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ı.
Divan ıairlerini aradığımız zaman, duvarlarından şa

rap aısanbir meyhaneye, yahut da gümüş kurnalı bir ha
mama gideriz. Halbuki, Akifi aradığımız zaman gideceği
miz yer Fatih Camiidir.

Safahat'ı açar açmaz, onu bu kudsi ve semavi mabe
din nur taşan sinesine sokulmuş görüyoruz. Öndeki mak
au.reciklerin birine oturmuş, geçmişin latif hatıraları için
de oyalanıyor: İşte, beyaz sarıklı bir baba ve etrafında,
hasırlar üstünde koşan - fesinin imame.sinde bir boncuk
bağlı, püskülsüz, yeşil sarıklı - mini mini bir oğlan ço
cuğu!

tık d1nl terbiyem! veren. ev ve mahalle, iptidai, rO,U tahallde
aldıtun telkinler olmuıtur. Bilhaaıı& evin bu husustaki tesiri bQ
yQktQr: Annem çok Abid ve zl.Jud bir Harumdı. Babam da öyle. Her
lkı.tnın do d1nJ ıel&betleri vardı. İbadetin vecdlııl, :zevk.in!, heyeca
nını tatmıf)&.rdı. Pederim H&eı Feyzullah Efendi merhumun mUrtd
lertııdendl.

Babam F'&tih MUderrlslerlnden İpekli Hoca. Tahir Efendi rnw
humdur ki, benim hem babam hem hocamdır. Ne olllyorsam kendl
ılnden ötrendlm.
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Mehmet .Akif, hiç bir zaman, sanğın manevi-fikri at
mosferinden sıyrılamadı; ve hayatını, seve seve, geria.tın
savunmasına vakfetti.

2.

Göğırilnde Abdülhamit Il'nin nleanlannı tqıyan Mü
dafaa. yazan Ahmet Mitha.t Efendi, .-din-i. fenni» anyan
avi.re frenklere eşeriat-ı mutahhara-i Ahmediyye»yi sağlJk
verirdi. Şeriat reformunun manzum sözcüsü Akif de, edin-i
hayat» istiyen Tanrısız şaire Muhammedin dinini örnek
gösteriyor (Habibin koltuğu altında şefaate kavuşmak var
ken, bir örümceğin eteğine yapışmaktaki mlnl nedir? Ye
şil çini kaplı ve Isfahan halılariyle döşeli tapınağa. girmeyip
de, ferdi vicdanın çıplak barınağına sığınmak akıl klrı sa
yılabilir mi?) ; ve böylece, ortodoksluktan .-ihtida etmiı,
Sakız Rumlarının torunu» ve tabiiyyet değietirmiş protes
tan papazı Halukun babası Fikret'i hak dine ça.ğınyor.

Fakat bu, elinde asırlık çubukla, ktlşe minderinde kö
türümleşmiş bir din değildir; bayrağına leyse liJ bısi.ıı-i mı.
misei. şiarını yazan - yani emeğe ve almterine değer ve
ren - gerçek şeriattır.

3.

.Akif, eehl-i sünnetin kader akidesine de yUs çevirmle
değildir.>

Gelir clbe& zuhura ne lıehWmı-4 beler
mısramı

Ne~, hükm-i kader akıbetmhura. geUr

şeklinde tekrarlıyan şair, olaylan isllm fatalizm] .açısın
dan görmeğe alışkındı. Li.kin, şunu da kaydedelim: Bu fa-
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t&lizm, cennet kapılarını açan beyaz tırpanlı iskeletin ku
cağına gülerek atılmak ve Allahın va'dettiği zaferi mukad
der bilmek demektir. Gümüş ayaklı filleri ve yakut kak
malı sillhlariyle muhteşem İran ordulannı çil yavrusu gibi
dağıtan yırtık humuslu Arap akıncısını hatırlıyacağız. Ve
daima bunu hatırladığı içindir ki, A.mentü'yü bir daha
unutmamak ü.zere ezberliyen Akif, - Baytar Mektebi'nde
pozitif bilgiler okuduğu ve «Batının müsbet ilmine vakıf>
bulunduğu halde - hem meleklerin varlığına inanmakta,
hem de kazl ve kadere iman etmektedir.

Kader fe~ lmlııa dihil... imeıuıA

diyor; fakat, çöküş ve yıkılış devirlerinin ayaklan köstek
liyen pasif kaderciliğini reddediyordu. Ahirete de, temiz
yürekli bir çocuk gibi, inanırdı :

Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı,
Evet, bir ömr-ü sim vaı-: değil hilkat abesmidim

Akif'in cihan görüşü, bir medresenin kapısını ve bir
camiin duvarlarını aşamamıştır. Yalnız, unutmıyalım ki,
bu medrese tamir görmüş bir medrese ve bu cami restore
edilmiş bir camiydi.

4.
Vehhablliğin ve Sünusiliğin siyasi felsefesinde temel

paniııllmik görüştür. XIX. yUzyıl İsllm -dünyasının en dik
kate değer simalanndan biri olan Seyyid Cema.leddin İbn
Safar al Efgani bu görüşü. benimsedi; zamanın yeni şart
lanna. ve icaplarına•göre kalıplaştırdı; ve panislamizm bay
rağını, çekici şahsiyetinin bütün gücüyle, da.lgalandırmağa
çalıştı, •

Efganlı Cemaleddin, geniş killtur sahibi bir ajitatör
dU.. Materyalizme karşı üç dilde eser yayınlamış; lslimiyet



. ve ilim konusunda, Renan'la, Pariste, kalem savaıına girit
mişti.

Onun anlayışına göre :
lslamiyet ruhsuz bir ceset değildi. Yabancı hurafeler

den ayıklanan gerçek lalim doktrini, gerek modern yaşa
yışın ihtiyaçlarına ve gerekse Batı uygarlığının bütün tek
nik yeniliklerine uygundu. lalim doktrini, esas itibariyle,
liberal ve demokratikti.

Cemaleddin, meşruti hükumet ve derin sosyal reform
lar istiyor. Onun istediği şu: Teknik bilgilerle ve Batının
silahlariyle cihazlanmak ve fakat lalim ruhunun birliğini
koruyup güçlendirmek. Müslüman hükümdarların istibda
dına karşı koyduğu gibi, İslamın işlerine yabancıların bur
nunu sokmasına da tahammillU yok.

Cemaleddin'e göre :

Hıristiya.n dünyası, Doğu alemi ve özellikle lslim dün
yası ile çatışma durumunda idi. Haçlı zihniyeti ve Piyer
Lermit'in fanatik kafası sürüp gidiyordu. Teassup içinde
yüzen hıristiyanlık, İslam dünyasına kudurgan bir kin bes
liyor; Müslüman toplumlan hor görüyor ve Muhammedin
ümmetine eşit gözle bakınıyordu. Mtislilman ulusları mü
teassıp, yabancıya. düşman, geri ve barbar sayıyor; fakat,
her reform ve uyanış teşebbüsünü - savaş dahil, her ça
reye başvurara.k - önlüyordu. Böylece, lslim düny~ınm
yı)wmasına çalışıyordu.

Cemaleddln, ileri silrdüğü prensiplere dayanarak, şu
sonuca vanyor: Müslüman dünyası yeryüzünden silinmek
ve yok olmak istenmiyorsa, lslam ulusları birbirine kenet
lenmeli ve büyük bir savunma savaşına, hazırlanmalıdır.
Bunun için de, çıkar yol şudur: Avrupanın ve Batının, ya
ni kapitalist Hıristiyan dünyasının tt.,ERLEME TEKNtG!
ni almak ve Avrupa gücünün sırlarını öğrenmek.

Efga.nlı Cemaleddin, sömürücü batı kapitalizmine düt-



mandı. Sömürülen lsllm dünyasını batının boyunduruğun
dan kurtarmak istiyordu.

Cemalcddin'in en derin etkisi Mısırda görülmüş; onun
öğretim ve eğitiminden geçen bir Şeyh Abduh yetişmiştir.
Liberal İslam düşünUrleri arasında. müstesna payeye eri
şen El'ezher Üniversitesi Rektörü - ve «Lord Cromer'in
saygı ile elini sıktığı dostu» - Şeyh Muhammed Abduh,
ilk eserinden itibaren, Efganlı Cemaleddin'i üstad olarak
tanımış ve fikir alanında önder olarak ilin etmişti. Sonu
na kadar da, onun izinde yürüyen ve onun idealini yürüten
sadık bir dost olarak kalmıştır. Abduh, Mısırda, liberal İs
lam tefekkilrilntin ön safta gelen temsilcisidir; liberal ve
rasyonalist doktrine gelmiş bir retormatördür, Ezber Med
resesine bir çok yeni bilgi disiplinleri sokan, fıkıhı modern
uygarlığın icaplarına uygun düşürmek istiyen Abduh, fikri
ve sosyal reform istiyordu. İslamda din ve ahllk rönesan
sına ve öğretim reformuna taraftardı. Abduh, Mısır milli
yetçiliğinin mutedil kanadında yer almışb.

Abduh'a göre :

Hürriyete kavuşturacak en emniyetli yol an.et ve
tt.ERLEME'dir. İslam dini, hiç bir zaman, pozitif bilgi
lerle çatışmaz. İslamiyet terakkiye mini midir, yani ilerle
meğe engel midir? Sorusuna Şeyh Abduh: «Hayır! - di
ye cevap veriyor - tsLAM:ıN GELİŞMESİ YOLU !LE
tt..ERLEME mümkündür.s İslam dini, SOSYAL İLERLE
ME için güçlU bir faktördür. !sllmiyet kaba bir taassup,
karanlık bir cehalet denizi ve korkunç bir hurafeler yığını
demek değildir. tSLAM Dt:NtN!N DOGUŞ YILLARINA
GİDİLMEDİKÇE, gerçek müslümanhğı tanımak mümkün
olamaz. Zira, yüzyıllar boyunca sürüp giden tatbikat kat
merli hataları UstUste yığmış, İsllm dininin gerçek yüzünü
batıl hurafelerle sıvamıştır. Din, tradisyona değil de akla
dayanmalı; mantığın süzgeclnden geçmelidir; DİNLE BİL-
Gİ EL ELE VERMELİDİR. '

Abduh, lsllmın çöki.işünU görüyor; LİBERAL VE



!LER!C! TEMELLER ÜZERİNDE BİR REFORM gerek
liliğine inanıyordu. O, septik bir müslilman dilşünUrtl de
ğildi. Samimi olarak dindardı. Canlı bir ahlak gücü ve bir
manevi kuvvet olmak itibariyle, !sUim dinine tam bir iman
ile bağlıydı. Devrimci de değildi. Kelimeyi en iyi anlamın
da kullanmak şartı ile, ona muhafazakar etiketi takılmak
ta, «Muhafazakar reforma.tör» denilmektedir. Yani, geç
mişten gelen denge bozulmasın; değişme olsun; ve fakat,
bu değişme makul sınırlan aşmasın...

Akif'in siluetini çizebilmek için, Efganlı Cemaledclin'le
Mısırlı Abduh'un portrelerini, biran bile, gözden ayıra
mayız.

5.

1908 yılında, Selln.i.k'te toplanan İttihat ve Terakki
Cemiyeti kongresinde bir program kabul edilmişti. Bu
programa. göre, !slimiyet Asr-ı Saadetteki sadeliğine dön
dürülecek, medreseler zamanımızın icaplarına uygun bir
şekilde onarılacaktı. Sıri.trı l\lUstakim gazetesi de o tarih
lerde çıkmağa başhyo_r. Amacı: !sllm dininin yükselmesi
ve bütün Müsltimanlar arasında birlik kurulması. Bu ga
zetede yayınlanan yazıların önemli bir kısmı medreselerin
ıslahı ve yeni bir İlm-i Kelim tedvini ile ilgiliydi.

« ... Hindistan, TUrkistan, Rusya, Yemen, Hicaz, Mı
sır... • müalümanlarının ahvaline. dair bir çok yazılaı- bu
mecmuayı dolduruyordu.>

Mecmuanın «alemdar> ı da, pek tabit olarak, Meşru
tiyetten sonra, Fatin Hocanın dellletiyle, Partiye giren
Akif'ti.

6.

Şairi sevmediğini ve .Akifle arasında. her bakımdan ba
rışmaz bir tezat olduğunu söyleyen ve cbillkayd-U §Ut
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Garbın fezail ve mesavisini birlikte alalım düsturunu
vaz'eden, cliberal ve laik zümre> ye men.sup bir muhar
rir - «Taine'in ve Renan'ın talebesinden» Ahmet Aga
yef - şunlan yazıyor :

«Onsekizinci asırda baş1ıyarak ondokuzuncu asırda
bütün bütün şiddet kesbeden islam aleminin velveleli suku
tu bu alemde düşünmek ve muhakeme eylemek kabiliyeti
ni haiz olanlan bu hAdisenin esbabını araştırmağa ve ona
karşı çareler dtişüruneğe sevkettl

Şeyh Cemaleddin ve Şeyh Abduhlar, hldiaenin sebe
bini islimiyetin yanlış anlaşıldığında ve bu dini halka öğ
retmek vazifesiyle mükellef olanların cehalet ve taassup
larında buldular ve binaenaleyh çareyi de islamiyeti bu gi-
bilerden kurtarıp daha bilgili, taassuptan uzak ilimlerin el
lerine tevdi etmekte ve bu sayede medeniyetle islimiyet
arasında bir anlaşma bulmakta gördüler!

Ti.bir-i aharla islim aleminde tıpkı Garpta Ortaçağ
lar devrinden ve ·İntibah hamlesinden sonra Jan Hus'leri,
Goethe'leri, Calvin'leri doğuran Islahat (reforme) devri gi
bi bir devir hazırlamak istediler.

Bu, başlı başına, bir inkılap yürüyüşü idi. Yalnız ŞU
fark ile ki, Şeyh Cemaleddin ve Şeyh Abduh hayatın sıklet
merkezini dinde gördüklerinden, inkıl!bı da dinde yapmak
emelinde idiler.

Benim anlayışıma göre şair .Akif Bey, taşıdığı zihni
yetle ve beslediği fikirlerle bu gidişe mensuptu. Mü'min ve
dindar bir adam olmakla. beraber dinde ve dini müfekki
rede derin d~ğişiklikler yapılmasını isteyen bir mütefek
kirdi.>

tnkılA.p kelimesine idiyosenkra.zisi olan bir biyograf
ise, bu hükmü kesinlikle reddetmektedir :

u\.kif'in dinde derin değişiklikler yapılmasını istedi
ğine dair biz kendisinden ne bir söz işittik, ne de böyle bir
yazısını gördük. Onun bu yolda.ki fikirleri, şiirleri islA.m in
tibahı içindi. Cemaleddin-i Efgaru ve Şeyh Muhammed Ab
duh'un de böyle bir istekleri yoktur.»
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Sözü biraa da, Akif'in kendisine bırak&lım :

Son zamanlarda mUs)(lmanlığl ya bOııbUlUn ortadan kaldırmak.
yahut ötesini beri ederek ıertalle bir teceddüt huaule getirmek ia
teycnler türedi. Biz bu adamlann söylediklerini ııittlk; ya.td ıklannı
okuduk. <Dini koldıralım!> diyenlerin dUnyadan; cteceddUt huaule

• getirmeli!> fikrini bealeyenlerlıı de dinden alablldlline gafil olduk
lann.a iman ettik.

Evet, bu adamlar milyonlarca lıı.lkın hialyatına, harekAtına
hAkiJn olan ruh-u u.ellyt gııremlyecek kadar gaflet göstermeselerdi:
dini kaldınnan ın ne IUzumunıı. ne de imktnını ta.savvur edemezler
di. Kezalik ıertatın hüviyyet-i haldk1yyesinc dair azıcık mal1lmat
edlruntı olııalardı: dine yenilik sokmak ıöyle dursun, onun en eald
ayni zamanda en aah1h ,ekllne rOcu etmek ihtiyac-ı mllbraminl &iSz..
!eriyle görOrlerdl.

7.

Akif, ondokuzuncu asrın içinde, clslA.rn Aleminde mo
dernizm denilen bir yenileşme cereyanına> mensuptur.
«Kuran'ın lahuti füyuzatında.n hisseya.b bulunan ·dini ve
isla.nu şair>, esadr-ı islama. rücus düsturunu savunuyordu.
«Zihniyet itibariyle islimi rasyonalizme bağlı olan> Akif'
in gö~U «Kitap ve sünnete dayanan, fakat bunlann tef
sirinde akıl ve ilmi esas tutanların görüşü> dür.

Başka bir deyişle, Akif, cİslAm esasatını muhafaza
suretiyle tecettüt cereyanı> na taraftardır. Sı.rat-ı MUsta.
khn, «aynı zamanda filozof, muharrir, hatip, gazeteci, fa
kat hepsinin fevkinde siyasi> olan emücahid-i islim> Şeyh
Cemaleddin-ül Efgani ile cmüşarünileyhin şakirdi> ve «mu
hibb-i sadıkı», «meşhur Mısır MüftüsU> nün izinden ayrıl
mamıştı.

8.

Akit, «asırdide dertlerimize derman arayan> bu dergi
de, materyalizme karşı, Doğuda yaytlmağa ba.şlıyan «cer-.-
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süme-I ilhada meydan okumuş» bir yazarın - yalnız Mı
sırın değil, bütün i.lem-i islamın en büyUk, en hamiyyetli
cvli.d-ı irfanından Ferit Vecdi'nin - silahlarını sürmüş
tür. Demokrit'ten Büchner'e kadar, kadını ve vülger, bü
tün maddeciler; darviuistler, mUlhitler ve bUtUn Allahsız
lar, Osmanlı okurları önünde, Hadika-i Fikriyye yazarının
«gayz ve ateş püsküren> kalemiyle tezyif ve terzil edildi :

cVaktlld avn-l Hakla a.sr-ı ha.zar felMfeılnin dekal.ldne, bu
ilhldt mebahlsln hakikatine benim için llUlb mllyesıer oldu; gGr
dilm ki dlnalzlerln ıatifhAdltı. deltJII bllmemonlann bu yoldaki söz.
!erine deltl ltl~ı catz midir! Bir eünun-u ilmlden. bir hevu•I felıe
tlden bafka hiç bir ,ey delil ımı,. Blvet, inMn ile biraz vukuf huıl
edlnce bir taraftan hande-1 ı.tlhfafa seza olmakla beraber, dlfer
taraftan vicdanı milleezz1 etmekten gen durmayan o gibi evham
dan kendisini muhataza etmeai için huzur-u kudrette Nr ber ze-.
ıntn-ı aücQd olmaktan men'i nefa edemez. .

B&huaua prldılardan bir çoğunun da bu gibi mUlhlUertn r.ddl
mU.mkUn olmıyacak derecede kuvvetli berahtn-1 llm!yelerl, deltJl-1
fenniyeleri olduğuna kanaat getlrdlklerinJ görünce aclleten karala
dıtım mugalat&lannı aerdelmeğe mecburiyet gördüm. Ti. lcl evveıt
berahln-1 ilmiye diye ilen sürülen sözlerin aklın kat'lyyen kabul et
miyecetı. ilmin de hiç bir vak.it teyidine yanqmıyacatı vah1 bir ta
kım safsatalardan olduğu; saniyen bu adam1ann cevher-! ln.ıanl 
yeUeıine lrlz olan bir hastalık aalkulyle fılral-ı bqerlye dalnıaln
den hariç bir mevkide kaldıklan. yoksa bqka bir ıey olmadığı na
urlard& teh&kkuk etain._

Hayatıma kaaem ederim ki ln8an maddlyunun tuttuklan o mU
ıevveı usulleriyle o makQa ı6zlerlnl tevflk tçln ne kadar utra,ıraa
ufra§ınn. nib&yet yeuı ve hayret içinde kalır...

Şlmdt bu .Ozlerln hepsini bir tarata bırakalım da ıu m&ddlyunu
bir dar daire içinde öyle bir surette muhasara edelim ki biç bir yan
dan turcey&b-ı huruc ola.maaıııl&r . PekAa, onlara soralım lcl hangi
hakka istinaden v11cud-u Ht.ılkl lnklr ediyorlar? Enlne boyuna uza
tıp glltlklert d&valannd& hangi delile IUmat ediyorlar? Zemin ve
asuman yaratılırken hazır idiler de zuumlerlnce halk ve lbdaa muk
tedir olan k&vanln-1 tabiatı. ezellyellne kail oldukları maddeyi göz
leriyle mi gördWer? Yokaa böyle müthl§ bir mevzuda ellerinde akl-1
ııellmln kabul edebllecetı berahln mi var? ..

. . . l&kin ya bu adaml&r Allah& karıı, nba kartı yalan ıöyllye
rek kendllerlnlıı VU'elmiJ oldu,U kanuna ut&nmadan yine kendi-
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len muhalefet ederler de bu aureUe lc&ııunu llk nalrseden dofrudan
do,nıya vazt'len olunıa. ne derıılnJz!..,

Bakınız fU feyleııonarın, terbiyelerinin. zekllanrun parl&klıfına,
ııerdettlkleri ,Obeht.tın derece-! ehemmlyetlne, bakınız da ibret alı
nız! Ylra.b, yol senin yalımdan bqka.sı defildir; bizt t&k&tlmJ»n
fevkinde olan bu gibi setil hezeyanlard&nal::,ıınct et...

Bizim için artık bu noktada durmak le&bederdl. Zira Uhadın
belini kırdık; dUtümünU çözd(lk. L&ldn balıJste tetennUn ol.m&k Qze.
re evveli. maddlyunun klina.t-ı arztyenln uıllan hakkındaki naza
nyelerinl, sonra c1a A.lemln ıa.nl'aiz yaralılnılf olmaauıa dair fara
ziyelerinl serdeyllyeceğu. Ti. ki hl.le muttali olanl&r bu mUtrlt
adamların ileri .UrdWderl fara.zlyat - ,Upbuts h&Jdannd& bir ee
zl-yı iltht olmak üzere - seh&fet-f fikrin, a'f-ı a.kbn tıanaı dere
kesine kadar iniyor, görııtınler.-

Ey k&rl-i irfan.,emir, görQyonun ya. bu ııahlt reyler, bu hurafA.
WQd mUlt.ha.z&Jar karanlık birer kahve kllfelertne çekfllp de eaı-ar
çekenlerin kurduklan h&yalA.ta benZemiyor mu? Efu tırtıl Ue tuın.
tavuk ile atın a~k!llerl arasındal<l lhWA.tı b1se bu nazartyeler tefalr
edecek ı.. hay ilmin toprak bqına! ...

İçinde bulundufwnwı ondokuzuncu aann e•aaıtuıd& enva-ı mah-
10katın uıllan hakkında ikf nazariye zuhur etti. Bts onları eflence
kabilinde olan.k hUluatan burada zikredecettz kf efkAr-ı maddi
yunun - CHA.y-ı UA.hl olarak- han&1 dereke-f Nb&fete kadar dUf
tul{l umum nas nazarında teayyün etaln...

Heyhat! H&llkin mevcudiyeti meselui öyle red ve k&bulfyle uf·
rqılacak meail-1 mqkQke sıruında detuclfr. Zira bu meaele be
dlhly&t-ı &kliyyentn en bqlıe&lannd&ndır. Hem bu bed&h&tfn lnkA.n
kOtUb-U tıbbıyede cUnıın fulmda Zikredilmek lcabeder.

Yazık ıu feyleso!lann heder olan bunca meaa.lleriııe! Yaak
onlann ıeamet-1 tall'lerine! Zan.Ihlar ~bekleri çaUayıncaya kadar
~ıp çabaladıktan sonra topu topu bir nazariyye meydana ko:,
duJar ki Huda bilir parlak bir ta.klm eltuki..svesine bUrUnme..ydl de
oldU,U gibi görünseydi cıınunun, beyin bozuklutwıun en bfrtncl~
zından &ddolunurdu...

l.ıte bunlar mUlhfUerln en mUhfm nazart:,elertdlr ki •ıJıhatle
rtne !>Urhan ikame.si hiç bir zaman kabil olm&yan bir takım n-ham
dan ibarettir. Evet, bunlar inat vo lstikbar aalk&sfyle meydan aımıı
bir Y1'1n safsatadan ba,ka bir ,ey detfldfr...

On ııeldzlncl asırda ve on dokuzuncu unn bid&yetfnde uıemA.
yı maddfyun ta.ratuıdan tedvin olunan ı.s&n okuyanlar zannederler
kf ruhun mevcudiyetine, l.hlreUn v4kuuna aft olan lttk&t tehlike
lçlndedlr; sonunda bqcr bu lkf akldeyt birden terk ederek hayatın
mebdei mfadı madde oldufunu, cennet, cehennem gibi pyJerin 1N
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tmanıar tarafından taan1 odlldlf1nl yakinen anlıyacaklır.
Haki.kat, bu muztr tlklr Avrupada etk&r-ı münevvere eah&bını

tqkJJ eden tabakat arasında alabildiğine lnU9ar etml§, hattı. mu
bartı1nden bir çotu bunu al~elelnnaa UAna, her meçllste tervıce

. kalkı§mııtır. Vlcd&n-ı ıellm eahabından bunlara. ıc.ar,ı durmak -ı.
teyen ulema ise - sQret-l mahsuscde labatı kabil olmıyac&k hiç blr
nazariye-! ilmlyyenln kabulUne yanaımıyacaklannı alenen söyle-

• mekte olan bu adamlara. karıı huccet ıerd.lnden Aciz kalmııtır.
Binaenaleyh hiç mtlnakqayamahal yoktur ki eğer hal bu tar>

ela dev&m edecek olun& tı birdenbire l.lhadın llln olm&aına, l<UIQb-u
bqere hayat-ı aermedtden ııevmltllk çök.ıııc.lııe varacaktır. Artık bu
akıbetin tederrUn-0 lçUınaJ mikrobu olan fen.d-ı ahlt.ka ne ııaıtam
bir en.a olacağını beyana hacet yoktur.

Lt.kln zaten zayıf olan be9erln bu mesheb-i maddiden dolayı dO
,ec:~81 v&rta-1 lzmlbl&Jl ezelden takdir eden Halik-! Haklın bu ıeY·
tanı hareket ve bOcumun kar,ıaınaöyle blr sarp hall dlkml§Ur ki..
!ıh.>

Kısacası, Tanrının varlığını inklr ile kibir ve gururla
nndan burunlannı kabartan materyalistler, insanların aslı
şlmpanze yahut maymun fasilesinden orangotan, goril ol
duğuna kail olan Darvinciler, ilh. çılgınca teoriler ileri sür
müşler; milyonlarca halkı küfre sUrtlklem.işlerdi. Ağızların
da hep şinaver bühtanlar, batıl hezeyanlar dolaşan 1Jılclrnaz
asr-ı hazır eşirrası,.. beyinsizliğin son tabakasına inmiş fi
kirsizler... vesvese içinde yüzen bu lnud ve mü.tehevvir a
damlar, akıllarından zoru olan bu herifler, beyin hastalığı
na tutulan bu divaneler.. hep ilini insan kalbindeki iman şu
lesini ebediyyen söndUrmeğe Alet etmek ma.ksadiyle delice
hareketlere kalkışan bir takım esafilden başka bir şey de
ğildi. Ve Akif, yirminci asnn sayei- irfanında sesini ~
selterek DİN-1 FITRI ANCAK !SLAMDm. diye haykıran
Mısırlı yazann makaleleri al~a her hafta, muntazaman
imuısmı atıyordu.

9.

cl'erit Vecdl'nln. A.bdUluiz Ç&vlf'in ve Prens Salt Halim Pa
ıazun gayYUI' mütercimiAkit, Şeyh A.bdulıu'yl çok severdi. Onun yQ-
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reklere ruh-u gayret, run-u fehamet ne!heden ıthr-l mUbln-1 beyanı
karşısında Ustad hayran olur, Abduhu'nin o feyz-1 çtlflcOşu Ustad-ı
muazzamı Cemaleddln-1 Efgln1'nin slnlhatından aldığını söylerdi.
Şarkın yeUı,tlrdlği fıtratların en yükseklerinden bir! oldufu şüphe
götürmeyen merhum Cemaleddtn-1 Efgani'nln matbu, gayrı matbu
bir çok risaleleri, makaleleri, hutbeleri varaa da en bOyUk, en müm
taz eseri merhum Şeyh Muhammed Abduh'dur, derdi. Şeyh Abduhi'
nin yazılan tam onun fikrine, onun zevkine, nıhuna göreydi. Onun
Onun dUfÜndUklerini Şeyh Abduhi'nin yüksek kalemi birer inci gi
bi sıralamıı,, yazmııtı. Onun için Abduhi'nin hemen bUtUn o kıymet-

. ll, a.zamelll makalelerin! tercllme etıniftl. Bu kabil ya;ı;ıların İal~
aleminde büyük dini inkifaf)ar husule Jetirecetıne IUmadı vardı.>

'\..
Gerçekten, Akif'in fikri formasyonunda Şeyh'in etkisi

pek büyük olmuştur. Ömrünün son yıllarını sırma ve ya
kutla dolu bir müstebit sarayında geçiren, Maddiyuna Red
diye yazarı Seyyid Cemaleddin'in bu «en ali refiki>, Akif'
in yalnız tefsir hocası değil aynı zamanda ilham perisi idi.
Akif va'z ederken· «Abduh rahmet-ullah-i teala Hazretleri>
nin makalelerini okuyor sanırsınız. Sa.fahat'ın da öyle yer
leri vardır ki, şair susar; ve, onun yerine, merhum Mısır
MUftUsü, mevzun ve mukaffa, konuşur.

10.

Üstatla çömez, bütün doktrin meselelerinde, meseli
kaza ve kader bahsinde, birbirinden hiç ayrılmamıştır:

c!şte diyanet-! lılAmlyede uıul-11 akaitdm addolunan kaza. ve
kıı.der meselesi de bu cilmlcdendir. Kasa ve kader bir çok~il garp
lılann sermaye-I ta'rı-ü tezyifi olmuş, onlan blr çok zunun-u bl.tıla
ya sevketmtıtır. öyle tevehhUm ediyorlar k1 : Bu akide hangi k&v
min vicdanında yer tutarsa artık o kavimde kuvvet ve şehametten
eser kalmaz, yerine za'f ve meskenet kalm olur. Binaenaleyh mU.
IUmanJar kem&l-1 fakr-a zaniret içinde kalm.ıf)ar, kuvay-1 harbiye
ve sıyas!yede akvamı sairenin klfieainden gerldedlrler. Feaad-ı ahlt.k
alab!ldllğne teamrnüm etmiş, yalancılık, nifak, hıyanet, garazkl.rlık,
huel çotı,.ımıı, aralanna tefrika girmiı; ne hallerinde ne rnu.tak
bellenrİde hayır kalmamıı; menfaat ve mazarratlannı. Jc&rtı gaflet-1
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mahz içinde bulunuyorlar; ezvak-ı hayat namına yemek, içmek, uyu
mak gibi hayvaniyet, mahsus havaytci temlıı ile ll<Wa edtrl!k, ru
hun zevkJ olan medeniyet ve tu.llette sair akvam Ue mUsa.b&kayı
akıllann& bile getınnlyorlar; ilkin hangi.ı1nl.n eline bir kudret ge
çenıe yanı b&fındakinl mutaza.rnr etmekten ulA. geri durmuyor, ya
ni o bir tarafta mllel-I milterakkiye bunlan toluna lokma yutup
duruı-ken zavalulann saffet ve tlddell birbirleriyle utrqmaya mun
baaır kalıyor; her &rızaya kargı miak1n&ııe blr rıza, her h&dtıeye yi
ne o tarzda bir kabul cGıterlyorlar...

İJle garplılar Ummet-ı tıllmJyeye bunun gil>i daha blr çok ev
nf ve ldl.t lanad ediyorlar da cümleılnln merııetnı kaza ve kadara
iman olmak üzere gBaterlyorl&r, ve mUalUmı.nlar bu alcidede de
aabit oldukça ebedlyyen ihra.z-ı ıevket edemiyeceklerinl, fe1'e.f ve
mecd-1 kadlmlertnı hiç bir zaman ıaUrdada muv&Uak olamıya.cak
ıannı, haklanm mUdataa, aalt&natl&nnı teytd edemiyeceklerinl, se
mında da bu za'f-ı mllterakkJ ile mahvolup gtdeceklerinJ, zaten bir
ı:oıunun kendi aralanndaki muhaaemat yilııUnden mahvolarak ba.
klyyeainin hayatına iN ecanip tarafından b&tlme çekllecetmı ICJ
lQyorlar.

