyet gazetesinde, 6 Şubat 1937’de 

yayımlanmıştır.
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310.

Şâir-i Ârif Mehmet Âkif’in târîh-i irtihâli

Ahmed Remzi Dede [Akyürek]

M›sra-› ber-ceste-i beytü’lkasîd-âirân 

Dense elyak zât›na nazm-› ser-âmed Âkif’in

Matla-› hüsn-i beyân tab‘-› bedayi‘-perveri 

Feyz-i Rûhü’l-Kuds ile i’ri müeyyed Âkif’in

Mümteni‘ tanzîri sehl-i mümteni‘ manzûmeler 

Al oku dikkatle âsâr› muhalled Âkif’in

Bî-tekellüf i‘rinin tersi‘ u tecnîsi beli¤ 

Her kitâb› olmal› zerle mücelled Âkif’in

Â›k-› dîn ü vatan millet fedâisi idi 

Sîne-i ümmettedir nâm› müebbed Âkif’in

Oldu mehcûr-› vatan kald› M›s›r’da bir zaman  

Câmiu’l-Ezher’de de fazl› müâhed Âkif’in

Haste-, bî-tâbedip encâm› kahr-› Kâhire 

Geldi ‹stanbu’a za‘f› pek müedded Âkif’in

Ümm-i dünyaâ merhamet eyler mi yâ evlâd›na 

Bir teselliyedi tedâvîsi mücerred Âkif’in

Rûhuna el-fâtiha etti cihâna el-veda‘ 

Meskeni olsun civâr-› pâk-i Ahmed Âkif’in

Nezm edildi r›hleti târîhi Remzî nokta-dâr 

Kasr-› cennet beytidir âir Muhammed Âkif’in

                                                    13 evval 1355/27 Kânûn-› evvel 1936

Kaynak: Yakup afak, “Ahmed Remzi Dede’nin Mehmed Âkif Bey için yazd›¤› tarih”, 

Yedi ‹klim, c. 20, S. 201, Aral›k 2006, s. 83-85. (Çantay, Âkifnâme, s. 236’da da yer alm›t›r).

Mevlevî şeyhi, şair Ahmet Remzi Dede (Akyürek) 
Üsküdar Mevlevîhânesi postnîşini iken tekke ve 
zaviyelerin kapatılmasıyla Üsküdar Selimağa 
Kütüphanesi memurluğuna tayin edilmişti.

(İsmail Kara arşivi)

Ahmed Remzi Dede’nin elyazısıyla Âkif’in vefatına 
tarih düşürdüğü mısralar.
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311. 

Mersiye ve Târih

Kuşadalı Ali Rıza Efendi [Çarşanba]

Âhi mine’l-mevti ve âlâmihî 
Âhi mine’l-fevti ve eskâmihî

Yâ ‹lâhe’l-Âlemîn, Âkif kulun âlem gibi 
Lutfuna muhtaçd›r, lutf u kerem k›l bu kula. 
Ma¤firet eyle zünûbu var ise yâ Rabbenâ, 
Merhamet eyle anâ, dilhâh›n› âsan bula. 
Yâ ‹lâhî, bu kulun, bir bülbül-i eyyâm idi 
Sevk ederdi halk› tatl› söz ile do¤ru yola. 
Do¤ru söyler, hakdan ayr›lmaz Ömer-sîret idi. 
Mâsivâya meyli yokdu, yokdu meyli bir pula. 
Bülbülün ârâmgâh› gülen ü bustân olur

Âkif’in, Yâ Rab, mahalli Ravza-i Cennet ola.

102+1253=1355   14 evval Pazartesi(28.12.1936)

Dîger

Âkif öldü, sa¤ kalan dünyâda ân›n nâm›d›r 
Nâm›n› ibkâ  eden âsâr›d›r, erkâm›d›r. 
‹nk›lâbât-› cihan kânûn-› Hak ahkâm›d›r 
Âhlar bîhudedir, ölmek hayat encâm›d›r 
A¤latan insanlar› hep ayr›l›k âlâm›d›r 
Ey gönül, âh eyle kim, âh eylemek hengâm›d›r 
Ey gözüm, kan a¤la kim, kan a¤lamak eyyâm›d›r

(Fuzûlî merhûmun u beyti her parça âh›r›nde okunacakt›r)

Göçdü Âkif Bey, bütün erbâb-› irfan a¤las›n 
Ba¤r›na ta ba¤las›n, yârân ü ihvân a¤las›n 
Yolsun ats›n saçlar›n, zükrân ü nisvân a¤las›n 
Ehl-i ilm ü ma’rifet, ashâb-› vicdân a¤las›n 
Tûtiyân feryâde gelsin, andelîbân a¤las›n

(Eyzan)

Ey, büyük bir âiri köhne cihân›n gitdi âh, 
Gelmez art›k dehre böyle âir-i irfan-penâh 
‹lmine, irfân›na âsâr›d›r âdil güvâh 
Ma¤firet eyle ‹lâhî, Âkif etmise günâh, 
Olsun Allâh›m anâ Firdevs-i â’lâ cây-gâh.
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(Eyzan)

Herkesin m›kdâr›n› i’lâm eden güftâr›d›r, 
âirin esrâr›n› i’âr eden e’âr›d›r. 
Gösteren efkâr›n› insanlar›n âsâr›d›r 
Âkif’in dünyây› hayrân eyleyen efkâr›d›r 
Nâm›n› i’lâ eden ebyât-› âte-bâr›d›r.

(Eyzan)

Âkif’in ahvâlini bilmekse maksûdun e¤er, 
Sende âyed var ise do¤ru terâzû-y› nazar. 
Mû-bemû âsâr›n› gözden geçir âm u seher 
Mutlakâ do¤ru haber verir müessirden eser 
âirin ahvâlin ö¤renmi olursun serteser

(Eyzan)

Mîr Âkif âir-i mehûr ü âlî-ân idi. 
Terceme, tefsîrde allâme-i devrân idi. 
i’r ü inâda hele ummân-› dürr-efân idi. 
Türk lisân›nda tasarruf onca çok âsân idi. 
En büyük âirler ân›n nazm›na hayrân idi.

(Eyzan)

A¤lay›n, feryâd edin, mâtem tutun ey âiran, 
Gözlerin yumdu cihandan bir edîb-i nüktedan 
Ân›n olmudu makâm ü câh› fark-› ferkadan 
imdi vâ-hayfâ, vücûdu toprak alt›nda nihan 
Murg-› rûhu Cennet-i Ulyâ’y› tutdu âiyan

(Eyzan)

‹ftirâk› Hazret’in yakd› benim cangâh›m› 
Âsumâna eyledim îsâl enîn ü âh›m› 
A¤las›n gökde melekler, dinleyip eyvâh›m› 
Gâib etdim elli y›ll›k muhterem hemrâh›m› 
Âh ölüm, ald›n götürdün yâr-i âlî-câh›m›

(Eyzan)

Yâd edip nâm-› bülend-i âiri subh ü mesâ 
Dök gözünden kanl› yalar, eyle ›zhâr-› vefâ. 
Âte-i firkatle da¤la sîneni, a¤la R›zâ, 
A¤lamakd›r haste-i hicrâna dârû-y› ifâ. 
Da¤lamakd›r, ehl-i derdin derdine en son devâ.
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(Eyzan)

Çâk çâk et sîneni, a¤la hazîn âvâz ile 
A¤las›n ehl-i zemîn ü âsuman senle bile 
Hayrla yâd et, hayâl-i yâr geldikçe dile. 
Âkif’i Firdevs’e koysun, Hazret-i Hak’dan dile 
Gezsin âlemde mubârek ismi dillerden dile

(Eyzan)

Okuyun ihlâsla bir Fâtiha, ey â›kan 
Feyz-i Kur’ân-› Kerîm’le rûhu olsun âd-mân 
Bu duâ-y› bîriyây› eyleyin vird-i zebân 
Kald› bülbülsüz gülistân-› cihân-› hüsn ü ân 
Olsun Allâh›m, Mehemmed Âkif’e Cennet, mekân

(Eyzan)

‹stedim târîhini yazmak bu merd-i ârifin 
Bekledim ihbâr›n› bir lahza rûh-› kâifin 
Geldi hamd olsun, nidâ-y› ma’nevîsi hâtifin 
Müstecâb oldu duâs› bu R›zâ-y› râifin

Ravza-i Cennet ola, yâ Rab, mahalli Âkif’in
Âmin, âmin, âmin 1253+102=1355   14 evval,  2. Gün

Ey gönül, âh eyle kim, âh eylemek hengâm›d›r 
Ey gözüm, kan a¤la kim, kan a¤lamak eyyâm›d›r

Kaynak: U¤ur Derman, “Âkif Bey ‹çin Yaz›lm› Bir Mersiye ve Târih Manzûmesi”, I. 
Uluslararas› Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu: Bildiriler 19-21 Kas›m 2008, editörler: Gökay Y›ld›z 
vd¤r.,  Burdur : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2009. c. 1., s. 773-777. (Ayr›ca bkz. Çantay, 
Âkifname, s. 233-235).
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Dallar ve çiçekler arasından fikre ve şiire uzanmak.
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[Akyüz], [Ali] Kâmi: 1873-1945. Mekke’de do¤du. Peyami Safa’n›n amcas›d›r. Daha çok Bat› kla-

siklerinden yapt›¤› tercümelerle tan›nd›. ‹stanbul Fatih Askerî Rüdiyesi ve 

Darüafaka’da okudu. Hariciye, Posta ve Telgraf Nezaretlerinde çal›t›. Darüafaka 

Lisesi Müdürlü¤ü vazifesinde bulundu. Servet-i Fünûn, ‹çtihad, Resimli Gazete ve Cum-

huriyet’te yazd›. Goethe, Flaubert, Tolstoy ve Constant’tan tercümeler yapt›. Mektep 

Alemi, Yurt Bilgisi, ‹çtimaiyat eserlerindendir.1937’de Anadolu gazetesine Nurullah 

Ataç’›n Âkif’i eletirmesine cevaben bir mektup yaz›p göderdi.256 [bir yaz›: 91.]

[A. Kemal]Ergenekon: 1937’de Mehmet Âkif’in Kabri için broüründe “Mezars›z air” facias›n›n 

son perdesi” isimli bir piyes yazd›. [bir yaz›: 103. içinde]

[M. Kemal] Ergenekon: 1915-1938. 1938’de Edebiyat Fakültesi’nde beinci sömestr ö¤renci-

siydi. 1937’de Mehmet Âkif’in kabri için gerekli miktar› kar›lamak üzere üniversite 

ö¤rencilerinin giriimiyle ç›kar›lan broür yazarlar›ndand›r. Âkif’in kabrini ziyaretten 

bir ay sonra vefat etti ve Âkif’in yan›na gömüldü.257 [bir yaz›: 102. içinde]

[Zaimoğlu], Ziya İlhan: 1912-1956. Üsküp’te do¤du. Kemal Tahir’in 1950 Öncesi iirler ve Ziya 

‹lhan’a Mektuplar’›nda ad› geçen air-avukat. Bir Ses ‹ki Na¤me (1931), Memleket Havas› 

(1946) eserlerindendir.258 [bir yaz›: 47.]

A. R.: 1937’de Hukuk Fakültesi’nde ö¤renci. 1937’de Mehmet Âkif’in kabri için gerekli miktar› 

kar›lamak üzere üniversite ö¤rencilerinin giriimiyle ç›kar›lan broür 

yazarlar›ndand›r. Ancak ismi ve soyismi zikredilmemitir. [bir yaz›: 103. içinde]

A. Seyrani: Eref Edip’in kitab› için Rize’den yazan biri. [iki yaz›: 82. ve 83.]

Acun, Niyazi: 1330-2000. Susurluk’ta do¤du. Lise mezunudur. 1932’de Son Posta Gazetesi’nde 

muharrir olarak çal›maya balad›. Dünya Petrol Tarihi ve Türk Petrolü, Yeralt› Ormanlar› 

ve Linyitlerimizin Yak›lmas› gibi eserleri vard›r.259 [bir yaz›: 17.]

Ağaoğlu, Ahmet: 1869-1939. Azerbeycan’›n Susa ehrinde do¤du. Paris’te Hukuk Fakültesi’ni ve 

College de France’› bitirdi. Türk Yurdu Mecmuas›’n›n ve Türk Oca¤›’n›n kurucu-

lar›ndand›r. ‹kinci ve Üçüncü Büyük Millet Meclisi’nde Kars mebuslu¤una seçildi. 

Ankara Hukuk Fakültesi’nde ve ‹stanbul Üniversitesi’nde profesör olarak vazife ald›. 

Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nde bamuharrirlik yapt›. Üç Medeniyet, Türk Hukuk Tarihi 

gibi önemli kitaplara imza att›. [bir yaz›: 178.]

Akay, İ. H. [İsmail Hakkı]: Bal›kesirli. Ö¤retmen ve folklor derlemecisidir. Çepniler Bal›kesir’de 

(1935), Bal›kesir Halkiyat› (1942) önemli eserleridir.260 [bir yaz›: 252.]

Aksekili, Ahmed Hamdi: 1887-1951. Dârulfunûn Ulûm-› Âliye-i Diniye ubesi’nde ve Dâru’l-

H›lafeti’l Aliye Medresesi’nde okudu. 1939’dan 1947’ye kadar Diyanet Reis Muavini, 

1947’de Diyanet ‹leri Bakan› oldu. S›rat-› müstakîm ekibi içinde yer ald› ve daha sonra 

Sebilürread ad›yla ç›kan bu mecmuada bir çok yaz›s› yay›mland›. Dinî Dersler (3 kitap, 

Sessiz Yaşadım  
Yazılarının Muharrirleri

256 Mehmet Âkif Bal, Trabzonlu Ünlü 
Simalar ve Trabzon’un Ünlü Aileleri, 
Çatı Yay, İstanbul, 2007, s. 96.

257 Eşref Edip, Mehmed Âkif, s. 631; 

Yüksek Öğretmenliler Albümü, 1848-

1937, [y. y., y. t.]

258 Kurdakul, a. g. e., s. 433.

259 http: //www.cankaya.gov.tr./tr—acık 

lamalar/05.01.200277

260 M. Şakir Ülkütaşır, Cumhuriyet’le Bir-
likte Türkiye’de Foklor ve Etnografya 
Çalışmaları, Başbakanlık Kültür 

Müsteşarlığı Cumhuriyet’in 50. 

Yıldönümü Yay: 1, Ankara, 1973, s. 

59-60.
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1920, 1921, 1923), Ahlâk Dersleri (1924), Askere Din Dersleri (1925) önemli eserlerindendir. 

[bir yaz›: 245.]

Akyürek, Ahmed Remzi Dede: 1944’te vefat etti. Son devir mevlevîlerindendir. Tekke ve zaviye-

ler kapat›ld›ktan sonra 1927’de Selima¤a Kütüphanesi ba memurlu¤una atanm›t›r.  

[bir yaz›: 310.]

Ali Süha: bkz. Ali Nüzhet Göksel. 

Alpyörük, Orhan: 1938’de T›b Fakültesi’nde ö¤renci. Âkif’in kabri için ç›kar›lan broürde yazar. 

Hakk›nda Türk Locas›’na kay›tl› birinci seviyede farmason oldu¤una dair bir bilgi var-

dır.261 [bir yaz›: 103. içinde]

Akmansü, Halit: 1884-1953. Kastamonu Daday’da do¤du. Kastamonu Askerî Rüdiyesi ve Bursa 

Askerî ‹dadîsi’nden mezun oldu. Yüksek tahsilini ise Harbiye’de yapt›. Birinci Kanal 

Hareketi’nde ve Millî Mücadele’de yer ald›. ‹kinci Meclis’te Kastamonu mebuslu¤u 

yapt›. 262 [bir yaz›: 291.]

Ararat, Hafız Yusuf: 1879-1963. Heybeliada Bahriye Rüdiyesi’ne ba¤l› Mene-i Küttab-› 

Bahriye’ye devam etti. Kuleli Askerî ‹dadîsi’nde edebiyat ö¤retmenli¤i yapt›. 

Memuriyet hayat› boyunca özel kalem görevinde bulundu. Mükilât-› Fuzulî, Kur’an-› 

Kerim ‹çin Çiçekli Elifbe (1953) eserlerindendir. [iki yaz›: 268., 308.]

Arı, Şevket: 1988-1979. Halkal› Ziraat Mekteb-i Âli’sinden 1913’te mezun oldu.1917 y›l›nda 

Kayseri Dârü’l-Eytam müdürlü¤ü, 1923 y›l›nda Adana Ziraat Mektebi müdürlü¤ü, 

1925 y›l›nda Ziraat Vekâleti Ziraat Aletleri ubesi müdürlü¤ü, 1926 y›l›nda Çifteler 

Çiftli¤i müdürlü¤ü yapt›. K›rdan Bay›rdan (1998) ve Sabr›m› Denedim (1999) eserlerin-

dendir.263 [bir yaz›: 307.]

Arık, Remzi Oğuz: 1900-1954. Adana’da do¤du. Fransa’da Arkeoloji tahsili yapt›. Millet adl› bir 

dergi ç›kard›. Alacahöyük Kaz›lar› (1935), Müze, Tarih ve Folklor Çal›malar› (1947) önem-

li mesleki eserleridir. Milliyetçilik ve Türk kültürü üzerine de yaz›lar› olan Remzi O¤uz 

Anadoluculuk hareketi içinde önemli bir isimdir [bir yaz›: 284.]

Artam, Nurettin: 1900-1958. ‹stanbul’da, bir eyh çocu¤u olarak do¤du. Toplu ‹¤ne bal›¤› ile Ulus 

ve Vakit gazetelerinde yaz›lar yay›mlad›. Bal›ca eserleri, Bo Saatlerde (1933), Var›m 

Yo¤um(1933) ve Seccade (1945)’dir.264 [dört yaz›: 38, 94, 134, 196.]

Aşkun, Vehbi Cem: 1909-1979. Sivas’da do¤du. Sivas’ta K›z›l›rmak, ve Ülke gazetelerinde 

bamakaleleri yay›mland›, Yayla dergisini de kendisi ç›kard›. Ulusal Duyular (1935), 

Sivas Folkloru (1941-1943), Sivas airleri(1948), önemli eserlerindendir.265 [bir yaz›: 18.] 

Ataç, Nurullah: 1898-1957. ‹stanbul’da do¤du. Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun y›llar 

ö¤retmenlik yapt›. 1921’de Dergâh dergisinde yaz› hayat›na balad›. Daha sonra kendi-

sine “air makinesi” ad›n› takt›ran iir eletirilerine balad›. 1945’te ö¤retmenlikten 

ayr›l›p tercümanl›k ve gazetecilik yapt›. [yedi yaz›: 68, 88, 95, 105, 153, 224, 243.]

Atay, Falih Rıfkı: 1894-1971. ‹stanbul’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 

yüksek tahsilini tamamlad›. Servet-i Fünûn, ehbal, Yeni Mecmua, Tanin’de erken 

yalar›ndan itibaren yazarl›k yapt›. Akam gazetesinin kurucular› aras›nda bulundu. 

Atatürk’ün Bana Anlatt›klar› (1955), Çankaya (1969) önemli eserlerindendir. [iki yaz›: 

65- 94.]

Atsız, Nihal: 1905-1975. ‹stanbul’da do¤du. Irkç›l›k-Turanc›l›k yapt›¤› yaz›lar› sebebiyle defaat-

le yarg›land›. Yaz›lar›n› Ats›z Mecmua, Orkun ve Ötüken’de yay›nlad›. [iki yaz›: 96, 102. 

içinde]

261 Cevat Rıfat Atilhan, Türkoğlu Düşma-
nını Tanı, Akyurt Neşriyat, İstanbul 

1966, s. 116.

262 Göğem, a. g. e.

263 Şevket Arı, Sabrımı Denedim, Ötüken, 

İstanbul 1999.

264 İhsan Işık, Yazarlar Sözlüğü, Risale, 

İstanbul 1990, s. 47.

265 İbrahim Aslanoğlu, Sivas Meşhurları, c. 

1, Sivas 1000 Temel Eser, Sivas 2006, 

s. 148-151.
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Atsızayoldaş, M.: Bkz. Fethi Teveto¤lu. 

Aygut, Süleyman: Giresun’dan yazan bir yazar. [Bir yaz›: 189.]

Aykut, Mehmet Şeref: 1874-1939. Edirne mebuslu¤unda bulundu. 1919’da Trakya Paaeli 

Gazetesi’ni ç›kard›. Cemiyet ve Muhalifleri, Hanedan ve Millet (1923) gibi eserlere imza att›. 

Malta sürgünlerindendir.266 [bir yaz›: 63.] 

Aymutlu, Ahmet: Edebiyat ö¤retmeni. Önemli eserleri aras›nda, Arûz: Türk iirinde kullan›lan 

aruz vezinleri ve örnekleri (1943), Hece Vezinleri ve Örnekleri (1957) ve Fatih ve iirleri, Divan› 

Avni Fatih Avni Mehmed II, 886/1481 (1959) vard›r.267 [bir yaz›: 156]

Balaşoğlu, Necati: Folklorcu. Karadeniz Destan ve Deyileri (1946), Büyük Hatip Hamdullah Suphi 

ve Türk Gençli¤i eserlerindendir. 3 Eylül 1946’da kurulan Türk Kültür Çal›malar› 

Derne¤i’nin üyeleri aras›ndad›r. Bu dönemde Hukuk Fakültesi talebesidir.268 [bir yaz›: 

288]

Balcıoğlu, Tahir Harimi: 1892-1952. Edremit’te do¤du. Ezher mezunu. Cumhuriyet’ten sonra, 

Diyanet ‹leri Bakanl›¤› taraf›ndan, tüm Ege bölgesine vaiz olarak tayin edildi. Son 

Havadis gazetesinde yaz›lar yazd›. Tarihte Edremit ehri, Türk Tarihinde Mezhep Cere-

yanlar›, Tarih-i Medeniyette Kütüphaneler gibi birçok kitab›n yazar›d›r.269 [bir yaz›: 259]

Balkan, Ethem Ruhi: 1873-1949. Avukatl›k ve Gümilcine mebuslu¤u yapt›. Ayr›ca 1946’da 

Türkiye ‹çi ve Çiftçi Partisi’nin kurucular› aras›nda bulundu.270 [iki yaz›: 159-175.]

Balkaya, Mithat: 1936’da Servetifünun’da Âkif için için yazd›¤› bir iiri yay›mland›. [bir yaz›: 58.]

Banarlı, Nihat Sami: 1907-1974. Edebiyat Fakültesi’nden ve Yüksek Ö¤retmen Okulu’ndan 

mezun oldu. 1948 y›l›ndan itibaren Hürriyet Gazetesi’nin Edebi Sohbetler sütununda 

devaml› yaz›lar yazd›. 1958 y›l›nda Yahya Kemal Enstitüsü yay›n ilerini yürüttü. Millî 

E¤itim Bakanl›¤› 1000 Temel Eser ve Ça¤da Türk Yazarlar› komisyonlar›na üye ve bakan 

seçildi. Dâsitân-› Tevârih-i Mülûk-› Âl-i Osman ve Cemîd ü Hurîd Mesnevîsi isimli mezu-

niyet tezi, Türkçe-edebiyat ders kitaplar› ve iki ciltlik Resimli Türk Edebiyat› Tarihi 

önemli eserlerindendir. [bir yaz›: 292]

Bayülken, Korkut: Âkif’in vefatından sonra Bal›kesir’den sesini duyuran bir yazar. [bir yaz›: 81]

Bekman, Münir Müeyyet: 1902. Yanya’da do¤du. 1920’de Yenigün’de çal›maya balad›. Misket, 

Kâtibim gibi pek çok roman yazd›. Ayr›ca ‹kinci Cihan Harbi Kronolojisi: Sonuna Kadar 

(1944) isminde sekiz ciltlik bir çal›ma haz›rlad›.271 [bir yaz›: 9.] 

Belge, Burhan: 1899-1967. am’da do¤du. Demokrat Parti’nin kurulmas›nda etkin rol oynad› ve 

partinin resmî yay›n organ› olan Zafer Gazetesi’nde bayazarl›k yapt›. Manisa 

milletvekilli¤inde bulundu. [bir yaz›: 93]]

Bilgili, Ali İlmî Fanî: 1877-1964. Kars’ta do¤du. Mersin Rüdiyesi ve Adana ‹dadîsi’nden mezun 

oldu. Ayr›ca medrese tahsilinde bulundu. Memuriyet ve muallimlik yapt›. II. 

Merutiyet’in ilan›ndan sonra Rehber-i ‹tidâl ad›nda bir gazete ç›kard›. Dervi Sükûtî 

müstear›yla Volkan gazetesinde yaz›lar› yay›mland›. Ferdâ gazetesinde Frans›zlara des-

tek verdi¤i gerekçesiyle 150’likler listesine girdi.272 [bir yaz›: 89]]

Bilmen, Ömer Nasuhi: 1882-1971. Erzurum’da do¤du. Türkiye Cumhuriyeti’nin beinci Diyanet 

‹leri Bakan›’d›r. ‹stanbul ‹mam-Hatip Okulu ve Yüksek ‹slâm Ensti-tüsü’nde usul-i 

f›k›h ve ilm-i kelam dersleri okuttu. Temyiz Mahkemesi er’iyye Dairesi Mümey-

yizli¤inde de bulundu. 1941 y›l›nda seçimle ‹stanbul Müftülü¤üne tayin oldu. 30 

Haziran 1960 tarihinde Diyanet ‹leri Bakanl›¤›na getirilerek Türkiye Cumhuriye-

ti’nin beinci Diyanet ‹leri Bakan› olmutur. Hukuk-› Islamiyye ve Islahat-› F›kh›yye 

266 Cemal Kutay, Üç Devirde İrfan ve Vicda-
nının Hasreti Millet ve Devletini Arayan 
Adam Mehmed Şeref Aykut, Teknografik 

Matbaacılık ve Tic. A. Ş., İstanbul 1985.