Ylne o ıarı>blann IUkadınca kua ve pdere iman ile lnıanın
b1ltUn et'ali lztırarl olduğuna kail olan mezheb-i cebr1 &raıllnd& biç
bir fark yoktur. öyle tevehhilm ediyorlar k1 milslllmanl&r kaza ve
kadere ltlkaUan mukte7A!lınca kendilerini havada muallA.k tüy par
ça.aı gibi görüyorlar. RilzgA.r iatediğl taraf& ııevkedlyor. Halbuki bir
kavim kendisinin k&vilde, fiilde, harekette, ıllldl.nda hiç bir ihUyan
olmııdığına, bUtUn bunların bir kuvve-ı cebriyye tarafından vuku&
geldiğine, elhasıl bUtUn hareki.tının kıar1 (gayr-ı lhUyar1) oldup
n& iyice kanaat edene filphe yoktur Jd bUttın kuvvuı lbl kalır,
kendi.sine mevhlbe-1 fıtrat olan bUtQn bavu ve mqa1rin faidesl ol
maz, kalplerde ııa'y-Q amele dotru bir hlu-1 ııalJt kalmaz. Artık
böyle bir klU..1 A.tıl için bu l.lem-i cedd-0 cehitten ademlbld-ı ııQ
kQna doğru gitmek pek muhibdir.

t,te garplıların bir klanu müalUma.nlar hakkında fil zaıı-ı b&b
h beıılediği gibi Şarkta da bir çok beyinsizler onların bu allzleriııi
nefs-Ul'emre mutabık olmak Uzere te!Akkl ediyorlar. Ben, biperva
cerbab-ı zununun sözleri yalandır, ezhab-ı vehmin hataları zahirdir,
bunların hepai Allaha. milıl1lmanlara iftira ediyorlan dımeırten
hiç geri. durmam...

Kaza ve kadere itlkad delll-i k&t't ile mOeyyed olduğu gil>1 fıt
rat ta bu itikada ıahlttlr. Erbab-ı fikir ve nazar kolayca teslim eder
ı.r ki ber bir hlduıiıı ona zamanda mukarrin olan bir ıebebl •var-
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dır. Keza.ilk sllılle-1 eababten ancak meydanda bUlr olanlan görU
lebiUp esbab-ı maztyeyi yalnız o silsileyi ibda eden mUbdi-i haldk1
hWl'. Her ailıllenin de zahirde blr meth&ll ... vardır k1 ötffi .Az;tz-ı
&ltmln takdirine kalnuıtn. tnaandaki lradeye gelince bu ancak o llil
llilenin halekatından blrtdir, yani lrıı.de &aA.r-ı idrak cUmleııinden bir
eıerdlr. ldrak ise ha.va.s ve meşaire arız olan ıeylerden nıhun bir
lnfialldlr. Binaenaleyh hldlaa.t-ı zahire-! kevnln f1k1r ve irade ~
rlndekl hüküm ve nllt\1%\1 Ukela. şöyle durıruıı aJım&klann bile ink&r
edıunlyeceği bedlhiyatt&.ndır. lmdı zahlrde m11eaair görülen e■babın
mebdei bOtün qyayı hlkmet-1 ezeliyyeat mucibince yaratan. her bir
hld1s1 ona. naz1r olan diğer hldlHt&bl' kılanmQd.ebblr-1 kevnlnyed-1
kUdretinded!r-.

Kaza. ve kadere itikat. ıenut-ı cebirden tecerrllt edene ctlr'et
ve ikdam, ıecaat ve beaalet gibi ııecayı.y-ı ta.zılayı arkaaında görür.
O zaman ın.nıan, aralanlan titreten, kaplanların ödUnU pa.tl&tan
mchAllk-i azlmeyi biperva lktlhama sevk eder. Bu lUkat nutwnı
sebata, ıedaJde tehammQle, meaJb lle pençelqmefe aıı,tınr. C0d ve
sehA gibi evıal-ı güzin ile mütehalli eder. Şa.n-ı insaniyete ıln vere
cek ıeylerden ber1 tutar, belki bu ut,ırd& lesaı.ı hayatı ı.tiht&t 11•
ölmett ıa,ey hUkmllnde göaterir.

ömrün mahdut, rızkın emin oldutun&, b11t11n 8ff&DlJl dNt-1
me,lyyet-1 Hud&Cl& bulunduğuna ıttkad eden &d&m hakkı mUd&taa.
yahut menaup olduğu milleti UA, yahut t&rlze-1 zf.mmetinl eda eder
ken hlç ölOmden korkar mı? Kezallk evı.mlr-1 U&h1ye ve kav&n!n-l
bqerlye muciblnce hak ve hakikati izaz eylemek yahut bUnyln-ı
mecd.Q ıeretl tqyid etmek busuaund& lnf&k-ı mil etmek lgtn takr-U
zarurete gtrlfta.1' oıa.catuu dO,UnOr mO?

Cena.b-ı Hak bU lt.llcadın fulletlnl beyan etmekle berabermU.
ıumanıan böyle bir nimete mı.zharlyetlerlnden dolayı methediyor :
(Elledııe kale Ieblimünıılall lnDennAae kad eemeQ lektlm fabıevlıtlm
fedLdehllm lm&ııeıı ve kalQ baablDallah-U ve nlmelveldl. FmkaJelıA
blni'ıuetııı mlu■llab-1 ve ladlln lem yem-1ıllm .onn vettebeO n4-
v&ıı&lı.b-1 vallah-U zu faclllıı ıııı:lmlıı.) MUe111m&nl&r bld&yet-1 zuhur
l&rında bUtün &ktar-ı a.ıeme dafı!dılar, tetbetWer, dtlny&yı mOakad
ettiler, mağlQp eyledlklerl devletlerle, teahlrettlklerl mllleUerle uk4-
ıa dehşet içinde bırakblar. Sekaen ı,eneyl seçmeyen naçiz bir zamıın
ı:arfuıda adetlerinin azlıtına, lev~-ı b&rbtyyelerinin hiçllğfne rat'
men hUkQmetıertnl 1apanya ııe Fransayı ayıran Pirene dafl&nndan
tt. Sedd-l Çine kadar temcUd ettiler. Akvam-ı muhtellteniıı ld&t v•
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tabayilne vukuf ve itlyaUan olmadıtı halde mUJQkO, ka.yıerlert Jte.
ral&rı kendilerine fermanber etUler.

Kaza ve kadere olan bu IUkat onlan dünyanın öbür ucundaki
ına'rekelere c;olUklanyla çocuklarıyla hatt& kadınlarıyla gitmeğe,
hem de seyrangAha gider gibi sllrur ve neıat ile gitmeğe sevk eder•
dt. Göya k1 Allaha olan tevekkilllert ıa.yeıtnde her bir musibete kar·
ıı m..un ve mahfus idiler...> •

Akif, teolojik tarih feleefeai alamnda da MUftUyU,
harfiyyen. ta.kib etti :

cA.yt.t-ı muhkeme-! Kura.ııiye bl&e göstermektedir ki ünunellt•
riıı arı-ı mecd-U lzutten sukut ederek islnılerlnln ıahlfe-ı mevcu
diyetten slllnmeııt ancak bir hlkmet-1 b&llğa Uzertne mevzu olan o k.a
vanfn-I 11.lhlyenln çizdiği aebtl-1 fıtratt&n nQk(ll etmelerini müteaklp
zuhura gelml§tır. Allah-ı ZUlcelA.l hiç bir kavmin ııaltanat ve ın
ketlrd, servet ve ıaadettnl, emn-U rahatını kaf!yyen haleldar et
mez; meter ki o kavim ziyl.y-1 aklı, hidayet-t tıkr1, lrp.t-ı ba.ı!
rett bırakaın; a.kvam-ı aabıka ba.klunda c&ri_ ola.n et'al•I lllhlyeden
lbret alma.sın; ~t-L mllatak1m-t subbanlden adili edip de mahv
olanlann ahvalini teemmül etmeatn. Evet! O akvam re'yde latikar
meU, kavllde 111dkı, niyette Hll.meU, huzuzat-ı nefıanJyeye Jtarıı if
feti, ha.kka. nuaNtl blr tarafa bıraktıkla.n, llt.y-ı kelimeye bezl-1
mechQd etmlyerek b.evut.t•ı batıla.lan peşinde pQyt.n oldukları, 16-
hev&t-ı faniyelertne inhimak ile en bOyUk nıOnkera.ll ırtt.Jtab eyle
dlklert tçin mahv oldular. .A.zlınlerlne milthlo bir u'f celerek artık
ltlda.ll tıtlrdat tçln feday-t can edemediler. BuUan lçlnde yaşarnatı,
hekka. zahtr olarak ölnıete tercih ettiler. BUi.hare lkab-ı .Ut.h1ye çu
parak tarih-t Alemde erbab-ı itibar& lbret oldular.

t,te 1.lmmetlertn baka bulıııa.ıı, feyzy&b olması yukand&· eay
dJfımız feza.11 Ue tehall1alne, hellk Vt' lrmlbllll ~se o h&stııelerden
turriııtne vabutedlr kl ou kanQn-u lllhl ne akvamın, ne de enıalln
dettşmdfyle ka.t'lyyen lehallO.f etm~; Hlllk1n halk ve tcat ve tak
dlr-1 enaJc huauaundald kavanln-1 ıalreat gibi llyetepyyerdlr..
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...Ommetlertn feyzi, azameti, ltilbı ancak o iki ,eyle kaim ola
bilir ki biri efrad-ı mUJetl cem'eden vahdete meyil. dfterl mevki-l va
karından d(IJmez bir hlJdmlyete ol&n ı,evktlr.

Cenab-ı Hak bir taifenin bakay-ı mevcudiyeUni murad edenıe
efradının fıtratına bu iki sıt&t-ı ultleyt tevdi eylemek suretiyle onu
bir hllkat-ı kllmlle ,eklinde meydan& ıetırtr. Artlk o taifenin haya
tı bu sıfatlardan haiz olduğu na.ıip n1sbeUnde lmttdat ederek mu
kadder olan gayeti bulur...

Bütün akvamın tarihini tetkik etsek, biltun tevaJ.tl.n kemalln
deki, zevallndeki ahvalini araıtırıak cemlylt-ı beferiyye h&kkuıd&
cart olan kan1ln-u illhtyl fu suretle buluruz ki : Her k&vmtn mev
cudiyetten nutbl vahdetten ol&n nasiblyle ı,evket ve asıuııetten
olan hlu61 de hlkimiyete olan meyliyle miltena.sipllr.•.
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Zaten Cen&b-ı Hak bir ka.bUeyi ancak tefrika, nifak, tlkak has
talıkların& tutulduktan sonra m&hveder. Onların cezaıını medlt bir
zillet, ıedit bir azap, daha sonra da ebed1 bir izmlhlll ıuretinde ter
tib eder...

ŞevketlınlZl t.ırilm&r eden, b~ bu bale getiren muılbetıerinW
feal ancak Allahın, Peyp.ınberin bizi nehyetmif oldutu tefrikaya,
nifaka dllftUktın sonra bafımıza geldi.~>

Şu halde, glldlllecek pratik felsefe ne olınalıdır!
côyle görUyoruın kl WemAy-1 lmllln kalkaalar da birlblrlerln

den haberdar olmayan mllıılUmanlu aruında muarefe uıuUlne ça
lıpalar, bir kıt'adaki efradın sedasını diğer lot'adakl efrada Lama
elmeğe hasr-ı fikr et.eler, az zaman zarfında &ın&l-1 milleti cem
ve tevhid etmek kabil olurdu...

Hele bu mahfer-ı mUallmlnde (Beyt-ı Hart.m'da) toplanan hal
kın blr kıamı difer kısmının yabancı ellerin istibdadı, tahaldrilmll
altında nuıl lnledlfinl duy&c&k, anlıyacak olurıa Alem-1 lsl&ındald
lnUbah kablllyet-1 mücernde halinden çıkarak bir fiil, bir hareket
ı,eklln1 alır...

Bu makad-ı h&ynn husuJQ için cam1lerde, medreselerde top-
1anmalı; her camı her medrese nıh-u. lttlhadın hubOtg-&hı olm&lı,
her biri aynı silılleyi te,kll eden halklar mesabesinde bulunmalı, BU
tün &kti.r-ı Alemdeki Alimler, ha.tipler, imamlar, vll..zler akd-t rabı
ta ederek husul-il ittihada ait ıuunun mUzakeresl lçln müracaatglh
olmak üzere a.rzın muhtellf nokt&Jannda merkezler vücuda getlr
melL Avamın elinden tutarak Kitabullahın,, ehldla-1 sahihenin gös
termekte oldutu aaadet-1 haklklyye ve medenlyyet-i fazılaya doğru
NVketmeU. Bu cedelgAh-ı hayatta milalilmanları n.lr milletlerden
bu derecelerde "eri bırakan esbabı iyice tetkilt ederek blr an evvel
l.zale.sl çarelerine bakmalı. UlQm ve ftlntlnu tamim eylemeli. Şeri&t-ı
beyzi.ya muhat olduğu bid'atlerden kurtamı&lı. Eakl bid'atleri birer
birer mahv eyledikten bqk& yeniden zuhur istidadını gösterenle
rin de ıuyuwıa kat'lyyen meydan vermemeli...

12.
Akif için olduğu gibi, üstadı için de Reforma. geriye

dönüş anlamına geliyordu; ve, Oyaııışm sırrı tariJün sa
rarmış yapraklan arasmda.yclı :
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cMUsl!Jmanların bldayet-l zuhurundan ı,lmdlye kadar gördUj'(l
mllz seyr-ı hali bundan ibarettir: Rabıt&-! kavmiyycye, aaabiyyet-l
clnsiyeye asi! ehemmiyet vermezler, yalnız cami&·l dlnlyyeyc ba
karlar. İşte bundan dolayıdır ki Arap TUrkUn salt&natıııda.ıı mü

tencf!lr değildir; Acem Arabın bWcO.metlnl kabulden çekinmez;
Hintli Efganlının t&bi!yyetıne münkad olur; hiç birlmıde eser-ı ff·
mi'uz görWmez...

Hulefl.y-ı Raşldln'in meslettnf t&klb etmek, di:,anet-l 1al&ml·
yenin usul-il evvellyeaine ric'at etmek p.rtiyle...

...Memalik-! lslO.mlyenin mWJ&b olduğu taksimler, tefrikalar an
cak vill.yet-i umurda bulunanlann diyanet-1 lsllmJyenin csaaı olan
usul-il kavimden inhiraf etmeleri, eal&!ın meıleg,tni bırakmalan ne
ticesidir. Baı,ka bir ıey defildir. Eter bunlar kavaid-1 ıer'iyyeyc rü

·CU eder, selet-1 aallhln cserlnl taklb eylerse az zaman Z&rfında eski
ıevkeUerini, Dcvr-i Rqldin'deki lzuıUerini latlrdada muvaffak olur
lar. VeffekAnallah-U Jlssecllcl·l vehdaıı& tarlk-erret4d-l.»

Ve nihayet Akif, savaş bayrağım açarken, doğnıdaıı
doğruya, bir kısım mua.rızlan tarafından «farmason» diye
saJdaıya uğrayan Şcyh'iıı tdkiıılerile hareket efmi~tir :

<Ey Ummet-ı merhume! Bu sizin hayatınızdır, muhafaza edin.
Bu sizin karunızdır, heder etmeyin. Bu sizin ruhunuzdur, elden ~
çırmayın. Bu sizin aaadellnlzdir, mevtten bqka bir bahaya. verme
yin. Böyle revabıt-ı dlnlyenlz meydanda dururken bir takım tıır
rehata aldanmayın, hak varken l.rl.ylf-l bl.tıla kapılma.yın. Cenab-ı
Hak tarafından size lh.ıan olunan rabıta-l din eııbab-ı lltıhadın en
metınidir ki ıevket ve lnetiniz, ııaltana.t ve aiyadetinlJı hep onunla
kaimdir... Bir de aı.ablyetı yal.nı.z blrblrlıılze meyi ve muhabbete ku
retmeyin. Mecd-il rit'atta, aalta.n&t ve ıevkette, tahıU-1 ulOmda, ik·
tııab-ı fezaJlde. ıhrtz-ı keml.llt-ı lnaanlyede tımem-1 Kire ile mu
sabaka için bu kudretten istimdat edin. .Aml.l ve etklnnızın bir
noktaya in'ıtafı, a.radaki t.e!rlkanın zevali için uabiyyete teveuill
eyleyin. Her biriniz din kardaıı.nuı eline yaplf&r&k hazlz.i meezllet
ten ı,ahlka.-1 mecd-ü kemale UA.ya gayret etaln. ..>

.Akif, on dört asır önce Mekke'de dikilen ağaca taze
can vermek istiyenlerin bayrağını omuzlamıştır. Zira, o,
«Kuran'a bütün varlığile inanan ve bağlanan bir insandı.
Kuran'ın • her ayetini en derin, en coşkun huşu' icinde ür
permeden okuyamıyan, hi.lis mUsltlm&n> dı.
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13.
Akif'in müslümanca anlayııına göre, ilim hem dünyıı,

hem de ahiret içindi :
c'Dln-i mObln-1 lalim ilmin yalnıZ bayat-ı b&kıye-1 ukba için

değil, bu ma.l§et-l fblye-1 dünya lçln de urur1 olduğunu, fUOn-u eı
h&n ın ıal&tu lllmsl:ı kabil olamıyacatııu en mukni' 'beri.hine istina
den öyle yüksek bir nida il• tebliğ ediyor ki hlb-ı p.flette bulurıaıı-
1.ıırın intibaha. uyanık duranlann da fa&liyete gelmemeıı tasavvur
olunamaz.>

Akif'e göre, Kunm.'la ilim.iki vefalı dosttu. Din, ilinin
eline yapışmalı; kafanın dışı değil, içi Efrence benzemeliy
di. Zira, Frenk bilginlerinin buldukları en son gerçekler
Kuran'daki ayetlerin mealini tekrardan ibaret kalmıştı. BU
tün dinlerin sonuncusu olan İslim dini insanlık durdukça
duracaktı. Gelmiş ve gelecek bütiln bilgiler, bütün fenler bu
dinde vardı.

•
..

14.
Mekteple medreseyi ve dinle dilnyayı ayıranlan hiç

affetmiyen .Akif'in anlayışına göre, ilim, doğrudan doğru
ya., dinin arabasına koşulmalıdır. En b\iyük dehalan yetiş
tiren medreseler, ulu Tanrının muhteşem ta.pmaklan öniln
de baş eğmedi mi'!
- ..... !Şu mabet nedir! Şu haşmete baki
- Bırak ki Camü, dünyada. olmaz öyle eser;
Fakat nedir şu heyakil, nedir şu medreseleri. . . . . ...
Evet, medi.rls o vahdetseri.y-i muht.eşemi.ıı
Önünde : Hörmetidir dine her zaman ilinin.
Bütün şu kubbelerin mevoo mevce silsilesi
Hmur-uHaktakapamwıı sücfid kafilesi!
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15.

Akif, göğsUnü gere gere, yaşasın uygarlık dini olan
İslam dini diye haykınyor ve şöyle düşünüyordu : Kapi
talist dünyasındaki bütün ilerlemelerin dayandığı mede
niyet temelleri islam usulünün bir cüz'üdür ve islim usu
lünden alınmıştır. MüslUmanlıkdaki bu temeller ise, ya.ra
tılış ve yaşama kanunlarına uygun olduğu için, hiç bir za
man değişmiyecektir. Buna binaen, bütün ilerlemeler, atı
lan bütün adımlar, mUslümanlığa yaklaşmaktan başka bir
şey olamaz. İslam dini fani ve baki her iki mutluluğu sağ
lamış değil midir?

<Evet, lsl&m o dtn-1 umumidir ki l.naa.n1yet durdukça p&yidar
olacaktır; o k&nun-u IIJJıtdlr ki hOkemay-ı Alem tarafından binlere.
senedenber; aranmaktadır... MUalOmanlık a'aar-ı kadlmeden itibaren
zamanımıza gelinceye kadar gelip geçen hUkem&nın bln can ile
tcıh&rri ettığt gaye-1 Amllin, ta kendisidir. Şu hakikati idrak eden
nazar-! fm'an bu kadar lnkıltt>At-ı lçtimaiyye arasında bqerlyyetin
.sebU-i terakkide atmakta oldukları hatvelcırln dlyanet-1 ialAmiye
esa.aı•rıııa tekarrllpten batl<a bir ı•Y olmadıtını görerek medhu,
kalır. Nihayet rnUslümanlığuı Hllik-1 ZUlceW tarafından beşcriy
yetin plı,lgAh-1 tealisine vaz.' oluıımuı bir gaye-1 t.mAl oldu,U; gü
nün birinde o gayeye vusul için lcab eden latıdadın kendi fıtr&tuıa
ınevdu' bulunduğu hakklle teeyyOd eder.,

16.

• Müzmin bir antuziyazm içinde yaşayan Akif, İsllm di
ninden ve Batı kapitalizminin sömürdüğü İsllm dünyasın
dan başka bir şey düşünemez olmuştu.

Karnak harabelerine ve güneşle boyanmış Nil'e karşı,
bir hurma ağacının alevden yelpazesi altında, boynu bükük
islim dünyasının hayalini canlandıran şair, hazin mevhit
gecelerinde, Muhammed'e yalvarıyor

Allah için. ey neblyy-i mastlm,
İslamı bırakma böyle bikes,
İslimı bırakma böyle mazıtmı.
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17.

Mahkum.iyyetin ve esaretin bulunduğu yerde, tam ma
ni.elle müslümanlığın gerçekleşmesine imkA.n görmiyen
Akif, Leyll ve Şark şürlerinde, yüz milyonlarca. kölenin
zincirlerini, tek başına, taşımağa çalışmıştı :

«Banıulınnu mısm koynunda, ey toprak?» derim,
«yer pek!»

Döner, imdadı beklerim, heyhi.t, «gök yüksek!»
Bunaldım kendi kendimden, 7AIIUln ıssız, mekan ıssız;
Ne vahşetlerde bir yoldaş, ne zulmct.ıerde tek yıldız!
Olhet yok: sermedi bir seddi var karşında. yelda.ıun,
Düşer hus~kalkar, ye'se çarpar serseri alnın!
Ocaksız vahalar, çöller; sağır vadiler; enginler;
Aran: beynin döner boşlukt.a; haylar: ses veren clnlert
Şu viran kubbe, yıllardır, sa.da.dan diır, ışıktan diir;
İlihi, yok mu i.f"akıııda. bir feryada benzer nur?
Ne bitmez bir geceymiş! Nenlen ,etmiş Şark'ı istila.!
Değil canlar, cihıuıla.r göçtü hilkattan, bunun, hAlA,
Ezer kibilsu üç yüz elli, dört yüz milyon imw;
Boğar girdabı her devrinde milyarlarca. si.miml
Asırlardır ki, islimııı bu her gün çiğnenen yurdu,
Asırlar geçti, hllA bekliyor ferday-l mev'fidul
O ferda, istemem, hiç doğmasın derdi.y-i mahşer» se.,
Hayır, kudretli bir varlıkla mil'minler mübeşşerse;
Bu ka.t kat perdeler, bilmem, neden sıynlrnasm art:k'?
Niçin serpilmesin, hali., ufuklardan bir aydınlık?
O «aydınlık» ki sönmek bilmiyen ümmid-i işrakı,
«Vücudundan peşiınaıı, ölmek ister» sandığın Şark'ı,
Ftisunkar iltimaatiyle döndürmüş de şeydaya.;
Sttriikler, bunca. yılludır, o sevdadan bu sevdaya.,

*Geçerken ailadımgeçtim; dururken, ağladım durdum;
Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda baş vur

dum.
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Mezarlar, ahiretler, yükselen karşında. dfiridiır;
Ne topraktan güler bir yüz, ne göklerden güler biı:- a6r!
Derinlerden gelir feryadı yüz binlerce iUi.m.ın;
Ufuklar bir kızıl çember, bükük boynunda islAm.ml
Göğüsler hıriayıp durmakta, zincirler daralmakta:
,..Bunalmış kalmış üç yüz elli milyon cansa gırtlakta!

18.
Akif, Doğuda sömürülen yığınlann kurtuluşunu içten

özliyordu. Ne yazık ki, sömürge ve yan-sömUrge Müslü
man dünyasının, yedek Devrim gücü olarak, emperyalizme
karşı şahlanışını, antiemperyalist savaşlarda islamiyetin,
dinamik bir kuvvet halinde, tarih sahnesine çıkışını göre
medi; ve, hayatta iken, yıllarca-süren feryatla.nna hiç bir
cevap alamadı :

lWıi ! B!.r müeyyed, bl~ kerim el yok mu. tutınm da.
Çıkars!D. Şarkı zulmetten. götttrsöıı fecr-i maksuda!

19.

Akife göre, ŞarkWara vazife duygusu aşılanmalı;
Şarklılarda, her şeyden önce, bu şuur uyandınlmalıdır.
Kurtuluş yolu budur,

20.

Akif, Firavunun mumyasına. «savurduğu sille> yle,
geçmiş ve gelecek bütün diktatörleri kamçılamak istiyordu:

Evet, sen eyliyemezdin sütun sütun feveran
Boşanmasaydı o ter bigünah alınlardan
Zehirli ot gibi fışkırdı heykelin, yer yer,
Sulandı çünki şu vadi beşer kaniyle, beşer? ,,.
Zemine sığmadı blr türlü, korka.nm, cesedin;

22



Yazık ki murdan toprak bulup da, örtemedin!
Değer nı1 dağlan tırnakla, dişle oydurarak,
İçinde bir leş için muhteşem saray kurmak?. . . . . ... . . . . . .
Bayır, ha.ya denilen renk o çehreden ne uzak!
Yumuldu gitti göztin, kirpiğin yaşannaya.rak!
Sığındı mumyaya elfen, yegane şah-eserini
Fakat, sığındı mı gufrana ruh-u derbederin !
Hayatının deşiversem birinci perdesini,
Kulaklarım duyacak çıplak etlerin seslnL
O etlerin ki alev püsküren sıcaklarda.
Tüter dururdu, inen kırbaanla. kalkar da.!
Yonı!mak onla.r için bir bilinmedik Iıakdı,
O etlerin ki btitün hakkı parçalamııaktı ı

21.

Modern sosyetenin en dikenli düğümlerini zeklt ve sa
daka gibi basit formüllerle çözebileceğini uman Akif, zen
ginlikle yoksulluğun kutuplaşmasına aleyhdar görU.nmekte
dir

Görmekteyiz ey Emir-l idil,
- lııkin bunun değil ya kabil-
Yok sendeki ihtişama plylıı.,
Bizlerse alay alay sefilaıı.1 •
Bir yanda demek ki fazla. var çok}
Hayfa.ki o bir tarafta hiç yok.
Öyleyse biraz tevazün ister
Evvel heni dinle sonra. hak ver:
Nerden buldun bu ihtişamı?
Halkın mı, senin mi, halikin mlf
Aflahın ise eğer bu servet,
Bizler de onun kuluyken, elbet
Bir pay talebinde hakkımız var.
İnsaf olamazbu hakkı iııklr.
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Ha.Ikınsa. şu binihayet emval,
Ver, etme hukfilru gayri pim.il.
Yok, böyle de olmayıp da kendi
Malin ise - çünkü fazla- şimdi
Bivayelcre tasadduk eyle...
Dördüncüsü varsa haydi söyle!

22.•

Babasını kaybedince parasız yatılı okula girmek zo
runda kalan Akif, zenginlikle fakirlik arasındaki uçurumu
görmüştü. Yoksul halkın dertlerini dile getiren, fakat zen
gin sınıfa mensup kimselerle de sıkı ve samimi dostluğunu
muhafaza eden şair şükreden zenginlerden olmadığını; sab
r.eden fakirlerin safında bulunduğunu biliyordu

Hilanet ne ezelde yazmamaktan
Ya.ra.b b!zi de gaıılyy-i şakir?
Aç karnına çok mu kulluk ettik
Olduk ta. bugilıı fakir-1 slbirf

23.

-Akif, zenginleri yok .etmek istiyen devrimci Partilere
karşı amansız davranıyor :

«Bu hayat-ı aenıtne bir takım tahripk&r fırk&lann, ıenr cemi
yetlerin meydan almasına bldi oldu ki bunlann gaye-i meka.sidl ni
zamat-ı mevcudenin tağylrtıiden, ahk&m-ı cariyenin tebdllinden,
hukkAmın, eshab-1 servet ve yeaann mahvından lba.nıttlr. Diyor
lar ki :

cBlz neden nlza.mat-ı içtlmıJyem1me hayvanattan &f&tı birmer
tebede bulunalım? Neden tabiatın bUUln zevilhayat& baht etmiş
olduğu hürriyetin ezvakından, mUııaedatından hayvanat kadar müa
tetld olmıyalım; ka.vanln ismi. altında evrak üzerine yazılan bu me
vad ne oluyorrnuş ? Rlcll-l hUkQmet na.mile başkalarının temayU-

• IA.tı, heveaatı ilzer1nde ııahib-l nüfuz olmak hakkım iddia eden bu
adamlar kimler imi§; biri !Stede ipeklere atlaslara bürCnmUJ; mun-



lazam bahçelenn, ruhfua havızların. ıelııeblllerin önünde kemAl-1
zevk ve lhtı,am ile hınun etsin de yanı bqında bulunan bir diA'erlnln
varlıktan nasibi, havay-ı nestmJyi tene!!Usten bqk& bir şey olma
ıın; sefalet içinde, emraz ve eskam altında inliye, inliye ölmekten
bqka bir Umidl bulwıma.sın? "

Bu ne demektir? Bu adalet midir? Hayır hayır, varaa yok.sa
adalet lrıaınları kendi haline bırakmaktır. Bqe.r varsın mUcadele-ı
hayat kan0n-u t&bllslnden blldl81 gibi mü.tefld ol.ıun; bu nıa'reke-l
mevcudıyette tabiat galebe kuvvetini kime vermiş Ise rahat-ı mev
cudiyetten ancak o bahredar olsun. öyle ise !JU makaad-ı kudstye
vusul için ne kadar- vel&it varsa hepsini istimal etmek, hiç bir te
dakArlıtı deriğ etmemek, hiyel ve deıaylae, topa, tüCenge, bıı;agıı,
kılıca., dinamite, kumbaraya, elbUıl her vuıt&ya müracaatla kU
natı fU mUteneffizlnden, !JU zulm-0 m0blnden kurtarmak elzemdir.>

lfte bu sözler efradı milyonlara baliA' olan furuk-u mUteaddlde
den birinin mUllhaza.tıdır ki bunlar ıemay-ı telkinat-ı llhadlye altın
da zuhur ederek medenlyyet-1 huıra-1 maddlyenln tcstraUle adetleri
g(lnden güne çoğalmaktadır. Bir surette ki eğer Cenab-ı Hak
mahz-ı ıutuf ve re'fetlle bu fesadın önUnU almıyacak olursa hW<Q
mA.t-ı mUtemeddlnenln mahvından korkulur. İşte bu !JUri~ler, bu fır
tınalar ukalay-ı 0memi meydandaki hastalıklann teşhls-i _mahiyeti
le izalm çarelerini a.rqtırmag-a sevk etti. O zaman yaklnen gördU
ıer ki bu illetin mikrobu dinin· fikdanından, kalblerln envar-ı ya
kinden mahrumiyetinden bafka bir ıey değildir...>

24.
Şairin Hllvan'daki inziva köşesindeyiz

Dört taraftan akın etmiş de, nasıl ~pç.evre,
Saracakla.rsa. yann Ki.beyi huceac-ı kirim; .
Öyle sarsın Paşamın ömrünü, Haktan dilerim,
Tutunup el ele ytizlercemubarek bn.yram

25.
«Eyüboğlu Salaheddin'in kahramanlıklarını anlata

cak> bir piyesten başka, İsllm tarihinin «büyük menkibe
lerinb birer birer nazmetmek emelini besliyen Akif'in cya-
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zamadan üful edip gittiği muazzam eseri> Haccetillveda!m
.... planını kendisinden dinliyelim :

- Bu eser için, bütün malzeme hazırdır. En JdlçQk teferruatı•
n& k~ plA.nım kurulmuştur. Yalnız bu hAdisenln cereyan eltili
sahaları gidip dolaşmak isterim. Mekkeye, Medineye gitmek.. Mek
kenin dağlıırına çıkmak.. (Merve) ile (Sa!A) anuı.nda dola.§mak..
Hira Dağına gitmek.. Peygamberin sığındığı gA.ra girmek, orada
birkaç gün kalmak... Onun gecesini görmek.. O topraklara, o tavan
lara temas edeyim, onlan öpeyim, kok.lıyayım.. Şiirimin ilhamJaıuıı
oradan alayım.. Sonra oturup bu eserimi yazayım...

Hazret-1 Peygamber tek baıına bu muazzam cldale nuıl bal
ladı.. BiltUn bir firk Alemine karfı nasıl ortaya çıktı.. Vahdeti, fa
zileti tesis için nası! utra,tı.. Nasıl m0thlı tehlikelere mııruz kal
dı.. Bıkmadı, usanmadı, hiç bir dakika ye'se dUJmedl, hiç bir a.n
tutur getirmedi.. Hlra Dağında geçll'dlğl anlar.. Sonra hicret gün
leri.. Medinedeki istikballer.. Koca. bir §irk Alemine kaqı bir avuç
rnüsıüman cemaatının mUcahedeal.. Dalllete karıı çekilen hidayet,
!&z!let bayrağı.. Kanlı mUeadeleler.. Nihayet hakkın batıla. galebe
.si.. Şirkin, da.llletin yıkıl.mJlBı, faziletin tee.un.ü.. Hidayet met'aleal
nin biltiln karanlık aahalan aydınlatmaaı...

BUyilk Peygamber büytlk vazifeııini itmam ettikten sonra blr
gün bembeyaz bir deveye blnlyor. Mekke sokaklannda dolaşıyor.
Sonra Merve ile Sa!l.'dan geçiyor. Haccın merutminl yapıyor. Bir
tepenin üstüne çıkıyor. Yilz binlerce mU.sl0man karfıaında balın
yor:
- Yarabbi! Vazifemi yapbm, tebllt ettim mi?
Yüz binlerce mUslüman cevap veriyor :
- Evet; ya Resull.llah, tebliğ ettin!
Büyük Peygamber orada bu rı-mazzarn lalt.m cemaatiyle ved&l&

flYOr, aonra· dönüyor, vefat ediyor...