267 Ahmet Aymutlu, Fatih ve Şiirleri, Divanı 
Avni Fatih Avni Mehmed II, 886/1481, 
M. Sıralar Matbaası, İstanbul 1959.

268 Muammer Taylak, Saltanat, II. Meşru-
tiyet ve I. Cumhuriyet’te Öğrenci Hare-
ketleri, Başnur Matbaası, Ankara 1969, 

s.183.

269 Güllü Yıldız, “Çok Partili Hayata Geçiş 

Aşamasında Çıkan Mühim Bir Dinî 

Dergi: Kutlu Bilgi”, Müteferrika, Kış 

2007, s. 32.

270 Altan Deliorman, Kırık Kanatlı Jöntürk, 

Bayrak Basım Yayın Dağıtım, İstanbul 

1997, s  9-15; Kemal H. Karpat, Türk 
Demokrasi Tarihi-Sosyal, Ekonomik, 
Kültürel Temeller, İstanbul Matbaası, 

İstanbul 1967, s. 369.

271 Nurettin Can Gülekli-Rıza Onaran 

(haz.), Türkiye Birinci Millet Meclisi 50. 
Yıldönümü, Başbakanlık Kültür Müs-

teşarlığı Cumhuriyet’in 50. Yıldönümü 

Yay.:8, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 

1973, s. 263-266.

272 Abdullah Uçman-Handan İnci (haz.), 

Bir 150’liliğin Mektupları- Ali İlmî 
Fânî’den Rıza Tevfik’e Mektuplar, 
Kitabevi, İstanbul 1998, s. 10-17.
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Kâmûsu, Kur’an-› Kerim’in Türkçe Meali Alisi, Kur’an-› Kerim’in Türkçe Tefsiri, Büyük 

Tefsir Tarihi önemli eserlerindendir. [bir yaz›: 191.]

Bornavalı, Lütfü: 1914’te ‹zmir’de do¤du. 1942’de Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.273 

E¤itim ve yak›n tarih üzerine Hareket dergisinin 1942-1949 y›llar› aras›nda yaz›lar› 

neredildi. [bir yaz›: 283.]

Bozok, Hüsamettin: 1916-?, ‹stanbul’da do¤du. Fen Fakültesinden mezun oldu, 1936’da Yeni 

Adam muharrirli¤ine balad›. Yurt ve Dünya ve Yürüyü’te yazd›. 1969-1972’de ‹stanbul 

ehir Operas› bas›n müavirli¤inde bulundu. Emile Zola (1940), Portreler (1941) eserle-

rindendir.274 [bir yaz›: 217.]

Boztepe, Şükrü: Âkif’i hastal›¤›nda ziyaret eden gençlerden. Maltepe Lisesi’nde talebe iken Ali 

Ekrem Bolay›r’›n talebesi olmutur. [213]

Bumin, Mecit: 1916-1985. Yusufeli’nde do¤mutur. ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi –

Frans›zca- Röntgen Mütehass›sl›¤› ve Hükümet tabipli¤i yapm›t›r. IX. dönem  Çoruh 

milletvekilli¤inde bulunmutur.275 [bir yaz›: 300.]

Bölükbaşı, Rıza Tevfik: 1869-1949. T›p tahsili yapt›. Osmanl› döneminde mebusluk ve maarif 

naz›rl›¤›nda bulundu. Sevr Anlamas›’n› imzalayan Osmanl› delegesi olarak Yüz-

ellilikler aras›nda yer ald›¤› için uzun y›llar sürgünde yaad›. Serab-› Ömrüm (1934), 

Felsefe Dersleri (1911)önemli eserlerindendir. [bir yaz›: 290.]

Büngül, Nurettin Rüştü: 1882-1951. Konya’da do¤du. ‹stanbul Darülfünun Hukuk Fakül-tesi’ne 

bir müddet devam etti, daha sonra gazetecilikte karar k›ld›. Uzun y›llar gazetecilik 

mesle¤ini icra etti. II. Merutiyet’in ilan›ndan sonra Geveze, 1911’de de Cadaloz isimli 

mizah dergilerini ç›kard›. Eski Eserler Ansiklopedisi (1939), ark›lar›m (ark› 

Güfteleri-1944) en önemli eserleridir.276 [bir yaz›: 38 içinde]

Can, Dilâver: 1937’de D›ranaz dergisinde yazard›. 1 Aral›k 1938’de Sinop’ta yap›lan Atatürk 

Günü ‹htifali’ne konumac› olarak kat›ld›.277 [bir yaz›: 49.]

Can, Şefik: 1910-2005. Erzurum’da do¤du. 1935’de Kuleli Askerî Lisesi’nde Tahir Olgun merhu-

mun maiyetinde staj›n› tamamlayarak ö¤retmenli¤e balad›. Yine ondan Mesnevîhanl›k 

icazeti ald›. Önemli eserleri aras›nda Mevlâna Hayat› ve Eserleri, Klasik Yunan Mitolojisi, 

Mesnevî Tercümesi vard›r. [bir yaz›: 139.]

Celâl, Şefik: ? [bir yaz›: 155.]

Ceyhun, Abdülkadir: 1923. ‹stanbul’da do¤du. Petek dergisinin ‹ETT Memur ve Müstah-demleri 

Yard›m Cemiyeti ad›na ilk sahibi ve yaz› ileri müdürüdür. ‹lk kitab› Yeni Elbise (1958) 

dir.278 [bir yaz›: 158.]

Coşkun, Nusret Safa: 1915-1971. ‹stanbul’da do¤du. Son Meclis ve 1950-1960 Aras› Siyasi 

Olaylar›n ‹ç Yüzleri (1960) isimli kitaplara imza att›. Zaman, Son Posta ve Akam Postas› 

gazetelerinde yazd›.279 [bir yaz›: 122.]

Çağlar, Behçe Kemal: 1908-1969. Erzincan’da do¤du. Maden Mühendisli¤i mektebini bitirdi. 

Halkevleri’nin aç›l›› s›ras›nda Çoban ve Ergenekon piyesleriyle Atatürk’ün ilgisini 

kazand›, daha sonra da Halkevleri Müfettili¤i s›fat›yla Anadolu’yu dolat›. Erzincan 

milletvekilli¤inde bulundu. Erciyes’ten Kopan Ç›¤, Halkevler, Benden ‹çeri eserlerinden-

dir. [bir yaz›: 278.]

Çalıka, Ahmet Rifat: 1887-1963. ‹stanbul’da do¤du. ‹lk tahsilini Girit’te, Selanik  Askerî Rü-

diyesi’nde, idadi tahsilini Adana’da, yüksek tahsilini ‹stanbul Mekteb-i Hukuk’unda 

273 Nebioğlu, Osman, Türkiye’de Kim Kim-
dir, Yaşayan Tanınmış Kimseler Ansik-
lopedisi, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 

1961-1962, s. 160-161.

274 Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi 
1919-1965 Cumhuriyet Dönemi, 
Doğuş Matbaası, 1970?, s. 309; Şük-

ran Kurdakul, Çağdaş Türk Edebiyatı- 
Cumhuriyet Dönemi-2, Bilgi Yayınevi, 

İstanbul 1992, s.215. 

275 TBMM Albümü 1920-2010, c. II, s. 

554.

276 A. Sefa Odabaşı, 20. Yüzyıl Başlarında 
Konya’nın Görünümü, T.C. Konya Vali-

liği İl Kültür Müdürlüğü, Konya1998, 

s. 203-206.

277 Sami N. Özerdim, 10 Kasım-31 Aralık 
1938 Günlerinde Türk Basınında Ata-
türk İçin Yazılmış Yazıların Bibliyog-
rafyası, Türk Tarih Kurumu Yay., XII. 

Seri, No:3, Ankara 1958, s. 182.

278 Abdülkadir Ceyhun, Yeni Elbise, Petek 

Dergisi Yay. No:2, İstanbul 1958. Kita-

bın arkakapağında yazarın hayatına 

dair çok kısa bir bilgi vardır.

279 Hâfi Kadri Alpman, Portreler, Sile Mat-

baa ve Mukavva Kutu Fabrikası, İstan-

bul 1972, s. 76-79.
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yapt›. Yarg›çl›k ve savc›l›k, Kayseri Belediye Bakanl›¤› görevlerinde bulundu. 280 [bir 

yaz›: 304.]

Çamlıbel, Faruk Nafiz: 1898-1973. Bir müddet t›p tahsil etti. Daha sonra dergi ve gazetelere 

iirler yazd›. Muallimlikte bulundu. ‹lk Göza¤r›s›, Çoban Çemesi, Yayla Kartal› eserle-

rindendir. [bir yaz›: 15]

Çantay, Hasan Basri: 1887-1964. 1908’de bas›n hayat›na girdi. ‹lk ç›kard›¤› gazete Nasihat’tir. 

Bal›kesir, Y›ld›r›m, Karesi ç›kard›¤› di¤er gazetelerdendir. Kur’an-› Kerim ve Meâli (3 cilt 

1957), Âkifnâme (1966), Karagünler ve ‹bret Levhalar›, Hadis Meâlleri (3 cilt, 1958) eserle-

rindendir.281 [bir yaz›: 97.]

Çarşamba, Ali Rıza Kuşadalı: Ali R›za Efendi 1285/1868’de Kuadas›’nda do¤mu, ilk tahsilini 

memleketinde tamamlam›t›r. ‹stanbul’da Fatih Camii’nde on y›l dînî ilimler tahsîl 

etmitir. Rüdiye muallimli¤i ehâdetnâmesi ald›ktan sonra co¤rafya, hendese ve 

Türkçe hocal›klar›nda bulunmutur. Kuadal› Ali R›za’n›n –târihi belirlenememekle 

beraber- 1939’dan sonra vefat etti¤i anla›lmaktad›r.282 [bir yaz›: 311.]

Çataloğlu, Vedat: Hasan Basri Çantay’›n Âkifnâme kitab› için yaz›lm› 1937 tarihli bir mektubun 

sahibi. [bir yaz›: 248.]

Çavuldur, Ekrem: 1937’de Kaynak Mecmuas› yazarlar›ndand›r. Özellikle Karesio¤ullar›, Bal›kesir 

yöresinin Karesio¤ullar› döneminde durumu ve Osmanl›’ya geçii ile ilgili yaz›lar›yla 

tan›nmaktad›r.283 [bir yaz›: 64.]

Çelen, Ahmet Hamdi: 1892. Çerke’te do¤du. 1942-1950 y›llar› aras›nda Kastamonu millet-

vekilli¤i yapt›. Aç›ksöz gazetesinin kurucu ve sahibidir.284[bir yaz›: 297.]

D[erviş] Sükûtî: Bkz. Ali ‹lmî Fanî. 

Damar, Kemal: 1920’de Erzurum’da do¤du. 1941’de Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 

Erzurum ve Denizli Veteriner Müdürlüklerinden sonra 1964’te Bal›kesir Veteriner 

Müdürlü¤ü görevinde bulundu.285 [bir yaz›: 209.]

Daniş, Naci Sadullah: 1907 (1910?)-1974. ‹zmir’de do¤du. Halit Ziya Uakl›gil amcas›d›r. 

Mustafa Kemal’in ei Latife Han›m’›n day›s›n›n o¤ludur. Eczac› olarak balad›¤› 

memuriyetten sonra, Hakimiyet-i Milliye gazetesi, Demokrat ‹zmir, Yeni Gün, Resimli Ay 

gibi gazete ve dergilerde çal›t›.286 [üç yaz›: 34, 149, 212.]

Danişment, İsmail Hami: 1892-1967. Merzifon’da do¤du. Mekteb-i Mülkiye’den mezun oldu. 

Maliye Mekteb-i Âlisi’nde, Darülfünun’da ö¤retmenlik yapt›. Minber, Memleket, ‹râde-i 
Milliye gazetelerinde yaz›lar› yay›mland›. ‹zahl› Osmanl› Tarihi Kronolojisi (1947-1955), 

Türklerle Hind Avrupal›lar›n Mene Birli¤i (1935-1936), Türkçe Osmanl›ca Frans›zca Sözlük 
(1935) önemli eserlerindendir. [bir yaz›: 90.]

Daver, Abidin: 1886-1954. ‹stanbul’da do¤du. 1908’den sonra gazetecili¤i meslek edinerek, 

Tasvir-i Efkâr, Yeni Gün, ‹kdam ve Cumhuriyet’te yazd›. 1939-1943 ‹stanbul milletvekili 

oldu. Yaz›lar›yla denizcili¤e katk›da bulunan yazar›n, Kanatlar›n Zaferi, Mülaz›m›n 
Roman› gibi eserleri vard›r.287 [üç yaz›: 29, 126, 185.]

Doğan, Mustafa: ? [bir yaz›: 271]

Doğrul, Ömer Rıza: 1893-1952. Kahire’de do¤du. El-Ezher’de okudu. Daha sonra ‹stanbul’a gele-

rek yazarl›¤a balad›. 1945’den sonra Selâmet dergisini ç›kard›. 1950’den sonra Konya 

mebuslu¤u yapt›. Mehmet Âkif’in damad›d›r. [dört yaz›: 40, 115, 201, 280.]

Doğu, Sami: 1939’da ‹stanbul Üniversitesi T›b Fakültesi’nde ö¤rencidir. Ayr›ca 1937’de Mehmet 

Âkif’in kabri için gerekli mikatar› kar›lamak üzere üniversite ö¤rencilerinin giriimiyle 

ç›kar›lan broür yazarlar›ndand›r. [iki yaz›: 103 içinde, 150.]

280 Çalıka, a. g. e., s. 10-14.

281 Geniş bilgi için bkz. Mücteba Uğur, 

Hasan Basri Çantay, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, Ankara 1994.

282 Uğur Derman, “Âkif Bey İçin Yazılmış 

Bir Mersiye ve Târih Manzûmesi”, I. 

Uluslararası Mehmed Âkif Ersoy 

Sempozyumu bildirilerinden, 19-22 

Kasım 2008, edt. Gökay Yıldız vdğr.,  

c. II , Burdur 2009, s. 773-779.

283 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balıkesir, 
edt. Bülent Özdemir, Zübeyde Güneş 

Yağcı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 

2007, s. 55-56.

284 TBMM Albümü, s. 207.

285 1967 Balıkesir İl Yıllığı, haz. Hayrettin 

Hekim, s. 7.

286 Reşid Halid Gönç, Bâb-ı Âli’nin Hatıra 

Defteri, c. III, Gazeteciler Cemiyeti 

Yayınları, 1988, s. 46.

287 Reşid Halid Gönç, Bâb-ı Âli’nin Hatıra 

Defteri, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 

1984, s. 60.
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Dosdoğru, M. Hulusi: 1915-2002. ‹stanbul’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi’ni 

bitirdi. Lise ö¤rencili¤i y›llar›nda, Servet-i Fünûn dergisinde iir, hikaye, röportaj, oyun 

denemelerine balad›. 1939’da Burhan Arpad ile be say› süren ayl›k ‹nanç dergisini 

ç›kard›. Y›¤›n, Yön, And, Ocak, Ç›¤, Yeni Edebiyat dergilerinde yazd›. ehir (1940), 

Balang›çtan Bat› Aldatmac›l›¤› ve Putlara Kar› Kemal Tahir (1975) önemli eserleridir.288 

[bir yaz›: 57.]

Dülger, Bahadır R.: 1911-1968. Türkiye’nin en eski gazetecilerinden olan yazar Demokrat 

Parti’nin yay›n organ› olarak bilinen Zafer gazetesinin genel yay›n yönetmenli¤ini 

yapt›. Son Havadis gazetesini kurdu. DP’nin Erzurum mebuslu¤unda bulundu. 

Yass›ada’da Adnan Menderes’le birlikte yarg›land›. Dreyfüs Meselesi önemli eserlerin-

dendir.289 [bir yaz›: 69] 

E., Nejad: 1937’de Kabata Lisesi’nde ö¤renci. 1937’de Mehmet Âkif’in kabri için gerekli miktar› 

kar›lamak üzere üniversite ö¤rencilerinin giriimiyle ç›kar›lan broür 

yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 103 içinde]

Ebuzziya, Ziyad: 1911’de ‹stanbul’da do¤mutur. 1940’dan itibaren sahibi ve bamuharrir-li¤ini 

yapt›¤› Tasvir-i Efkâr, Tasvir, Son Saat gazetelerini ç›karm›t›r. Demokrat Parti’nin kuru-

cular› aras›nda yer alm›t›r.290 [bir yaz›: 301.]

Edgüer, Ş.: T›p Fakültesi’nde ö¤renci. Ayr›ca 1937’de Mehmet Âkif’in kabri için gerekli miktar› 

kar›lamak üzere üniversite ö¤rencilerinin giriimiyle ç›kar›lan broür 

yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 103 içinde]

Elker, Kemal: 1921 y›l›nda Üsküdar’da do¤du. ‹stanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan 

sonra girdi¤i T›bbiye’yi, rahats›zl›¤› nedeniyle b›rakmak zorunda kald›. ‹stanbul 

Valili¤i, Beikta Mal Müdürlü¤ü ve ‹stanbul Radyosu’nda muhasebeci olarak çal›t›. 

Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü’ndeki müavirlik görevini ömrünün sonuna kadar sürdür-

dü. 1988 y›l›nda ‹stanbul’da vefat eden Kemal Elker’in arkeoloji ve eski medeniyetler 

hakk›nda kaleme al›nm› yaz›lar› vard›r.291 [bir yaz›: 233 içinde]

Engin, İskender Hakî: Merzifon’da do¤du. Merzifon idadisi hat ö¤retmenidir. ‹stiklâl Mar› 

yar›mas›na kat›l›p, elemelere kalan alt› iirden birinin airidir. Amasya’daki Medrese 

Önü Camisi kalem ilerini ‹skender Hâki 1950’li y›llarda yapt›. Matbaac›l›kla u¤rat›. 

[bir yaz›: 73.]

Erder, Vehbi: 1940’ta Aksu dergisi yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 218]

Ergin, Osman: 1883-1961. Tarihçi, e¤itim ve ehircilik tarihi üzerindeki arat›rmalar›yla 

tan›nm›t›r. Mecelle-i Umûr-› Belediye (1912-1922), ‹stanbul ehreminler (1927), Türkiye 

Maarif Tarihi (1939-1943) önemli eserlerindendir. [bir yaz›: 198.]

Ersöz, Mustafa: Veteriner Fakültesi Talebe Cemiyeti’nin 1939’da neretti¤i broürün 

yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 209.]

Ertem, Sadri Ethem: 1898-1943. ‹stanbul’da do¤du. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden 

mezun oldu. Hakimiyet-i Milliye ve Yenigün gazetelerinde yaz› ileri müdürlü¤ü ve Son 

Telgraf gazetesinde bamuharrirlik yapt›. Kütahya mebuslu¤unda bulundu. Ç›kr›klar 

Durunca (1931), Dükünler (1935) gibi romanlar› vard›r. [dört yaz›: 44, 94, 205, 211.]

Esen, Burhan: 1937’de Taan mecmuas›nda Âkif için iiri yay›nlanan bir air. [bir yaz›: 78]

Eyüboğlu, İsmet Zeki: 1925-2003. Trabzon’da do¤du. Türk Folklor Arat›rmalar› dergisinde folk-

lor arat›rmalar› yay›nlad›. Ayr›ca Yelken, Yeni Ufuklar, Yans›ma gibi dergilerde yaz›lar› 

yay›mland›. Günün I›¤›nda Tasavvuf, Tarikatler ve Mezhepler Tarihi (1987), Anadolu Halk 

288 İhsan Işık, a .g. e., s. 143.

289 Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi 
1919-1965 Cumhuriyet Dönemi, 
Doğuş Matbaası, 1970, s. 316.

290 Işık, a.g.e., s. 148.

291 A. Bilgin Turnalı, “Bir Kemal Ekler Var-

dı”, Arkeoloji ve Sanat dergisi, 1989, 

S. 42 – 45.
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‹laçlar›-Bitkiler, Büyüler, Macunlar, Y›ld›zname (1987), Alevi-Bektai Edebiyat› (1991) eser-

lerindendir.292 [bir yaz›: 306.]

Ezine, Celaleddin: 1901-1972. ‹stanbul’da do¤du. Felsefe ve Siyasal Bilimler tahsil etti. Hamle 

dergisini yay›mlad›. Amerika Mektuplar› (1940), Harb ‹çinde Avrupa (1943) önemli eserle-

rindendir.293 [bir yaz›: 222.]

Fakir Osman: 1948’de Konya Halkevi Kültür Dergisi yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 289.]

Fergan, Eşref Edip: 1882-1971. medrese ve hukuk tahsili yapt› 1908’de, önce S›rat-› Müstakim’i, 

daha sonra Sebilürread ismiyle neretti. Ayn› isimle bir de matbaa kurdu. Mehmed Âkif 

(1938-1939), ‹nk›lâp Kar›s›nda Âkif-Fikret (1940) önemli eserlerindendir. [be yaz›: 137, 

202, 203, 215, 216.]]

Fettah Efendi: 1910-1963. Üsküp ulemas›ndand›r. [bir yaz›: 309.]

Gezgin, Hakkı Süha: 1895-1963. Mânast›r’da do¤du. Vakit gazetesinde ve Yeni Mecmua’da çeitli 

edebiyat sorunlar› üzerine görülerini kaleme ald›. Dostoyevski’nin birkaç roman›n› 

Türkçe’ye çevirdi. Cumhuriyet döneminin önemli gazetecilerinden biridir. Ak 

Arzuhalcisi, Edebî Portreler önemli eserlerindendir. [be yaz›: 43, 125, 161, 204, 236.]

Gökay, Fahrettin Kerim: 1900. Eskiehir’de do¤du. 1933’de psikiyatri profesörü oldu. ‹stanbul 

valili¤i ve ‹stanbul milletvekilli¤inde bulundu. Yeil Kitap ve Ruh Hastal›klar› eserlerin-

den baz›lar›d›r.294 [bir yaz›: 186.]

Gökçay, Tanrıverdi: 1939’da yay›mlanan Veteriner Fakültesi ö¤rencilerinin haz›rlad›¤› Mehmet 

Âkif broür yazarlar›ndan. 1953-1954 tarihleri aras›nda Kars’ta belediye bakanl›¤›nda 

bulundu.295 [bir yaz›: 209 içinde]

Gökçe, Orhan Rahmi: 1904’te Tire’de do¤du. ‹zmir’de gazetecilik ve ö¤retmenlik yapt›. Sada-y› 

Hak, Ahenk, Anadolu gazetelerinde yaz›lar› yay›mland›. ‹slâm Tarihi ve Hazreti 

Muhammed, Yavuz Sultan Selim, Hatunhan eserlerinden baz›s›d›r. S›k›yönetim 

Komutanl›¤›, 1955’te ‹zmir’de Sabah Postas› gazetesini kapat›nca ve gazetenin sorumlu 

yaz› ileri müdürü ve bayazar› olan Gökçe tutukland›.296 [bir yaz›: 79.]

Gökmen, Fatin: Türk astronomi ve meteoroloji bilgini. 1877’de Akseki’de do¤du, 1955’te 

‹stanbul’da öldü. Türkiye’deki ilk rasathaneyi kurdu ve y›llarca müdürlü¤ünü yapt›. 

Müneccim ba› Hüseyin Hilmi Bey’den eski astronomi ve takvim haz›rlama metodunu 

ö¤renerek bilgisini art›r›r. ‹stanbul Kandilli Rasathanesi’ni kurduKonya milletvekili 

olarak T.B.M.M’ne girmitir. Eserleri, Türk Takvimi (1936), Eski Hitay Takvimi (1936) ve 

Eski Türklerde Hey’et ve Takvim (1937), Rubu Tahtas›, Nazariyât› ve Tersimi (1948)’dir. [bir 

yaz›: 262.] 

Göksel, Ali Nüzhet (Ali Süha): 1897-1961. Ziya Gökalp’in damad›d›r. Diyarbak›r Askerî 

Rütiyesi ve Sultanîsi’nden mezun olmutur. Yeni Hilal dergisini ya›nlam›t›r. Ziya 

Gökalp’in Malta Mektuplar› (1931), Ziya Gökalp ve Ç›naralt› (1939) eserlerindendir.297 

[iki yaz›: 144, 148.]

Gölpınarlı, Bâkî: 1900-1982. ‹stanbul’da do¤du. As›l ad› Mustafa ‹zzet Baki’dir. 1931 y›l›nda 

yay›mlad›¤›; Melâmilik ve Melâmiler adl› yap›t›yla edebiyat dünyas›na ad›m atan yazar; 

Türkiyat Mecmuas›, arkiyat Mecmuas›, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Mec-

muas›’nda görev yapt›. Çeitli dergi ve gazetelerde çok say›da bilimsel makale yay›m-

layan Gölp›narl›; ‹slâm Ansiklopedisi ile Türk Ansiklopedisi’nin çeitli maddelerini de 

yazd›. [bir yaz›: 256.]

292 İhsan Işık, a. g. e., s. 177.

293 İhsan Işık, a. g. e., s. 178.

294 TBMM Albümü, s. 448.

295 www.kars.bel.tr/kisisel—yonetim.

php?no=3 (7 Mart 2008.)

296 Cihat Gökçek, Antoloji İzmir Hikâye-
cileri, Güneş Basın ve Yayınevi, İzmir 

1943, s. 23-25.

297 Işık, a.g.e., s. 193.
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Gövsa, İbrahim Alâeddin: 1889-1949. ‹stanbul. Hukuk tahsili yapm›, sonra ö¤retmenli¤e inti-

sapla okullarda ve müfettiliklerde bulunmutur. Mehur Adamlar Ansiklopedisi’ni 

haz›rlam›t›r.298 [üç yaz›: 12, 56, 182.]

Gözen, Necmi: 1937’de Hukuk Fakültesi talebesidir. [bir yaz›: 102 içinde]

Gültekin, Cemal: 1309’da Erzurum’da do¤du. Darülmuallimin’in Edebiyat ubesi’nden mezun 

oldu. Samsun kültür direktörlü¤ü vazifesinde bulundu. Öz Dile Do¤ru isimli kitab› 

1935’de Samsun Halkevi taraf›ndan bas›ld›. Edebiyat ö¤retmenli¤i yaparken beinci ve 

alt›nc› Dil Kurultaylar›na kat›ld›.299 [bir yaz›: 76.]