26.

Yüz ter dökerek bir beyit meydana getirdiğini söyli
yen Akif, konu hususunda hiç sıkıntı çekmemişti: Pey
gamberin· doğuşundan başhyarak Medinenin WIAheillallah
yankılan ortasında Merkad-ı Nebevi'yi örten Yeşil Kubbe
yi ve İsrafil süruna benziyen minarelerin Mevllya yUkselt
tiği A.Uah-il ekber sadasile ezanları tasvir ediyor; dini bir
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neşve içinde kanatlanan bayram yerlerini anlatıyor; sıra
sıra. insan dağlarının Rabbın huzür-u izzetinde nasıl eğil
diğini yani nasıl namaz kılındığını tarif ve izaha girişiyor
du. Eyüp Kabristanında bir çocuğun Tebheke'yi kemal-i
vecd ile ezber tilavet edişi onu coştunnağa kafi idi.

Yirmi bir yaşında bir delikanlının ilk neşrettiği Kur-
8D3. IDtap unvanlı manzumede, Muhammed'in kitabına
karşı duyulan hudutsuz hayranlığa bakınız :

Ey nüsha..-1 ciın, ehl-t imanın1
Ey nasih-i şanı, mUııkiriııin!
Ey meş'al-i hUanet-i ila.hi !
Ey mecma'-t f~yz-i biteuahl!

Sen cllvegeh-i cemil-i Baksın;
Ayine-i Hak desem, ehaksm.
Tenzil-i celil-1 Klbriyism,
Burhiıı-ı celidct-l Hudism.
Feyz aldı cihan senin yüzünden,
Bir b~i keli.msm sen.

EtUıı bizi feyz-i lla.ktaıı lgih,
1,'y niır-i mübin, teba.rekiUlah1
l[ahlôk değil, kelim-ı 11.nksm,
Alil sUDuf-ı nıi.baJaJamı.

Fürkan ki Kltib-ı Mustafadır,
Blr mu'cize.-1 HudiııHrniv1ır;

Fürkan ki zahir-1 mü'minindlr,
Mısbih-ı münir-l mü'm.inindir

Ylrab, bu nasıl Kitib-ı ili;
tdrA.ke sığmıyor meali

Ey zlrv~ dest-i ihtirimmı,

•
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Alemde muhas.581-tllmeri.ınım,
Plraye-i hafızam sen oldun.
Sensin hele ey Kitab-ı a!zam,
Haşa, buna. hiç tereddüt etmemf
Dünyada. refik-il hem7.ebimm,
Ukbidamuin-ti müsteanım.

«Orucu bulunmaz bir neşve sayan», «Allah.ına, Pey
gamberine vefakar» ve «dini bütün> bir mü'minin kalbin
de Ramazan ve Kurban bayramlarile Mevlid-i Saadet ne
den taşkın birer ilham pınan olmasın?

Sen ey clhi.ıı-ı müvehhid ki mih-ı gufrim,
Mttcahedeyle geçirdin Huda. nzasiçün;
Nasib-i pakini al durma. bi.ıı-ı kudretten,
İlelaL olur sana. halkın naim-ı lutfu bugün
O dur tevekkuumuz barigih-ı Mevladan.
Ki ld-i Fıtrı said eylesin cihana. bütün;
Semadan arza nigih eyledikçe ayni h1W
Umüm alem-1 isllmı mttbt.ehlç görsün.

•••
Şarktan başlıyarak ma.ğnb-ı aksi.ya. kadar
Da.yanan bir koca diinyadaki üç yttz milyon
Sineden yükselecek isın-i Huda. hürmetine,
idin ey ümmet-i merhume mubarek olsun.
Bugün afi.la furumıı edecek nür-u mübin
Parlasın haşre k&dar, sönmesin1 Amin, amin!

•••
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On dört asır evvelki meşimen senin ey leyi,
Bir nür-u sema.pire doğurmuştu, değil mi!
A.giişunu bir aç: görelim tayfını olsun.
Sinende nlhandır, sanının, yad-ı yetimi.
Yarab, o ha.ıimlnde yüx.en dürr-! yetimin
Ti. haşre kadar şer'i yetim olmasın.. Amini
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Sultan yalılanndaki mevHitleri en coşkun renklerle
tasvir eden cAllahm bUyilk şairi» için, kandil tebrikleri de
ayn birer ibda' vesilesidir : •

Gökte a.y parçası halinde, o rahmet güneşi
lndl afaka bu akşam, bu mubarek akşam
Ebedi kandili yandıkça, Hodadan dilerim,
Par188m dursun o iman senin alnında. Paşam!
27.

Şair, hazan da, sevgili okuyucusunun elinden tutarak,
onu, mavi bir mahfaza üstünde muazzam bir inci gibi du
ran Süleymaniye Camiine, adeta zorla sokmuştur. Timsal-i
ilahi olan bu seherpare-I san'ata bakınız. Şu kemerler, cam
lar, sütunlar, kubbeler ve mihrabla minber, bütün incelik
leriyle, tersim edilmeli değil midir? Eserden müessire an
cak bu yoldan geçebiliriz :

Vecde gel; vahdete dal, ilem-i kesretten. uzak_
Yalnız s1nli gör; saıı'atı, masnuu bırak!

Fakat kılavuzumuz, okuyucusunu münacat ve A.yinden
sonra da bırakmak istemiyecek; onu, acı gözyaşlanna boğ
mak için, bir yanardağ gibi fışkıran kürsünün dibine sii
rtlkliyecektir.

Akif'i, burada, mürşit rolünde, ve didaktik bir man
zume inşad ederken, göıiiyonız. Bu manzumeyi, kısaca,
nesre çevirelim :

- İşte, görenek denilen devasız derde tutulmuş bir
isllm alemi! İşte, hurafata gömülü, talihsiz müslüman yur
du! Fecaatin derecesini tasavvur edin ki, manası kaybolup
yalnız llfzı kalan Kuraıı'la fal baktlıyor... Şeriatın ylizünü
çamurla sıvayan hocalar, kadınların kılıfını soymağa çalı
şan zıbıdılar ve duyguları nefs-i emmare hizasında olan
ıa,irler!...
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28.
... LAkln Arabın fifr-1_ k&dlmi ki Garbın edeblyat-ı hakİJdye

mesleğine tama.mile muvafıktır, eski ,airleıimisln nazar-ı iltifatını
bile celbedememış,

MalQmdur kl cCahlliyya> nlmı verilen o devr-1 kadimde eı'Ar-ı •
Arap elvlh-ı tabiat ta.svi,rlertnden, llem-1 bedavet ıergtl.ze,tıerinden,
hamaset, şecaat menJdbelerinden ibaret olup hikmete nadiretı ter
cüman olur. Halbuki lisln-ı mUbln-1 Kuran, Arabın cihAn-ı 4'd~bin
de gayet u1m bir inJul&b bımıle ı-etırdili için zuhQr-u l•lAmd:ın
sonra yeUıen şalrler seleflerinin mesleğini k&tl görmlyerek bikmel
le hamaseti kar,ştırmış, liııAn-ı bülend-i ,Ur ile ut.ya bqlıımıflar
Mu.tteessUt biz bunlan da befenmemifiz.

Daha sonralan EndlllUsUn o teylzll toprafınd& yeüten pirler
hiuiyylt-ı gart.m ve ıevkl musavver gayet rakik, pyet nezih ı,llr
ler meydana getirınlıler. Falc&t nedenae bizim plrlertmlz o yolda
hissi eserleri de iyi bulmamıf}ar...

... Evet, edebiyat nükteclllk, mumuncuhık vadlalne döldlldO
,U gibi mahvolmuı demektir.

1n.saf edilsin, matbu, gayr-1 ma.tbu yUzlerle, belki binlerle sa.
yılan dlvanlanmızı birer birer nuar-ı tetkikten ı-eçirack bulabile
ceğimiz halclkl, h&ma.ı1, hlkemJ, abllld, hiul ıtırler bir mUntehabat
mecmuası meydana getirebilir mi?

Eski Arap şiirini İran edebiyatına Ustun tutan Akif,
gazelden ve kasideden değil, gaullerimizden ve kasideleri
mizden hoşlanmıyordu'. :

Gazellyyatıınızın· hll1 maJQm, kaal<11Dm ya. birtakım kQçOk
eki.bire dalkavukluk etmekten, ya fahrlyye unvanı altında kendi
mena.fllnJ dinletmekten ibaret. Vakıa Araplar d& hem kendUerlnJ,
hem de bqkalaruıı methetmeımı de,Wer, L&Jdn öyle medih&lar&
ca.nl&r feda!..

29.
Gençlik devrinde yazdığı gazeliyatı - ve bul garkı

lan - kendi eliyle imha eden ve Hindin gair-i iallmı Mu
hammed !kbal'in :reyam-ı Maşnk'ını okurken sarhoş gibi
na'ra attığını söyliyen Akif, Rus edebiyatının realist cep
hesine meftun görünür.

Diğer taraftan, cgönW endi§esi tqımayan> bu cmo-
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ralist !lain şarap kokan gazelleri ve Bahname edebiyatını
da tekfir etmiştir :

Hele cSanat ıanat içindir.· Sanatta gayet yine ııanattır. Edebi
yatta edebiyattan bqka bir gaye aramak sanatı takyid etmektir.>
gibi yüksek nazariyeler bizim idrakimizin pek fevkindedir. Zaten
bu türlü na.zartyeler ahıtJuızlıfa t'elsete ıekU veren; edebiyat namı
na milletin namusuna, hayatına, mevcudiyetine y0r1lyen bir takım
J::.ııze.lcnin eser diye ortaya koydukları Bahnıunelere revac verilmek
için ileri aUrWUyor.

. . . . . . . . . . ..
Biz edebiyatta ahltld, lçtlına1 bir faide bekleriz. Blzl.ın lçtllıa..:

dırnıza söre, edepslzllk bqladlfı yerde edebiyat biter. Şairin görevi
Dedir?

E!rad-ı milletin terblye-l lçUmalyUinl yUkaeltmek, ulvt, bu
nunlıı beraber aaflam tıklrlerf belit İıir beyanın te'str-1 ııah.lrile
kalplerde his haline getlrmek ancak tairlerin vazlfesldir. Bu vazi
fenin ihmali milletin izmlhWldlr.

Arap şairi Mtitenebbi'yi niçin bu kadar çok seviyoruz?
ÇUnkü, altına doyamayan.

lıılUtenebbl'nln kuidelm. lnıan& ahllk dersi verir. En hiaslz yil
rekltrde melliye meyli uyandınr. En yüreksiz mahlQklara hayatı
istihkar edecek kadar celldet bah§eder.

cNe hokka ağızlı, ceylan gözlü, kargı kirpikli periler
den bahsedelim; ne de beyaz gölgelerde yatıp yeşil rUya
Iarla sayıklamak ve turuncu denizlerde kulaç atmak gibi
hercaimeşreplikte bulunalım...>

.Akif, çamlıkta btilbül sesi dinlemek için .yetimlerin
feryadına. kulak tıkayanları sanatçı değil, hatta insan bile
saymıyordu. O, biltün hayatını kadınlardan aldığını söyli
yen ve kadınlar olmasa şiirlerim öksüz kalırdı diye sızla
nan uzun saçlı şairler gibi, sevda ve şehvet melodileri kom
poze edecek yerde, ezeliyet ve ebediyeti fermanına mah
küm kılan _arş,ı güzin-i samediyyet padişahına. tevhid yaz
mağı tercih etmiştir,

Bununla beraber, Daudet ile Zola'yı fazlaca, «Cba
teaubirand'ı da muhabbet ve dikkatle> okuyan ve Lamar-
tine'in Oenab -ı Hak unvanlı neşlde-i arifanesile mestolan
cüs tab, yalnız Gra.zl ella'ya. değil, La. Dame aux cam. elias'-
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ya da aşıktı. Tais'den de hoşlandığı söylenirse de, fikrimiz
ce, Süleyman Dede'yi taklide özenen bir çehrede, Anatole
France'ın «ıtır saçan istihzası» na "1na çizgiler aramak
beyhude olsa gerektir.

İbni Flnz'a incizap duyanAkif, Feyzf-i Hlndi'ye hay-
randı. ,,.

Bundan başka, cGazali'nin kudreti önünde eğilir, M.ev
llnl'ya bayılırdı.s Ve, «kendisi ldeta Hafız'ın hafızı idi.»
Fuzuli en çok sevdiği şairler arasındaydı. Nedim'i ise .aa
nat sevgisile sevmişti.>

cTapıiurcasına. saygı beslediği» Şarkın bllytlk haktmi
Şirazlı Sadi için de şöyle diyor :

Zannediyorum ki okudufum Şark ve G&rb muh&Dedatı lçtıı.de
Badl'nln eıııerlert kadar Qzerlınde hiç blrt müuair olmamı,br.

Şu üstad-ı irfanpenüıın bu.gön
Hakikatte şakirdiyiz biz bütün.
Mürebbi-l efkir-ı ümmet odur, .
Eden halka tedıis-1 hikmet odur.
Odur şiiri hikmeüe mezeıeyliyen.
Odur şür namile Hakkı söyliyen.
Güllstan'ı bili hazan bilmiyor,
Safi.y-ı rebiisl eksilmiyor?

Sadi takma adım kullanan Akif'in glir anlayışını bun
dan daha güzel aksettirecek bir belge bulmak güçtUr.

30.

Safahat şairine göre, koca Firdmd bile, Boeten sahi
binin topuklanna yetişememişti :

Meseli. Avrupalılarca dünya.ya gelen ıalrlertn Homer'deıı ııon
ra en bUyU,U tanılan Ftrdevaryı Dl yapayım! AltDUf bln beyfWk
Şehnaıııe'si Boıstan'ın yedi sekiz beyte varan iki hlkl.yeal kadar ınaa
nJyete hizmet edebı.ımı, mk!Jr?
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Bostaıı'm kUçUk hikayeleri Uzerinde saatlerce düşünen
Akif'in indinde, bir şaire tevcih edilecek en büyük piye,
onu, başında. cefser-i fazilet, taşıyan Sadi'ye benzetmekti.
Azametli bir inşad sahibi olan Hersekli'yi toprağa bırak
tıktan sonra, şunlan yazıyor :

Oylo blr fizıl-ı nlhrir idi Arif Hikmet
Ki onun mislini nadir görecektir Umınet.
Hastır kendine pek şanlı olan. vadisi;
Mlllettn oydu balrika~ hele Sadi'si

31.

cDinine taarruz. edilince czapt-u raptı mUşkW bir
aslan gibi hasmına saldırmaktan hiç çekinmiyen» Akif, ri
vayete göre, Tarih-i Kadim adlı «mülhidane şiir> in yayın
lanmasından sonra, Fikret'ten nefret etmiş, ona düşman
kesilmiştir :

«Ahlak küraliaUnden haykıran bir adamın- ister inan
sın, ister inanmasın - halkın mesnedi olan varlığa uluor
ta söğmesi... İşte bu, akılların kabul edemiyeceği bir şey! ...
Bu adam Peygamberime sövdü. Babama sövse affederdim.
Fakat Peygamberime ıövmek... Bunu ölUrüm de hazmet
mem.s .

Bunun içindir ki, kendi inançlarının tam zıttı olan
inançlara saygı beslediği söylenen şair, cçok hür fikirli ve
müsamahakar olan üstad-ı muhterem Hazret-i Akif>, Aıi
yan'a hücum ederken, kendinden geçmiş; ve, meşhur hicvi
yesini noktalarla bezemek zorunda kalmıştır :

Fakat bu, ınmı dellala. vermiş, alçaklar
1'1uhiti levse henüz bulms.ymca. amade;
«Diyasetin edebi şekli sölanUyor sade:
•Bir öyle felsefe lazım iri: susturup halkı,
«Birer birer lonversin kuyudıı abJakı
«Mnkaddeaa.tmı mlllet: bıralanıyor bia;
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Fezayı köhne bir Allahtır etmiş lstlli.!
O indirilmelidir Arş-ı Kibrlyismdan !
Ki biz de kurtulalım şunların riyasından!
«Ne istesen yapamaz.sın: elin kolun bağiı.
«Teassubun rolü ha.la ne müthiş anlamalı!
«Mahalle halkı evimden, gelir, yabancı koğar..
«Evet, hayatı hussiyyemin de kahyası varl
«Karım dekolte çıkaımış geleırlerin yanma..•
«P,eki, nedir dokunan bunda. komşunun kaıwıaf
«O penbe göğsü verirken tabia.tm keremi;
«Acep ne fikir ile vennişti. gizlesin diye mif
«Kadın sevilmek içindir» bu felsefi düstfır
«Teammüm ettiği gün kalmaz orta.ııkta fUtdr.
«Yegi.ne a.nıili , zira, bugünkü meskeııetin
«Şudur ki: sosyete yok bir yerinde meınlekeöıı.
«O olmadıkça da insan bu inkiliba. :ttJer!

«Fak&t kim aııl&yaak; bome; gördüğün kafalar
«Geniş düşünmenin imkln.ı yok, hemen patlar!
«Birinci sözleri: «Allah», ikinci işleri: «din»,
«tlçünctl hamlede vicdana, hakka, §er'a. yemini
d)evirmedikçe bu evhamı fikrimiz yaşamaz;
«Ne yapsa, çünkü.· muhatapla.riyle anlaşamaz.
«Şu var ki yık:nuı.k için riske etmenin yolu yok:
«Hükumetin liberal tavn dalma ekivok.
«l\-luhlti entoleran görmesiyle, mevkilni
«Halis için tutacaktır uvertmaıı dini.
d:'~ hapse kalkacak arWc, ya sürmek isteyecek..
«O halde diploma.tik bir tarik alıp ytl.rlisek..
Rober Kolejdeki di.hi-i saıı'atın kalemi
Urur bu darbeyi isterse... Çünktt. haddine bi
Htlkiimetin ona. kalkıp ta itiraz e~ek?
... te bandıralar çüte, tek te olsa. direk!
Ya nazJanı"a? Evet nazlanırsa yalvarırız.
Niyaza pek yüzü yoktur, hemen kanar, yabııs,
DehaJanıı çoğu «eksantrik» denir ya. haııl,



Ba pel"SOll&jda da var,_ kdıkh bir maııl
«Nedir mi arzedeyim: gülmeyin fakat: Namus!
«Sakın bu çitte hecadan çıkan saday-i abus,
•- ki 1>0§ beyin)eri buldukça. öttürür çın çmt -
«Sevimli şairi göstermesin titiz, hırçın.
«Onun sarıldığı ahenk Wzadır, yoksa
«Sığar mı fıtratı azadı kaydı namusa.;

Deyip de ı.angoca. baş vurdular. O mecnun da
Mukaddesatına ha:lkın, ibada, Mi.'bfıda
Savurdu pencereden havruz uğratırcasma,
Gelip gelip tıkanan levsl pis karihasuıa.! •
Boşandı yerlere küfrün bir öyle murdarı:
Ki bağlayıp ebediyet ipiyle a'san
Süpürge yapsalar imkim yok tembieyemezt
Bütün cihanı dolaş l Garbı, Şa.rlo, her yeri gez.
Görür müsün bakalım böyle bir... llhad,
Ki ferşi çiğniyerek arşa hırlasm? Heyhat!
Cinayetin bu şenaat kadar mülevvesinl
işitmek istemez insan, değil ki görmesbıl:
Sizin çocuklanıuz dini belliyor ilkin;
Esas terbiyeniz mahvı ideta prkm.
Bizim çocukla.r için, şimdi, ilmihal oldu,
Gömüp de hufrei maziye ba.yyi mabudu,
Ne vaı- ne yoksa mukaddes, onunla. bitti demekl
Şebaba. hak veririm.. çünkü üç beyinsiz inek
Yazıp dağıttı o meluu. berat-ı isyanı;
Sabilerin yUı,eğiııden kopardı imaml
Okuttu sonra. da «san'at moka.yyet olma.yacak»
Deyip hayldaa, edepten btltö.ıı bütö.ıı «mutlak»
Paçavralar._

82.
Fikret-Akif kavgasında., caağır-kön saldırısına uğra-
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dığı zaman, terbiye kaidelerini çiğnemeden ve çok daha
içli cevap veriyor:

Ne yapsam, neyle kurtarsam şu yatmış inllyen halkı,
Deyip ezberden olsun geı.diğin va.ki' midir Şarkı!
Benim beynim sağır, yahut gözüm körmüş, peki, JAldıı,
Senin görgün yolundaymış da, keskinmiş de idri.kİD.t
Ne gördün, söyle evladını, ne doydun lütfen izah et.
Hayır, hacet de yok· izaha, pek meydanda ma.lıiyyet.
O mi.hiyyct fakat iğren~ o mahiyy.et faka.t çirkin;
Niçin? dersen, sıkılmak hiss-i in.siııisi yok ilkin.
Evet beynim sağırdır, ki.ina.tım çünkü hep feryad!

"İşitmem başka bir ses, milletim eylerken istimdadl
Gözüm görmez, evet, zira. muhitim ka.pkaranlıktır !
Fakat sinemde imanım müebbet feer-1 sadıkdır.
Kör olmaz ağlıyan gözler, sağırlaşmaz tutuşmuş beyn;
Yaşarmaz gözle yanmaz beyni hilkat addeder bir şeyıı.
Geçilme:ı kahkahadan her ta.raf yangın içindeyken.
Yanan bir sineden lakin ne istersin. nedir öfken?
Beraber ağlamazsın, sonra, «kör!» dersin «sağır!» dersin:
Bu hissizlikten insanlık hem lğreıısin, hem ürpersbL

33.
«Sanatta gayeb değil de «gayette sanab arayan

Akif, esaaat sanat içindir> teorisinin reklamcıla.nna. kargı:

- Hayır! diyordu, sanat şeriat içindir!
Fatih Dersiamının oğluna. göre, faziletin hiç kuruma

yan mubarek suyu din-i mübindi; vicdan kavramını ise,
doğrudan doğruya, Allah korkusuna. bağlamak gereki
yordu:

Ne irfandır veren ahJika. yiiksekJlk, ne vicdandır; .
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.
Yüreklerden Qekilmiş fan edilsin havfi Yemft.nrn ..
Ne irfanın k:ıhr t.e'si,ri ka.t'iyyeıı, ne vicifaıırn.
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«Zarftan ziyade mazrufa itibar eden» Akif'e göre, ana
problem ahlak meselesidir :

Hele edebiyatın ahllk ile mQnuebeU olmak 112:ım geleceğini,
bir heyet-! lçtlm&iyıyt tthzlp edecek en bqlı vuıta olacağını hatı•
rtnıuıa bile reUrmemJılz.

••• ◄ •••••••••

Bh: bugün heyet-1 lçUmaiyeınlzln glSzilnU açacak, hissiyatını
yWtseltecek, hamJyyeUni galeyana getirecek, ahlAkını tehzlp edecek,
hül&aa bla her manı.stıe den-J edeb verecek bir edebiyata muh
tacız...

Okuyuculannın önUne, «sanatklr değilim, tasannu
bilmem!» diye çıkan bu etasannusuz sanatkar» ın nazarın
da, şiir ve sanat, daiına, arka planda kalmıştır.

... Şairin notası huırdır. Ahenk için zahmet çekmefe hacet
:,ok. Vıztn mevcut. Bir de kafiye oldu mu,kelimeleri doldurursunuz,
p1r olur...

«Tamamiyle medrese tehzibinden hasıl olan bir zihni
yet ve halet-i ruhiye taşıyan bu en meşhur risale-i diniye
mizin» Başyazarı, adım başında. ve her bucakta korkunç
bir ahlak çöküntüsü görmüş; ve, şiir yazmaktan ziyade,
bUtUn cerbezesini harcayarak, gaflet uykuauna dalanları
uyandırmağa. çabalamştır.

34.
Baksan a kim boynu bükük ağbyanT
Bakk-ı ha.yatın senin ey müslUman!
Kurtar o biçareyi Allah için,
Artık ölüm uylndanııdan uyanl

Karşı durulmaz, oeryan stneçi.k..
V81'Sa. duranlar olur elbet helak.
Dalgalann anlamadan seyrini,
Hufre-i girdiba nedir inhimak?

Delıaet-l ma:.dyi getir yidma.;
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Kimse yetişmez yann imdadma..
Merhametin yok diyelim kendine;
ftlerhamet etmez m.is1n evlidmaf

Doğnı mudur ye's ile olmak t.ebAhf
Yok mu gelip gayretıe bir intibahf
Beklediğin subh-u loyamet midir!
Gün batıyor, sen arıyorsun ııabAlı 1

• Ey koca Şark, ey ebedi meskeneti
Sen de lwnıld11JUDaya bir niyy.et et.
Korkuyonım Garbın elinden yarın
Ka!mıyacak çekmediğin mel'anet.

İşte size, Uyan! balşıklı bir manzume. Öyle bir manzu
me Jd, mısralarında sanatın tatlı ahengini ve dolambaçlı bir

• takını hünerleri boşuna aramayın! Şair,. şeriatın derin ve
ince hükümlerini büsbütün ters. anlamak yüzünden zaru
rete, cehalete, zillete ve meskenete düşen yığınları uyan
dırmak istiyor; ve, esasen, bundan başka amaç da tanı
mıyor.

35.

cSan'atklr> Akif'in kanaatince, potadan geçmiş ve ilk
safiyetine dönmüş bir mUslilınan ahlakı, sosyal ve politik
biltiln dertlere deva olabilirdi; ve, safkan şairin misyonu
da bunu va'zetmekten ibaretti.

. 36.

«Feyyaz kalemi> ni, hakikat uğruna, bir odun gibi
kullanmakla övUnen Akif'in şiiri iki ayrı lisanla. dokunmll§
ve çok defa birbirine sadece eklenmiştir.
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Bir vliz, cemaate talkın verirken, nasıl onun anlıya
cağı dili kullanmak zorunda kalırsa, metafizik muamma
lar karşısında veya «lahuti hasbihaller> e daldığı zaman
Divan argosu ve katran gibi koyu bir üslup kulla.nan Akü
de, yüreğindeki ateşi boşaltmak istediği zaman, açık Türk
çeye başvurmuş ve İstanbul halkını, realist tablolu orta
sında, manzum konuşturmuştur.

«Tezkiret-üşşuaracı> dostlarının ifadesine göre: «Li
san-ı nazma-mahiyetini tağyir ebneksizin - mUstait ol
duğu inkişafı vermiş>, clisan-ı şiiri ma.hiyet-i nev'iyesine
has bir teklmUle na.mz.et kılmıştı.>

Daha tantanalı bir eda. ile söylemek icabederse: «Ze
bur sahibinin yed-i i'cazında ilıen ne idiyse, Safahat şairi
nin dest-i ibda.ında. kelime ve anız da odur.»

37.
«MüslUmanlann en büyük şairi> Mehmet .Akif, «ben

ce - diyor - iki şey mukaddestir: 1) Din; 2) Dil.
Aküe göre, bunlardan ikincisi, dinin kökleşmesine ya

rayan fikirlerin ifade vasıtası idi; ve, bir propaganda ara
cından başka bir şey olamazdı.

38.

«Sade dili dini ·halka yaymak için kullanan Akif>,
«inandığı ve güvendiği fikirleri başkalarına da telkin et
mek ve benimsetmek için onla.n çekici ve alımlı renklerle
boyar, kanatlandınr; ağırlıktan, koyuluktan, sertlikten
kurtaru-s dı. «Onun sanattan gayesi, fikirlerini gtizellik
kisvesi içinde sunarak bUtUn halkı fikirleriyle allkadar et
mek, halkın kafasını ve kalbini kendi dilşilnceleri ve duy
gulan ile iıletmektir.>
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'Mehmet Akif, libas hizmetini, gıda. vazifeslni gören
bir edebiyat istiyordu: «Süs» ve «çerez> değil! Doğrudan
doğruya köylüye hitap eden bir literatür fikrine de yabancı
değildi : --

Heplmi%in velinimeti bulunan köyl!l dedlgtmiz aınıf-ı mUstah•
Bili hiç dllşünmemek, zavallıya hAJIL Atık Garfp'ler, Aıtk Kerem'ler

· okutmak en büyük vazitesizlik olmuyor mu?
(Atık Ömer'! ezberleyip Köroflu'nu peygamber tanıyan bir Jıa·

vlmden hayır wnulur mu?...)

Akif'in, ocak başında eski masallarla uyuklamasına ra
zı olmadığı istihsal edici sınıfın üretim vasıtalarından yok
sun köylü mü, ortahalli çifçi mi, yoksa zengin köyağası mı
olduğu pek anlaşılamıyor. Buna mukabil, onun köylüye na
sıl bir edebiyat sunacağım tahmin etmek güç değildir.

39.
Akif, sömilrUlen köylünün realist tablosunu çizerken,

geçmişin hasretini çekiyordu :

Köylünün bir şeyi yok, sıhhati, ahlikı blUk;
Ba.k o sırtındaki mintan bile tiftik tiftlk.
Bir kemik, bir deridir ölmedi kaldıysa diri;
Nerde evvelki refahın acaba. onda. biri?
Dam çökük, arsa. rehin, bahçeyi «icra »ist.er;
B!r kalem borca. bedel faizi defter dert.er! .
Hiç bakım gönnediğinden mi nedendir; t.oprak,
Verilen tohmu da inkar edecek, öyle çorak.
Bire dört aldığı yıl lcöylü, emin ol, kudunır:
Har vunır bitmiy.ecekmlş gibi ha.nnan savurur.
Uğramaz, gün kavuşur, çi.!tine, yahut evine;
Sabah iskambil atar kahvede, akşam domlıı.e.
Oysa ki, eskiden köyfü böyle değildi :
Esldden zurnalar öttükçe feza inlerdi;
O ne dehşetli düğünler, o ne demek1erdl !
Kuralur meydana harman gibi kırk elli sini;
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Tablalaı- yiğmağa başlar koyunun besllsinl.
Ense kat kat taşıp etrafa dökülmüş yakadan;
Göğsün eb'a.dı kabardıkça gerilmiş camadan.
Başta abani sarık, tende halili gömlek;
Belde Liluır şalı, üstünde o som sınna yelek.
Dizde kaytan çevrilmiş çuhadan sıkma potur;
Amcalar, lök gibi, bağdq kurarak halka. olur.
Sofranın hilesi şeld.inde duran, kutru geniş,
Boyu çepçevre kılabdanla zarif işlenmiş,
Eni az peşkiri herkes götiliU.r dizlerine.
Çorbadan sonra et.in türltisü 1,alkıp, yerine,
Hamurun türlüsü devlet gibi kondukça konar.
Sekiz on yerde güğümler mütemadi kaynar.
Taze şerbet sunulur taze kesilmiş karla;
Buzlu ayransa döner ortada bakraçl&rla.
Öğle olma.z mı, oemia.tle kılarlar namazı.
Güreşin pmier.o esnada mehib lncesazı .

40.

İman ettiği prensipleri, usta bir aktör gibi, halkı gül
düre ağlata, kafalara çivilemek yolunu tutan Akif, en tat
sız tefelstiflcrle en kaba mizahı birbirine karıştırmış ve bu
halitaya monoton mev'izeler katarak eserini tamamlamış
tır.

41.
Akif, harb açtığı klinatla rahat rahat alay edebilmek

- kendi iddiasına göre, maskaralıklarımızı maskara et
mek - için, Sa.fahat'ın köşesinde bir Karagöz perdesi kur
muştu. İstihza silahı olarak da mahalle bekçisinin kalın so
pasını seçti.

Bu perdede Turan davulcusu Gökalp'in uydurma te
rimlerinden Feylesof'un acaip kıyafetine, Hisar t.epesinde
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çan çalanlardan zehirli Zambak satıcıla.rına kadar her gey
ve herkes teşhir edilmiştir.

Şadırv~dan Urken çapa tırnaklı farmason, bukalemun
kılığında züppeler, boynu yularlı bunak Paşa, mezar kaç
kını pehlivanlar, Kızıl Sultan'm süpürge sakallı celladı, cim
ri sadırazamlar, şarap küpiine düşm~ şair, kuyruk ve ka
vuk sallıyan dalkavuk, Tanrının Kitabına cKiti.b-ı Köhne>
ve imana ckara kuvveb diyen şaklabanlar, ar daman çat.
lamış küfürbaz zındık ve KA'be duvarını çifteliyen eşekler
hep burada köteklendi.

42.

Yüksek öğretimini bitirdikten sonra hafız olduğunu
söyliyen ve bir şairden ziyade bir vaiz hilviyyeti taşıyan
Mehmet .Akif'de lyet ve hadislerle bunların mei.1-i celilini
nazrnen yorumlama. merakı vardı. Safaha.t'ın besmele ile
başlıyan ve beşytiz mısradan ibaret olan üçüncü kitabına
yerleştirilmiş manzumelerin kaynağı..:ylr·ı canı, üstüd-ı
hakimi Hazret-i Ferid'in» dediği gibi - «Fürkan-ı haklın
olduğundan hepsinin ilham-ı mahz eseri olduğunu söylemek
zaittir.s Bundan başka, Fatih İmam-ı evveli Arap Hafız'm
himmetiyle Kuran'ı hatmeden Safahat-şairinin beşinci ki
tabındaki altı parça da yine cbesmele-i şerife> ile başla
maktadır.

43.

.Akif, «bir islim mecellesi> olan Sebil -ürreşat'ta,
• eulüm-ıı isli.miyenin rükn-ü esasisini teşkil eden tefsir-i şe
rif> rübıiğini, uzun müddet, bir Alay MüftUsU ve ünlü Ak
sekfü ile nöbetleşe, doldurmuştu :

...Bu lyt.t-ı kerime ile Cenab-ı Hak tımmete edeb öğretiyor, ıe
ıanlık llfreUyor. Hem öyle bir surette ki : Efer biz o ldlba aanl•
mıı olııaydık, bugün mUleUerin en bQytlt(l olurduk.
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...............
Zaten tevffk-1 Haktan Omldlnl kesmek, ye'ıe, l<unQta. dU§JJıek

haramdır. Sı.'ye, mUcahedeye, azme ıanlmak mUalUma.nlığın ruhu
dur... (Feb.A ferqte feııaab) Allah-ı ZWceW Re.sQl-0 gQzlntne dl
yor ki: mld&m uarOn ııonu yU.Urdtlr... •

...............
Bu berlfler Ccnab-ı Peygamberin zatına defil, ıeriı.tına bu~

ediyorlardı. Onun için kUtOr, lnı.t zulmeUerinde kaynı.yıp gittiler;
bUtün m&nuUe ebter oldular. ÇUnkU bu Alemde hayırlı bir ad· bı
rakmadılar. Aleyhlssı.l&t-Q veuelAm Efendimiz ı.e ·arkı.lannda mu
hı.llede bir şeriat, nlmUtena.hl bir zQrriyct, yanı koca bir ümmet bı
rı.ktılu_ 8&11•Ulh-ll ı.leytı-l vesellem

...............
lıte blzl öldüren, zı.'fa, tefrikayı. du,tlren lk1 derd-1 içllmal :

AzlıımzUk, lerblyeaizlik...

.Ayet-i kertme bize ıunu bUcUrtyor k1 : Hangt h&yırlı maksa.d&
olunıı. olsun çı.lıf&l\lı.r, çı.balı.yaiılar; llkln Allı.h için çı.bfıp çatıı.
lıyı.nlar, hidayet yolunu, reyiz yolunu, aı.adet yolunu muUak bulı.
cı.klı.rdır... ŞllQn, h&dlaat, Kııran'dı.ld h&klk&Uer1, o bizim bir türlQ
an!am&k lstemejlğimlz haklkı.Ueri olı.nca dehşetlle lhlı.r edip dur
mı.kta iken nasıl oluyor da bir türlü &'özilmllzQ ı.çmıyoruz? Nuıl
oluyor da meak~eUer, atı.letler, gı.yntalzllkler içinde sürüklenip
duruyoruz? Efradı Uç yQz, Oç yüz elli milyona vı.ran cemaat-t mUıı
Umlnln nedir bugilnkU h1ll? tıllm aa.'y dini, mücahede mealeği, ,an
ve ıevket, mecd-ü azamet rehbert iken; o dln-l mUbtne lntlsab da
vasını güden b~ zavaJWar, dünyanın muhtelit iklimlerinde Atıl, bf.
bl, mlıkln, zelil, mubakkı.r, maludUn, tın,ıç bir takım yığınlar,
canlı life yıtuıı&n tqldl ediyoruz! Ve Wıavte vell. kuvvete wı. bll
Wı-

Evet, hiç bir cemaat-! !allmiye yoktur kl, Allı.hı. ıtı.ı.t etsin;
Peypmberln gösterdi#\ yola gitsin; efradı ı.ruınd& lttlhad olıun
da o yine ıevketten, ı.za.metten mı.hnırn kalsın. Sonra, hiç bir ce
maı.t-ı tııltmlye yoktur ki, evamlr-1 lllhiyeyl cUnlemealn; Reıul-U
muhteremin tebllfı.Una. kulak vermealn; IJıldı birbirine düısıın de
o yine lzmlhlAl uçurumlı.rını. yuva.rlı.nmaııın. MUalümı.nlı.rın kı.yna
yıp gittiği uçurwnlı.r hep tefrika yUzUnden ı.çılmıı; o tefrlkı.yı lae
bütün azg,nlıklı.r, evamlr-1 111.hlyeye mllballtsızlıklar meydana. ge
tlrmlıUr. Şeriı.t-ı garrly-ı Ahmediyyenin ı.hkt.mı l.nıı.nlan yı.lruz
ahirete hUtrlamu...

Gelelim 1.yet-1 kertmenin dlter luaııUna. Cenı.b-ı Hakkın gerek



fertler, ge~I< cemaatler ll.zerlnde c&rt birtakım ka.vanin-i ~liyym
vardır ki bir hlkmet-I ba.llfa tl.zerfne menu olan o kanunlar ula
değiı,mez...

Şu A.yet-1 kerimeden olsun ibret a.lı.rak gözlerimizi açmıyaci.k
mıyız? Kendimize acımıyorsak, bAri, dA.vl.y-ı intlsab ile lekelemek•
le olduğumus ıu masum ıertata acıyalım... Heyba.t ki din ne aöyli
yor,• biz ne anlıyoruz.!...

H&zret-l ömer'ln esh&b aruuıdald mevktinl hepimiz billrlL
AJeyhtıısalA.t-Q vessa.lA.m Etendfmizden sonra Peygamber &'elme5inı
lmkA.n olsaydı: ômer gelecekU. t,te bu sahabl-1 muazzam gtintın bi
rinde Medineyi dolqırken... elindeki kırbacı ...

MUslUmanlık ırk, renk, liaa.n, muhit, lldlm itibarile birbirine
bU5bUtün yabancı unsurları ayni milliyet altında. cem'eden yegane
rabıta iken; hele bfz Osmanlılar için dOnyada bu rabıtaya dört el
Ue sarılmaktan.baı,ka. seli.met yolu yokken... Ey cemaat-ı milsllınln.
aklınızı bqınıza alınız; gayret-! ka.vmiyeyi bir tarata bırakınız.
Rabıta-i d1ni biraz daha ihmal edecek olursanız iyi bllinls ki tlrll
m~ olur gidersiniz...

Şimdi, bu iki O.yet-i cemeden fU hakikat sarahaten a.nlafılıyor
kl : Her biri cemaat-i mUslirnln için sermedi bir hayat olan evA.mlr-l
111.?ıiyeyt yerlne getırmlyecek; geldiği zaman kurunun yanında. ya,ı
da y&kıp kül eden salgın musibetleri bqımıza getirmemenin çare
sine bakmıyacak olursak hellkimlz muhakkaktır. Ey cemaat-i mOa
limJn, Allah için olsun geliniz, bu tetrikalara, bu kavmıyet, 1>u U
san, bu bilmem ne gUrUltUlerine niha.yet veriniz... Bu kanlı dedllcO
dulara.; bu sırt dedikodudan çıkan kıta.llere biraz daha devam ede
cek olursanız...

Eğer aklımızı ba,ımıza. almusa.k; efer Kitabullaha. dört elle
■anlma.zsak; eğer aramıZda.ki nifaklara, şikaklara. hAtime vennes-
ıek; eğer Türkü Anıvuda., Arabı Kürde düıman tanıtmak alyaaet-1
mecnunanesinden vazgeçmezsek; eğer mUalilmıı.nlıkt& &taletln, mea
kenelin haram olduğunu hAI4 anlamak istemezsek; cfer bu dtn-1
mUbtnin cetıı ile pAyldar olamıyaca.,ına ansamt.mülkalb iman et
mezsek; eğer memleketimize Gatbın rezail-i medeniyeti yerine fen
nini, sanatını sokamazsak... ne olacağız bilir misiniz? El'iy&ztlbill4h
milletlerin maskarası, mll.ılUmanııı,n yllzkaraaı? ... Ey cemaat-l
ml1ıllmln, aiz ne Araps!lll2, ne TUrkBUnilz, ne Arna.vııtsunwı. ne
KUrdsUnOZ, ne Lazsınız, ne Çerkeasintz! Siz ancak bir mıneun et.ra.-
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dmnız ki o mlllet-l muauama. da tsıo.mdır. M:Ostilmanlıp veda. et
medikçe kavmlyyet dlvasında bulunamazsınız; kavmlyyet gayreti
ne dügtilkçe de mllslUman ola.mazıınız. Peygamberimiz aallaltah-U
aleyh-1 veıellem Efendimizin bin üç yüz bu kadar sene evvel ümme
tıne bildirdiği bu hakikati hatınnızdan çıkardıfınız glbl dUnyanız
uap, a.hirelinlz !ııe bilsbiltün harapbr. V&'tesunn bUıablll.Wı-l cemı
aıı ve IAteıerrekO...

. . . . . . . . . . . . . . . . .
YeryUzOnün dörtte Uç bölüt(lnü k&pbyan müalllmanlann yine

dGrtte aç böltlğü hiç blr eııer-l hayat göstermiyor.. Şeriatı hll-i hA.
zınna &'etirince artık hiç birimizde intibahtan eser kalmadı, ahllk-ı
ftzılanın iaınlni bile unutmak derekelerine ıla,ttık.... . ' .

Aman yarabbi! Kuran ne ıöyliyor, blz ne anlıyoruz!.. Zemah
,ert gibi el<Ablr-i mOfeıısirln, sabra teklllf-l Jer'lyeyi hakkile eda et
mek mAnlunnı veriyorlar... !ıte onların bu ga!leU, bu ceha.letı de hep
demlndenberi anlatmak lsted111mlz aeclyye-1 mllbı.Nke-i aabnn fil<•
clarundandu';.. •

İşte, Akif, bütün bu mensur tefSU'.lerle yetinmedi, bun
ların manzum eşlerini de yaratb; ve biz, karşımızda, şair
hüviyetini taşıyan bir yorumcu bulduk.

44.

Akif, yonmılarında söylediklerini haabihallerinde de
aynen tekrarlamıştır :

Artık Allah için olsun blrblrtmlzle utTqmaktan vugeçellın.
Artık bu fırkalara, bu mel'un tefrikalara nihayet verelim... Ey ee
maat-i mUıılimını Bizi dUomanlanmızın kuvve-i klllliyyest pertıan
etmedi; belki onlann talialan ba.ıımıza. bu fel&keti getirdi. O talla
ne idi biliyor musunuz? Ordularından -aeneterce- evvel hududumuzun
dahllln.e aoktu'kla.rı tefrika idi,,'.

45.

Şimdi de, şairin Fatih, Beyazıt ve SUleymaniye kür
sWerinde verdiği hutbe ve mev'izeleri dinliyelim :

c[KAnQnuaa.nlnln yirmi bqincl cuma gtınU, Fatih Cami-1 ıerUl
leblleb dolmuttu. Namazı mütealap herkea bir tehalükle kClraUye
aokulmatabqladı. Binlerce cemaat bir vecd-l mQtehaaalrane ile faz.
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ıl-ı muhteremin kllrııüye çıkmaaı.na. int.iur ediyorlardı. Hazret bir
müddet sonra. Jc(lraüde gtıründil. BOt0n Bimal&r o cihete teveccllh
etU.

üstat, (Kul-lllı.hllmıne mAlik-ıılmWk) tyet-1 cellloainl okuduk
tan sonra. parlak ve selis bir lisanla tercüme buyurdular. Mflteakı
ben t.yet-1 celllenln tercümesine ait SebUIUTepd'ın 226 ıncı nusıia:
aında mUnderlç şllr-i güzlnl tertlle b&§ladılar. FatihJn Vakr-ı llhQ
tıııl altında, edlb-1 muhteremin lisan-ı vekarından vlcdan-ı ümmete
ııanih olan bu glir-1 haz1n Uç bini miltccaviz milvehhldine aam1ml
gözy&4lan döktürdü. Bu manzar-ı ulvt karıısında Ha.zret-1 fazıl bir
iBUğrak-ı semavt ile ccştu. Bir zaman geldi ki hurQ§an bir kalbin
nevenat-ı ha.z1nine ma'kes olan Fatlh'lnuırdtde kubbeleri bile gtlrte
mete başladı. ..]>

Hcplmiz blliyoruz, bidayet-i .zuhurunda iallm ne halde idi..m
cazın bir kö,esiııde parlayan o nür-u m0bln yirmi beJ sene içinde
dilnyalan tuttu. Misil görülmemi§ olan bu ııür'aUn hikmeti ne ldi?
Şüphesiz dln-i hakild, dln-l fıtr1 olm&Bı... Ey cemaat-! milsll..rnlnl
Bu din, dln-i irfan idi; halbuki biz bugün milletlerin en cahillyh:!
Bu din dln-1 şehamet !dl; din·! gayret idi; biz ise ıu zamanda mıı
Jetlerin en m!skinlyiz! Eğer dln-1 lallmın ruhunda -maazallah- bıı
gOn gözOken fenalıklardan bir ta.nesi olsaydı, mta!Umanlık bi.ze ka
dar gelebilir miydi? Elbet o emanet-! ktıbrA çoktan galb olup &i-
derdl ...

Dua nedir? Dua Allah& rtıcudur. Yani evi.mir-! ilUıiyeye, Ce
nı.b-ı Hakkın gerek Kuranlyle, gerek Peygamberinin llsanile, sfln
netilo tebliğ ettllf evAmir-1 lllhlyeye lnkıyad etmemek yllz{lnden
mutazarrır olan insanlar Allaha rilcu ederse, Allahın gösterdltf yo
lu tutarsa dua makbul olur. Bqka tilrlU kabulUne lmkln yok... MUs
ltlmanlığın Asr-ı Saadete yakın olan za.ınanlarında ıeret, §&Il, ıev
ket alabllditlne mQtecakki idi. O zaman Uimce, !ence o kadar Uer-.
de idik kJ cahil Frenkler tahsil !Çin ta Avrupadan kalkıp Bağdad&
relirler; ulemly-i lıltmdan ders alırlardı. Endlllüs medreselerinde...

Kuranda, Hadla-1 Peygamber1de namiltenahl hakaylk var. On
ıar nasıl meydana çıkar? nımıe,-tr!anıa. Bundan üç dört yüz sene
evvel hakklle anlll§llamayan AyAt-ı celtleden bugün nı.miltenaht hll<
metler zuhur ediyor. Ne kadarmeçhul hakayik bugün !.nki§af ediyor.
Eter Kuran §U görd0ğ(lmilz milletlerin biri.sinin elinde olsaydı; e-ö
rilrdünilz ne haka.ylk çıkarırlardı; bUtUn dünyayı müslüman yapar
lardı ... Blz cmtlalümanlık.> deyince dinln §ekl-1 ııahthlnl, dew-i ea
habdaki §eklini kaaded1yoruz. Şu clhan-ı medeniyet, bırakalım Pey
gamberi, acaba Ebubekir gibi, acaba Ömer gibi, acaba Osman, Ali
J1bl, yahut diğer eshlb-ı kiram gibi adam yeU,tirdl m1? YeU,Ure
blldi mi?... Evl&.dımıza evvelA bir müalilınan terb!yeııı vermeli; aon-
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ra unn ulQm-u natluı ru, ftlnb.-u ıııJılhemıi öğretmeliyiz. Hem ter
biyeye ailelerden baflam&Jıyız. bunun için de evveli. kendimizi ter
biye etmellyia...

B:v&mir-ı l..11hlye dendi mi, hıpılnln zımnında. bayat var. Hat
ta net'l llk na.zarda ıırt thlrete -ait zannolunan blrla.lum lbldAtımız
Yar kl, onları da tetkik edersek görürtiz k1 her birinde bu dünya
için de pek çok menafi var. Meaell' namaz , m0slümanlara tarzdır.
İnun gllnde bef deta. HAl ıkile kendi arasında.ki rabıtayı tecdit edi
yor. Dünyaya da tealluku büyük, taldesı çok. Çünkü lnsanlan bir
ÇOk münkerattan mcn'edlyor; ıonra ayni dine tllıl milyonlarca be
teri a.ynı zaman larda, ytlzler ayni Klbeye, ayni kıbleye müteveccih
olmak tartiylc aynı kubbeler altlnda cemedlyor. Çünkü lıllm dln-i
levhiddir, çl1nk0 1ıllm ekmel-1 e4ylndır. Dtn-1 l.sllm k&dar Allahın

"': kullarını tevhld etmif, birbirine ıandınrut bLr din yoktur... Fell
kel-i haz ıranın na.mUtenaht esbabı var k1 en birine~ kavmlyyel yU
zUnden meydan alan le!r'lkadır... An samım0lkalb mtı.ılllman olan
lar iyl bilmelidirler ki : Bu tefrika, bu k&Vmlyyel çıkmaz yoldur.
Din bununla. beraber gidemez; mllıUlmanlı.k bu ııureUe yaıayamaz...

. . . . .

. . . . . .
tıte bizim ıertatımız akıl terlabdır, dinim.iz akıl dinidir. Biz ise

aklın hUkmUnü bile tatil ettik... ?.Aten en birinci tellketimlz bura
dan ba.şlıyor : Din ile dUnya.yı birbirinden ayırmııız. Halbuki bun
lar' b8.§ka bafka ıeylır delil İjte Kuran ellmlzde; itle Aleyh-lua•
11.t-UveaaelA.m Efendimizin bUtlln alSzlerl meydanda! ... Eğer biz gö•
zUmüzU a.çma.zaak .neuzublll&h- !altının dUnyada. na.mı bile kalını•
ya.caktır. [Hasret, bu cUmleyl o kadar ı&Jeyanla, o kadar teessür le
aöyledi kl S0leyınani yenln dalgın kubbelerini cQıa. getiren sesi bU
tUn kalblerde pek huln in'iklalar uyandırdı. O aralık 'bir dakika ka
dar sükQt elU; baltbm, gözünd en ön0ndeki tahtanın üzerine Y&§la'r
d6kU10yordu. Artık girye ile botu)m~ bir sesle devam ederek dedi
ki :] ullmın ıon penabı bu HUk1l.mettlr; dinin son yurdu burast •
dU'. Ah, yarabbi ıen o gUnlen göıterme, bu da giderse mUslllman
l"tın h&U ne olur? O zı.maıı. ne namaz kalır, ne cami; ne namuı k&
hr, ne al.le; ne hac kalır, ne Beytullah!. Vallah hepsini çiğnerler, yı
karlar... Vallah yıkarlar... Mtı.ı!0manl ık hllem•Ul'edyandır. Bun
dan aonrL bir din-1 UG.hl daha gelınlyecektir. Pek lll! Nasıl olur da
mUJılUmanlık kıyamete kad&r gelip gidecek lnaa.ıılann ihtiyacına ki.fi
~elebilccek? Elbet. ÇUnk0 Kltabullahın, ehldls-1 Reaulullahuı içinde
her devirde yqıyacak inıanlann ihtiyacını temine kUI ha.kaylk var..
AllahllnunflllSUr el'lallme velmUıl!m1D, AllnbUnırnenaur el'l.slime vel
mUsUmln Allabllmrnenıurel'Lıldıne nlmUıllm1n. Allahllmme fenik
cıem'elkAflı1ıı, Babbeıı.t. ıltiııl. flddllııya haaeııeteıı ve fll'Ahlret-- l ha,.
NıDeteıı vo kııı.A. e:ıabeonıl.r .ı
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Akif hakkında, lehte ve aleyhte verilen hUkUmlerin

kuşbakışı manzarasına. geçiyoruz: .
ctıhamlannı arş-ı aladan alan> ve cAllahın azametini,

onun büyüklüğüne yakışacak şekilde tanıyıp bilmiş ve ilin
etmiş olan ilahi şair>, «gerek irfanca, gerek faziletce kl'
bına yetişilmez bir adamdı>. «Fazilet rehberi ve fazilet yol
cularının en büyük muktedasıe olan ve gençliğe «fazilet
şa.hrahı> açan «içki düşmanı> şair, «ziyası uzaklardan ge
len bu fazilet yıldızı>, «daima şerefli ve müslüman kaldı>;
«milli heyecanlanmızı, hamasi duygularımızı, vatan ve
milliyet sevgimizi ateşledi, tahrik etti.> «Mehmet .Akif
merhumun gökleri, denizleri, yıldızlan, dalgalan birbirine
kanştıran, dincilik ve riıilliyetciliği halitalandıran manzu
meleri> yanında «mevzu ve mahiyetçe ne olursa olsun
(inanış) ı ve (ideal) i terennüm eden giirleri ise her insan
cemiyeti için bir sanat eseri sayılacaktır.> cBUtUn iallm
milletlerinin marifet ve fazilet temellerine dayanan bUyilk
inkılabı başarmalarını istiyen» «Türk mücahidi> Akif,
«sosyal hayatın, istihsal vasıtalarındaki terakki neticesi,
devamlı bir değigikliğe tA.bi bulunduğunu, bunun öntlne ge-
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çilemiyeceğini, hakiki bir sanatkll.ra. düşen vazifenin de bu
akışı hızlandırmak olduğunu sezebilseydi, üslubundaki kud
ret ve sadelik, imajlarında.ki enginlik, inandığı davaya ken
dini vermesindeki sonsuz cömertlikle sanat aleminin dev
lerinden biri olacaktı,s «Bütün Yüksek Mekteplerin işe ya
ramadığım söyliyecek kadar ileri giden» A.kif'le «yakından
temas fırsatını bulan gençliğimiz onu karakterinin bütün
lüğü bakımından sevmeli, kendisine örnek yapmalı> dır.
Akif, İttihat ve Terakki'ye girerken, «Cemiyetin her dedi
ğini değil, makul olan dileklerini> yapacağına yemin edi
yordu. O, «Türkiyede lttihat-ı 1ali.m Teşkilatına çalışan bir
mütefckkirdir.s «Bütün İslam aleminin parlak yıldızıdır.>

«Türk olmakla öğünen» «idealist ve realist> Akif,
1926'da Mısırda «bir daha lstanbul'a dönmemek üzere ya- ,
şamağa karar vermişti.s «Vatanın şairi .Akif>, «islam bir
liği idealinin en samiml bir müterennimb dir. «Sanatkar
olmak davasını hiç gütmemiş olmakla beraber, içinde riiz
glrlar esen bir ınsandı.s «Darülfünun edebiyatı umumiye
müderrisi», «bir şairi illhb; «asım, edebiyatımızda. muadi
li olmayan bir abide>, «bir mucizei şür:t dir. «İnsanca ya
şamış, Türk edebiyatına, Türk milletine ve milli killtürtı
mUze hizmet etmiş> olan Akif, «ancak kendi imanına işi
na olan ruhları sermest etmesini bilen» «milli bir şair ve
sanatkar> dı. «nk tahsiline Kur'an suresi bellemekle> baş
lıyan ve «içtimai morali ferdi moralinden daha sağlam>
olan şair «TUrk milleti için yaşayan, İslam Ummeti i~in
tutuşan, garp medeniyetini takdir eden bir Türk milliyet
perveris dir; «Kurtuluş mücadelesinin manevi cephesini
idare eden adsız bir kahraman> dır. «!stikli.l Marşını bir
sancağa sarıp Türk ve İslam Müzesine koymalı>; fakat,
unutmamalı ki, «İstiklll Marşı, Tiirk ihtilalinin sesidir. Za
ferimizin şarkısıdır. F.debiyatımızın murassa. tacıdır.s

«İnsanı iğrendirecek levhalar tasvir etmekten çekin
miyen Akif aruza hakim değil mahkümdur. ldeolociya ala
nında aksiyondan mahrum, muayyen bir sınıfın menfaat
lerine bilmiyerek llet mevkiindedir. Hakiki idealistin ao-



nuna kadar mücadele karakterine onda. raatlanmaz;s «Akif
hi b. zaman hiç bir sınıfın propaganda vasıtası olmadı.ç rr . ti
H. b" ınıf Alcif'i menfaatlerine alet edemeınış r. :ı> «Meh-ıç ır s . A d . . .
met Akif ne milslümanlığı namütenahi erın ve gırift,
saffet hakikat ve esrarile kavnyabilmiş, ne de, bu kav
ra.y~ayışın tabii bir neticesi olarak saf şiir ve ~anatta
üstün bir sese yükselebilmiş bir insandır. Mehmet Akif'te,
her şeyden müstağni o nur aleminin elice inkarcılarına kar
gı ayni boyda ve ayni seviyede olarak cephe tutan, man
zum makale aletiyle ses çıkaran ve nihayet kabuğunu de
lemeden doğruda ve güzelde kalmak imtiyazına eren, or
ta halli bir aksiyon adamından ötesi mevcut değildir. Akit
te, İslamın içi, ruhu, bltını olan ve şiir ve sanatla beraber
bütün eşya ve hldiselerin gizli anahtarlarını saklayan ta
savvufi idrak ve mizaçtan eser bile yoktur. Akif'in lslAm
dan, zahir planında görebildiği de, Şeyh Abduh ve Cema
leddin-i Efgani'nın rehberliğine bağlı, maalesef bir çıkmaz
sokak istikametinden başka bir şey değildir. O, İslamın
büyük duygu ve düşünce çilesi içinde pişmiş üstün sanat
karlan olan Lebid, İbni Farız, Sadi, Hafız, Süleyman Çe
lebi, Şeyh Galip gibi örneklere nisbetle bir kaburga kemi
ğinden daha küçük bir parçadır. Telkin iklimlerine asla so
kulmaksızın usta tebliğ reçeteleri yazan bir hünerverdir.s

_«Safaha.t yalnız kendi devrinin değil, geleceğin meee
lelerine de tercüman olmuştur. Namık Kema.1 ile açılan ce
miyetçi şür çığınru en ileri götüren; yeniliği lüzumundan
dolayı alan, eskiyi de fenalığı sabit olduğu için atan Akif
s~nbolleşti,_ bayraklaşıyor, yaşıyor, hem de en kuvvetli şe
kilde. O, bır ordu-şair, bir veli-sanatklrdır. İstikla.1 Margı
kadar güzel ve büyük başka bir nokta Akif'in seciyesidir.
Ortada para bahis konusu olduğu için müsabakaya girmi
~en ve ~arayı reddeden büyük şairin o sırada palto alacak
adar bıle_ P~ası yoktu ve kışta kıyamette ceketle dolaşı

yordu. .Akü'ın «tek diş· ~a1m1 • ış canavar» ı emperyalist Av-
ru~a 88:1~rgan ve istilacı Batı dünyasıdır. o «medeniyet
kelimesı ile, batı emperyalizmini, zalim Avnı~ayı kastedi-
so



yor. Bayrak gibi milli mukaddesat arasına giren !stikW
Marşımızın sanatkln ebediyen yaşıyacaktır. Yeni bir İs
tiklal Marşı yazılamaz. Akif'in dini tarafı da içtimaidir.
«Şarkta, Garpte, Şimalde, Cenupta ne kadar müslilman
varsa bunların zulmet içinde, sefalet içinde, esaret içinde
yaşadığını; sefil bir millet elinde kalan dinin kabil değil
i-li. edilemiyeceğini bilmiyen, anlamıyan vaizi kürsüye ya
naştırmamalı» diyor.

Yaralan deşen ve illçlamayı da ihmal etmiyen Akif,
milliyet düşmanı bütün ideolojilere karşı cephe almış ve
fakat milliyetçilik meselesinde pek de ileri göriişlillük gös
terememiştir. Aslında yeniliksever olan Akif'e gericilik is
nat etmek yanlışların yarılışıdır.s

«Akif düşmanın ta kalbgihımız Ankara varoşlarına
kadar sokulup top seslerini duyurduğu ve bütün dünya
nın artık Türk'ün sonu geldiğini sandıklan gUnlerde bir
lütfu ilahi ile parlak ve keskin azimli kılıcı ile milletimizin
başına geçen büyük dlhi ve eşsiz kurtancı Ata'mn yanın
da elindeki kalemi ile yer almıştır.s

«Sofiyi.ne neşveye büsbütün kayıtsız kalınıyaıı>, «nezih
ruhlu>, «demokrat> şair, «dünya mataına. gönlünü kaptır
madı», «samimi feryadını paraya tahvil etmedi> ve «kale
mini keşkül haline koymadı.s Dalına. ederin tevekkül> için
de «şiirle vaız edenbu mütteki:ı, caza. kanaat eder; men
faati uğrunda ötekine berikine tekapuya tenezzül etmez
di.> O, «hiç bir zaman yalan söylememiş, riya bilmemiş>,
ckara softaların bin birinde gördüğtiınüz zilletlerin hepsin
den uzak» yaşamıştır. Boynunda altın laladan bir tasmay
la üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamıyacağını söy
liyen Akif, «hakim sınıfın hizmetkarlığını reddetmiş> ve
«dalkavuğun alnına yaman bir hacalet damgası vurm.uo
tur.»

«Balkan hezimeti ile Harb-ı Umumi ve Mütareke sene
leıinin mesaibi, Mehmet Akif'in rübab-ı beyanını kırılacak
ve bin parça olacak derecede şiddetle inletti. Kader-i illbl
nln zulme benziyen cilveleri kargısmda Safahat plri'nin



iman-ı ezelisi köplirüyor... kelimi.ne hitap ve itapla.rla a.rg-ı
rahmetin kapılarını açılıncaya ve kırılıncaya kadıır çalı
yordu.>

• «Saf ve şeffaf bir billür-u beyan içinde menüzır-ı mil
liyeti teşhir> eden «Safahat mübdiis, «sesindeki haşmet ve
saltanatla zamanı ve nisyanı ilelebet sarsacaktır.>

cHedef-i mesaisi sehl-i mümteni ibdaı» olan bu «en
büyük Türk şairi», «kendisine has bir hikmet-i bediiyyeyi
takip ediyordu.> Dilindeki sadelik esehl-i mümtcni'den de
parlak bir lisan hüneridir.> «Onun bedialan cild ile, ada
le-i beşerle, a.sab-ı sathiyemizle allkadar değildi.>

«Rüzgar gibi, dalga gibi killli kudretlerden olan ve
ellerini bütün genişliği ile ufuklara açarak göklere haykı
.ran Akif, Türk edebiyatına. gerçek erkek sesini getirmiş
tir.» «Türk tarihi içinde Türk sanatına İstikllll Marşı'nı
armağanlıyan bu memleket şairi>; «Bayrak Şair, Gazi Şa
ir, Veli Şair» cparlıyan, yanan ve gönülleri tutuşturabilen
bir ışıktı.s Akif'in «gözlerinde harikullde bir ateş ve nur
güzelliği vardı.s «Okumadan, okuduğunu anlamadan yük
sek meseleler üzerine nazariyye kuran insan robotlann
dan daima iğrenmiş bir insandı.>

«Türklüğe ancak tslAm camiası içinde yer veren .Akif,
kendisiyle birlikte aynı Allaha tapan bütün insanları me
sut görmek istiyordu.»

c1s1am ideolojisinin tam mi.nası ile vaizliğini yapan
Akif, Türklere milli şuur veren Atatürk'tln eserlerine kem
gözle bakmış, İslam iskolastiğinin son melcei olan Darülea
her'e sığınmıştır.» c.A.kif'in nazarında mektep temsili bile
bir orta oyunuydu. İslam kültürüne Aşık olan şair, Ebu Be
kir'i tanımayan çocuklarımız islam düşmanı Cengiz'i mi ör
nek tanıyacaklar! diyordu. .Akif'in istediği Ttirk impara
torluğu bütün islamlan içine alacak bir isllm hukuku ve
bir islim ahlakı kuracaktı. Hiç olmazsa Selim ın. den ön
ce gelmeliydi, Akif değişen dünyayı anlamadı. Duyduğu
vecdi de bizler duyamazdık. Talihsizliği buradadır.> «Mil
liyetçilere gayz besliyen Akif, yazılan ve özellikle yüksek



iJhamlan ile milliyetçilerin ve devrimcilerin amaçlarının
gerçekleşmesine, farkında olmayarak hizmet etmiş; mil
liyetçilik ve inkılapçılık hareketlerini kolaylaştırmışbr.

Akif'in «fikir cephesi sanat cephesine hakimdir. Ha
yatta büttin gayesi ahlakı sağlam, imanı bütün bir Türk
milletidir. O, bir Türk mütefekkiri olduğu kadar bir islim
mütefekkiridir.