Güner, Fikret: 1938-39 tarihlerinde Ankara Üniversitesi’nde ö¤renci. [bir yaz›: 162.]

Güneri, Ülkü: 1937’de Ülker mecmuas› yazarlar›ndan. [bir yaz›: 84.]

Güngör, Salahaddin: Gazeteci. Yak›nlar›n›n A¤z›ndan Atatürk, Kumandanlar›m›z›n Harp Hat›-

raları (1937), Tarihten F›kralar (1943) önemli eserleridir. [bir yaz›: 127.]

Güntekin, Reşat Nuri: 1892-1956. ‹zmir’de Fréres’lerde okuduktan sonra ‹stanbul Darül-

fünûn’un Edebiyat ubesi’ne girmi, mezun olduktan sonra ö¤retmenlik ve müdürlük 

yapm›t›r. Çanakkale mebusu seçilmitir. Pek çok k›ssa hikâye ve roman yazm›t›r. 

Bunlardan baz›s› Çal›kuu, Yaprak Dökümü’dür. [bir yaz›: 143.]

Güvenç, Salahî: Hukukçu. 1939’da üniversite ö¤rencisi. [bir yaz›: 166.]

Hicret, Mehmet: 1940’ta ‹kdam gazetesi yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 234.]

Hikmet, Hasan: 1939’da Yeni Sabah’ta Eref Edip’in Âkif kitab›n› takdir etti¤i bir tahlil yaz›s› 

yay›mlan›r. Sebilürread yazar›d›r. [bir yaz›: 165.]

İbrahim Sabri Bey: 1897-1983. eyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin o¤ludur. Babas›yla birlik-

te 150’likler aras›nda Türkiye’den ç›kar›ld›ktan sonra M›s›r’da ikamet etti. ‹skenderiye 

Üniversitesi’nde Türkçe dersleri verdi.  Âkif’in Gölgeler kitab›n› Arapça’ya tercüme etti. 

Mustafa Sabri Efendi’nin Mevk›f’u-l Akl’ini Türkçe’ye tercüme etti. Akif’in bizzat kendi-

si taraf›ndan Yozgatl› ‹hsan Efendi’ye emanet edilen ve gerekti¤inde meâlinin 

yak›lmas› yönündeki vasiyetini gerçekletirmek üzere Kahire’deki grubun içinde o da 

yer alm›t›r. [bir yaz›: 272.]

İleri, Suphi Nuri: 1887. Gelibolu’da do¤du. ‹stanbul Hukuk’ta tahsilini tamamlad›. Paris’te 

Hukuk doktoras›n› yapt›. [93 içinde, 98]

İlker, Faruk: 1916. Afyonkarahisar’da do¤du. Doktor. Manisa milletvekilli¤inde bulundu.300 [bir 

yaz›: 167.]

İmset, [İsmet Hulusi]: 1906-1965. ‹stanbul’da do¤du. Akam gazetesinde muhabir olarak gaze-

tecilik hayat›na balad›. Son Posta gazetesinde uzun y›llar köe yazarl›¤› yapt›.301 [bir 

yaz›: 14.]

İnal, İbnülemin Mahmud Kemal: 1871-1957. ‹stanbul’da do¤du. Hususî e¤itim alm›, henüz 

gençken gazete ve dergilere yazmaya balam›t›r. Bâb›âli’de otuz üç sene memuriyette 

bulunmutur. Osmanl› Devrinde Son Sadrazamlar, Son Hattatlar, Son As›r Türk airleri, Ho 

Sadâ eserlerindendir. [bir yaz›: 273.]

İnan, Fuat Şemsi: 1886-1974. Osmanl› Devleti’nin son devirlerinde Darüafaka Müdürlü¤ü, 

Maârif Nezâreti Tedrisât-› Tâliye (orta ö¤retim) Umum Müdürlü¤ü gibi vazifelerde 

bulundu. [iki yaz›: 261, 299.]

298 Hüseyin Albayrak, Trabzon Basın 
Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 

Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, 

Ankara 1994, s. 339.

299 1848-1937 Yüksek Öğretmenliler 
Albümü; Türk Dil Kurultayı: Beşinci: 
1945: Birleşimler, tutanaklar, tezler, 
Türk Dil Kurumu, Ankara 1946, s. 80 

ve 91; Hasan Taner, Halkevleri 
Bibliyografyası, Recep Ulusoğlu 

Basımevi, Ankara 1944, s. 87. 

300 TBMM Albümü, s. 301.

301 Reşid Halid Gönç, Bâb-ı Âli’nin Hatı-
ra Defteri, c. III, Gazeteciler Cemiyeti 

Yayınları, 1988, s. 86. 



s e s s i z  y a ş a d ı m 775

İslâmoğlu, Ali Münif: 1917-1998. Ayd›n Çine’de do¤du. Dahiliye mütehass›sl›¤›, Kastamonu 

Verem Hastanesi bahekimli¤i, 11. ve 19. dönem Kastamonu milletvekilli¤i ve 1977-

1980’de Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› vazifelerinde bulundu.302 [bir yaz›: 275.] 

İz, Mahir: 1895-1974. ‹ki y›l kimya, bir y›l Hukuk Fakültesi’nde okuduktan sonra, Edebiyat 

Fakültesi’ni bitirdi. I. BMM’nde Zab›t Katipli¤i, ‹stanbul ‹stanbul ‹mam Hatip 

Okulu’nda ö¤retmenlik yapt›. Din ve Cemiyet (1973), Tasavvuf (1969), Y›llar›n ‹zi (1975) 

önemli eserleridir. [iki yaz›: 193, 297.]

İzmirli Yusuf Ziya: Âkif’in vefat›na iir düüren isimlerden biridir. [bir yaz›: 267]

Kabaklı, Ahmet: 1924-2001. Harput’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Türkoloji Bölümü’nden ve Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Karacada¤ der-

gisini yönetti. Hareket, Bizim Türkiye, Hisar, Yeni ‹stanbul gibi dergilerde yazd›. Önemli 

eserleri aras›nda Türk Edebiyat› (1965), Mehmet Âkif (1971), Yunus Emre (1971), 

Muhayyelât-› Aziz Efendi (1973) vard›r.303 [bir yaz›: 287.] 

Kam, Ömer Ferit: 1861-1944. ‹stanbul’da do¤du. T›bbiye ve Hukuk mektebinde tahsil gördü. 

Frans›zca hocal›¤› ve Tercüme odas›nda mümeyyizlik ve müdürlük yapt›. Süleymaniye 

Medresesi’nde felsefe okuttu. Vahdet-i Vücud, Dinî ve Felsefî Musahabeler eserleri ara-

s›ndad›r. [bir yaz›: 199]

Kandemir, Feridun: 1895. ‹stanbul’da do¤du. ‹lk Büyük Millet Meclisi matbaas›n› kurdu. Millî 

Hükümetin ilk istihbarat müdürü olarak çeitli d› ilerinde çal›t›. Hande, Ö¤üt, ‹fham 

gibi pek çok dergi ve gazetedeyaz›lar› yay›mland›. Eserleri aras›nda, Jön Türklerin 

Zindan Hat›ralar› (1932), Peygamberimizin Gölgesinde Son Türkler: Medine Müdafaas› 

(1974) bal›kl› kitaplar vard›r.304 [üç yaz›: 11, 228, 230.]

Kangal, Hasan Hurşit: 1916. Bal›kesir’de do¤du. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu.305. 1942’de 

Do¤u Beyaz›thakimi oldu. 1954’te Tokat milletvekilli¤inde bulundu.306[bir yaz›: 254.] 

Karahan, Abdülkadir: 1913-2000. Urfa’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Yüksek Ö¤retmen 

Okulu, ve Sorbonne Üniversitesi’nden mezun oldu. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi, Yüksek ‹slâm Enstitüsü ve Kahire Ayn ems Üniversitesi’nde profesörlük 

yapt›. Tasvir, Yeni Sabah, Tercüman ve Türkiye Gibi gazetlerde yaz›lar yazd›. [bir yaz›: 102 

içinde]

Karaoğuz, Tahir Akın: 1898-1982. Safranbolu’da do¤du. 1919’da Aç›ksöz gazetesini ç›kard›. 

1938’de yay›nlad›¤› Karaelmas, 1942’de Türk Kanad› ve Do¤u dergilerini ç›kard›. Eserleri 

aras›nda Orduya Arma¤an (iir 1922), Orta Anadolu’da Yunan Facialar› (iir 1922), 

Anadoludan Kovduklar›m›z (Orduya Arma¤an ve Orta Anadolu’da Yunan Facialar› bir 

arada 1962).307 [iki yaz›: 258-298.] 

Karaveli, Orhan: 1930’da Ankara’da do¤du. ‹stanbul Hukuk ve Londra Politeknik Okulu’nda 

ö¤renim gördü. Milliyet Gazetesi’nin Berlin ve Londra temsilcili¤ini yapt›. Kiiler ve 

Köeler (1982), Bir Ankara Ailesinin Öyküsü (1999) isimli eserleri vard›r.308 [bir yaz›: 305.]

Kemal, Muzaffer: Mehmet Âkif broürü yazarlar›ndan ve 1937’de T›p Fakültesi talebelerinden-

dir. [102 içinde]

Kestelli, Raif Necdet: 1881-1937. ‹zmir’de do¤du. Servet-i Fünûn ve Resimli ‹stanbul dergilerin-

de yaz›lar›n› yay›mlad›. 1908’den sonra Resimli Kitap’ta yazd›¤› söyleilerle edebiyat 

dünyas›na ad›n› duyurdu. 1911’de ç›kan Balkan Sava›’na yüzba› rütbesi ile kat›ld› ve 

sava sonras›nda, Sofya’da bir y›l esir hayat› geçirdi. Vakit, Tasvir ve Tan gazetelerinde 

f›kralar yazd›. iirlerini Hisler ve Fikirler ad› alt›nda toplad›.309 [bir yaz›: 95.]

302 Çoker, Fahri, Türk Parlamento Tairihi, 
Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin 
Özgeçmişleri (1966-1980), c. II, 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Vakfı Yay. 

No: 20, Ankara 1999, s. 577-578.

303 “Kabaklı, Ahmet”, Türk Dili ve Edebi-
yatı Ansiklopedisi, Ezel Erverdi, 

Mustafa Kutlu ve İsmail Kara (haz.), 

Dergah Yayınları, İstanbul 1982, c. V, 

s. 61-62.

304 Nurettin Can Gülekli ve Rıza Onaran 

(haz.), Türkiye Birinci Millet Meclisi 50. 
Yıldönümü, Başbakanlık Kültür Müs-

teşarlığı Cumhuriyet’in 50. Yıldönümü 

Yay.:8, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 

1973, s. 195-197.

305 TBMM Albümü, s.649.

306 Nebioğlu, a. g. e., s. 374.

307 Oral, a. g. e., s. 330; Aziz Demircioğlu, 

100 Yıllık Kastamonu Basınında Kim 
Kimdir, 1872-1972?, Doğrusöz Mat-

baası, Kastamonu 1980, s. 59.

308 Orhan Karaveli, Bir Ankara Ailesinin 
Öyküsü, Pergamon Yay., İstanbul 1999.

309 Gönç, Âli’nin Hatıra Defteri, c. III, s. 98.
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Kısakürek, Necip Fazıl: 1905-1983. Büyük Do¤u’yu ç›kard›. Çile, Bir Adam Yaratmak önemli eser-

lerindendir. [bir yaz›: 279.]

Kıvanç, Münir: 1939’da üniversite ö¤rencisi. [bir yaz›: 164.]

Kirmaci, Said: Eref Edip’in kitab›n› tebcil için Mara’tan yazan biri. [bir yaz›: 190.]

Kolaylı, Şefik: Neyzen Tevfik’in a¤abeyi. Bafra’da do¤du. Veteriner. ‹stiklal sava›ndan sonra 

efik Kolayl› Pendik Bakteriyolojihanesi’ne müdür olarak atandı ve bu görevde 1939 

y›l›na kadar kaldı. 1939-1945 y›llar›nda Tar›m Bakanl›¤› tefti heyetinde çal›tı, 1946-

1951 y›llar›nda Tar›m Bakanl›¤› Müstear Yard›mc›l›¤›nda bulundu. S›¤›r vebas›, 

tavuk koleras› a›s› , antraktsa tehis çiçek a›s› Anadolu keçilerinin plöro-paömonisi 

konular›nda çal›malar› vard›r.310 [bir yaz›: 209 içinde]

Konuk, Abdurrahman: 1916. ‹negöl’de do¤du. ‹stanbul ve Paris Hukuk Fakültesi’nden mezun 

oldu. And gazetesi idare müdürlü¤ü ve bayazarl›¤› yapt›. Bursa milletvekilli¤inde 

bulundu. Ayr›ca 1937’de Mehmet Âkif’in kabri için gerekli miktar› kar›lamak üzere üni-

versite ö¤rencilerinin giriimiyle ç›kar›lan broür yazarlar› aras›ndayd›.311 [iki yaz›: 102 

ve 103 içinde]

Korap, Ali Rıza: Felsefeci.312 Necip Faz›l K›sakürek’in Bir Adam Yaratmak isimli eserine bir ten-

kit yaz›s›313 yazd›. Di¤er bir makalesi: Tarihi Maddecili¤e Reddiye314’dir. [iki yaz›: 146, 

194.]