«Kendi ifadesi ortada dururken Mehmet Akif'e milli
şair demek kadar haksız bir isnat hatta, kendi ta.biriyle
bir kiifilr olamaz.s Safahat'ta manzum konuşmadan öteye
geçemeyen parçalar çoktur.s Akif bazı mısralarıyla giirln
üstüne yükselen bir kudret göstermiştir.>

Akif, Sün1ri'nin Hezeliyylt'ını sevmez; Egrerin işti
mai hicivlerini severdi. cO, ipekten ince ve nazik, tunçtan
kavi ve metin bir insandı. Bütün hayatı boyunca darlık
ve fakirlik içinde yaşadı. Pek cömert idi. Evinin yeglne
kilimini, kış kıyamet gününde sırtındaki paltosunu tesad
duk ederek evinin de, sırtının da çırılçıplak kaldığını bili
riz.» «Peyganberlne bir hayat slirmUş olan Akif, bulun
duğu kabın şeklini alan bir mayi veya cıvık bir halita de-

. ğil, şeklini sıcakta, soğukta, borada, kasırgada muhafaza
eden katı bir cisimdi. İnandı, dönmedi ve öyle öldü.> İnkı·
lA.bın ruhu» olan Akif'e cHUk€imet cenaze töreni yapmak
iatememişti.» Akif, «bir nevi dünya görtlştinlln kahramanı
olmak Uzere yaratılmıştı.> Savwıduğu toplum görüşü Ata
türkün toplum görUşU ile çarpışıyordu. O, cher ahlllk kah:
ramanı gibi inandığı kıymetlerin mutlaklığını zannederdi.s
Akif, «mürebbi vazifesini gören bir mUftU ve büyük bir
mistiktir.> cSoftalann, büyüclllerin karşısına dikilen> «eş
siz> bir simadırs,

Akif'in «içi dışı, gecesi gündüzü birdi. BUtün riyalan
çiğnemişti. Kafasını ve kalbini seciyesi ve vicdanı içinde
yaşatan Üstad hem havas hem halk adamı idi.> O, «ilim
ve fazileti ikiz bir varlık tanıyordu. Layık inkıllba daya
namıyan ölmez bir şahsiyetti. Paraya, mevkie yaltaklanma
dı, vicdanına hiyanet etmedi, gururunu çiğnemedi. Hak
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bellediği yola yalnız gitti.> O, «doğru bulduğu yola yalnız
sapan baştır,>

«Asım bir de.stan lbidesidir. Bu eser Homer'in destan
lan gibi bütün dünya dillerine nakledilebilse, dünya. k11.-
si.klerl arasına girebilir.> •

«Mehmet Akif mükemmel bir layik terbiye nümuneai
dir; onda nazım ve teknik mUkemmeldir. Gür bir pınar gi
bi akan şair tevazuun en yüksek şahikasına ermişti.»

Mehmet .Akif, «bütlin müslümanlan ve onların ara
sında bütün Türkleri felaha çağıran moralist bir şairimiz-

• di. Eserleri vatani, e.hlalô ve dini manzum birer hutbe
dir. Temsil ettiği fikir sistemi geri bir çağın dtinya görü
şüne bağlı kalmıştır. Yeni bir kültür çağını idrak ebneden
giden kafasının yapısı iskolastikti. Eserlerinde bugtinkU
dünyanın endişelerine cevap veren tek satır yoktur. Bugün •
bizi heyecana getiren ve estetiğe, ekonomiye, yahut muasır
fikir sistemlerinden herhangi birine dahil meselelerden hiç
biri, .Akif'in kafasında ve eserinde bir iğne çizgisi kadar
yer bırakmış değildlr.» İstiklal Marşımızın güftesi bugün
kü telakkilerimiz hamlelerimiz ve hedeflerimiz 'karşısırıda
geriden sesler halindedir. Bir çok mısraları marş mıdır, .
dua mıdır, fa.rkedilemez haldedlr.s cÜmmetçi ve şeriatçl
olmak .Akif için bir nakise değil, bir meziyettir.> Akif, «bu
günden yarına kalacak sestir.>

«Gınai manzumeleri fant nlzımlara terk eden Akif>,
cnağmesinin müstesna kuvveti, karihasının fevkalade ser
vet ve semahati, deha.etinin payansız istidad-ı inbisatı ve
san'atının tannan selaset-i musikiyyesi ile memleketimizin
yegane destani şairtdir.» Onun «her eserinde bir parça Şeh
name reftarı ve Şehnamenin ihtişam-ı ahenginden bir kıt'a
buluruz.>

«Tarih-i edebiyat şimdilik büyük Akif'ten daha büyük
bir isllm ve Türk şairi tanımaz.s «Yal.ruz asrımızın değil,
hattA tarihimizin en bilylik destan şairi> odur.

«Bir abide-i ulviyyet ve nuraniyeb olan ve «şiirde Ş&•
hikalara yükselen> «bu biınisal sanatkar», «pişinde serfli•



ru edeceğimiz bir debay-i şiirdir>; «bir dehay-i şür ve
edep», «yüksek bir abide-i §lir ve hamiyyet> ve «erişilmez
bir şahika-i fazileb tir.

«Sihirli bir oyuncak> yaptığı aruzla «Allahın kemal-il
celilini» ırlayan ve «islim ruhunu ebedi neşveler içinde bı
rakacak bcdialar vücuda getirmiş» olan şair, «mütekamil
bir insanlık numunesi», «asırların nadir yetiştirdiği bir in
san-ı kamil» di. «Hem şair, hem filim olan Akif>, «kom
plike bir alem>, «anlaşılmaz bir sırr-ı hilkattir.> ilb...

4:7.

«Boyu ortanın üstünde, siyah çember sakallı, siyah
dolgun kaşlı, seyrek saçları makine ile kesilmiş. Yüzüne
bakanın her şey aklına gelebilirdi : Evkaf katibi, Asmaal
tında yağ tüccarı, sanğıru yeni çıkarmış mahalle imamı,
bağ bahçe sahibi toprak ağası. Ama şair, asli!>

«Seciye sertliğinin unaıırlaşması gibi katı bir alın...
Sakalında uzunluğu kaybolan yüz... Siyah gözleri yuvarlak
tesirini verirken bakışları sivri... Dişleri beyaz... Parmak
larının üstü kıllı ... Tırnaklan az pembe... Tane taneliğini
kaybetmiyerek çabuk bir konuşma tarzı. İhtizazlı, temiz
ve çok İstanbullu bir ses.» «Cengaver bir gövde, il.mi bir
sakal> taşıyan bu «atlet adam> m «insan yUzii kadar mt
nalı», «ınühtez, asabi, zeki ses> i vardır.

63 senelik hayat» ında «siyah ve pis tek bir dakika-
81> olmayan Akif'in fazileti «tapınılacak kadar güzeb ve
«dostluğu demir leblebi> idi. «Zenginliğini Allahm gaip ha
zinelerinden bekliyens Akif'le «Çamlıcadaki köşklerimizin
bahçesinde bir kütüphane binası kuruyorduk. Kitap do
lapları ayrı üslüblarda olacaktı...> «Hayatın her devresin
de yazı masasını bulamamış> olan ve «bütün servetini ye
lek cebinde taşıyan> şairin «hayatından bile laymetli tek
bir bir şeyi vardır: kibri!»

«Sangüzeldeki evinden her gün,16. saat d.idi.timek için
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çıkan> ve sa'y-ı sefillnesinden dlneçin olmak için dağa,
çöle koşan .Akif - paşazadelere hocalık ederken - «ala
turka selamların yüz türlü verildiği bu salonlara, ölçUsti
ömrilnde değişmiyen tek selimiyle girdi, çıktı. Hiç bir ka
pı, 'altından geçerken onu eğilmeğe mecbur edemedi. O, bu
saray parçalarının yüksek tavanları altında küçUlmilyor,
fevkinde yalnız gökyüzü duran bir başla oturuyordu.s
«Pervaz eder gibi oturan, sayha gibi, isyan gibi yUrilyen
.Akif> «mesleğinden fedalı:lrlık etmemek için mahrumiyet
lere katlanır> dı.

«Dalkavukluktan hoşlanmıyan» ve «beğenilmemek ih
tiyacı içinde> yanan .Akif, «festen rahatsız olurdu>; ve,
cTekirdağı kadar memJeketin karpuz kabukları da onun
gözlinde vatandı.> «Riya ile dini çok dünyevi bir zek! ile
ayınn; cŞamWa.rın mebzul yeminlerini iğrenerek anla
tırdı,s

«Başkasına yük olmaktan tüyleri ürperen Akif, Prens
Abbas Halim'e Mısırda on iki sene misafir oldu ve mektup
yazmayı hiç sevmezken (mektup yazacağım zaman dayak
yiyecekmişim gibi fenalaşınm, derdi) en heyecanlı kiğıt
larını Prenses Emine Abbas Halim'e yazdı.>

Hammetendimiı:,
• . . Sizin o kudat neteaiDiz, o c&n-lfin& amnız benim bu ölgQn

ruhuma yeni bir hayat neOıedecektt; son zamanlarda maaJeset pek
yabancı kaldığım hayat hiııalnl, vazife hwlni yeniden duyrruye. bq
hyacaktım. YOksekllğindekt ııamimJyeU, ıamJmlyetlndekl yükaek
litt ömrüm oldukça unutamıyacatım o .nectb mecııaıerınız kulunuza
yazmakUmltle.ri vermlfU, kulunıuı ki okumak melekeain.l bile k&y
betmek üzereydim.

... Bundan on, on iki yıl mukaddemleri, merhum Pap Hu
reUerlle buray& (Kun 001,en'e) ıık ıık gelir, afaçlann altında
ıohbeUer ederdllc...

Her biri cihan değer &ar·ı lltitatııuzı. Jtarıı nuıl bir 11.eaıı ile
ıırz-ı ,Ukran edeceğimi blleınlyonım.. Son ln&yetnamenlzle üm11-
dimden çok evvel ıeretyab oldum; bununla beraber mlnnettarane
hlulyatımın huzur-u wnetınlse takdlmlnde gene cecikUm!
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Ufuklannd& tek bir ı,ık ıezıneyen zulmetzede bir biçare lçln
bu ne lnkıllb-ı u1m ki, huzur-u lametinlzle ıeretyab olduktan ıon
ra, y(lkıckllj1 nlıbetlnde derin bir nı.zar -ı ıefl<&tln üzulmde günq
ler gibi parlaılıfını görmeye bafladım! Arlık ye.almdekl hatayı an
lıyorum. Artık iman yeniler gibi te<:dld-1 Umld edecettm. A.rtlk
titrek ellerimden dll§en kaleme tekrar aarılmak lstiyeceğim.

Ruh-1 plk-1 rahmet göklerine yükıeli rken, bl.Zlere yery(lzQnde
aizin gibi bir meleld ııyanet bırakan vt.ııdl mUUZ.&mı ıusı nı.ıı1 tak·
d1ı edecettmı bllemiyorum."

Akif, «prens salonlannın §eref mevkilerinde> oturdu.
«Su, ışık, sıcak, serin ... lsta.nbulda bırakbğı bu itaatsiz
şeyler, Halvandaki Kasırda, onun bir düğmeye basmasını;
renk renk yemekler siyah uşaldann ellerinde onun acıkma
sını bekllyorlardı.s c ... Prens öldüğü zaman .Akif, manbk
lı bir tesadüfün tertibiyle onun başucunda bulunacak ve
Prensin, hastalığında, bitiremediği Kur'an hatim.ini na'şı
nın huzurunda diz çöküp tamamlıyacak> tır.

«Onun, bir zamanlar gibi ihtiyarlığında da asalete
inandığını görtlyonız.•

Hele konağına lndltfm Cemil Bey, ev ıahipllttni bendenlu dn
rederek, mahçup bir minflr gibi kendlıl bir köıeye bOzOldll. Ahçı 
lar, hiımetçller bültln emirleri bendenizden lel&kkl eder, Ull bey
lerine hiç bir ıeY sormaz oldular! Asalet muU&k& kendini g!lstert
yor, l.ııll adam ne kadar düpe, gene ıatıam bir tMaf ı kalıyor...

«Din şairi olduğu için Mıaırlı Prens Abbas Halimle
dost olan> ve bu ytizden «memleketine daha. kolay k\is
meks imklnını bulan Akif, cBerline din adamı olduğu
için - itilaf ordularından esir alınmış yUz bin mUslUman
kardeaine bakika.ti söylemek için - gönderildi.> Akif, Ali
ye'de «Şahin Otelinde Peygamberin torunları arasında bir
gönül havası buldu.s Ve, «Beyruta dönünce ilk işi (m\ialU
manlığın dört müçtehidinden biri olan) Evzlt'nin türbesine
gitmek oluyor» du,

«BUtUn hayatında rU.yaaını gördüğü Hindistan ve la
panya seyahatleri> nden ba.hsederken şöyle diyor:

... Nutp olursa n1aan içinde lıpanyay& giderek E1baınra h&-



rabeıılnl g!1rmek, aonra lıtanbul'a gelmek gibi tu&vvurlarda bu
lunuyorum. Z&nnederim, çok lyt bir Jey olacal<. Me,hudatınu yazar,
bir manzume vücuda getirtı1.m. Bir mUslÜJTWl p.lri lçln o hııvaUyi.

' o &sarı ziyaret etmemek doğru detıJ.. Hayırlııı ile bu ıeyahat tahak
kuk eder, sonra ihUaıı.satımı nuına da muvatt&k olursam çok N
vlnece~... Baharda Ellwnra'yı temqa edip, yazın tasvirine ça•
llf&C&tun...

«Mevlütlerde okusun diye Bursalı (Hafız Emin) e na
it'ler yazıyor>; ve bunları «her mevltitten sonra. yırtıyor
du; şiiri Peygambere yetişemezdi; Muhammede na'at ya
zılamazdı; hatta. .Akif, Peygambere hürmetinden makta'
beyitlerine adını koymuyordu.>

48.
«San'atta bid'ata kızan> Akif, Hersek M"tiftUsü ile

cilm-i ensab konuşuyor»; «Dağıstanlı Hllis Hoca ile Ki
tab-üDcamil'i haabuhal ediyon ve «aruzun orkestrasyonu
nus yaparken «bir taraftan da nısfiye tiflUyordu.>

«Garbın musiki devlerini hasretle» dinleyip «ala.fran
ga musikinin alaturkadan ne kadar üstün olduğunu> gören
ve bir Macar vl.rtuose'u ile «sanat vatandaşlığı içinde» se
vişen Akif, mes'ut olmak için, Şerif Muhiddin'in köşküne
gidermiş:

Ceddi muuzamınwn mukaddes namına yemin ederim k1 ha
yatımda muhalled, maddlyetten m11cerred bir zevk duydumaa onu
stmııe ıeçffi &lemlerimde duydum.

49.

«Cevdet Paşa Kur'an ııisiridir, Akif Kur'an şairi ...
Kur'an Cevdet Paşa'nın yalnız kültürünü, .Akifin kültürü
ile beraber seciyesini de yaptı.» «Cevdet Paşa'nın ilmine
Akif'in meftunluğu ibadet hürmeti alır.>

«Bazı günler coşar, inzar ayetlerini kılıç gibi bir sesle
okurdu. Sonra bunları bana en munis tabiilikle tercüme
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ederdi... Lakırdı ile yaptığı bu tercümeler ffunındu.>
c.Akirin dimağına, Kur'an, sanki Hafız Osman hattile ve
sanki Hafız Mehmet Çelebi tezhibinin secavendleri ile ya
sılmıştı.» «Mısırda bazan bütün ramazan bUtün Kur'anla
teravih kıldırdı.s

«Harf inkılabı olunca bu harflerle bastırmamak için
Kur'an tercümesini Diyanet İşleri'ne vermiyens Akif, ca.e
lından güzel olacak> bir çevirmeyi ipek kağıtlara. bastıra
cak, ortaya metni etrafına tercümesi konulacaktı. «Akif
Kur'an tercümesini M.ısırda. Sultan Mahmut Medresesinde
.Müderris Yozgatlı İhsan Efendi isminde bir zata bırakmış
tı. Ölmeden Mısıra dönerse kendisine geri verilmesini, ölür
se bu tercümenin yakılmasını vasiyet etmişti.>

«Karaciğerini Promete'nin yırtıcı kuşundan daha kor
kum; bir hastalığın yiyip bitirdiği Akirin ahlakı da maddt
hayatının hasılasıydı ... Kuvvetli bünyesi maden ocağında
yatan, insan eli değmemiş demir kadar sertti, blkirdi. Ku
mar, kadın, içki gibi insan etini pelteleştiren hazları Akif
bilmiyordu. Onda ene politika ihtirası, ne mevki hırsı>
vardı. «Büyük Millet Meclisindeki mebusluğu dört senelik
bir süküttur.s

c.. . iman şüri söylediği zaman eserinde SUleymanlye
şaha kalkıyor sanırsınız... 1.stiklll Marşı'ru yazdığı vakit
şair kendisini bile geçti.> Her taşı bir iman mabedi olan
cennet vatandan - Meklı:e'nin havası esmiyor ve Mabu
dun saltanatı çöküyor diye - kaçan Akif edin askeriydi
ve bu askerliği samimi idi: Kemiği kadar samimi Ve onda
din vatanla karışıktı. Şehislim kapısının vatansız dinine
karşı lanetlerini yazacaktı. Ankara'ya giderken Sebilürre
şad klişesini, Eyuboğlu Sallhaddin'in hançeri gibi, keme
rine, onun için taktı: Şehisllm kapıaı Ehllsalibdi.:ı.

50.
Banklı milletinin milletin baıında beli olduğunu söy

liyen ve, babası gibi sank sarma~ diye, cahil· mollaların
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tenkidine hedef olan Akif, «sarıksız bir fesin altında dar
bir cübbe ile idadiye devam etti. Fakat sarığa daima hicran
duyardı.s «Manevi bir evden yetişen> ve cHalkalı'nın tah
ta mihrablı camisinde> mektebin eresml namazını hususi
heyecanla kılan> Akif, «imamın arkasıı..da da, Paateur'ün
önünde de ayni intizamla durdu.s

Akif, «bugünkü medresenin öğretme usulüne de hi
civ> yazmıştır. O, «darülfünun olan eski medreselere has
ret duyuyordu.> «Bana, Pasteur'ün resmini gösterir: -Bu
ne ilahi yüzdür! der, öperdi. Sonra acı acı gülümser, ili.ve
ederdi: -Mutekid de!s

«14 asırlık an'ane ile 14 saatlik yeniliğin beraber yü
rümesini istedi.> «Japonlar gibi olacaktık. Garbı muayene
ederek alacaktık. Medeniyet gümrükte tetkik edilecek,
memleketimize sonra girecekti.> Batı uygarlığını milli ru
humuzla değiş etmiyecektik. Ne Batıya açılan pencereleri
kapamalı, ne de ailemizin harim.ini batılılara açık bulun
durmalıyız. «Akif iki adamı sevmezdi: Avrupa'ya takılıp
memleketinin toprağına iğreti basanı... Bir de kaşlarına
kadar Şarka batarak gözU Avrupayı gôrmiyeni.»

cMilslilmanlığı Akif güzel diye değil doğru diye sev
di. Bu, dini bir sanatçı gibi değil, bir düşünür gibi sevmek
ti... Akif tekke müslümanı değil, cami mUslUmanıdır; onda
cezbeden ziyade secde var.s O, cAllahın zatını değil sıfi.tı
nı şüphe ile karşılar., c.Akif'in milslümanlığı Arapça bir
müslümanlıktır.» Akif, «Arap müslümanlığının takva şai
ridir. Bu yüzden çok beğendiği halde Şeyh Galib'e bile
dargındır.s

«Akif için milslümanlıktaki mucizeler yalnız Ali'nin
irfanı, Ömer'in adaleti ve etrafa çok çabuk yayılan müs
lüman medeniyedir> :
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Devr-1 fetrette kalan hem de asırla.rca. kalan;
Vahşetin, gtlzetin a'mak.uıa daldıkça dalan;
Gömerek dibdiri evlidw kum çöllerine,
Bunda bir neşve duyan hiss-i nedamet yerine!
önce dağdan gethip yonttuğu t.aş parçasını,
Sonra halik tanıyan bir sürü vahşi yığını;
Nasıl olmuş da, otuz yıldo. otuz bin senelik,
Bir terakki ile dünyaya kesilmiş malik?
Nasıl olmuş da o ffi.zıJ. medeniyyet, o kemal,
Böyle bir kavmin içinden doğuvermiş derhal?
Nasıl olmuş da zuhur eyllyebllmiş Sıddik'?
Nereden gelmiş o Haydardald irfaıı-ı amik?
önce dehşetJl zıpırken, nasıl olmuş da, Omer,
Sonra bir adle sarılmış ki: değil k&.r-ı beler!

52.

cMüslUmanlığı kılıç ve çekiç dini diye seven:, ve ckaa·
katı bir şeriatçı görünen Akif'in bir taraftan da kendi tar
zında bir tasavvuf zevki vardı,s «Okuduğum şeyler ara
sında en güzeli olarak Spinoza.'nın bir sözünü sevdim:, der
di, ve «sinirlerine dokunan bir mısra:, vardı :

Milletim n.ev'-l beşerdir, vatanım ri.y-u zemlıı.

«Akif için dostluk yok, qk; ve cfügmanlık yok, kin
vardı.> «Hyst.erie haline gelen kininde büttinllik vardı,s
«Akif için dört şey çamur kadar pisti: cimrilik; ikbal eı
marıklığı; kibir; bir de maddi pislik.» «Hem yeise dUşman
dır, hem de bedbin. :Meyus olmamayı ona din söyler, fa
kat hayat onu bedbin eder. Ve dinle hayat onda mücadele
halindedir.s «Iztırap onun ikinci dini idi.:t

«Şiirlerinde milli ile diniyi tek bir gaye olarak düşü
nen» Akif, «Şeyh Bedreddin'in Va.rldat'ıru beraber okumak
için Musa Kazım Efendi'ye gidiyordu.» «Soran olmazsa.
ıairliğini kendi de hatırlamazdı.:, cHugo'yu, Nef'i'yi sev-
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miyor, yalnız beğeniyor» muş. Beş tane çocuğunu bir piç
hanenin dönme dolabına bırakan Rousseau'ya benzetilmek
ten hoşlanmıyordu. Din babalarını giyotinliyen Büyük
Fransız Devriminin düşmanı Akif, «Con!essions'u dört de
fa okumuştu.s «- Dindar olmasaydım, gençliğimde ahlak
sız olabilirdim. Faziletin içtimai bir mefhum haline girme
diği genç yaşta insanı din tutar» diyordu.

«Mazide oturur, mazide yatar kalkar, bir kelimeyle ve
kendi tabiriyle mazide yaşar» dı :

. . . Sinesinde bilmez mefahir, Ulkenmes bedayl saklamak IU
barlyle hakikaten tapılac&k bir tarihimi• oldutunu da hiç blr .,_
man unutamam...

53.
Oğlunu «sünnet ettireceği için>, «hokkabaz takınıı tut

mağa gidens Akif, «caddelerden, nutuklardan, düğünler
den, bir kelimeyle şehirden kaçan adamdı... Onun arzu et
tiği kadar temiz şehir ancak çöl olabilirdi.>

«Akif'in İstanbul'u Halicin sırtındaki Sultan Sellin Ca.
miinden başlar, Marmaranın yanında.ki Kadıasker Feyzul
lah Efendi Camiinde biter. Köprüden Sarıgüzeldeki evine
giderken .Akif beş camiin maneviyatında yürürdü : Yeni
caıniin kudsiyetine dalarak Mercan Yokuşunu çıkar, Beya
zıt ve Silleymaniye camilerinin iki kanadına bürünür, Şeh
zade camiinin nurunda uçar, Fatih camiinin şilmulünde
evine inerdi. Zaten Fatih camii ve Akif'in evi birbirinin
müştemilatı idi; babası, namazdan sonra, ahbaplariyle, ca
miin maksurelerinde görünürdü. Cami evin selamlık dai
resiydi, ev de camiin harem tarafı. Asnn demirinden ve
dumanından kaçan Akif, minarelerin dibinde cUcelikleri
artan dükkanlara ve evlere bakmıyarak bankasız, borsasız
manevi bir !stanbul'd.a yüriir, caddelerde kendi kendinden
ibaret kalarak programlı bir dalgınlıkla sokaklardan ge
çerdi; bu dalgınlık yalnız bir minareler hıyabarundan geç-
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tiğini zannetmek içindi: O kadar dalgın olacaktı ki bunlar
dan başka bir şey gönniyecekti.» «Yalnız Istanbul değil,
vatanının başka yerleri de A.kif'in gözünde camilerdi. Ye
şilcarm'In hatın için Bursa güzeldi... Edirne de nihayet şu
dört minareli Sclimiye camünde dururdu... Bu Selimiye ca
mii, Akü'in gözilnde, yalnız Peygamberin timsali değildir,
Sultan Selim'in de heykelidir.s •

Ankaravi'nin kabrinde halleşen Akif: «Ne mutlu ba- •
na, diyordu, Peygamberimin yaşında öleceğim,» «Gün oldu
ki onu sevmek cesaretti. Dostları bile, hazan, onu gizli sev
diler.s «İşte, en zıt insanlar, karşısında yanyana oturarak
hastalığına merak ediyorlardı: Müteahhidin yanında mu
tasavvıf, romancının yanında bankacı...» cBirgün İstan
bul'da öleceğine seviniyordu: - Mısırda öleceğim diye ne
kadar korkmuştum!s Gala.ta. nhtımına «şapkalı iskelet»
halinde inen şairi cİstiklll Marşı ile gömdtiler. Fetihden
beri şehrin toprağına kendi eseriyle gömülen ilk ölü> O'dur.
«Muhtasar terekesi> arasında, hiç kullanılmamış, cyepye-.
ni bir şapka> çıktı, Bu, «hayatında tek şapka> ydı.

M.
«Laik Cumhuriyetin vakur bir yatın haline yükselen>

Akif'e aşın sevgi besliyenler, şairin gilneş ışıkları parıl
dayan çehresinde keramet sa.bibi bir evliya görecek kadar
ileri gitmişlerdir. cYlr-ı gan>, bir «fikir ve kalem arka
daşı>, anlatıyor :

«Halkalı Mektebi'ni bitirdikten sonra Üatad ziyaret
için babasının memleketine, -İpeğe gitmiş. Orada akraba
lan ile görüşmüş. Hısıınlanndan birisi İatanbul'a gelmek
istemiş. O da henüz mektepten yeni çıktığını söylemiş. Bir
vazifeye geçince aldıracağını vadetmiş. !stanbula gelmif.
üstat diyor :
- Bir gün evde şöyle uzanmış, yatıyordum. Rüyam

da o vadettiğim zattan bir mektup geliyor. RUyada mek-
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tubu okuyorum: «Şimdiye kadar sizden bir haber alama
dun. Va'dinizi ifa etmediniz. Beni aldırınıs.s O sırada kapı
çalınır. Uyandım. Baktım, postacı, Elinde bir mektup. Aç
tun, okwnağa başladım. Hayret ettim. Demin rüyamda
okuduğum sözler aynen yazılı.»

Damadı «Mısırlı Ömer Rı.za> da şunu hiklye eder :
«Merhum... Mevllna'nın parça parça okuduğu Mesne

vi'sini başından sonuna kadar okumağa karar vermiş. Mı
sırda Mesnevi'nin tam nüshasını bulamamış. Fakat bir ge
ce bir rüya görmüş, riiyada kendisine bir nüsha ıuesnevi
ibda olunmuş. Ertesi sabah, Prens Abbas Halim'in zevcesi
ve Valide-i Hıdiv'in kerimesi Prenses Hatice validesinden
kendisine intikal eden bilyUk bir sandık kitabı Ustada gön
dermiş. Üstat sandığı açar açmaz en üstte Mcsne,ıi'nin
Hazret-! Şarih Unvanı ile tanılan Şeyh İsmail Rusuhi'nin
şerhini bularak son derece sevinmiş ve o günden başlıya
rak tam bir buçuk senede Mesnevi'yi hatmetmiştir.>

55.

Fakat, «Akif'e dil uzatan insafsızlar, nankörler»,
«Akif'in hatırasını Jekelemeğe çalışanlar> da var. Onu ede
biyat sınırları dışına sürmek istediler.

Bunlara göre, «geçmiş bir hayatın> «geç kalmış bir
şairi> olan Akif, «ölmüş, fakat bir türlü gömülememiş bir
zihniyeti temsil> eder. «Milliyet9liği tel'in etmiş> olan
Mehmet Akü'i «milliyetçi bir şair kabul etmek için insanın
kör olması lazımdır.> (Filhakika, «Arnavut olduğu kadar
Türk, Türk olduğu kadar Arap> olan bu cmüslüman milli
yetperveri>, «aruzu millileştirerek, en milli Türkçe ile, elin
de dinin bayrağı, milliyet cereyanının karşısına dikil> me
di mi?) .«Akif Türklükten tamamen uzaktır.> «Ona. miW
şair demek, kendi istemediği bir vasfı lsnad ederek ruhu
nu azaba sokmak demektir.>

Yine bunlara göre, «başımıza hlll dini musallat et-



mek !stiyen,, «ümmet devrirun şairi,, «şapka giymemek,
ve cbir bez parçasını başından çıkarmamak, için «vatanı
m terketmeğe razı olmuştu., (Halbuki, «Türk gençliği için
bir ideab, «bir örnek> olan ve Tefsir-1 CeWeyn'i daima
yanında taşıyıp Ke'.im-ı Kadim gibi okuduğunu söyllyen
einkılapçı» Akif, «şapkayı sırf hissi, ailevi sebeplerle be
ğenmedi>; ve «ihtiyari gurbet, ine bu yilzden gitti.)

«Karagöz Gazetesi fıkralannı aruz veznile söylemek
ten başka, değil şiirle, alelade bir güzel nesirle de alilcası
olmıyan sözler Akirin külliyatını çok şişirmiştir., c.Akif'in
nazmı iyi, fakat kafiyeleri zay:f, tır. «Mehmet Akif Bey'de
kafiyeye ait sakatat çoktur.s «Eserinde samimiyet var, sa
nat yok!> ve «pis kelimeler» pek çok. cYazılarında müs
tehcenat var, dır. O, evekayi-i adiye nazımı, dır; ve, lcat'•
iyen, cşaiı- değil, dir. Safalıat'a gelince onun da «hiç bir
kıymet-i edcbiyyc ve ahlakiyyesl yoktur, ve olamazdı.
. O, «ölil hükümlerden kendini kurtaramadı. Asıl haya
ta değil, kat'i surette mahkum olmuş bir cihanı görüş tar
zına kendisini bağladı, kendisindeki büyük şiir kabiliyeti
ni akidelerine kurban etti.s Velhasıl Akif eldi bir mahalle
kahvesi hatibinden başka bir şey değildir.,

~ütebehhir Üniversite Profesörleri ve her biri birer
umman olan edebiyat tarihcilerimiz ise öyle demiyor:
«Aruz vezninin kıyas kabul etmez bir üstadı, olan Akif,
ck!Asik belagatin numunesini vermiş bir adamdır... Sana
tının hususiyet ve· vüs'ati dahilinde payesine erişilemiye
eek kadar bilyük ve kusursuz bir sanatkardır.s cManzu
.melerinde coşkun .bir belagatin heyecanı, titriyen Akif,
«Türk fonetiğini ilk kullanan şairdir. Anıza hakimiyet iti
bariyle bütün maziden beri kalkıp gelen yedi asrın en son
irtifaıdır.,

56.

«Edebi bir ekol sahibi> olan ve cbUtün muasırları ta-
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rafından tebcil olunan>, «e!zım-ı Udebi.daıı>, «Ustid-ı
i'zarn> Mehmet Akif hakkında söylenenlere biraz daha ve
gelişigüzel, devam edelim :

«Bir fazilet ve seciyye abidesi ihtişamile» yükselen
«üstatlar üstadı» ve «kahramanlar kahramanı» «Akif'in
şiiri, içinde bir güneş hülisası taşıyan pırlanta kınntısı gi
bi ancak üstünde bir kuyumcu parmağının oynıyabileceği
ince bir sanat işi değil, kayadan yontulmuş, dimdik ve
koskoca bir abide hacmile zamana ve mesafeye meydan
okuyan sapasağlam heykelt.raş eseridir.e Ve, Safahat,
A.kif'in «ayaklan altında bir kaide-i şereftir.>

«Sa.fahat'ı teşkil eden safhalann her biri, vakit vakit,
yer yer açılmış bir takım hazin goncalardır ki nıhda bit
miş, ruhdan kopmuş olduklan için ruha dikilmeğe, ruha
takılrnağa şayandır.>

«Türk naznuna, hem de yabancı addedilen aruz gibi
bir veznin içinde, hiç kimse onun kadar Türk şivesini koy
mağa, Türk hançeresinin sesini o mısralara yerleştinneğe
muvaffak olamadı.s «Aruz onun elinde tam bir balmumu
oldu,» «İsyanı da imanı gibi mukaddes> olan ve «bütün ta
rihimizde hiç bir şairin çıkamadığı ve çıkamıyaeağı bir şe
ref şahikasına yükselen> Akif'in «şiirleri bir ses vak'aaı
dıl'.> «Türk nazmı terkip kudretinin son noktasına .Altif'in
eliyle çıktı.s «Şiirleri imanla isyandan ibaret> bulunan ve
«hicivlerinde dolu bir tabanca kadar infilak gizli> olan
«Akif aruzun Mimar Sinan'ıdır.s O, «aruzun içine deruni
bir aruzun musikisini soktu.s

«Frenkçeyi mtithiş anladığı» halde «!renk olmakta.n
iğrenen» Akif'in «şiiri yerlidir.s Akif, «eşyaya görerek ba
kar> ve «gözleriyle> yazardı. «Kafiyeleri çok kere sürpriz
dir.> «Nazmında natıka beşer kudretinin üstüne çıkar.>
«Aruzda yüz katlı bina kuran, şairimizin «şiir yazması bir
işkence _idi.> «Şürlerindeki sadelik mübhemden, derinden,
muzlimden bile güzeldir.» Onun «gözünde sanat saadetti.>

Aki.f'in «edebiyata (muhavere-i tabliye) yi sokan> ve
«misalsiz orijinaliteler gösteren kalemi, «Paacal'ın nly-i
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mütefekkiri» idi. cTasvirci» ve cteşbihnüvis» şair, cgeç
meşhur oldu. Otuz sene kendini aradı,s cEn çok okuduğu
kitap Kur'andı,s cKur'an, hadis ve Arap şiirleri ile başı
dolu olan Akif» ceserlerini en çok yırtan sanatkardı,s cY~
za.rken memnundu, yazdığı basılınca pişmandı,s cAh, di
yordu, yazdıklan.ının hepsine topyekün bir tek çizgi çek
sem!»

cTürk edebiyatına realmler, heykeller veren» Akif'in
«tasvirde şahsileşen bir kudreti var» dır. cO, nazını şairi
dir, fakat nazmında çok şahsi bir ihtizaz var.s «Nazmı yal
nız onun şahsına alt bir musiki aleti idi.s cTUrk dilinin en
talihli adamı» olan ve cTürkçeye birkaç yüz cepheli bir
nazım veren» Akif'in cyazısı çok mekanizmadır.s cOnda
lügat esnaflığı ve ses muhtekirliği yoktu.s cNazmının na
tıkası o kadar mucizedir ki, orijinallteyi telakkide değil,
tebliğde yapacağınd&n emindir.> cO, büyük bir nazun ha·
tibi idi.s

cMütemadiyen akmağa mahküm bir göşyaşı» olan
Akif, «nazma getirdiği yeni ra'şe ile, simalaşan asabiyetile,
şahsileşen kafiyelerle, ses parçaları olan yekpare mısra
larla, hasılı nazmının natıkasiledir ki kendisinden evvel ya
zılan mevzuları henüz yazılanın, yepyeni olanın, şimdiye
kadar görülmiyenin kuvvetiyle bize okuttu» cAkif, fildi
şinden kulesinde oturan münzevi sanatlı şair değildi: şiir
lerinde hodkam bir lirizm yoktur. Mevzularına. pencereden
bakmadı, sokağa çıktı.> «Her çocuğun bir büyük adamı
vardır: Çocukluğunda, Akif'in de büyük adamı Muallim
Naci'dir.» «Ali Ekrem'den çıktım> derdi; «Ali Ekrem olma
saydı, ben olmazdım.s

cTUrk nazmındaki altı asırlık yazıyı kırana Akif, «ken
dini tenkid ederek yazdı.ıı cHayretle baktığımız nazmının
yUzlcrce sesi vardır.ıı cO, «nazmına düşman muamelesi ef
ti.> «Manzumelerinin bünyesinden hayat cereyanları geçi
riyor, ve çelikleşen nazmını kemiklcştiriyordu». cŞürlerin
deki samimiyet insan samimiyeti değil, sanatkar samimiye
ti> dir. «Onda ima.j kuvveti yoktu. Fakat bu yokluğu naz-
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miyle -unutturdus cÇekilmiyen maddt din giirlerini, §&hat
b.:.r nazım nahviyle sevdirdi.,

«Adımlarına yıldızlar takılan, Akif, eşiirden ziyade
nazmı seviyordu. Aruz onun gözünde anonim bir şiirdi.»
İstifhamları «bir gilvercinin boynundaki renk nüanslarını»
taşır. «Binlerce tonluk bir nazmın içine Ak.saray'ın evle
rinden Afrika'nın ehramlarına kadar bütün bir eşya dün
yasını sokan» Akif'in nazmı korkunçtur... 600 senelik kas- 1
katı mısraı, Akif, bileğine bir kırbaç gibi sardı, şaklattı.»

«Fıtratan utangaç, olan Akif'in ciçytizü müstehzi
idi.» «Fakat, istihzayı ve mUstehziyi hiç sevmezdi., «Çün
kü Kur'an, istihzaya ceza verir., cDickens'in rakik istih
zasını seven, Akif'in cen sevdiği bir kitap da Don Qui
chott'tur.,

c.A.ki.f'in kendisiyle eğlenen şiirleri zeki şah-eserleri
dir... Kendisiyle eğlenen manzumelerinde kendisiyle eğle
nenlerle aJay eder., «Hususi hicivler, yazmayan eve pis
hicivlerden kaçan, Akif, «Süruri'nin Hezliyylt'ını sev
mez»: cEşref'in içtimai hicivlerini sever, di. «Din şiirleri
müsbet imanının, hicivleri de menfi imanının eserleridir.»
«Hicivlerinde şahsi öfke yoktur.,

Şiirine «seJis nazım> denilen .Akif, cKur'an'ı ahlak na
sihaUeri vermek için açıyordu., «Gözilnde, sanat, realite
lerin zümreleşmesiydi., «7 Safahat otuz senenin İstanbu
ludur., «Hayatının farikası isyandır, şiirlerinin mevzuu da
menfi., «Hayatta da, sanatta da, Akif, yanlış anlaşılan
adamdı., «Onu İstanbul'da hoca, Mısır'da hıristiyan san
dılar.s «Safahat'taki TUrkçe memlekettir., «Kelime sihir
bazı, olan ve «altı, yedi Türkçe bilen, «Akif bizin, «Sa
nat zahidi» Akif, «kelime mimarı, kelime şairi, kelime mis-

- tiğidir.> «Yeni nazım.la eski şeyleri yazan şairdi; ve :

ö:üJer dini değil, sen de bilirsin ki bu din,
Di.ri doğmuş, duracak dipdiri, durdukça ı.embı.

DMiği için tek-ü tenha bir adamdı;~yetin.hı
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gizli bir cfkln umumiyesi yoktu.> Ve, «seciyesi de, sa.natı
da içiçe duran iki dağdı.>

«Mehmet Akif, Fatih Camü'nin pencerelerini yalnız
göze benzetmiyor. ÜlO.hiyetin didarına müstagrak birer
göz olarak irae eyliyor ki bir mabet penceresi için bu teş
bih, şür-i mahzdır.> «İşte Fatih Camii'ni yazan şairde her
bir şiirinin daman-ı hüviyyetine imzly-ı şahsiyyetini vaz'et
meğe muvaffak olan br kariha-t ziüslub var.> O, ccümle-i
asabiyyesinin müfrit meleke·i hassasiyeti ile dem'aperver
bir şair> eli ve «şairliği sanatkarlıkta aramak tuhaflığına
tenezzül> etmemişti. «Avrupa ve Asya edebiyatının muan
nid ve müdavim karii» olan Akif, «sanatkarlığa mlinkad
ve mtiltefit olamıyacak derecede serlzld. bir fıtrat-ı şaira
neye malik> clir.

Yazdığı Tevhid'le Hlmid'i, Ziya Paşa'yı ve Fuzuli'yi
geride bırakan Akif, «tasvir ve tersim» de chüner-i hail»
göstermiştir. Tasvirlerinde chhikalar> yaratan Akif müs
tesna, «şimdiye kadar hiç bir şair müminlere merhamet-i
ila.hiyeyi istirham ettikten sonra mülhidlere de bir hadd-ı
lzami-i merhamet istemeyi hatırlıyacak kadar uluvv-ü ce
nab ile müterafık bir uluvv-ü iman gösterememiştir.>
cTarz-ı tefekkürde fevkaladelik> gösteren Akif'in manzu
meleri «ufk-u edebiyata manzume-i şemsiyye şa'şaalı birer
küre-i kamer hediye» eder; şiirlerini de «dairen mldar bir
hlle-i cüşüuş-u şeref derft.guş eder durur.s «Mehmet .Akifde
deskripsiyoncılığının meharet-i mUfritesi adeta mevcucli- •
yet-i edebiyesinin sevk-i tabiisi yahut tabiat-ı şüriyesinin
tabiat-ı saniyesi şeklini almıştır. Mezarlık manzumesinde
ki «parçalar Akif'deki ifrit-i mlitehevvir-i dehanın esthln-ı
emvlt-ı beşer cebellerinden kopardığı seng-i sermediler,
sahra-i müthişlerdir.s

«Nazmı kadar bazusu da kuvvetli olan pehlivan şair,
bir iman kal'ası, bir heyecan tufanıdır.>

«Dehşetli bir nazım> ve cmüthiş bir nezzam> olan
Mehmet Akif, «yüksek bir illin, bir sanat, bir edeb mekte
bidir.> «Şiirleri ebediyete namseds olan cbinazir şairimiz>,
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«bir idealin heyecanlı kahramanı> ve bir «vatan şeydasu
idi.

«Şehinşahlara boyun eğmiyen», «faniler arasından
tertemiz eteklerini toplayıp giden bu llyemüt TUrk», cbu
arslan tabiatlı şair», «imanının kuvvetini İpekli babasının
kanından, milli kliltür kaynaklarına dayanan ilhamlannı
da Türkistanlı anasının sütünden alıyordu.>

«Ruhu islam terbiyesile lebriz-i ulviyyet olan> Akif'iL
eşiiri yaşadığı devrin, yaşadığı mücadelenin ifadesi ve kendi
idealinin a.yinesi dir. «Safahat Şark ufuklarında akisleri
asırlarca. dalgalanmağa namzed bir şaheser, dir.

«Ostad-ı hüdanlhad» .Aki!'in «sesi yalnız dinin nağme
si değil, ayni zamanda felaketli müslüman ülkelerinin hıç
kıran feryadı oldu.s «Şair-i bülend iktidar» .Akif «cehen
nemi bir ateş içersinde cızırdayan Türk ruhunun acısına
tercüman olmuştu,s

«Şairin (Kenzün mln ktlnttz-llWı) dediği şairlerden
oran, .Akif, «isteseydi Kuran'ı nazmen tercüme edebilirdi.s
«En büyük manevi zevk:t i «Kuran okumak ve dinlemek>
olaiı ve ;ömrünün son senelerinde şiir ile iştigale valtit bu
lanuyarak bütün zamanını Kuran'a hasreden Mehmet .Akif,
cKuran'ın her ayetile, lıer kelimesile, hatta harflerile gün-

. lerce, senelerce uğraştığı için artık gönlünü oraya vermiş,
bütün zevki o olmuştu. Bir pırlanta üzerinde işliyen sanat
kar gibi, o, Kuran'ın muazzam !yetleri üzerinde senelerce

• çalışmış, onu anlamağa uğraşmıştı. Peygamberimizin dev
rinde olsaydı, o, bir kltib-i vahy olurdu.s nh.

57.
«Granit bir fuileb olan ve «kanaatlerinde pazarlığa

girişmlyens Akif emüteassıp değildi.» O, «dindar olduğu
için irtica ile savaşmıştı.s Akif, yalnız ültrareaksiyoner
damgasını değil, mürteci sıfatını da kabul etmemiştir. Ona,
irticaın mümessili diyenlere verdiği cevap ıu :
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Zulmü allaşb.yamam, zalimi asla. sevemem:
Gelenin keyfi için~mişekalkıp sövemem.
Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım...
Boğamazsın ki..
- Hiç olmazsa yanımdan kovanın,
Oç buçuk soysuzun anlında ın.ğarlık yapamam,
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam
Doğdu;umdaııberidlr ii.şıkım istiklile,
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale,
Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunwn!
Kesilir, belki, fakat çeloneye gelmez boynum.
Knnnyan bir yara gördüm mtl yanar ti. ciğerim,
Onu dl.ndlrmek için kamçı yerim çlfte yerim.
Adam aldırma. da geç git diyemem, aldınnm:
Çiğnerim, çiğnenirim, hakla tutar kaldırırım.
Znliıniıı hasmıyım amma. severim maztôrnu....
İrticaın şu sizin lehçede mi'nası bu mu'f

58.
Zulme isyan eden .Akif istibdat rejiminin aleyhindeydi :

Yıkıldın gittin ammaey mülevves devr-i istibdad,
Bırakt!n milletin kalbinde çıkmaz.bir mulevves yad!

908 i alkışlayan ve müstebit Hakanın sırmalı bendele- "'
rini yeren Akif, Hürriyet devrini de beğenmedi. «Meşruti-
yet davul zurna çalarak hürriyet diye bağırırken .Akif kı-·
vılcımlar saça saça alevleniyordu.,

Bir de İstanbula. geldim ld.; bütün çarşı, puu
Nara.dan çalkanıyor! Öyle ya... Hüniyet var!
Galeyan geldi mi, mantık savuşurmuş. Doğru:
Vardı aklından o gönher kimi gördümse zoru.
Kimse farkında değil, an1aşılan, yapbğının;
Kafalar tütsülü hülya. ile, gözler kızgın.
Sanki zlnclrdekiler hep boşanıp zincirden,
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Yıkıvermiş de tımarhaneyi çıkmış birden!
Z:ırnal;ır şehrin ahalisini takmış peşine:
Yedisinden tutarak ta dayanın yetmişinci
Eli bayrakh alaylar yürüyor dört keçeli;
En ağ rbaşl:sm·n bir zili eksik, belli!
Ötüyor her taş:n üstiinde birer dilli düdük;
Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük!

N~ dcvalrde hnkümet, ne ahilide b!r iş;
N,e sanayi, ne maarif, ne alış var, ne veriş.
Çamhbe1 sanki şehir : Zabıta yok, rabıta yok;
Aksa kan sel gibi bir dindirecek vasıta yok.
«Zevk-i hUniyeti onlar daha. çok anlamalı»
Diye, mekt.eplilerin mektebi tekmil kapalı!
timi tazyik ile talim, o da bir istibdat..
H:ıydl öyleyse çocuklar, .ebecUyycn izid !
Nutka. gelmiş öte dursun hocalar bir yandan..
Sahnedan sahneye koşmakta bütttn şiklrdin.

Dalkavuk devri değil, eski kasafd yerine,
Odebanız anıı.-avrat sövüyor birbirine!
Türlü adlarla çıkan nimüten_ahi gazete,
Aynltk tohumunu bol bol atıyor memlekete.
İt yet:ştirmek için t.oprağ-ı gayet mUnbit
Bularak, fuhş ekiyor salma gezen b:r sürü it!
Yürüyor dine beş on maskara, alkışlanıyor;
Nesl-i hi.z:r bunu blirrlyyc~i vicdan sanıyor!

•

59.

İmanla bilgiyi ve marifetle fazileti nefsinde toplamağa
çalışan Hocazade, saltanat ve din namına yapılan bin tür
lil rezalet ve kepazeliği de asla hazmedememiştir. Etrafın
da İbn'slna ile Gazali ve Razi'yi aradığı halde, ancak, şer'
i mübinin harimini ahır yapan nadanları buluyor; ve,
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cmüsbet ilimlerden tamamile bibehre, ulema kıyafetindeki
cahiller» in karşısında hırçınlaştıkça hırçınlaşıyordu.

Akif, ilhamını Kuran'dan, bilgisini yaşadığı asırdan
alan ulema sınıfı ile Batının fen ve sanatına -aşık bir ilmiy
ye mesleği tehayylll ediyordu. Onun arzusuna göre, «usul>
vaz'eden alimler, derya gibi geniş fakihler ve Ebuyusuf
ayarında müçtehitlerlc dolup taşacak yerde bir ümmi ko
ğuşu balina gelen Bab-ı Meşihat beyni örümcek tutmuş
molla güruhundan süpürülmeli; mahalle imamlıkları Süley
man ve Danyal gibi hikmet ve adalet timsali şahsiyetlere
tevdi edilmeliydi. Kısacası, Şeyhülislamdan köy imamına
kadar, şer'i bürokrasi onarılmağa muhtaçtı.

Safahat bize, görgüsü çok ve fıtratı yüksek, şanlı bir
imam tanıtıyor. Bu zat, .Akif'in babasına çömezlik etmiş,
kafası dipçikle ezildiği halde Yıldız'a la.net savuran Man
dal Hoca'yla sürgün yollarına düşmüştür. Zenginden alıp
fakire veren ve oruç yiyenlerin kellesini dağıtan şövalye
ruhlu Asım'ın da babasıdır.

Dar-Ulhikmet-illislii.m.iyye'nin balık memuriyetinde
bulunan Akif, Gülistan ve Pendname okuyan Köse İmam'
m ağzından konuşmasını pek sever :
- Terbiyemiz bozuktur, insanlığı bilmiyoruz ve felah

halkı uyandırmadadır, Şeriat, şer'-i şerif ve emr-i ilahi, sırf
cehil yüzünden, yanlış anlaşılmıştır. Bu cehalet yürüyemez;
çilnkli, asır ulüm asrıdır, Ve terbiye ailelerden başlamak
gerektir. Çözülen aile bağlan kuvvetlendirilmeli; kesesine
ve sıhhatine güvenen erkek poligam yaşamalıdır. (Hürri
yeti ilan etmekle bir şey çıkmaz... İsviçre Medeni Kanunu
eğreti esvaptır. hh)

Akif'e-ve eski baba dostuna-göre, teaddUd-U zevecat,
tesettür-ti nisvan vs. sıçramağa asla mani değildi. Çarşaflı
peçeli nisa taifesi, en modern endüstri şehirlerinin humma
lı istihsal hayatında pek ala vazife görür; emtia derekesine
düşen kadın, haremin kafesleri arkasında _da, iktisadi-siya
si azatlığa kavuşabilirdi.
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60.

«İktisadi ve içtimat meselelere metafiziğin daima bur
nunu sokmasına izin veren, Akif, çağdaş burjuva. toplu
munun çöküşünü belirtmek için, acıklı sefalet tabloları çi
ziyordu. Eğitim ve öğretimden yoksun zavallı çocukların
yanında kör dilencilerle kefensiz ölüleri görmek istemiyor,
elinde Diyojen feneri ile, bamiyyet sahibi cömert zenglnle-

, rl arıyordu.

61.
Akif, mevcut realiteye mutlak bir değer izafe etmek

ve bugtinkU İslam Kurullarını, hiç kımıldatmadan, ebediy
yete kadar götürmek istiyen muhafa.zaklr ideolojinin tem
silcilerine karşı da savaşmıştır,

Yol ortasındaki türbelerin kaldırılmasını aklen ve şer'
an doğru bulan Akif'e göre, zavallı şeriat üzerimize çök
müş bir kabus, karşımıza çıkmış bir umacı değildi; ve iler
lemeğe kat'iyyen engel olamazdı. Bugünkü müslümanlığın
haline bakarak hüküm verenler yanılacaklardır. Yanılma
mak için ne yapmalıyız?
- EvvelA şerıatın esuıanru tetkik etmeli, sonra ıertatı dof-·

nıdan doğruya Peygamberden teltkki eden ullfın harekilını na
zar-ı 1llbara alnıalısınız...

62.

Akif, Kuran'daki oifayı cehelenin anladığı gibi anla
mazdı:

Allah qkına olsun dln-1 hAlla ile riyayı birbirinden ayıralım;
mahz-ı hayat olan feri&t-ı lslAıniyeyl cehaletimize, meskenetlmlse.
hamakatlmizc bir huccet gibi lrad edip durmıyalım. Uibb-0 ıeri&tı
KitabuJlahtan, ıtret-l Resulü Hadisten alamıyacakıak Kitabullah
ile, sünnet-! Resul ile l.m1l olan h&klkt müı!Um&lllan plflva 1tt1hu
edelim.

cTil&vet-i Kun.n ııe teberr11J< ve Lıu,tayı suret-l kat'lyyede nd-



detmekle» de. cıau,ca bU'Kuran'run mqrulyetlnb kabul eden •
nklılardan aynl.mıf gllnlntlyordu.

63.

Akif, müsllimanhğın iline karşı pek hürmetli, pek mü
saadeli olduğunu biliyor; mekteplerin hem ulum ve !ünün
öğretmesini, hem de sağlam bir mtislüman terbiyesi verme
sini istiyordu.

Kötlimscr ve güç beğenici Akif'in, küçücük bir 1lınilıll
karşısındaki mutluluğuna şaşmamalıdır.

. • .Çocuklarımmn en mühim ekaltı ilmlhA.1 kitabı değil mi idi?
lılo Halim Sabit Efendi kardatımız onu ta.nuunladı.

Şlmd!ye kadar hiç klmRnln :,um ı.dığl blr nmlhiı ı yazdı. Ar
tık yedi, sekiz yaıındakJ yavrularımız yqını, ba§ıru aınuı u1emay-ı
Kelamın bile kolay kolay anlıyamıyacağı yabut anlalamıyacağı sı
fA.t-ı zatiye, sıUt•ı SUbutıye bahislerini papağan gtbi ezberlemek
mecburiyetinde kalmıyacak; artık çocukla.rımız fıtrat-ı beşere ta
mami le mOlllm bulunmasından, daha açık bir ti.bir ile o fıtratın ay
nı olmasınjan dolayı sadeliği, beaatetl temsil eden ahkl.nı-ı ıer'lye
ınhi, akald-1 esaııtyemlzl birer muamma gtbi tellkki etmlyecek.

Hocalarımız ne yapacak? Evet hocalar da bu yeni kitabı okut
mak için hlc; gtlçlUk çekm1yecek. ÇUnkU müellif eserlnl biri çocuk
larımu:a, dtgcrı hocalanmıza m.almıı olmak Ozere !ki kısma, claha
doğrusu iki k.itaba ayırmıı; çocuklar için levh&lar tertip etmiş ; mu

_alUınlere mahsus kısımda ise o levhalardaki bakalk zihinlere nasıl
tel)<ln olunacak, llyıkile göstonnlftir.

Bu yeni Umihll Blb-ı Fetva'da miltqekkll 'İ'etklk-l Muahif ve
MUelllfat-ı Şer'lyye Mecllı-i A.llalnin ta.sdlkiD!, takdirtni kazandık
tan sonra bUlUn mekllib-! lpUdalyedc okutulmak üzere Maarif Ne
zaretince kabul olunmuş: sahibine mUl•:lfal-ı nakdiye vertlmlıtir.

Biz ne bahtiyarız ki temennilerhnlzln yavaş yavaş tehakkuk
ettiğini görmlye baflıyon.ız; çocuklanmız ne bahtiyardır ki böyle
gOzel bir esere malik bulunuyor. Halim Sabit Efendi ne bahtiyardır
ki irfanının, aa'ylnin her taratd& fU)u'aıı Ue istikbal edildiğini gör11-
yor.

64.

Akif, insanlığın coşkun bir sel gibi, geleceğe koştuğu
nu söylüyor; fakat gözlerini geçmişten ayıramıyordu...,,
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Burjuva islAhat hareketlerini, geçmişe dayanarak eleş
tiren Akif, islimi aile şeklinin değişmemesinde ayak diri
yor; hicvin bütün belağatiyle konuşmaktan çekinmiyordu :

~bir inlali.b olsun! diyen meyus olnr;
Bl§ka bir şey kazanmaz, sade bir deyyils olur.

65.

Tezatlarla örUlü bir anıt gibi yükselen Akif, kayıtsız
şartsız batılılaşma ve burjuvalaşma istemiyordu. Kapitalist
Batı dünyasından yalnız teknik alalım; sermayeci toplumu
nun ahlak ve adetlerini yurda sokmıyalım, diyordu. Bunun
içindir ki, medeniyet modeli olarak alınan Batı burjuvazi
sine has yaşayış şekillerini - şapkadan Medeni Kanun'a
kadar herşeyi- kökten red etmiştir. Akif, antlemperyaliat
bir Milli Kurtuluş Savaşı olan lstiklA.1 Harbi'nde görev yük
lenmiş, İstiklal Marşı'nın güftesini yaratmış; fakat, orta
sınıf demokratik devriminin ve Atatürk reformlarının kar
şısına dikilmiştir.

66.

.Akif, yaşadiğı sosyetede, başlıca iki sınıf insana ilgile
niyordu : 1) cehalet batağına gömülmüş avam sürüsü: 2)
bu silrilye çobanlık etmekle muvazzaf ve bilgi asisını elin
de tutan aydınlar.

Avam, Batının eserlerine körükörilne düşmandı ve her
yeniliğe baş kaldınyordu. Tanzimat'tan sonra türeyen ve
librpansör geçinen Osmanlı aydmlanna gelince, bunlar da
sosyal, edebi na. her meselede batıyı maymun gibi taklit
ten başka bir şey yapmıyorlardı.

Şair, bu iki kategoriyi de, insafsızca, hırpalıyor. Onun
mutalaasına göre, bütün suç İslamın ruhuna nüfuz edemi
yen düşünUcü taslaklanndadır :
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Müt,dekki.rleriıı.iz dmi de biç- aııl:vn:ımış;.
Rüh-u is:i.mı te-li.kkil t!-riNet y:uılış .
Saıııyorfa.r ki : Terakkiye ~ha.mmill edemez;;
Asrın. a.sar--ı keınalile teka.miil' edemez,
Bilmiyorlar ki : Ulümun ~eli dayesidir,
Beşerin bir gün olup yükselecek piyesidlr~.
Mündemiç siae-i safında bütün insaııhk..
Bunu teslim. eder insafı olaııb.r azıcık.

Dini tetkik edeceksek, dönelim ha.ydi geri;
Alalım neş'et-l islim& yakın bir devri:
O ne dehşetli t.erakk.i, o ne miithiş sör'a.t~
Öyle bir harika. gösterdi mi iıısaııiyet!

Hail olsaydı ~rakkiye eğer şer'-i mttbin,
Devr-i mes'iıd kudiımlle giren Asr·ı güzin,
En büyük bir medeniyyetıe mi eylerdi zuhur!
Mündemiç olmasa ruhunda. onU11 nbabsnr,
Bir teklmiil, o kadar harika nerden doğacak!

«Müslümanlığın billur şeffaflığile ruba. sinen saf, bes
leyici, doyurucu, sürükleyici ve hızlandırıcı itikatlarına.
esir olan Akif'e göre: «Müslümanlık, msanlara hakiki in
sanlığı öğreten, esaret zincirlerinin hepsini kıran, Allahtan
başka bir varlığa baş eğdirmiyen, Allahtan başkasına el
açtırmıyan, hillasa en asil, en mert, en şerefli inAAnlık ide
alini yaşatan bir dindi... Bu din hayat dini idi... Temelsiz
bir din değildi. Çünkü hiç bir dikenli meselesi, aklı ve kalbi
tatmin etmiyecek hiç bir muamması yoktu. Varlığına ina
narak bu fani hayatın önünde bir ideale bağlanan her in
san, müslümanlığın gölgesinde en derin huzur içinde ya
şar ve bu huzuru en temiz ve en verimli faaliyetlere rehber

. olarak taşıyabilirdi.>
Bizler, hakiki müslUma.nlığı yanlış anlıyorduk:
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Şohamet dini, gayret dini ancakmöslümanlıktır;
Hakiki müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır.
Cebanet, meskenet, dünyada, sığmaz rüh-u isla.,ıa•.
Kitabullahı lşhad eyledim -gördün ya- davama.
Görürsün hissedersin varsa vicdanınla imanın :
Ne mtithiş bir hamaset çaı-pıyor göğsünde Kur'anın!

Ne yazık ki, masum millete doğru yol gösterilmemiş,
şeriatın kanına-girilmiş ve milslümanlık, cehil ytizilnden,
tanınmıyacak hale gelmişti :

Bakın ne haJe getirmiş ki oohllmiz dini :
Hurafeler btlrümüş en temiz menabüni.
DcğU hakaiki şer'in, bugün bedihiyyat
Bili münakaşa ikrar olunmuyor... heyhat!
Kitabı, s_ilnneti, icınaı kaidınp attık;
Havası maskara yaptık, a.vlnu aldattık.
Yıkıp şeriatı, bambaşka bir bina kurduk;
Nebiye atf ile binlerce herzeuydurduk1
Şu halde ne yapmalı!
Doğrudan doğruya. Kur'andan alıp ilhimı

. Asnn idrakine söyletmeliyiz isllıru

67.
«Osmanlı Müslüman ulemasının sanksızlarından olan»

ve «M"ıislüman Osmanlıların hissiyatını ifade eden» Akif'e
göre, dinsiz bir fert gibi dinsiz bir toplumun da tasavvuru
"muhaldir :

Bakay-ı din ile kaim ha.yaw cem'lyylt
«!alam ittihadının müterennimi olan, şairin fantezisi

ne göre, bütün müslümanlar, toprak ve kan ayrılığı olmak
sızın, birbirine bağlanmalıdır :

Üç yüz milyon sahifelik, bir
Mecmua demeksemiislümaıılu;
Şiri:ıe-i içtimaı dindir.
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Yok rabıta başka, varsa. din var.
«Bayram» diye ey kucaklaşan halli,
İnsanları hangi ka.yd bağlar?
Sen din lle payidar olursun;
Din gitti mi tirüma.r olursun!

68.

Akif, İsllmın fütuhat devirlerini idealize ediyor; fa.
kat, bu fütuhatın neden bir çökUşe yer bıraktığını açıkla
ma gücünü gösteremiyordu. Dinin prensiplerinden uzaklaş
tığımız için, diyor. Dinin prensiplerinden niçin uzaklaştık?
Buna tatmin edici bir cevap veremiyor.

Gerçekten, cihangir bir İslim Devleti, -cHükfı.rnet-i !s
llmiyye-i 0smaniyyes- gözlerimizin önünde çöküp gidiyor
sa, bunun elbette bir illeti olmak gerekti. Akif, bu illeti te
melin çürüyüşünde buluyor. Temel de din olduğuna göre,
herşeyden önce, dini onarmak zarureti aşikar değil midir?
İşte, Akif, bunun için dövüşe atılıyordu.

«Ümmetçi ve şeriatçı> şair, emüalümanları islam.laş-
tırmaks istiyor; ve, gözlerini ileriye değil, geriye çeviriyor:

Demek : İsli.mmancaknamı kalmışmiislümanlarda;
Bn yüz.denmiş, demek husri.n-ı mini son zaamnlarda..
Eğer çiğnenmemek isterlerse seyli.b-ı eyyama;
Rücu etsinler artık müslümanlar Sadr-ı islima.
O devrin yad-ı nuri.nunı bipa.yi.u. şehamettir;
Mefahir onlann tarihidir; ümmet o ümmettir.
Ki bir yandan celidetler saçıp dünyayı titretmiş;
O b:..r yandan da. insanlık nedir dünyaya öğretmiş.
Paslı yürekleri yük farz eden ve iman çerağını hidaye-

te muhtaç kalblcrin karanlık dehlizlerine uzatan şairi din
liyelim :

Ey, bütiln dünya ve m&fiha. ayakta.yken, yatanı
Leş .mlslıı, da.vramnıyorsun Bari Allahtan utan
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Bu, tembellik ve meskenetle pıhtılaşıp ta iliklerine ka
dar sömürillen Doğunun karşısında isyan etntiş bir yüreğin
samimi haykırışıdır :

l\lusallat, hiç göz açtınnaz da Garbın kanlı kibmnı,
Asırlar var ki, İsli.ının muattal, beyni, bazusu.
«Ne gördün, Şarkı çok gezdlnfıt diyorlar. Gördüğüm:

yer yer
Harab iller; serilmiş hinmanlar, b&§Sız ümmetler,
Yıkılmış köprüler; çökmüş kanallar; yolcusuz yollar;
Buruşmuş çehreler; tersiz alınlar; işlemez kollar;
Bükülmüş beller; incelmiş boyunlar; kaynamaz kanlar
Düşünmez başlar; aldınnaz ytlnekle'r; paslı vicdanlar;
Tegallübler, esaretler, tahakkümJer, mezelletter;
Riyalar; türlü iğrenç iptilalar; tilrlti illetler;
örümcek-bağlamış, tütmez ocaklar; yanmış ormanlar;
Ekinsiz tarlalar; ot basmış evler; küflü harmanlar;
Oemaatslz imamlar; kirli yüzler; secdesiz başlar; -
«Gaza:ı naıııiyle dindaş öldüren biçare dJndaşla.r;
Ipıssız aşiyanlar; kimsesiz köyler; çökük damlar;
Emek mahrfımu günler; fikr-1 ferdi. bilmez akşamla.rl._

69.
Akif, sömürge ve yan-sömürge müslüman dünyasının

kana ve çamura bulanmış manzarasını görmiyecek kadar
taş kalpli değildi. Ne çare ki, modern Batı tekniği ile Sa

_adet Devri'nin ahllkını uzlaştırmağa çalışıyor; eli tesbihll
fabrikalar, sarık ve cübbe giymiş dev çaplı kombinalar
tasavvur ediyordu :
- Garbın yalııız ilmini-ve sanatını almak, fakat tır

nakları kazma gibi uzatmamak! diyordu. .Moda şeklinde ge
len seyyieyi gümrüklerde çürütelim. Kapitalist medeniye
tinin yalnız fennini kabul etmek ve maskaralıklarına kapı
yı kapamak gerektir!...

Başka bir deyişle ennu söylemek istiyordu: Haraç ve_
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cizye ile beraber tarihe gömülen sosyal münasebetleri ve
beşte biri Beytülmale gönderilen ganaimle yanyana çü.rtl
müş yaşama şartlarının kemiklerini, yeni bir kapitalist iş
letme temeli üzerinde diriltmek kabildir; yahut ta, yirmin
ci yüzyılın başında, Londra ve Paris'te gündelikle geçinen
-hukuk bakımından serbest- bir işçi, Hicretin ilk asrında,
Arabistan pazarlarında, bir mata gibi alınıp satılan kölenin
ahlak anlayışı ile yaşıyabilecektir. İlh.

70.

Fikrctin Anglo-Sakson kapitalizmine hayran oluşuna
mukabil, yanm asır zarfında hızla kapitalistleşmiş bir uzak
-doğu memleketini, -Japonyayı- ideallze eden ve budist bir
Japonda gerçek bir Mtlalüman örneği sezen Akif'in rllyaaı
şuydu :

Sayı.sız mektep açılmış~ Kadın, erkek okuyor;
İşliyor fabrikalar, yeril kumaşlar doku.yor.
Gece gündüz basıyor ınillet.e na.fi asar;
Adct:ı matbaalar bir uyumaz hizmet.kir.
Mülkü baştan başa imar edecek şirketler;
Halkın irşadına. hidiın yeni cemiyetler,
Durmayıp iş buluyor, gösteriyor, uğraşıyor;
Gemiler sahile boydan boya servet taşıyor...