Kuntay, Mithat Cemal: 1885-1956. ‹stanbul’da do¤du. Vefa ‹dadisi’ni ve Mektebi Hukuku bitir-

di. Doktora s›nav›n› verdikten sonra, idare hukuku asistanl›¤› yapt›. Adliye Nezareti 

Özel Kalemi’ne girerek müdürlü¤e kadar yükseldi. Üç ‹stanbul (1938) adl› roman›nda 

da canland›rd›¤›, Mehmet Âkif’le tan›mas›, sanat› ve düünceleri üzerinde etkili oldu. 

iir kitab›: Türk’ün ehnâmesi (1945)’dir.315 [üç yaz›: 210, 281, 296.]

Kutadgu, Mukib [Cevdet]: 1918-1994. ‹ktisat ve Maliye dergisinin sahibi ve bayazar›d›r. 1946’da 

Hesap Uzmanlar› Kurulu’na kat›ld›. ‹stanbul Lisesi Mezunlar› Derne¤i’nin ve Türkiye 

Kanser Vakf›’n›n kuruculu¤unu ve yöneticili¤ini yapt›. 316 [bir yaz›: 50.]

Levent, Agâh Sırrı: 1893-1978. Rodos’ta do¤du. 1913’te Babal›k gazetesi yazar› olarak yazmaya 

balad›. Felsefe ve ‹çtimaiyat Dergisi sahidir. Edebiyat Tarihi Dersleri(1932), Eserler ve 

ahsiyetler(1940), Divan Edebiyat›(1941) önemli eserlerindendir. [iki yaz›: 71, 169.]

Mahmut, Fazıl: Yollar›n Sesi (‹stanbul, 1932) mecmuas›n›n sahibi, bamuharriri. [bir yaz›: 242.]

Menteşe, Nahit: 1937’de Yar›m Ay yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 52.]

Meriç, Muzaffer: 1939’da yay›mlanan Veteriner Fakültesi ö¤rencilerinin haz›rlad›¤› Mehmet 

Âkif broür yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 209 içinde]

Miras, Kâmil: 1874-1943. Afyonkarahisar’da dodu. ‹stanbul Üniversitesi’nin Ulum-i Aliye-i 

Diniyye Bölümü’nden mezun oldu. Afyonkarahisar mebuslu¤unda bulundu. Diyanet 

‹leri Bakanl›¤› müavirli¤inde üç y›l görev yapt›. Kur’an’› Kerim’in Türkçe’ye tercü-

me ve tefsir edilmesi fikrini ilk kez ortaya koyan Miras’t›r. Ayr›ca Buhari Tercümesi’nin 

de dokuz cildini tercüme etti. [bir yaz›: 171.]

Morkaya, Burhan Cahit: 1892-1949. ‹stanbul’da do¤du. 1918’de Köro¤lu gazetesini kurdu. ‹lk 

roman› Cokun Gönül’den sonra, Gazinin Dört Süvarisi, Dünkülerin Roman› gibi eserlere 

imza att›.317 [üç yaz›: 20, 41, 129.]

Namık: 1937’de Hukuk Fakültesi’nde talebe. [bir yaz›: 102 içinde]

310 Seyit Kemal Karaalioğlu, Neyzen Tevfik 
Hayatı ve Şiirleri, İnkılap, İstanbul 

2004, s. 19.

311 TBMM Albümü, s. 227.

312 Osman Akkuşak, “Münakaşalı Konfe-

ranslar”, Yeni Şafak, 31 Mayıs 

2004’ten naklen: “1950’li yıllarda 

Türkiye Muallimler Birliği’nin Çember-

litaş’taki merkezinde münakaşalı kon-

feranslar tertiplenirdi. Cumartesi gün-

leri saat 13.00 yahut 13.30’da başlar, 

konuşmalar bitinceye kadar, bitirilin-

ceye kadar devam ederdi. Bu konfe-

ransların müdavimleri ve konuşmacı-

ları arasında, Birliğin reisi sosyoloji 

profesörü Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu 

ile beraber tecrübî psikoloji profesörü 

Mümtaz Turhan, psikoloji profesörü 

Mustafa Şekib Tunç, ahlâk doçenti 

Nurettin Topçu, sosyal siyaset profesö-

rü Orhan Tuna, sosyoloji profesörü 

Hilmi Ziya Ülken, felsefeci Ali Rıza 

Korap, Ziya Somar, Baha Arıkan, 

Nurettin Ergin, Takıyeddin Mengüç-

oğlu, Prof. İbrahim Kafesoğlu, Bahadır 

Dülger, Faruk Kadri Timurtaş, Veli 

Orhan Tüte, Fethi Gemuhluoğlu, 

Muharrem Ergin, Yusuf Ziya İnan, 

Mehmet Halid Bayrı, İrfan Atagün, 

Sabri Esad Siyavuşgil gibi ilim ve 

düşünce adamlarının, ilim ve fikir 

dostlarının bulunduğunu hatırlıyo-

rum”.

313 Ali Rıza Korap, “Bir Adam Yaratmak”, 

Varlık Dergisi, 15 Haziran 1938, s. 119.

314 Ali Rıza Korap, “Tarihî Maddeciliğe 

Reddiye”, Sosyoloji Dünyası, c.I, No.3, 

1953, s. 40-3.

315 İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son 
Asır Türk Şairleri, Hidayet Özcan (haz.), 

c. III, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 

Yayınları, Ankara 2000, s. 1337-1341.

316 Necmi Karakullukçu, “Meslekî Dergici-

likte Bir Öncü: Mukib Cevdet Kutadgu”, 

Vergi Dünyası, Mayıs 2000, S. 225, s. 

4-5; “Eski Hesap Uzmanları Müşerref 

Çallılar, İsmet Kutadgu, Nihat Onat ve 

Kenan Alanur ile yapılan Söyleşiler”, 

Vergi Dünyası, Haziran 2005, S. 24, s. 

6-7.

317 TBMM Albümü, s. 236.
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Nayır, Yaşar Nabi: 1908. Yedi Meale Hareketi içinde yer ald›. Varl›k dergisini ç›kard›. Edebiya-

t›m›z›n Bugünkü Meseleleri (1937), Y›llar Boyunca (1959) eserlerindendir. [bir yaz›: 93.]

Nihal, Şükûfe: 1896-1973. 1919’da ‹stanbul Üniversitesi Co¤rafya Fakültesi’ni bitirerek 

Türkiye’nin ilk üniversite mezunu kad›n› ünvan›n› ald›. ‹lk iir kitab› Y›ld›zlar ve 

Gölgeler, ilk roman› ‹lk Ist›rap’t›r.318 [bir yaz›: 136.]

Nurettin, Vâlâ: 1901-1967. ‹stanbul’da do¤du. Tahsiline Galatasaray’da balay›p, Viyana ve 

Moskova Üniversitelerine devam etti. Akam, Vakit gazetelerinde f›kra yazarl›¤› yapt›. 

Bu Dünyadan Nâz›m Geçti (1965) en mehur eseridir.319 [bir yaz›: 67.]

O.: (‹smi zikredilmemi) Hukuk Fakültesi’nden bir ö¤renci. [bir yaz›: 141.]

Okurer, Cahit: 1917-1973. Ayd›n’da do¤du. 1937’de de Darülmuallimin’den, 1939’da ‹stanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.320 1961’de Adalet Partisi’nde ‹zmir 

üyeli¤inde bulundu.321 Hareket dergisi yazarlar›ndand›r.322 Dergide a¤›rl›kl› olarak 

e¤itim ve siyaset üzerine yaz›lar yazd›. Bu yaz›lar daha sonra Ana Hatlar› ile Millî E¤itim 

Politikam›z (1965), Büyük Fetih (1953), ‹deal Milliyetçilik (1946) ve Gerçek Politika (1969) 

adl› eserlerinde yer ald›. [bir yaz›: 286.]

Olgun, Mehmet Tahir: 1877-1942. ‹stanbul’da do¤du. Mene-i Küttabî Askeriye’yi bitirdi ve 

Bâb-› Askerî’de memur oldu. Mevlevî tarikatine intisab etti. 1908’de Sebilürreat ad›nda 

bir dergi ç›karmak isteyip imtiyaz ald›, fakat Mehmet Âkif’in ricas› üzerine bu imtiyaz› 

Eref Edip’e devretti. Mahfil dergisini ç›kard›. ‹zahl› Divan Edebiyat› Antolojisi (1940), 

Leyla ‹le Mecnûn (Fuzulî’nin Mesnevî’sinin tenkitli bas›m›) (1958) önemli eserleridir.323 [iki 

yaz›: 72, 138.]

Onbaşıoğlu, Muhiddin: 1937’de T›p Fakültesi ö¤rencisi. Ayr›ca 1937’de Mehmet Âkif’in kabri 

için gerekli mikatar› kar›lamak üzere üniversite ö¤rencilerinin giriimiyle ç›kar›lan 

broür yazarlar›ndand›r.[bir yaz›: 103 içinde]

Orhon, Orhan Seyfi: 1890-1972. Ulus, Zafer, Havadis gazetelerinde f›kra yazarl›¤› yapt›. F›rt›na ve 

Kar (1919), Peri K›z› ‹le Çoban Hikâyesi (1919) eserlerindendir.324 [üç yaz›: 7, 95, 274.]

Ortaç, Yusuf Ziya: 1895-1967. Akbaba dergisini ç›kard›. Ak›ndan Ak›na (1916), Cenk Ufuklar› 

(1917), Portreler (1960) eserlerindendir.325 [iki yaz›: 6, 95.]

Ozansoy, Gavsi: 1917-1970. Halit Fahri Ozansoy’un o¤lu. [bir yaz›: 120.]

Ozan, K. Feyzi: 1937’de Alk›m Mecmuas› yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 62.]

Ozansoy, Halit Fahri: 1891-1971. ‹stanbul’da do¤du. Rübab, ehbal, Yeni Mecmua dergilerinde 

yaz›lar› ç›kt›. Edebiyatç›lar Geçiyor (1939), Sulara Giden Köprü (1939) eserleri aras›ndad›r. 
326 [bir yaz›: 46.]

Ozansoy, Munis Faik: 1911-1975. Midilli’de do¤du. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi’nden 

mezun oldu. Cumhurbakanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nde bulundu. Baba-kanl›k 

Müstearl›¤› yapt›. 1930’dan itibaren iir yazan air, ark, Ç›¤›r, Bayrak, Hisar, Millet 

dergilerinde yay›nlad›. Büyük Mabedin Ei¤inde, Hayal Etti¤im Gibi önemli eserlerinden-

dir.327 [bir yaz›: 48.]

Öcal, F. Cemal Oğuz: 1913-1971. Seydiehir’de do¤du. Ö¤renimini ‹stanbul Erkek Ö¤retmen 

Okulu’nda tamamlad›. 3 May›s 1944’te yap›lan “Kominizmi tel’in mitingi” dolay›s›yla 

tevkif edildi. Irkç›l›k-Turanc›l›k davas›nyla yarg›land›, beraat etti. Yurttan Sesler, Türk 

Geliyor Millî iirler (1944), Ata Sevgisi, Her ey Vatan ‹çin Türk Çocuklar›na Millî iirler 

eserlerindendir.328 [iki yaz›: 293, 294.]

318 Hülya Argunşah, Şükufe Nihal: Bir 
Cumhuriyet Kadını, Akçağ Yayınları, 

Ankara 2002.

319 İhsan Işık, a. g. e., s. 450.

320 Yüksek Öğretmenliler Albümü.

321 Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi, 

Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin 
Özgeçmişleri (1961-1964), c. I, Türkiye 

Büyük Milet Meclisi Vakfı Yayınları No: 

16, Ankara 1998, s. 299-300.

322 Nurettin Topçu, Millet Mistikleri, Der-

gâh Yayınları, İstanbul 2001, s. 105-

106.

323 İhsan Işık, a. g. e., s. 330.

324 İhsan Işık, a. g. e., s.333-334.

325 İhsan Işık, a. g. e., s. 334.

326 İhsan Işık, a. g. e., s. 336.

327 İhsan Işık, a. g. e., s. 337.

328 “F. Cemal Oğuz Öcal”, Türk Dili ve Ede-
biyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yayınları, 

İstanbul 1982, c. VII, s. 171.
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Ömer, Seyfi: Veteriner. [bir yaz›: 192.]