Dikkate değer nokta, dilencilerin müzeye kalktığı ve
iıaizliğin efsanelere karıştığı bu ideaJ ülkede, bankave em
aali kurullara tesadüf edilemeyişidir.

Mehmet Akif, mali sermayenin cihan ekonomisinde
tuttuğu yer ve oynadığı rol hakkında hiç bilgi vermiyor ve
bunu gerekli de saymıyor. Onda, flnanzkapital kavramını
boşuna aramıy&lıın. Ona göre, elektrik santralleri ve fabri
kalar işletilecek; fakat, kadir-i mutlak birer mabut gibi,
başı gökyüzline değen bankalardan söz edilmiyecektir.

.Akif, Safahat'ın bütün çağıltısına rağmen, ancak, hiç
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bir şey öğütmiyen susuzbir değirmenmaketi hazırladı; ve,
Harunreşit devrindeki Basra beldesine, nihayet, bir basım
evi ile iki tuğla baca katabildi.

• Şunu da söyliyelim ki, yeşil sularında inci avlanan ma
sal körfezi, yalnız Sendbad'ın teknelerile donanmıyacak;
dünyayı titreten çelik bir armada, Hint Okyanusuna ve Pa
sifiğe buradan açılacaktır.

71..

Mt1hammed.in terekesinde altın yüklil katarlar çıkma
dı. Ebu Bekir, Medine sokaklarında, omuzunda taşıdığı ku
maşı satar, nafakasını alın teriyle kazanırdı. Ömer, Beyt
tllmalin mumunu israf etmemek için karanlıkta uyur, ba-
şını taş yastığa kordu. •

Akif'in, çağdaş burjuva toplumunda, görmek istediği •
hep bunlar değil midir?

Akif, kendisi yaya yürüyüp kölesini deveye bindiren,
halkın acılannı paylaştığı için yamalı hırka ile dolaşmak
tan şeref duyan Ömer gibi bir Halifenin adalet rejimine
susamıştı. Onun özlediği ideal toplum, yetimlerin şefkatle
okşanıp ak sakallı ihtiyarlann atlas libas giydiği bir top
lumdur. öyle bir toplum ki, orada opera, balo, heykel, ve
plaj yoktur. Öyle bir toplum ki, orada, onulmaz bir yara
gibi kanayan mahalle kahveleri kapa.nacak; meyhaneler
cbediyyen mühürlenecek; kapılar açık ve sandıklar kilitsiz
olduğu halde ortada hırsız denilen insan makulesinden hiç
bir iz bulunmıyacaktır :

Gece gündüz ~ık evler, kapılar mandalsız
Herkesin sandığı meydanda. bulunmaz hırsız...

72.
Mehm~t Akit, Japon ulusuna «Kaside:. yazmııtı :
Siz gidin~et-4 lslA.mı Japoıılanla göribı
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O küçük boylu, büyük mlllettıı efradı bugtiıı
Müslümaıılıktaki erkanı siyanette ferid;
l\'lüslüman denmek için eksiği ancak tevhid.
Doğruluk, ahde vefa, va.'de sadakat, şefkat
Acizin ha.kkııı.ı ili.ya. samimi gayret;
En ufak şeyle kaana.t, çoğa kudret varken;
Yine ifrat ile vermek, veren eller darken.
Daha bunlar gibi çok nadire gördllm orada,
Ademin en temiz ahfadına. malik bir ada.·

Onun istediği «Japon kavm-ı necibi» gibi, kapitalist
medeniyetinin ciyi cihetlerini tatbik etmek» ti. Esasen, «sa
adet-i dlinyeviyye ve uhreviyyeyi temine medars olan, ve
yalnız -ıtedafui cihads ı değil, ctecavUzi harb» ı da emre
den isli.m dini cJaponyanın fıtratına, tabiatına muvafık>
değil midir? «Bir kerre Mikado Lallalıe illallah l\luham
med Besulullah dedi mi, bütün Japon halkı onu takip ede
cek»; «bütün Asya akvamıs -isllmiyet gibi- cciddi, esaslı
bir rabıta ile birleşince», enperyalist batı dünyasına mey
dan okuyabilecekti. Bunun içindir ki, Sırat-ı Müstakim,
«Neşr-i !sla.m Cemiyeti» adına konuşan, «Mehdiyyün-u is·
lam» dan Hacı Ömer Yamauka Efendi'yi alkışlarken, Akif'i
de «Mikado Hazretlerinin hidayet bulmasına ve şevketinin
tealisine dua» edenlerle bir arada görüyoruz.

78.

Akif'e göre, enternasyooalizmio en olgun ve son gekli
islAm enternasyonalizmidir :

!s!lm beynelmilellyyetl zamanımızdaki ııosyallzmln cemiylt-ı
hA.tlra araaınd& tezahür ettirmekte oldutu beynelm.llellyyetin ayni
dir; ıu fark ile ki : Blrinclııl en mllkemmel ve nlhal ıeklidlr.,

«İslim beynelmileliyyetine» ümmet diyen ve cenneti
dretnot ve tayyarelerin gölgesinde tehayyül eden Akif;in
kanaatine göre, «Devlet-i Muhammediye>nin yeniden di
rilmesi imkAnsız değildi. lsllmın şevketi neden geri gelme-•



sin? Bu zillet böyle ebediyyen sUrilp gidemez. Ali'nin eline
Zülfikarı veren Tanrının kereminden ise, hiç bir zaman,
ümidi kesmemek gerektir.

Akif'e göre, bir ayağı çoktan çukura girmiş ihtiyar im
paratorluk, modern savaş endüstrisine kavuştuğu gün, tek
rar gençleşip cihana hakim olabilir; ve, birinci sınıf enper
yalist Devlet sıfatile, dünya haritasını, baştan başa, yeıile
boyayab~.

74.

Koran'daki ümmet lafzını millet kellmesile çeviren,
millet ve milliyet derken Muhammet ümmetini ve İslam
ümmetçiliğini kasdeden Akif, millet-i merhumeye ye'se ka
pılmaması için talkın veriyor, Ummet-i merhume ağacına
iman aşısı yapmağa çalışıyordu.

İlk iş olarak ta, millete «cehalet> denilen yUz kara.sım
silmesini öğütliyor :

Ey millet, uyan! Cehline kurban gidiyorsun!
ls1im.ı da «batsın» diye tutmuş, yediyorsun J
Allahtan utan I Bari bırak dini elinden..
Gir leş gibi topraklara. kendin, gireceksen1
Likiıı. ne demek bizleri Allah ile lskat!
Allahtıııı utamnak ta. olur Um ile.. heyhat!..

75.

.Akif, toprağında sayısız ırklann iskeleti kaynaşan Os
manlı İmparatorluğunun, Hilafet bayrağı altında, kapita
list gelişmeye kavuşmaaını istiyor; nasyonalist cereyanları
bir deprem sayıyordu :

Mösfürnaohk J;izi gayet sılo, gayet ıail,am
Bağlamak la.zım iken anlamadım. anlayamam
Aynlık hissi nasıl girdi slr.lıı beyııiımel
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Fikr-i kavmlyyetl şeytan mı sokan sibolnl:ıef
Birbirinden müteferrik bu kadar a.kvamı;
Ayni milliyetin altında tutan İslamı,
Temelinden yıkacak zelzele kavmiyyettır.
Bunu bir lahza. unutmak ebedi haybettir.
ArnavutJukla, Araplıkla. bu millet yürümez.'
Son siyasetBe bu. hiç böyle siyaset yürümez.

İmparatorluğun sınırlan içindeki gayr-i müslimleri yo-
la. getirdikten sonra, sınır dış! mUslümanları tutup birer bi
rer yurda eklemek; ve, Babil Kulcsi'nin bütün dillerini ko
nuşan beyaz-siyah-san derili bir İslam Milleti yaratmak da
ima mümkündü. Osmanlı saltanatı, devşirme yeniçerilerle
hıristiyan Avrupaya dehşet salan bir !sl&m Devleti değil
mi idi? Allahın Gölgesi etrafında ~ çöken Osmanlı idare
cileri -asılları Türk, Boşnak, Çerkes, Tatar, Arnavut, Gür-

. cU, Arap, ID&h, Macar ve Leh, Rum veya Habeş ne olursa
olsun- din ve Devlet uğruna kelleyi feda. etmediler mi?

İslam ebni.y-ı beşer arasında. mevcut ırk vemenşe' t&
favtitunü kabul etmemekle iıısa.nı ırka. bağlı bir unsur d~
ğil, içtimai siyasi bir mısur t.ellkld ettiğini isba.t etmiş olu
yor.

İslamiyet, vakti.le, bütün kavimleri bağrında. eritip yek-
pare bir tunç hisar yapmamış mıdır?

Ne fırka hen.esi lbım, ne derd-i ka.vmiyyet;
Bizim diyanete sığmaz sekiz, dokuz millet!

Hükümete Kuran'la bağlı Arnavudu -ki, cOsmanlı İm
paratorluğu tacının incisbdir-çatır çatır koparan beyinsiz
ler yurdu harab etmişlerdi. «Milletin düştüğü tefrikalar
karşısında Allahına yalvaran» şair, muhtariyet ve istiklll
sevdasile ayaklanan Arnawtıuğa çıkışıyor :

Hani, milliyetin islim idi.. ka.vmiyyet ne1
Sarılıp sımsıkı dursaydın a milllyyetine.
cArna.vutlukıo ne demekf Var mı şeria.~ yerif
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Küfr olur, başka. dıeğil, kavmini sttrmek ileri!
Arabm Türkc, Lazım Çerkese, yahut Kürde;
Acemin Çinliye rüchammı varmış? Nerde!
1\lüsltimanlıkt.a «ani.sır» mı olurmuş? No gezer!
Fikr-i kavmiyyeti tel'in ediyor Peygamber.
Yurdun sellmeti nerededir? Sorusuna, Akif, şöylece

vap veriyordu :
...bu memleketin ıellmıU ekaeriyyet-1 muUakayı tqkll eden

m!lııllm unsurlan rabıta-! lsllm Ue birbirine sımsıkı bofladıktan son
ra pyr-l mtıalim ı.kvamı da rabı~-l Y&t&niye lle o ekaeriyete 1llı&Jc
etmektedir,

76.
• Kimsenin akidesine müdahale etmek, kimsenin telikki

yat-ı vicdaniyesini teftişte bulunmak itiyadında olmadığını
Sırat-ı l\ltistaktm'deki açık mektuplarla ilan eden Akif'in
-ve işbirliği yaptığı arkadaşlarının - nazarında bu mu
kaddes bağı kırmağa kalkışmak, en büyük hakaretlere hak
kazanmak demekti. Manastırlının tabirile, cmuzahra.flt-ı
küfriyeyi bir yere toplayıp tervicine gayret eden> ve
Tarih-1 İslimiyet adlı erisale-i menhuse:o ve eevrak-ı ha
bfse» sayesinde c~ on kuruş istifade arzusu ile dücar-ı
la'n-ı ebedi» olan cDozy'nin şerülhalefi» için Akif şunları
yuıyor:

Aptullah Cevdet Efendi Dozy'nln yaptıtı bir kör baltayı eıtne
alır da Arnavudu Türke, T!lrkO Araba, Arabı ı.uı,.. Luı Kürde,
KUrclU Çerkese, Çerkeal Gürcüye aunsıkı bağhyan; hem de a-.d&kl
cinsiyet milnazaatını be."1araf edecek surette baflıyan bu tek rabı
tayı klnnıy& ç&llfı.rsa, bu seraemllği Ue eııer-ı fııtanet mi göatennJı
olur?

Abdullah Cevdet adındaki cbedblht», yalnız sersem de
değildi: «Şaşkın> dı, eşarlatan» dı, «ahmak> b; ve, «en çıl
gın divane» ydi. Filvaki, «mürted parmaklar» mda tuttuğu
«mel'un kaleme iyle, «her sahifesi, her satırı, her kelimesi
mtistehreh hezeyanlar kusan bir mahsul-Ü kUfür ve şirk> i
«göklere çıkara.n> «Dozynin şeftk-i ruhu», «tsıAm namım
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taşır bir isllmiyet düşmanı» ndan başka ne olabilirdi?
«Garb medeniyct-i hayvaniyesine bayılan» bir «şerir> ...
«Kınlası kalemi zehir» saçan bir «hayvan-ı na.tık> ... U
tanmaz ve hayasız; jurnalcı ve meymenetsiz; «kudurmuş»,
«tımarhane delisb ve «havlıyan» köpek... ilh. •

77.

Akif, Salltin Camilerinden birinde verdiği mev'izede,
«kavmiyyet dbasından, tefrikadan uzun uzadıya bahset
tikten sonra»: «Cemaatsiz din yaşamaz. Dinsiz cemaat bel
ki yaşar. İslamın cemaate olan ihtiyacı, cemaatin islama
olan ihtiyacından ziyadedir. Aleyhissallt-ü vesselam Efen
dimiz öyle buyuruyor. Dinin bütün ahklmındaki ruh, ce
maate, vahdete sevketmektir.» diyor ki, «bu söz onun is
lim vahdeti içinde kavmiyyet gayreti güdülmesinden niçin
korktuğunu hülasa eder.> -

«Tcfrikanın tehlikesi> ni de şöyle belirtiyor:
Ne Araplık, ne deTürklük kaılacak, aç gözünü.!
Dinle Peygamber-i zişa.'mn ilihl sözünü.
Türk Arapsız yaşamaz, kim ki «yaşan der, delidlr1
Arabın, Türk ise hem sağ gözU, hem sağ elidir.

1 78.

Akif yalnız karalara ve denizlere değil, havalare, da
buyuruğunu yürüten ve kuvvetten başka hak tanımıyan si?
mürücü Batı dünyasına bakıyor; sonra da, gözlerini tevek
kül illetine tutulmuş çorak memlekete çeviriyordu. O mem
leket ki, - şairin deyişine göre - damarlannda. Viyana
surlarını kuşatan ataların ategten kanı yerine sapsarı bir
irin dolaşmaktadır...

Balkan bozgunu ve haçlı orduların hillll . çiğneyfşi
Akif'i, kendi deyişiyle, çılgına döndUrmUştü:
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Ey, bu toprakta birer na'ş-ı perişan bırakıp,
Yükselen, mevkib-i ervalı! Sakın arı.a balap;
Sanmayın: şevk-I şehadette coşaa bir kan var..
Biule leşten daha hissiz, daha kokmuş can var!
Bakmayın, hem tükiirtln çehre-i murdi.nmıza.!
Tükürün: belki birnz duygu gelir anmıza!
TUküıiin çeh.rc-i li.ka.ydına. Şarkın, tükürün !
Kıışkulansın, görelim, gayreti halkın, tttküröıı J
Ttlkiiri1n milleti alçakça uran darbelere!
'Iilküröıı onlara alkış dağıtan kahbelere!
Ti1kt1rtin Ehl-l Sahöin o ha.yasız yttzttne !
Ttikürttıı onların asla güvenilmez sözüne!
Medeniyyet denilen maskara malıiüku görün:
'Nköri1n maskeli vfooanıua asrın, ttikilribı!
Her katastrofun sebebini dinsizlikte arayan şair, bu

aralık, en mebzul hakareti, yine, bütün sermayesi bir lozar
maz yüzle YaJ}8.rIDaz gözden ibaret olan Allahsız muanz
lanna ayırmıştır :

Kele ilanı :ıamanınd& şu meYuıı harbin;
«Bl.7.e efka.r-ı umfuniyyesi Ji.zun Ga.rbin;
O da Alla.hı bırakmakla olur.» hen.esini,
Halka. iman gibi telkin ile, dinin sesini
Susturan aptalın idrakine bol bol tt1ktırlln!.~

19.

Tarihin yapraklan, bir panaroma gibi, çevriliyor. Kar
şımızda, sırtlan stirillerinin önüne demir kolunu uzatan
Boğaz'ı görüyoruz. •Harbiye Nezaretine merbut TeşkilA.t-ı
Mahsusa>, şaire «mühim vazifeler tevdi> etmişti. Bu mü
nasebetle, Akif Berlin'dedir; ve, «Çanakkale için ağlama
dığı giln yoktur.>

Kayzer'in başkentinden haykıran pir,· temiz alınlan
ile islamın son istihkamları olanlara yalvanyor:
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R-. ftD..<Q ~ f>~• n,\koc\hltli\\4 k\tuı?
~ '-~\~~in~ rU.nkU. ~~ s.bl"" Umlt~
~~t'h"ll~:wn ~-ünt-r~.ı- ttı-,·hk\
Hui!n-i hu ~"lkıht- ~Ylt•fill' t.'\iwl.un.
O '""Je hıttu):.~ıa ~".r- h~"t\t-.ı~
Yl"gi,nl" ukdt"$ldir

Tsks.i!::.. 5 mart 3Sl'i g&ıtennekte:
-liNkma!
C~ht.>0.nem olsa g\Vn,~Uztk- süııdü.riirb:
Bn yol ki Hak yoludur, dön.nıe bilme-yis_ yiiriirib?

80.

<Gürill gürül, çağıl çağıl bir şairimi& olaıı> Akif.~
nakkale';i destanlaştırmıştı,

Bu destanda, hilll uğruna batan güneşler vardır. Bu
destanda, Hudanın ebedi serhaddi olan göğüsleri ile yam
yam sürülerini durduranlar Bedr'in arslanlanna be.azeti
liyor...

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş a.uer!
Gökten eedad inerek öpse o pik alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtanyor Te\·hid'i.
Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi!
Sana dar gelmiyecek makberi ldmler kusm!
«Gömelim gel seD1 tarihe» desem sığmazsın!
Şair, tüllenen mağribe yaralılan sardıktan sonra, şe-

hitlere hitap eder :

Sen ki, son Ehl-i sallblıı kırarak savleünl,
Şarlon en sevgili Sultanı SaliJıeddin'i,
Kılıç Arslan gibi lclaline ettin hayran..
Sen ki, fsllmı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çemberi göğsünde lo.np parçaladın;
Sen ki, ruhunla, beraber gezer ecramı adın;
Sen ki, a's&ra. gömülsen taşacaksın heyhat.,
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Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu clhi.t..
Ey şehid oğlu şelıid, isteme benden makber,
Sana ağilşunu açmış duruyor Peygamber.

8L

Akif, - miislümanlar arasında kavmiyet ve cinsiyet
' davasının, tabir-i diğerle «asabiyyet-i kavmiyye ve cinsiy
yenin> patlak verişini «saika-i cehl ile Avrupa'dan iktibas
ettiğimiz muzır ve mühlik bir bid'at-i ecnebiye> sayan Sebl
lUrreşatçıJar gibi -, Cihad-ı Mukaddese süngüyle cevap
veren müslüman koloni ordularını görmek istemiyor; Mek
ke Emiri Hüseyin Paşanın FetvA.y-ı şerifi çiğneyip Halife
askerile vunıştuğuna bir türltl inanmıyor; üç müttefikinin
de haça taptığını ve bunlardan birinin, daha dün, Haçlıla
rın en hunhar öncüsü sıfatile yurdu insan kanarasına çe
virdiğini - yani, katrana bulanıp yakiıan ak saçlı ihtiyar
lardan, kannlan deşilip yavrulan şişlenen memesiz kadın-
lara kadar, Safahat'ta tasvir edilen bütün.o kanlı manzara- ,

• lan - unutmuş görünüyordu.

82.

Panislamism fikri, özellikle, Efganlı Cemaleddin tara
fından yayılmış; ve, biltün ömrünü hurafelere ve evhama
karşı savaşla geçiren Şeyh Abduh, ölürken, tilmizlerine bu
nu öğütlemişti. Şeyhleri gibi İngiliz aleyhtan olan .A.kif'i
de bu tilmizler arasında görilyoruz.

Panislamist Akif, yabancı emperyalistlerin emellerini
peçeliyen panturanizme şiddetle aleyhtardır:

«Turan İli• namlyle bir efsane edindik;
«Efsane, fakat ga.yel» deyip az mı dldindikf
Kaç yurda. veda etmedik artık bu uğurda\>
Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda!
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Diğer taraftan, ~DarillfUnun Muallimlerinden Mehmet
.Akif Bey, in kaleminden kuvvet alan ve cbüyük Almanya
nın alicenap İmparatoru İkinci Giyom Hazretleri, nin eate
be-i tmparatorllerine, minnet ve tazimat telgraflan çeken
Sırta-ı ltlüstakim, «Osmanlı ve tsllm muhibbi Almanlara,
yazdığı açık mektupta, şöyle bir program ileri sürmüştü:

c... Alman muhiblerimlz emin olsunlar ki Almanya hUkQmett
hain ve alçak İtalyanın yerine gayur, aadık ve mert Osmanlılan ka
ıanırsa monen ve maddeten g&ib ltmemlı, blllkiı pek çok kazan
mıJ oluı·. Şarkı muhafaza ve temdln etmek, Şarka doğru Osmanlılar
ile beraber gitmek, Şarkı Alman ticaret ve ıanayti için bir cev!An
f&h-ı vasi' yapmak... lıte kendisini bilen Oıınanıı ve Alınan hWdl
metlerl için ca.&ib ve utm blr program!..,

83.

Şaki Lordlann haydut emperyalizmine diş bileyen jer
manofil şair, Bağdat ve Hindistan rüyalan içinde Boğaz
lan Sliveyş ve Türkiye'yi Mısır yapmak istiyen Alman em
peryalizminin daha az ~aydutça olmıyan pllnlanna dikkat
edemiyordu.

Buharalı, Sudanlı, Çinli ve Hersekli, Habeşli ve Mağ
ripli, Serendip ve Cavah hacıların alacalı manzarası onu
büyülemiş; bütün müminlerin kardeşliğine iman eden şair,
kıt'adan kıt'aya atlayıp Okyanuslan aşan üç dört yüz mil
yonluk bir lsllm vatanının hülyası ile kendinden geçmişti.
!sli.m İttihadının verdiği ideal hızla Afrika.'nın göbeğinden
Şimal Kutbuna, Atlas kıyılanndan Japon adalarına kadar
kanatlanıyor; günün birinde yeşil gölgesini bütün dünya
ya. yayacak olan şeriatın zaferile gaşyoluyordu.

84.
1337'de, Süleyman Nazif'e verdiği cevap şu:

Saldırsa. da. kırk EbJisalib ordusu, kol kol,
Dört yt1z bu kada.rmilyon esir olmaz, emin ~ı
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«Milli Mücadelenin en bilyük manevi kahramanı»
Akif'i, bu sırada, İmparatorluğun son toprak parçasına tu
tunarak, enperyalizm ejderine karşı boğuşan yığınlarla
yanyana görüyoruz. Fakat, vatandaş eavaşmda, bir sürü
irade ve fetvalarla Ankara'yı «gavur> ilAn eden Hilifet
makamına ve Osmanoğullan Hanedanına. karşı cephe al
makla beraber, köklü kanaatlerinden hiç biri değişmemiş
tir. Milli birlik milletin Hak yoluna çağınlmasındadır, di
yor; ve terminolojisinden feda.klrlık etmiyor.

85.
.A.kif ebaşka türlü düşünüp bqka türlü yazanlardan

değilim> diyor. Gömlek değiştirir gibi kanaat değiştiren
pespaye «aydın> kategorisine girmek istemiyor. Akif, bi
ze, bukalemun tipinin tam zıddını, inancı değişmiyen insa
nın en mlikemmel örneğini vermektedir. O, şeyda. bir Aşık

• gibiydi: Ülküsüne ihanet etmemiş, edin, parti ve fikir de
ğuJtirmemişt:ir.>

86.

Akif'e «millet şairi> ve «millet mütefekkiri> diyenler
milletin Kıısas-ı Enbiya'daki anlamı üzerinde duruyorlar.
Zira, «en büyükmilli şairimiz, e göre, MilliKurtuluş Sava
şını «Cenab-ı idil-i Mutl&k'ın inayet-! samedaniyesi ve Pey
gamber-i Z'ışanımızın imdad-ı manevisi> ne mazhar olan
timmet-i islimiye b&,farmıştı. Bir telgrafında şu satırlar
var:

Cenab-ı Hak... tıınmet-1 1ıllm1yede bıllrmet9 baf1ıyan intibahı
ın1lzdld buyursun lmtııl

87.

Kapitülasyonların çizmesi altında inllyen bir tsılm W-
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kesinde, tam on bir yıl, «ihtiyari Bürgün> ha.yatı yaşayan
Akif'e göre, vatan, her şeyden önce, din ve iman için bir
bannaktır.

Sebilürrept'ın Kaatamonu'da ilk çıkan nüshasında
şunları okuruz :

lngtlizler lstanbul'u l.ıgal lle zulOm ve taz;ytklertnl arttırdılu.
Maddi, mAnevı bütün hllrriyet-i !■IA.mlyeyı ııelbettller. Her ,eyi te
hakküm ve lradelert altına aldılar. Bunun tı.zerine mU.IOmanlığı ve
mUalOnuı.n)ı.rın hukukunu mOda.faa hUBUBUnd& hiç blr tesir altında
kalmıyarak dalma lırtlklll-1 efkAnnı mu.hataza. etmJı, bulunan Se
bl!Urreşnd'ın !stanbul'da l.ntifa.nna !mkln kalmadı. Onun Içln lna
yet-i Hakla risalemiz1 bugünden IUbaren Anadoluda. nqretmeğe bq
lıyoruz.

Sevr muahede-i sulhiye paçavrası, mücahitler ve din
daşlar tarafından, yırtılmalıdır. Niçin?

Zira o parçalanmadıkça. lalAm için bu diyarda beka lmkAnı yok
tur... Ey cemaat-! mUılümtn!. .. taıamın ııon mOlteca.sı olan hu g11-
zeı topraklan dOtmaıı ııtUAaı altında bırakmıyalım... cenab-ı Kib
rlya Hak yolunda. mllcahede için meyda.na atılan aziııı ve iman •·
hiplerlle beraberdir.

Milli ietiklll için neden can verilir? Mabedin göğsüne
na.mehrern eli değmesin ve yurdun üstünde ezanlar ebedi-
yen inlesin diye... "

88.

.Akif vatanını niçin terketti? Bunun en doğru cevabını,
cvatan şeriatın ha.kını olduğu yerdir> tezini savunan Sebi
lörreşa.t kolleksiyonları 'verıyor:

Tanzimat bir «illeb ve «bili kayd-ü şart Avrupalılaş
ma> demek olan etanzimateılığın» getirdiği yenilikler birer
«bidabtı. Bu yenilikler «asırlardan beri teessüs etmiş akai
di, efklrı, telükkiyatı, an'anatı, hissiyatı, ahlakı harap etti;
sözün kısası memleketi tam bir fevzay-ı maneviye doğru
sürtlkleyip götürdü» «Garppcresb meşrutiyetçilere gelin
ce, onları da ayni «illet> e tutulmuş, ayni «sakim düstur-
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lar> ın peşine t&kılroış görüyoruz. Halbuki, edln-i islim
esasatı üzerine teşekkül etmiş olan Türkiyeyi Avrupa. he
yet-i içtimaiye-i hıristiyaniyesine yaklaştırmak - yani is
lamdan uzaklaştırmak, ortadaki maniayı (dini) blisbUtün
izale. ederek hükümeti ilem-i hıristiyaniyette olduğu gibi
kavanin-i cliniyenin tesirabndan azade laik bir hale getir
mek - maksadile vuku bulan harekat Devletin temellerini
sarsmış; milletin mümeyyizat ve secayay-ı asliyesini vehne
uğratmış, elhasıl memleketin hayat-ı içtimaiye ve siyasiye
sinde müthiş fetretler, buhranlar husule getinnişti. «IalA
hab namı altında durmadan memlekete sokulan şey cbi
daat ve teeeddüdst-ı eblehanes olduğu için, «teceddüt ve ıs
llhab yoluna girmek cmahz-ı hata> değil miydi? Tilrki
yedeki her reform hareketi, her «içtimai inkılab», memle
keti «isalmdan uzaklaştırdığı» ve «Garbın mütefessih ha
yat-ı Içtimaiyesine» yaklaştırdığı için düpedil.z cinnet sa
yılmaz mı?

İşte, kendisini cmuhafazakaran sınıfı», can'anaperver
sınıf» diye adlandıran hocaların, büyük toprak sahibi eş
rafın, müslilman tüccarın, bir kelime ile liberal burjuvazi
ile boğuşan Ort.aça.ğ artığı sınıflann mümessilleri böyle dü
şünüyor; ve yalnız Cumhuriyetin değil, Meşrutiyet ve Tan
zi.matın da Batıdan getirdiği sosyal hayat tablosuna. kin
bllrümilş gözlerle bakıyordu.

«Hakiki cemaat-i İslamiye», «şeriatın hikimiyet-i mut
lakası esası üzerine istinad eder.s «Şeriata gelince o, ahll
ki, içtimai bir takını hakiki tabiiyenin heyet-i mecmuasıdır
ki Peygamber tarafından bizlere Halik namına tebliğ edi
len bu bakaik saadet-i beşeriyenin mütevekkefun aleyhi
dir.:t cCemiyat-ı beşeriyenin en mes'udu ve kavanin-i abli.
kiye ve içtimaiyeyi, kavanln-I bikemiyye-i tabiiyyeyi en iyi
anlayıp en iyi tatbik eden, tabir-i diğerle irade-i ilihiyeye
en iyi bir surette itaat etmesini bilen cemiyettir.»

Akif, böyle mutlu bir cemiyet için doğmuştu.
Diğer taraftan, «cemiyet-i islA.miyede hükumetinmen

şei şeriat» tır; «zaten hükfunet demek şeriatın müeyyidesi
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demektır,> Bö~•le olunca da, •bir isllın hükümetinin. ber
hBilgi ~.kilde olursa olsun, )selini olmasına iml"in ~~
slan, ::.::1-iım~tinin din ile kat'ı alaka etınesi, ahka..~ı isii
miycti:: muattal kalması demektir.~ c..\lü.sliim~ göre
hfil.-::.::~~::n manası vatan-ı islı\nu eeanibe~müda..~w
m~'?.::-..:.ı esbabını tanin ile ahkanı-ı wamiyaün~esm
deıı~---3 bir ~y değildir. 1füslümanlar kendi h~
ri:c: 3..::. :~ bu suretle telakki ederler. Bunun biliıfrr-,,iskii bii
kim:~ ::ci nıüslümanlar kendi lıükumet!eri telitl:i~
ler.,

k:>'1• bu tezi savunan haftalık lslim deıgisı'""niıı baş,
yaı;a.r:. : ::.: : ,e sapına kadar müslümandı.

Eğ-?!". Cumhuriyet adını alan rejimde, Jiatap ~ Sün
net ~a2:.:!.lZ kalarak>, kanunlar cftkh-ı~. yeni ablra~
celüe-: ~amiyeye ibtina» etse, cTanziroatın harabeler~
line getirdiği medaris-I islimiye hemen her tarafta yetiden
ihya ve :csis:, edilse; \'e hükümet, dinden aynlıp laikleŞ!
cek yerde, «gerek maarif sahasında, gerek şer'i ıe adli sa
hada tamamiyle islimi bir istikamet> tutup chÜ\iy~-i
milliyemizi garpWaşbrmak istiyen 'llmziroat -ç-e Meşruti
yet devrine, zihniyetine bitime çekse> yeli, Akif, elbette ki.
Mısıra kaçmıyacaktı, Şayet, medreseyi ilga edenMeclis av
rupai kıyafet, latin harfleri, ilh. gibi reformlan kabul ede
cek yerde edevletimizin tabiat-ı asliye ve mizac-ı islamisine
muhalif olarak hariçten getirilen yabancı tesisat ve naza
riyattan damilleti tahlis ederek hakiki bir devlet-i islim.iye
tesis ile islam tarihinde bir sahife-i gaITi l..iişad> edebil
seydi, Akif, başında fesle, Afrika çöllerinde dolaşır mıydı?

«Yaşasın Hilafet-i muazzama, yaşasın millet-i islam!>
diye bağıran Sebilürreşatçılara göre, ckadının sütre-i hicap
tan tecride i yani çarşaftan çıkarılması, hele cetler görüne
cek kadar ince çoraplar ve dizlere kadar kısa fistanlar> la
sinemalara gidiş, csukut-u ahlak> ın son derekesi; Türk
hııınımlanrun ctiyatro sahnelerinde, göbek atarak, aktris
lik etmesi>, islim kızlannın cş&nolara çıkıp, türlti türlil iş-



vebazlıklarla, yir-ü ağylrı eğlendirmesi> ise oenaatın en
büyüğüdür.

Sebilürreşatçılar Kuran'a dayanmadan yapılan bir dev
rimi havsalalarına sığdıramıyorlardı. Bunun iiçndir ki Akif,
ne «cumanın yevm-i tatil:, kalma.yışına ve chalt-ı tedri
sat» a - yani tatil gilnlinü pazara çevirip erkek ve kız ço
cuklann bir arada öğretim görmesine - dayanabildi, ne
de Akademi talebesinin çıplak modellerin karşısına geçip
çalışmasına. Tanrının günü darülhuffazlann kapısında sal·
lanan kilidi görüp içlenmek; EbussuQd Efendi'nin nurlnI
gölgesinden mahrum bir kabinenin cilmınWhabais t.Abtr-i
şer'Isine masadak ve na.ss-ı celil ile memnuiyeti sabit olan>
alİcol tekeline tutulan alkışlara içerlemek; ve «koca. bir
milletin binlerce senelik adab ve şeairinin yıkılması» na
baka baka kahrolmaktansa, gönül rızasiyle vatanı terket
mek ve on bir yıl «ihtiyari sürgün> hayatı yaşamak daha
hayırlı değil midir?

89.
Akifin, Aşiya.n'ı en zehirli oklanna. niçin ve nasıl he

def tuttuğunu biliyoruz. 19 Ağustos 1918 pazartesi gilnU,
ölüm yıldönümü münasebetiyle, Aşiyan'ı ziyaret eden genç
General Musta1a Kemal ise, hatıra defterine, bu ziya.retten
şeref duyduğunu yazıyor ve şaire beslediği derin hayran
lığı kaydediyor. Buna sırf tesadüfi bir olay deyip geçebilir.. ,mıyız.

90.
Atatilrk'Un reform anlayışı ile Akif'in reform anlayııı

arasında derin ve doldurulmaz bir uçurum vardı. Milli Kur
tuluş hareketine önderlik eden Devlet a.damı ile İstiklll
Marşını yazan şair, anti-emperyalist savaşta elele yürüdük
leri halde, Atatürk retormlan gerçekleşme alanına girme-
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ğe başlayınca ister istemez çatışmak zorunda kaldılar. Zi
ra, çatışan bu iki şahsiyet iki ayn toplum anlayışını temsil
ediyordu.

91.

Akif, esas itibariyle, panisla.mizmin, yani Hilafete
bağlı, siyaseten birleşmiş bir 1slam dilnyasımn savunucusu
idi. Onun nazarında, Kur'an 1sllmın Anayasasıdır; ve bu
temel Yasa, prensiplerinde, aala. değiştirilmemelidir.

Teokratik Devlet tezine bağlanan Akif'e göre: 1924
Anayasasının 2. nci maddesindeki «Devletln dini din-i is
lamdır» hükmü kaldırılmamalı; Büyük Millet Meclisinin
şer'] hükümleri uygulıyacağını belirten hUklimleri silinme
meli; Devlet Wktir, hükmü konmamalıydı.

92.

Altif, islimiyetin Devlet dini olarak muhafazasını ve
dinle Devletin ayrılmamasını şart koşuyordu. MUslüman
ahlakına sımsıkı sarılmak gerektiğine ise, gerçekten, inan
mıştı.

Safahat şairi, şöyle demişti :
Fakat, ahlakın izm1hllli en müthiş b:r izınlhW;
Ne millet kurtulur, zira, ne milliyet, ne istiklil.

Sonra da şunları ekledi :

Haya. sıyrılmış, inmiş; öyle ytizsüzlük ki her yerd~-·
Ne çirkin yüzler örtennlş meğer bir incecik perde!
V.efa yok, ahde hönnet lıic. emanet lafz-ı bi--medlfıl;
lt'\Jan ri.ic, hiyanet mültezem her yerde, hak meçhiil;
Yürekler merhametsiz. duygular süfli, emeller hlr;
Nazarlardan taşan ma.'ni. ibad-nl-lahı isWıknr.
Beyinler ürperir, Ya.rab, ne korkunç inkıli.b olmuş:
Ne din kalını~. ne iman, din harab, iman ttirab olm11Ş!

97



1'fefalıir kaynasın git&ln de, vicdanlar kesilsin W...
Bu izınihlil·i ahliki yürürken, durmazistildll1

93.
Bu mısraları yazan şair, Türk milletinin en yaralı ve

asabi bulunduğu bir zamanda onun ma'şerl vicdanına bir
anda haklın olarak, -millete karşı en kıymetli hediyem-
dediği İstiklal Marşı'm haykınveren Akiftir.

94.
Şahsen de bedbaht öldü. cTakvl ve safvetin timAAll

olan> ve son günlerini, «bir külçe kemik halinde>, Mıaırlı
Prensin himayesinde geçiren «ııairül-islim Mehmet Akif>,
yıllarca, «çırpınan ruhunun eninlerini> arüzun kalıbına
döktil; «matbuat sahifelerinde, cami kürsülerinde fcryad»
etti; Muhammed'in Kitab'ını çevirip coşkun hutbeler okudu.

cİnsanlann iyiliği ve saadeti namına>, «güzel cennet
ler> kuran Akif, bir zamanlar, Taif'te küçücük bir evle bir
kaç koyunun hasretini çekmişti.

Mülkiyet adına, ancak, iki arşın toprak edinebildiği
halde, özlediği cinzivagth> a. bir türlü kavuşamıyan «hic
ranzede şair», daima, tatlı bir eserabs içinde ytizmilştiir:

Benim için yegtne arzu olunabilecek bir ıeY vana o da şehrin
dafdafamıdan lzide bir mahalde, meseı.t Bofazlçl'nin bir tepe
sinde, yahut Çamlıca'nın kenar bir tarafında şöyle dergt.h "1bl bir
yerim olmak... Evlld ve lyAl!n ma!Jet derdi olınaaın. Orada tabla.t
ile ba1başa kalayım. D~ndüklerlmi yazayım. İnaanlardan uzak.
lnsanlann hırsl&rından, riyalanndan uzak. Yalnız beni sevenlerle
benim sevdiklerim beni ziyarete gelsin. Hoı sohbeUer edelim...

Bu ermitajda kızıl buğulu çaylar demlenecek, garkılar
ve gazeller okunup nısflye ve ney üflenecek; fakat, sofra
ya cehennem ateııi ile dolu mey klseleri asil diz!Jmiyecekti.
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95.

Akif'in biyografisi incelenirse, bir çok meşhur simalar
gibi, onun da, mesleki oriyantasyondaki hataya kurban git
tiği göıillUr. Baytar müfettişliği ile Darülhikme azalığı,
Edebiyat Profesörltiğü ile kürsü vaizliği, ve şür yaratma
itile Kuran'ı çevirme özleyişi onun iç trajedisi olmuştur.

«Şairliği o kadar faydalı bir şey görmiyen; onu bir
stls gibi, bir lüks eğlence gibi tellkki eden> Akif, Veteri
ner tahsilini bitirecek yerde, doğrudan doğruya, etarikat-ı
aliye-i ilmiyye> ye intisap edip «zümre-i ilmiyc-i islamiye>
ye dahil olsaydı, karşımızda, sarıksız bir vliz ve 6000 lira
ya imzaladığı mukaveleyi bozmak zorunda kalan bir Kur'
an mütercimi bulm.ıyacaktık. O takdirde, belki, gelecek ne
siller, Safahat'taki manzumeleri dinlemek zevkinden mah
rum kalacak; fakat, buna. mukabil, tefsir veya hadis lite
ratürü, bütün bir ömrü yutan olgun bir erUdisyon eseri ka
zanabilecekti. (3)

96.

En büyük huzur ve zevki Karacaahmed'in selvilikleri
arasında dolaşmakta bulan Mehmet Akif, mezar taşına ka
zılacak en iyi kitabeyi kendi eliyle hazırlamıştı:

t}ç b~~gömülmüş kocabir ömr-ü hedert
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NOTLAR

(1) Mecmuad& ilk baaıllflnd&, iki mııra noksan oldutu gtbl,
va.riyantıar da var: <lhtııarnu yertne .cna.kd-!1 mt.lıe>, cblzlerse aıa.y
alay, yerine cbizler Lıe blr yıfuu, cb~er de onun kullykeru yerine
cblzler ki kuluz Hudlyu. cb•lkmsa ıu blnih&yet> yerine cyo}<. hal·
kın Lıe eğer o>.

Esasen. Akit, «kendini mütemıdlyen tashih ediyordu, ve eeser
lertnı basıldıktan sonra da. tuhih ederdi.> Bu mllna.sebetle, ıunu da
h&tırlıyahm: Akif, Hıaırda, Harum~endilere ıllrlerlni okurken,
cB... lu, kellmelerden sıkılıp defiıtJnnlf; bu cpla kellmelen !, '«.tı
tanbul'da Salah&t'ı yeniden butınrkeıu kitaba sokmamıvt~.

(2) Biz bu kl.sımda, Akırl kendi dlllyle konUJturduk. Halbuki,
K.uraıı'dan Ayetler ve NesJrler'de, cA.Jdf'ln Kuran'dan aldığı ilhamla
ra dayanarak millete vermek istedlgı öğütlerin her birinde bir hik
met dersi vardır ve her birinde JJdf'ın çağlayan ruhu kendini hlsset
Urmektedlr diyen Ömer Rlza bu öğütleri aynen almak fÖyle dur
sun, dlledifi gibi m-lt•sJ•rnıı ve bununla. da k~ya.rak bqta.nbaşa
tahrif etmi§Ur. ,

Kaynata.sının tefsirlerine devam eden Ömer Rıza, eıkl hufleri
tanımayan kupğa, y!lzünlln çlzg1leri değtJtırUmlı y~ bir Aklt t&
nıtmakta mahzur görmUyor.

Ömer Rıza'nın sunduğu A.klt, ne Muhammed ümmetindeniz! dl·
yebillyor; ne: Dinle dUnya aynlamaz! demek ceu.retln! gösteriyor;
ne de, hlllfet ve şeriat kellmelerlni ağzına alıyor!

'Kendisine MOSLOM:A.N ŞAlRt diyen ve cbo§&ltnıf e&mlle.r dl
y&n> nda yqamaft }fa.ram bilen .Aki!: Bize müslllina.n terbiyesi ge
rek! derken, damadı bunu cmillt terbiye> diye alıyor, c1ıIAm vat&
nu yertne de ıadece cvata.n> diyor.

(3) Bununla. beraber ıu noktayı lpret etmeden geçemeyiz:
cKökl!l ve kuvvetli medrese tabaill> gören ve cmedreaelerde mual-
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Umllk ettlgiıı söylenen Akit, culem& ıtnıfı:ı, na d& g1rae, bqk& bir
deyfı,le cmUntesibtn-1 llm-I ı,eriat:ı, tan d& olsa, bize, pekt.1&, Sala.
hat'ın !kinci bir nüshasını verebilirdi.

Beyan-lllhak gibi, Meırutıyette, cCemiyet-1 nmıye-1 İlll.ınlye'nin
n&şlr-1 efkAnıı ve cisllmlyeUn mOdatllıı bulunan risaleler bu tm
upat& kUldlr. Kahvehanelerin cahlAk mezbahaaı:ı, oldullJnu hay
kıran; ve, cen başt& mehafetullah olmak Ozere ıttet ve laUkamet.
hamlyyet, hemcinsine muavenet, suret-t mqruada hürriyet, ciddi•
yat ile Ollet, zulilm ve istibdada nefret, ul1lm ve !Ununa muhabbet
gibi hlssly&t-ı tazılayı tamime medar olacak neşriyatı ile mlllet-1
neclbe-I Osmaniyenin seviyye-1 fikriyyelerlni yilkseltmeğc çıı.lıpcak
ve bilhassa, dln-i lıl&mın m&n.1-1 terakkl olmaaı gibi zunQn ve te
kavvillA tın butlanını bihavllht tealt. ispat edecelo olan bu crisale-1
Qsbuiyyeıı teri beraber~tıralım.

cŞlir-1 hakikiye merak> lı okuyucular, burada, caaha-1 mat
buatı bihakkln tezyin> eden ve qair-1 muhterem Mehmet Akit Be
yin bedayi-1 slnih&tı ru h&vl olan Safahat unvanlı eıer-l gUztde:ı, nln
rekl&mıru bulac&kl&n pbl, &f&fıdakl rnınr,ıırnıılcri de okuyacak
lardır :

Elinde depeğt, blr karlı yt1ksecDı: tepedm
Omu; koyunlara pür ye'a-11 g:lrye ııeıılmenık
Yanın çarıkla garibbe doğru karyeyedek
Bu ILkşam lnmefl kurmuş, çoban çıraklığ:ı çok
Afır, afılda ac ölsUıı mü peynir, ekmeğ i yokT
Çoban kalır gece köyde, düşllnmUyor ömeri
Çırak donup ölecek kaydeder ınJ böyleleri T
Gider çoluk, çocuğile alevli bir ocatın
Başında nıhat eder, ııen ne uyku, ne duralın
Yok işte, böyle yapı- k.arıııımdıı. titriyerek
Sofııkta hutalanıp bir gün ac açık ölmek
ömer, bu yolda zamandan ı,lkllyet eyler lluııı
Uzakta başladı llvduler, görUndU tren
Yanaştı, celdi: veWdn ne ııtwu mllelU ıeıııı
Çlmendlfercl çalışımı, ellle hot beUmJt !
HUııeyn Erendi geçerken inerse iskeleye
Görtlp te yalvarayım bık ıımu unutma clfye:
Babam Bekir Ça.VUl)U köylüler bütün söyler:
BUyük bıyıklı, uzwı boylu, güclti bir uker
Yunan ltluh&rebealııde redlfier lsteıımJt
Bekir Ça.vuş hazır ol haydi gavga var demıılı l
Çekip çanklannı. oantaauı sarıp ~tmlt
Anamla köyde beni blr c6z evde terketmıı
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Vı:ırıılmuı, altı yerinden, ıebld olup kalnut
Ananı bu hllJ kuldan çabuk habe.r almış
Koderle on ıeklz ay hastalık çeldp bltmlt
Bu ökstkzll, Ömer! pek kllçllk koyup gltm.lf
Koyun çoban.lıtı IDı giliılıırlııde pek wrdur
Atılda., dııtda, ıovatlıkta her zaman bordur
Geçeıı bir ötte zamanı tesadllf etmı, idim
Bu müjdeyi ıu bizim kJ.hyndan lşlbnlt lcllm:
Çocuk okutmak için köylU mektep ı.termı,
Şu camiln Jaru mektepsiz olmaaın denıılf
O mektebe benJ de kaydediıı rica ederlın
Okur da ıoııı-a •ite her zaman dua. ederim
Geçen g1ln blr ıeher erkendi çıktım ıevk-1 taatle
Sular donmuı, çamıırlar tat keııllın1e, bir merareUe
Eıer JAyenkat'I bA4-ı ııtı. eabr-11 slikiuı bilmez
Bürudet pyn golmlt, her dakika artar, eksilmez

Flrlt-ı latlrahaıteıı lıaz1z,-I hlke dttşmllfler
KUJ olmoş munt&fl bir l,tfll tıattlnde UıU,mUşler
Acıldı blr flpn J'Wıaeldl: dondumAmıe!

Yavnım gel!
ÇekJJ Jaz, kudqtıı gelaln, ııuısın olma git en~ell
GeL Ahmed.. gel, ıııa yavrum hav&lıır eerd olur erken
Şu söır.Jerle kadın ahvall cUmle cUmle söylerken
Uzaklaıbm fak&t k&lbbnde bA1A bir teessllrdU.r
Devam e:,ler. derim YArab zaman ağlattı ııen ıWdllr
Biraz tuhaf reıecektlr ıu hAl-1 pürıill"ıım
J:i"akaı tefekkllr olunsa bu bapta mıızO.roın
Verildi deaUme Dk EnuıUe, Bini. J\1akaQ4
Henüz bende ıu Ttırld kavaJdJ mcfl<Qd
BUttlıı kuyQd-U havlı De gaybldüp kendim
Görünce Tohfe'yl, ıandım clbAnı öpndlm
Bu lftlrar ne hhar, imtihan derken
Kıylaıma ıöre oldumdu v&laf-ı her fen
Çıklp Akaide yük.seldi den, olup, bltt1
Bedi' hayt kJ cay-u hayat akıp, gitti! .•
Naııla& anlamadım mahvedip o ezmlm
loazet almadan evvelce ben bıı noksanı
l[efcr medlr-ı mUbahAt olan feza darmıf
OUıln-ı Um-il hUnerde daha neler vaımıı
MUelletAt.-ı ıelef lA.yuad ve l&yulıs&
Fevaldlle ederken utnkta neıır-1 ziya
Naaıl olup ıa o nill'-u 11.tW gönnemlflz
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Seza ne mertebelerde tees!!Ur etıek biz
Billııse kJm idi mAııl', lnısur kimde ldlf
Niçin bu hıU ile kaldım, knbahatim ne idi?
Okunmamaklığa vur mıydı bir sebep acaba?
Çalışnuyor mu idim ben okUttular da bana.f
Hayır! Okutnıadılardı, okubnnk olmazdı
Terııkklynhmızı lstlyen de pek azdı
Klınin ne haddlno ibraz edip te bir ga:,ret
O tan:-ı sabıkı WUe eylesin himmet
O dem revlc,.ı olOm-il fllnOn heman yoktu
Nedense arz-ı sadakat merakı pek çokta
Vesileler aranırdı uJQmu lmhl.ya.
Hafiyyeler can atamı makim-ı vll&ya
Eylemez emr-1 ulOJılyyetl aıla iz'an
Yalnız ıekl-11 kıyafetçe olanlar i.ııaaD
Iİakkt ceffelkalem lnkAra yürürken hlı&
HJıs-t milliyete malik mi bulıınıuıı; ulA.
Arama, nafile bunlarda bulunmaz o ı,eref
Anlayıp, dinlemeden dini eder ta'na hedef
Flkr-1 taklld ile her tttrlll ıtıuıı-u cnn,a
Dllşllrilr fırsatı ahlllka urur bir darba
Demeyiz aJınıyalım marifetin AvrupQDJn
Dlyoru7. mUfıldl de, moıUhl de "·ardır anın
Kendi ı\dem!erine teri< ederek Adetlıu
Gidelim öğTenelbn hikmetini, san•atuu
Sa'y-U g-ayret ile ta'mJme tevessül edelim
Sonra MI için Allaha tevekkül edollm
Hlıs-ı ta'dm ile yid eyllyelbn eali.tı
Ye'ı-U hlrmlıı lle aflatmıyıılım alı1Afı

*Bilmiyor, Hak onu mahram-n lnAyet ediyor
Zanneder lrendlnl, AJIAh ııyanet ediyor
Böyle ginlibe-1 fıska düıen ey insanlar
Blllnlz kim ı;tııuyor hlUlnlze şeytanlar
Acımak nefsinize elzem iken bunları s1z
Flkr ldllp Ahireti hiç heıab etmediııJs

*Tedsüı eyledi birden toriat-ı ı-arr&
Hemen, hemen ederek Şark-Ü Garbı 1stıa
O vaktedek ne idi lrtlka? ımıru-ı adem
Beter bu ıayede bastı terakklylita kadem

*Gönül bo vech ile u1A kaııaat e1llyemu



Daha. neler, neler ister, feragat eyllyemez
Şlmendtırerıerı ister, sefineler gözetir
lleadinlnde bu mWkUn dcf"ınelcr göZ'Altlr
Semllya ser çekan omıanlan göriliıce ılJyor:
Bakın ı,u ttde-1 ııim-U zere! AkJI gidiyor
Niçin 'l Neden 'l Bilemem böyle kııJdı bllmdA4
Niçin, Deden DO demek? Bwılan yapan, blıHd
Fraruıad" bucfuı onnanlım he.snb edlnlz
HeıAbıru yaparak ıöyle blr kltAb edlnlz
Birin hlı.aaına OD bir gelir bu. mutlaktır
Bir istatistiğe bak&ak bu ıöz muhakkaktır
B1siın bir aldJtuna yerde oıılar on bir alır
·Bu bir lcuruılıı. acep her sene bize ne kalır'!
Beo altı clnı oluyor onl& halbuld qear
Otu& kadar oluyor bizde etme istik.sar
Hele meadl.ıı-1 mevcOdeyl biraz bınıkın
Dönün de yollara, mekteplere gtlzclce bakın!
Fakat ne yol, ne vapur var, tlmendUfer de kez&
En önce lwııtıı bUmem rntUAhauta sezaf

*Bizimle herkese kalsa vatanda mektepler
Açılmalı ve teastls de etme.il yer yer
Demek kl rebbeı-lmlz ı,lmdl mektep olmabclı.r
Vatan bunu ne yapıp yapmAlı ve bulmalıdır
11.urlfin ne bUytlktür vullcel bu zaman
Bununla kalın olur memlekette adl-U amAıı
Bununla en ıtızeı aİılAk-ı flz.tla bilinir
Bunun!& kalbe çöken zulmet-1 hev& alllDlr
Sallh-ı lıAl-1 umum! maarife muhtaç
HuzQr-u bAl-1 wnwnl maarife muht&4)
MedArialn de bu bapta. utın himmeti var
Bekay-ı d1ııe mesaisi, bunca gayreti var
Heınun denir ki yefbe sebep, bu mcıdreselor
Fakat ne ça.ref Yıkılmış gibi mUesııeseler
Bakllmanı1§, çUrtlın\1$, her cld&n hlk oımuı
Bu,:11nl<U hAU hakikatte hevlnik olmuı
Yuık! Yazık! Bu blDalar, bu d&r-ı irfanlar
Neler yctı.tiriyormut, neler, ne lnaanlarT
Bu pl.yltaht-ı celllln tekarnır eylemesi
Bu ytw!en oldu muhakkak tenevvtır eylemeııl

*Uzımca boylu. mUkemmel, hAlOk bir lıısaıı
Vaka.r-U heybeti Uatunde, vechi pU.r lemean
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Serinde bir beyaz., mtırtetlce bir e&rpllf
Sarıkla Usttl muballA, bu merdünı•U pllr bO,
LlbA.s ı hayli mllzeyyeıı, l&tU, sııde gtlzel
Bir lbtiııAm-ı moWı&Ue kendisi ecmel

*Muahhareıı oradan Muıra rQberah olcta
O kıt'a hazrete blr tatlı cllvegı\h oldu
MwwmafAtı İmam'ın yUz on kadar deniyor

Yok Hocaefendl lutfen -
- °'"'f talair ediniz dinlemek isterdim bea
fıte Sadi bu kadar ke,t-U ctızAı- etmif tlr
Sonra Şlraz'a d&ıtlp orda kanı- e&mııtlr

*Öğleden sonra ywm camfe blrlJk plel!m
1111.nborbı semt-1 yeslrıadamuhabbet edelim
Blr gi1n evvel iki Bey böylece vermlştl kanır
Ettilor her ikisi verdlfl sözde lanır
Gitti ferdası günU mevkJ-1 malQma biri
Hanedan çıktı o ıı.Jyyetle relik-! cllferl
Beyazıda mllteveccilı gfdJyorkeıı meı~
Buldu kalbbıde difer bir emel-1 tue JuııGl
Koskada var ldJ bir ba.ıka reOk·I aohbet
Onu da uğrayıp almaklı fa etıı JIJne&
K.apı:,ı çaldı

Kim of
Bea a caıwnl

Stm ldınılDf..
Aaladım attedlıılz ııen blzlm tbrablms ln!
Neye geldin a biraderi Bu ıabalı eı:keadeıı
Ama erken!

Ne,ef
Bak ıut.e &D1ıırım. NDI

Baktı ıaa& yediyi ·beş geçiyordu derhll
Beyazıcla oradan eylediler ıııtıc&l
S<lz veren arkadaşı onla tevekkufta idi
Bunlann geldilinf gördü, tEıhayytlrle cled1
Nerede kaldınız Allahı aeverııeıı böylef /
Bekledlm, bekledtm artık gidlyordam ıöJle
Neyııe, l>wılar UçU blrleşm.lJ idi bir yerde
İnhisa r etmedi ııohbet orada bir ferde
- Bu sene haylice baktım boca yok, batız yok
Şevk ile, zevk ile bir cllDleııecek ftlz yok

-ı
,.
I



- Olsa da. dotr,ıso ben dlnl.11enıem tlırahlm!
Blr namaz kılnuyana gö!lteriyor nAr-ı caJıtm
Genç olanJar buna eyler nı1 tehıunmUI bilememT
Etae de bafkalan dofruu ben hJ9 gelemem
Geçen aJqam ç.alınaa neydiT

Hicaz peıroyt
Hemen bir oıı clak1k& ıöyle b.otbefle~ ,ttt

*Bu n1ıru ztver-1 ı11ftlr edip· te Jm,k Ue bea
Neclenııe baJuıe ıtıro eyledim mJ medreseden
GönUlde nesveıı bir lıJs, bir Jbtl.sam uyanır
HayiU-U ~ra .U~atle öyle dalgalanır
Ki slinihltımı . bir t·Urlli zab-t ııebt edemem
BUttln dUşUncemı bir allke nazm edip gidemem
Zaman, &aman: Nicedir devr&-1 ıebabT Dertnı
O ıuıda llem-ı maztyedek ııtam ederim

*Biz zen-il aaflmızcla ııemıane koıarkeıı
Bıçareler efpn edJyormııs kederinden
Rahatlan yok, mallan yok, halleri yoktur
Halsizlik ile gUnlerf bo, geçtiği çc,ktur
Emvalin! satmış, g6Wrtlp vergiye vemıit
Birkaç okywıu var 1M muhtAra yedlnııJ.ı
Jandarma gelip köyde yatak, yorganı al.ınJş
Bir alle bombot kuru bir hanede kalımı
Sönmez mı ocakT Tencere gltmıı, tava ıttmıı

*Her hane birer IDrmnı bayrakla mbeneıa
ŞUbb6ıu da. ıen, ptrl de ıen, h6aıh hep teıı

L&kln ba meserret de devam eyleme:ı; ellıet
Bir ıeylerl yoktur ne ziraat, ne tlcanıt;
Celıl eylemiş Ad.Ahım, oblfUom ıArlc
Her karye birer medreseye, mektebe muhtAc

Yllkıelmez 1ae d1D De dUııyuı beraber
Her ıetlml::wı bllmelJylz mahvı mukarrer

*O neydi eıkiılT Her dene ayn ııan.ıöı1er
Girerdi ıuııfa o düşman baloth nankörler
Geçen aene:,dl eveti ıu.tınmda kalmıtb
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Bir lmtuı4na yakındı, zaman auımı,tı

Derdemez bir de açıldı kapı, girdi bir d.t
Kalııkaldı sözllm atz,mda dedim ki: Beylı&&f
Blr temenna. buyurun !
Adetçe belki bu mlkclan da ceoer denqor

*Odanın plşlne 3öylo bir, iki eski huır
Ufııcık bir minder

Atılır, nerde Koca Aluned 'l Ali? Gel kahve plpr
Btlseyln git gönder!

Olımur ıöyle ııellmi mllteakıp t.ekraı':
Hocacık hoı geldin!

Nerecleııaln'r Ne haber? Söyleıene ~ ııe varf
Nasılsın, lyce mlaln t

*Dııvnıaır, tiaylayıp öldiiıerhıl
Çalış ır muttasıl elinde sııban
DUşünUr kendi kendine diyerek
Keremi Rabbbnln koınaz yal Beal
Şu nadaslıkt& otlayıp koşuşıuı
Kuw, oğlak biraz zamnn geçecek
Btlyüyüp ıof kalına et tutacak
Satarız ae komu :ya! Ademi Bak

*Sokakta yatmunm altında öyle ~ö semı
«Ver AllaJıım berekettir!» 4Jyordu ptr-1 ııem

Diyordu vllldlne: «Hep aokalda geır.nıııdeJis
Nolurdu olsa bizim de bari ıemıılyembıh

*Beı on İUn var ki bir akpmdı çıktım dllde zucnıtıe
DedJm gltaenı evlddMo.ıı falan zAh ziyaretle -
Görilşsem bir lkJ saat kadar ıcnııt-ı rOh etaem
Bıı suretle 911 d0ı-ıı dlldekl flkdAn ekılltae m

Emin ol ı Din ile hubl>-u vatan bizlerce tev'emcllr
inan! Ki hıfz..ı nama. utrııııa ölnıek nuıaanuıuım4Jr .

*Diyorken bA.ııeal ptılndo buldımı doatumun keııcllm
Efendi var m,dJr'l Tarzmda matad t1zre ııealendlm



ZJyacIAr oldu l'U%1~ dof'.o.ten camlarla balkonla.r
AÇlldı blb-ı beytin dJUıll oldum: Vay buyursunlar!
Glbl tan.-ı teıattuf c-önJün1ü gark-ı mesA.r etti
Doğrusu dlnledlfim alı:şnm unutmuştum ev!
Hele eıı son okunan bir de hlcaz1 ı,arla.
Galb ettirdl o yerde blllla Garb-U Şarkı
- Ha! Aman! Ben de bJru anJatayım dlnle beni
O~en ak,am beriki sonlu da yAd etti seni
Çarııda g'ÖrdüğU ~ t.erlik alınınıştı ana
lfblrar etnı~ o gtindeııberl göylUd sana •
Aldığtn terlik ucuzmuş ona Ar olmuş imlı,
K.endlst bunca. uuııanclır sana yı\ı- olmuş lmJt
- Bırak Alliıhı seversen o musibetten boıı
Bıktım artık lldde binle, sual eylemeden
Aldıtım cUmle maa,ı yoluna sarfcttJm
Yine bin türll1 ·Wardı çekemem ben bittim
Haklıaml

Oyle detfl m1\'
Evet anıma bilemem

s8nradaıı ııidJın olursan sıınl de dlnllyemem
Haydi kalkuı &idelim yaklaııyor va.kt.-ı aaw
ŞlmdJ hazlrlamınık hep dJyecokler saJAv&t

Sekil ve muhteva bakımından, Sal.o.hat•a g1nnesi· l'ereken bu man
zumelerin altında, ı,air Mehmet Akif'in detu, cCemiyyet-1 llmlyye
efradından Mehmet Arif> le (cEn güzide derır!am mUclzlerinln hal
ka-! tedrlalerinde bulunarak tahsili mutad llet derslerlle 111 ders
lerden icazetnameler> alan Konyalı Topcuzade Mehmet Arif), «Fa
tih Deral&nılanndan Konyalı A. .A.tıb ın (cŞlrv&nlı H&lla Efendi
mernumdan» icazet &l&n, Slret--Uııııebl milelllfi Abdullah Atıf) im
zalan vard.ır.

O Abdullah Atıf ki, tıpkı Ak1l gibi, - qllıid-1 mefıedel> ve
ce.er-ı mel'&net> dediği -, Tıı.rih-1 Kadlm'e kar,ı cephe alını§; ve,
cmerkep> iltifatına mazhar olan Flk.ret'e:

SahlblDdea aynlıp t.vAre kalmıfaın yuık
Av'avenden anladuu ey kelb-l nAblnA! Sen!
Belli kim her ıeyde ıUpheıı var eb-U ümmllnde de
ŞüpheJeııdlrdiJI tıeııl, klmcllr eden peyda se.nJ\'

Kıt'uUe ıaldıranl&ra katılarak, cmJayonerlerden daha vahıt ye
ni misyoner>, cdl.n dl1şmanı>, cvlcdan çapulcusu> diye haykırmıştır.

Son olarak fWIU da not edelim: Şalr-mllfesalr ve ,air-mUdenia
ttpl olan A.klrin orojlnalltulüvl8Ue psikoloji, flldr ve estetik cep-
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helcrlnden ~rabalığı meselesini dah& fazla aydınla.tm&k istJyenler
için, chemdert ve hemvicdanl> olan miltessir-;:ıair (Alay Müftüsü
Mehmet Fahreddln) • ve medreseleri cvatanın kalbi> ne benzeten
nıilderris-Ş&ir (Fethiyye Müderrlai İlmi HA.zım Naim) örnekleri üze
rinde durmak; ve, -Tepedelenlizadc'dcn Tah!r0lmevlev1'ye kadar-
Akıtane manzumeler ya.zan dlfer ph.alyeUerin de ıosy&l ve ideoJ.o..
jik hüvlyyetlerlni incelemek gerekecektir.

• Bu zat, cAmavuUutun stvrt bir dal tepesinde dotmu, bir
A.rııa.vut e,,,Jldı> olduğunu sOyler; ccedd-1 Ali.sının> clncU'! bırak
mıı, boynundaki salibi çıkanp atmııı> bir cbedevl Arnavut> oıuıu
ile övünür. clrken .Arnavut oldufu halde ırkı, kavmiyeti Kuran'ın
,erefine ayaklar altında ezip çiğnediğini> anlııtan ctuzalt.y-ı asır
dan> Alay MüftüsU Mehmet Fahreddin Efendi budur. Akif'in yanın
da, Abdullah Cevdet'!e kalem ll&V&fl yapanlardan biri de oydu.
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ıtIHR iS·t:kM r"~FOR.\1fATöRCJ)
rı :\~E .f-L\·f I·: r AKi.:? .,

Şimdiye kadar üzerinde çok şeyler söylenmiş, ki-
taplar yazılmış ünlü bir şairin hayatını etkileyen •
olaylar, dünya görüşünü kuran düşünceleri çö- • •
zümliyerek, yeni bir açıdan ele alıyor. Meşrutiyet
devri ile Cumhuriyet devirleri arasını kaplrşan
akımlar ve hareketler karşısında, Mehmet Akif'ın '
davranışlarını, eserlerine yansıyan tepkilerini göz-
den geçirirken, kendi «içtiluid» ına uygıNFı bir
«lıurtuluş» yolu aramasındaki direnme gücü:m,ü
tasvir ediyor. •

Mehmet Akif'i ve ~serini haurlıyan şartlar ~-e
tc3irl~i derli toplu anlatması bakımından bu yeni
eseri aydın okuyucularımıza tavsiye ederiz.

ISTANBUL MATBAASI••
Nuruosmanive caduesi No. 90 - İstanbul
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