Özgümüş, Nahide: 1939’da yay›mlanan Veteriner Fakültesi ö¤rencilerinin haz›rlad›¤› Meh-met 

Âkif broür yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 209 içinde]

Özsever, Hüseyin Siret: 1872-1959. ‹stanbul’da do¤du. Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Edebiyat 

ö¤retmenli¤i ve Hariciye Nezareti mektupçulu¤u yapt›. Edebiyât-› Cedîde toplulu¤u 

içinde iir yazd›. Ömer Senih mahlas›n› kulland›. Leyâl-i Girizan (1910), Ba¤bozumu 

(1928), K›v›lc›ml› Kül (1937) eserlerindendir. [bir yaz›: 246.]

Ö[zyalçın], K[adri]: 1936’da Sivas Halkevi’nin yay›nlar› aras›ndan yay›mlanan Ruhsatî’nin Hayat› 

ve Edebî ahsiyeti’ni, 1938’de ark›lal› Serdarî’yi, 1939’da Deliktal› Minhacî’yi derledi.329 

[iki yaz›: 53, 77.

Ressam: [bir yaz›: 147.]

Revnakoğlu, Cemalettin Server: 1909-1968. Galatasaray Lisesi’ni bitirmitir.  Arapça ve 

Frans›zca’yı iyi bilirdi. Erzurum hayran› olmas› hasebiyle Erzurum folklorü ve tarihi-

ne dair geni arat›rmalarda bulunmutur. Bunun yan› s›ra Osmanl› tasavvuf kültürü-

ne dair pek çok kitap ve eya toplam›, büyük bir koleksiyon oluturmutur.  [bir yaz›: 

200]

Ruşenay, Doğan [Hüsnü Hakan Tanrıkut]: 1891’de do¤du. Türk Dil Kurumu’nda Etimolojik ve 

Lengiustik Kollar› bakanl›¤› yapt›. 1940’da Yeni ‹nsanl›k mecmuas›n›n imtiyaz sahibi 

ve bayazar›d›r. Üç ay sonra dergi kapand›, yerine Hamle dergisini ç›kard›. Güne Dil 

Teorisine Göre Dil Tetkikleri ve Dil ve Tarih Tezlerimiz Üzerine Gerekli ‹zahlar eserlerinden-

dir.330 [bir yaz›: 223.]

Rüşdi, Halil: ? [bir yaz›: 266.]

Sabahattin Ali: 1907(1906?)-1949. Gümilcine’de do¤du. ‹stanbul Muallim Mektebi’nden mezun 

oldu. 1945 de Marko Paa isimli tenkitçi bir gazete ç›kard›, fakat takibata u¤rad› ve neti-

cede gazete kapat›ld›. 1949’da Bulgaristan hududunu geçerken öldürüldü. Kuyucakl› 

Yusuf (1937) en önemli eseridir.331 [bir yaz›: 93 içinde]

Sadi, Kerim: 1900-1977. ‹stanbul’da do¤du. Bir süre t›p tahsil etti. Daha sonra çeitli dergi ve 

gazetelerde yaz›lar› yay›nland›. 1930-1950 aras›nda ‹nsaniyet Kütüphanesi ad› alt›nda 

k›rk kadar telif ve tercüme risale yay›nlad›. 1960 sonras› yaz›lar›nda A. Cerraho¤lu ismi-

ni kulland›. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Da¤›lma Devri ve Tarihî Maddecilik, Bir ‹slâm 

Reformatörü Mehmet Âkif eserleri aras›ndad›r. [bir yaz›: 95 içinde]

Safa, Peyami: 1889-1961. air ‹smail Safa’n›n o¤ludur. Özel ö¤retimle kendi kendini yetitiren 

nadir isimlerdendir. Gazetecilik yapt›. Dokuzuncu Hariciye Ko¤uu, Fatih Harbiye, 

Yaln›z›z önemli eserlerindendir. [dokuz yaz›: 5, 42, 90, 101, 104, 114, 184, 188, 244.]

Sağdıç, Ruhî [Naci]: 1310’da Edremit’te do¤du. Fânî Dede müstear›yla iirleri Sadâ-y› Hakk, 

Ahenk, Zafer-i Millî gazetelerinde yay›mland›. 1940’ta Yeni Sabah yazarlar›ndand›r.332 

[dört yaz›: 219, 220, 221, 263.]

Salih, N.: Mehmet Âkif broürü yazarlar›ndan. [bir yaz›: 102 içinde] 

Saltuk, Süreyya: 1939’da üniversite ö¤rencisi. [bir yaz›: 145.]

Sedes, Selami İzzet: 1896-1964. ‹stanbul’da do¤du. 1918’de Akam gazetesinde gazetecili¤e 

balad›. Tiyatro Sanat› (1935), Tiyatro Konumalar› (1936) eserlerindendir.333 [bir yaz›: 

225.]

Sencer, M[uhtar]: 1937’de Mehmed Âkif kitab›n› haz›rlayanlardand›r. ‹smail Sâib Efendi’nin 

torunudur. [üç yaz›: 103 içinde,151, 160.]

329 Avni Candar, Bibliyografya Halkevleri 
Neşriyatı, Ulus Basımevi, Ankara 1939, 

s. 37.

330 Mehmet Kaplan, Âli’ye Mektuplar, haz. 

Zeynep Kerman-İnci Enginün, Dergâh 

Yay., İstanbul 1992, s. 86.

331 İhsan Işık, a. g. e., s. 368.
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Seren, Halûk: 1939’da yay›mlanan Veteriner Fakültesi ö¤rencilerinin haz›r-lad›¤› Mehmet Âkif 

broür yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 209 içinde.]

Sertel, Sabiha Zekeriya: 1897-1968. Bakü’de do¤du. Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde 

okuduktan sonra Türkiye’ye dönüp gazetecilik yapt›. Tan gazetesinin da¤›lmas›ndan 

sonra, 1950’de Türkiye’den ayr›ld› ve bir daha da dönmedi. 1939’da yay›mlanan Fikret-

Âkif Kavgas› önemli eserlerindendir. [üç yaz›: 92, 107, 214.]

Sertoğlu, Murat: 1911 (1910?) Koza’da do¤du. 1931’de Her Gün gazetesinde çevirmenlikle 

balayan yazar, 1933’te Haber gazetesinin yazar› olarak çal›maya devam etti. Elliye 

yak›n yazd›¤› Pehlivan tefrikalar›yla üne kavutu.334 [bir yaz›: 2.]

Sevengil, Refik Ahmet: 1903-1970. Bingazi’de do¤du. ‹fham ve Vakit gazetelerinde çal›t›. Tokad 

milletvekili iken beinci dil kurultay›nda bulundu. ‹stanbul Nas›l E¤leniyordu, Eski 

iirimizin Ustalar› eserlerindendir.335 [iki yaz›: 32, 180.]

Sevük, İsmail Habib: 1892-1954. Edremit’te do¤du. ‹stanbul Hukuk Mektebi’nden mezun oldu. 

Aç›ksöz gazetesinde bamuharrirlik vazifesinde bulundu. En mehur eseri Türk 

Teceddüt Edebiyat› Tarihi (1925)’dir. [iki yaz›: 168, 277.]

Sözen, M.: Bal›kesir Lisesi Frans›zca ö¤retmenli¤i yapt›. [bir yaz›: 247.]

Su, Mükerrem Kâmil: 1906-1977. Bursa’da do¤du. 1922’de ‹stanbul Darülfünunu’nu (Çapa K›z 

Ö¤retmen Okulu) bitirdi. Ankara Radyosu “Çocuk Saati” Program›’n›n ef 

redaktörlü¤ünü üstlendi. Tasvir gazetesinde günlük köe yaz›lar› yazd›. Bu romanlar›n 

ço¤u gazetelerde tefrika edildikten sonra roman olarak bas›ld›. Sevgi ve Ist›rab›m (1940), 

Sus Uyanmas›n (1940), Ç›rp›nan Sular (1941)336 [bir yaz›: 250.]

Sütüven, Mustafa Seyyid: 1908-1969. Edremit (Bal›kesir)’te do¤du. Bal›kesir Lisesi’ni d›ardan 

s›navla bitirdi. Madencilik, k›rtasiyecilikle u¤rat›. iirleri ‹nsan, Servetifünun, Türk Dili, 

Yeditepe, Yeni ‹nsan, Yeni Ses dergilerinde yay›mland›. iirleri, Bütün iirleri ismiyle 

1976’da ölümünden sonra yay›mland›.337 [bir yaz›: 253.]

Şahsuvaroğlu, Halûk Y[usuf]: 1912-1946. ‹stanbul. 1936’da ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesi’ni bitirdi. Topkap› Saray› Müzesi müdürlü¤ünde bulundu. Ankara Üniversitesi 

‹lâhiyat Fakültesi ‹slâm Sanatlar› Enstitüsü, Eski Eserleri Koruma Encümeni ve Centre 

International D’Etude eds Textiles Amicus Cemiyeti üyeli¤inde bulundu. 1939’da 

Yücel Mecmuas› yazarlar›ndand›r. Tarihi Odalar (1954), Tarihçi Gözüyle Atatürk (1967), 

Bo¤aziçine Dair (1986) eserlerindendir.338 [bir yaz›: 173.]

Şibay, Halim Sabit: 1883. Rusya’n›n Kazan vilayetinde do¤du. Medrese-i ‹slâmiye, Medrese-i 

Halimiye’de tahsilini tamamlad›. Darülfunun ‹lâhiyat ubesine de kaydoldu ve bura-

dan mezun oldu. Islah-› Medâris Encümeni’ne aza seçildi. Alman Dostluk Cemiyeti’nde 

aza bulundu¤u için Almanya’ya gitti. 1939 y›l›nda ‹slâm Ansiklopedi-si’nde çal›ma¤a 

balad›. “Ebu Hanife” maddesini yazd›. Sebilürread mecmuas›nda, Yeni Mecmua’da, 

‹ctimaiyat Mecmuas›’nda makaleleri yay›mland›. Tarih-i ‹slâm ve Tarih-i Edyan önemli 

eserlerindendir. [bir yaz›: 181.]

Talû, Ercüment Ekrem: 1888-1957. Recaizade Mahmut Ekrem’in o¤lu olup, ‹stanbul’da 

do¤mutur. 1934’de gazetecili¤e balam›, gazete ve dergilere hikâye, f›kra ve adapte 

roman yazm›t›r. Evliya-y› Cedid (Yeni Evliya Çelebi, 1920), Asriler (1922), Gün Batarken 

(1922), Kopuk (1922), Sabir Efendi’nin Gelini (1922), Kan ve ‹mam (1923), Bu Gönül Böyle 

Sevdi (1941), Çömleko¤lu ve Ailesi (1945), Dünden Hat›ralar (1945) eserlerindedir.339 [üç 

yaz›: 13, 177, 195.]

332 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Meşâ-
hiri, haz. Mehmet Sarı-Ahmet Karaman, 

Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, Balıkesir 

1999, s. 149-151.

333 İhsan Işık, a. g. e., s. 376.

334 Gönç, a. g. e., c. III, s. 121.

335 Alpman, a.g.e., s. 84-87.

336 İhsan Işık, a.g.e, s. 391.

337 Abdullah Özkan-Refik Durbaş, Cum-
huriyetten Günümüze Türk Şiiri Anto-

lojisi, c. 1, Boyut Dosya Yay., İstanbul 

1999, s.158.

338 Nebioğlu, a. g. e., s. 577.

339 İhsan Işık, a.g.e., s. 410.
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Tan, M. Turhan: As›l ad› Samih Fethi’dir. 1885-1939. ‹stanbul’da do¤du. Tarihî romanlar yazd›. 

Cumhuriyet gazetesinde f›kra yazarl›¤› yapt›. Eserleri aras›nda Hürrem Sultan (1962), 

Tarihî F›kralar (1962) vard›r.340 [be yaz›: 19, 33, 102 içinde, 110, 187.]

Tanay, Hasan Rasih: ? [bir yaz›: 23.]

Tanpınar, Ahmet Hamdi: 1921-1962. Huzur, Sahnenin D››ndakiler, Mahur Beste önemli eserlerin-

dendir. [bir yaz›: 92 içinde]

Tarhan, Abdülhak Hâmit: 1852-1937. Tarihçi Hayrullah Efendi’nin o¤ludur. Paris büyükelçili¤i 

ikinci kâtipli¤i, Londra sefareti kâtipli¤i ve ehbenderlik vazifeleri ald›. Macera-y› Ak 

(1873), Nesteren (1878), Makber (1885), Finten (1918), önemli eserlerindendir. [bir yaz›: 90 

içinde]

Tarlan, Ali Nihat: 1898-1978. Cumhuriyet dönemi edebiyat tarihçilerinden. ‹stanbul’da do¤du. 

Edebiyat Fakültesi’nde uzun y›llar Eski Türk Edebiyat› dersleri okuttu. Edebî Sanatlara 

Dair (1931), eyhî Divan›n› Tetkik (1934-1936), Zatî Divan› (1968) önemli eserlerinden-

dir. [bir yaz›: 163.]

Taşan, Aziz: 1902-1978. Merzifon’da do¤du. eyh Abdurrahim Nizameddin Rumî’nin 

torunlar›ndand›r. Taan dergisinin (1930-1940) yaz› kurulunda bulunmutur. Dünden 

Bugüne Merzifon en önemli eseridir.341 [bir yaz›: 74.]

Tepedelenlioğlu, Nizamettin Nazif: 1901-1970. Deniz Harb Okulu’ndan sonra Hukuk Fakültesi 

Yüksek Ticaret Okulu’nu bitirdi. Gazatecili¤e 1917’de girdi. Kurtulu Sava›’nda 

Anadolu’ya geçti. Ankara’da Hakimiyeti Milliyeti ç›kard›. Kara Davut (1928), Köro¤lu 

(1928), Karl› Da¤lar (1945), Fatma’ya Mektuplar, Sultan ‹kinci Abdülhamid ve Osmanl› 

‹mparatorlu¤unda Komitac›lar önemli eserlerindendir.342 [dört yaz›: 39, 99, 142, 176.]

Tevetoğlu, Fethi: 1916. ‹stanbul’da do¤du. T›p Fakültesi mezunudur. Adalet Partisi Samsun 

milletvekilli¤inde bulunmutur. Muhtelif dergilerde yaz› ve iirleri Ats›zayolda, Ali 

Fethi, Teveto¤lu imzalar› ile ç›kt›. Tagore Külliyat› (1939), Türklü¤e Kurban (1943), Büyük 

Türkçü Müftüo¤lu Ahmet Hikmet (1951) önemli eserlerindendir.343 [üç yaz›: 103 içinde, 

302, 303.]

Tez, İlhami Bekir: 1906-1984. Trablus’da do¤du. Millî Mecmua, Serveti Fünun, Yeni Adam dergile-

rinde yazd›. SEK dergisini ç›kard›. Bal›ca eserleri Oldu¤u Gibi (1935), Hürriyete Kaside 

(1945)dir.344 [bir yaz›: 96 içinde]

Tolon [Tolun], [Abdülaziz]Mecdi: 1864-1941. Bal›kesir’de do¤du. Mezun oldu¤u Rüdiye’ye 

muallimlik yapt›. Girit-Hanya’da Rum mekteplerine kar› aç›lan Mekteb-i Kebîr-i 

‹slâm’da vazife yapt›. II. Merutiyet’ten sonra Bal›kesir mebuslu¤unda bulundu. 

iirleri vefat›ndan sonra Osman Ergin taraf›ndan Divan ad›yla yay›nland›. [iki yaz›: 

264, 265.]

Topçu, Nurettin: 1909-1975. Sarbonne’da doktoras›n› verdi: “Conformisme et révolte”. Bu üni-

versitede felsefe doktoras› veren ilk Türk ö¤rencisi oldu. 1939’da Hareket dergisini 

yay›mlamaya balad›. Felsefe (1952), Ahlâk Nizam› (1961), Bergson (1968), ‹syan Ahlâk› 

(1975) önemli eserlerindendir. [iki yaz›: 276, 285.]

Toprak, Burhan: 1906-1967. 1929’da Sarbonne Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Sanat tarihçi-

si, çevirmen ve edebiyat arat›rmac›s›. Eserleri aras›nda Yunus Emre Divan›, Sanat 

Tarihi, Ballar Bal›n› Buldum’dur.345 [bir yaz›: 92 içinde]

Tümtürk, İsmet Rasin: Cenap ehabettin’in o¤lu. Yass›ada avukatlar›ndand›r. [bir yaz›: 174.]

340 İhsan Işık, a.g.e., s. 434.

341 A. Aziz Taşan, Dün’den Bugün’e Merzi-
fon, Merzifonlular Derneği tarafından 

yay., İstanbul 1979, s. 5.

342 Alpman, a.g.e., s. 67-69.

343 M. Sırrı Çakmak, M. Naci Kuşadalı ve 

Naif Timur (haz.), Türk Asker Şairleri, 
ÖZ-AR Yay., Ankara 1952, s. 151.

344 Özkan, a.g.e., c. I, s. 144.

345 İbrahim Alaeddin Gövsa, Türk Meşhur-
ları, Yedigün Neşriyatı, 1946, s. 384.
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Türkay, Cevdet: Osmanl› Türklerinde Co¤rafya (1958) ve Babakanl›k Ariv Belgeleri’ne Göre Osmanl› 

‹mparatorlu¤u’nda Oymak, Airet ve Cemaatlar’›n yazar›d›r. [bir yaz›: 157.]

Türk, Hamdi Tüzün: ? [bir yaz›: 54.]

U[zun]Postalcı, M[ustafa]: 1939’da Konya’da do¤du. 1963’te Yüksek ‹slâm Enstitüsü’nden 

mezun oldu. 1989’da Konya Selçuk Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nde ‹slâm Hukuku 

Anabilimdal›’nda profesör oldu.346 [bir yaz›: 295.]

Ulukı[u]t, Süleyman Nehib: 1915’de Selanik’te do¤du. 1936’da Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden mezun oldu. Yeilay Cemiyeti üyeli¤inde bulundu. 1937’de Yeilay 

mecmuas›nda yazd›. Mavi Gözler (iir kitab›), Bir ‹nceleme, eserlerindendir.347 [bir yaz›: 

100.]

Unaer, İhsan: Doktor. [üç yaz›: 102 içinde, 154, 179.]

Us, Hakkı Tarık: 1889-1956. ‹stanbul Hukuk Mektebi’nde okuduktan sonra Tanin, Tercüman-› 

Hakikat ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde yazmaya balad›. Bir süre liselerde hukuk ve 

edebiyat ö¤retmenli¤i yapt›. 1923-1939 y›llar›nda Giresun milletvekili olan Us, 

Matbuat Cemiyeti ve Bas›n Birli¤i’nin kurucular› aras›nda yer ald›. ‹lk Osmanl› 

Meclis-i Mebusan›’n›n tutanaklar›n› Meclis-i Mebusan 1877 (1940-1954, 2 cilt) adl› 

kitapta toplad›. [bir yaz›: 282.]

Uygur, Tahsin Nahit: 1899-1992. Çank›r›’da do¤du. air, yazar, gazeteci. ‹stanbul Mülkiye Baytar 

Mektebi’ni bitirdi. Veterinerlik, müfettilik ve 1954’te de Demokrat Parti mebuslu¤u 

yapt›. Çank›r› Halk Edebiyat› : Türküler, Maniler, Ninniler kaleme ald›¤› önemli eseridir.348 

[bir yaz›: 87.]

Uz, Muhyiddin Okyay: ? [Bir yaz›: 251.]

Ülkülü, Orhan: Bal›kesir Ö¤retmen Okulu’nda okudu. iir ve tercümeleri çeitli dergilerde 

yay›mland›. Pierre Vannier’den Homeopati’nin çevirisini yapt›. [bir yaz›: 270.]

Ünverici, Osman: 1939’da yay›mlanan Veteriner Fakültesi ö¤rencilerinin haz›rlad›¤› Mehmet 

Âkif broür yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 209 içinde.]

Vecih, Kemal: 1937’de Ülker ve 1934’te Gül mecmuas› yazarlar›ndan. [bir yaz›: 86.]

Yalçın, Hüseyin Cahit: 1874-1957. Bal›kesir’de do¤du. Mekteb-i Mülkiye’den mezun oldu. 

Mütareke y›llar›nda ‹ngilizler taraf›ndan tutuklan›p Malta’ya sürgüne gönderildi. 

Tanin ve Fikir Hareketleri dergilerini ç›kard›. O¤lumun Kütüphanesi ad›yla on dört ciltlik 

çeviri dizisi yay›mlad›. Nadide (1892), Kavgalar›m (1910), Edebî Hat›ralar (1935) eserleri 

aras›ndad›r.349 [bir yaz›: 66.]

Yaşar, A. Mehmed: Bal›kesir lisesi talebesi. [iki yaz›: 60, 255.]

Yavsi, Suud [Ebussuudoğlu Mehmed]: 1882-1948. Suudü’l-Mevlevî olarak da bilinir. Divan-› 

Hümayûn mühimme kalemi, Ayan Meclisi kâtipli¤i, pek çok okulda hat hocal›¤› yapt›. 

Millet kütüphanesi’nde memur olarak çal›t›. air ve hattatt›r. Divan’› vard›r. air 

Mustafa Zekâi (1941) önemli eseridir. Mehmed Suûd Bey, 1882 y›l›nda ‹stanbul’da 

do¤du. Hattat Vahdeddin Efendi’nin torunudur. Babas›ndan baka, Beiktal› Nûrî 

Efendi, Muhsinzâde Abdullah Efendi, Kâmil Efendi, Sâmî Efendi ve ‹smail Hakk› 

Altunbezer gibi hocalardan ders alarak, hat sahas›nda kendini yetitirdi. Mevlevî 

tarîkat›na intisâb›n›n ard›ndan, gazetelere yazd›¤› yaz›larda ‘Suûdu’l-Mevlevî’ ad›n› 

kullanan Mehmed Suûd Bey, 1948 y›l›nda ‹stanbul’da vefat etti. Kabri, Merkezefendi 

Kabristan›’ndad›r. (Kaynak: Osmanl› Sanat›nda Mevlevî Hattatlar ve Dîvan Edebiyat› 

Müzesi Koleksiyonu - Server Day›o¤lu, Sanat›yla ve Kültürüyle III. Eyüpsultan Sem-

346 www.merhabagazetesi.com.tr/eski/

arsiv/2006/11/28/bugun.htm  

(6 Nisan 2008)

347 Nebioğlu, a. g. e., s. 641.

348 Mehmet Turan Yarar, Veteriner Şairler, 
Gürsoy Basımevi, Ankara 1960, s. 

23-25.

349 Atilla Özkırımlı, Türk Edebiyatı Ansiklo-
pedisi, Cem Yayınevi, c. 4, s. 1207-

1208.
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pozyumu bildirileri içinde, sayfa 324 vd. Eyüp Belediyesi Kültür Yay›nlar›, 1999 350 [bir 

yaz›: 249.]

Yazıcı, Hayri: 1936’da Son Posta gazetesi yazarlar›ndand›r. [bir yaz›: 3.]

Yegül, Fazlı Faik: 1882-1965. Selanik’te do¤du. Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi’nden mezun oldu. 

Almanya’da kimya tahsil etti. Yüksek Ziraat Enstitüsü genel sekreterli¤inde bulundu. 

Berlin Darülfünûn hocalar›ndan E. Stok ve Arthur Stehler’in eserinden tercüme etti¤i 

Tahlil-i Mikdari Tatbikat› (1916) en önemli eseridir.351 [iki yaz›: 209 içinde, 257.]

[Yengin], Muhyiddin Raif: 1880’de ‹stanbul’da do¤du. Beikta Rüdiye’sinden sonra Bahriye 

Mektebi’nden mülazimi sani ve makine mühendisli¤i ehadetnamesi ald›. Liman dai-

resinde çal›t›, muallimlik yapt›. Servet-i Fünûn, Resimli Gazete, Aiyan gibi mecmualar-

da iirleri yay›nland›.352 [bir yaz›: 269.]

Yılmaz, A[bdurrahman]: 1937’de Taan yazarlar›ndand›r. Bergama’da Foklor (1941), Tahtac›larda 

Gelenekler (1948) önemli eserlerindedir. [iki yaz›: 75, 152.]

Yücel, Hasan Âli: 1897-1961. ‹stanbul’da do¤du. Yüksek Muallim Mektebi’nde ve Edebiyat 

Fakültesi Felsefe ubesi’nden mezun oldu. 1935’te ‹zmir mebusu seçildi, sonra Türk 

Tarih Kurumu ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nde azal›kta bulundu. 1938’de Millî E¤itim 

Bakan› tayin edildi. Bakanl›¤› s›ras›nda köy enstitülerini kurdu. Türk Edebiyat›na Toplu 

Bir Bak› (1932), Edebiyat Tarihinden (1957) eserlerindendir. [bir yaz›: 55.]

Zerdeci, Tevfik: Âkifnâme’de Âkif’le Haf›z Mehmet hakk›nda vuku bulan bir hat›ras›n› nakle-

der. [bir yaz›: 260.]

350 Mustafa Erdoğan, Meşrutiyet’ten Cum-
huriyet’e Bir Mevlevî Şeyhi Abdülbâkî 
Baykara Dede-Hayatı, Şahsiyeti, Eser-
leri ve Şiirleri, Dergâh Yay., İstanbul 

2003, s. 73; İbnülemin Mahmud 

Kemal [İnal], Son Asır Türk Şairleri, 
İstanbul 1988, c. III, s. 1748-1750; 

Server Dayıoğlu, “Osmanlı Sanatında 

Mevlevî Hattatlar ve Dîvan Edebiyatı 

Müzesi Koleksiyonu”, Sanatıyla ve 

Kültürüyle III. Eyüpsultan Sempozyumu 

bildirileri içinde, sayfa 324 vd. Eyüp 

Belediyesi Kültür Yayınları, 1999.

351 Ekmeleddin İhsanoğlu, Ramazan Şeşen 

ve diğerleri (haz.), Osmanlı Tabii ve 
Tatbiki Bilimler Literatürü Tarihi, c. 2, 

IRCICA, İstanbul 2006, s. 983-985.

352 İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son 
Asır Türk Şairleri, c. 1, Orhaniye Mat-

baası, İstanbul, 1930, s. 993-996.
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