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V. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU 

“BÜTÜN YÖNLERİYLE MEHMET AKİF ERSOY ve 

İSTİKLAL MARŞI” 

Kurtuluş Savaşımızın manifestosu ve milli irade beyanımız 

olan İstiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy, aziz 

milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Mütefekkir, 

münevver ve edip kişiliğiyle Mehmet Akif, istiklal ve istikbal 

mücadelesinde şehir şehir dolaşarak Anadolu’da bağımsızlık 

ateşinin alevlenmesine katkı vermiştir. Onun birlik, beraberlik, 

bağımsızlık ve vatan tutkusunu tasvir ettiği eserleri, milli şuurun 

beslendiği önemli kaynaklarımız arasında yer almaya devam 

etmektedir. Milli şairimizin “Girmeden tefrika bir millete düşman 

giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” mısraları 

birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumanın ne kadar 

önemli olduğunun en veciz ifadeleri haline gelmiştir. 

Mehmet Akif Ersoy Şevval 1290’da (Aralık 1873) 

İstanbul’un Fatih semtinde doğdu. Babası, Fâtih Medresesi 

müderrislerinden Mehmed Tâhir Efendi, annesi Emine Şerîfe 

Hanım’dır. Emîr Buhârî mahalle mektebinde ilköğrenimine 

başlayan Âkif burada iki yıl okuduktan sonra Fâtih 

Muvakkithânesi’nin yanındaki ibtidâî mektebine yazıldı (1879). 

Sonra Fâtih Merkez Rüşdiyesi’nden mezun olarak (1885) 

Mülkiye Mektebi’nin idâdî kısmına yazıldı. Babasının vefatı 

üzerine (1888) daha kısa yoldan meslek sahibi olarak hayata 

atılmak için o sırada yeni açılmış olan Mülkiye Baytar 

Mektebi’ne girdi (1889). Mezuniyetinin ardından Ziraat Nezâreti 

Umûr-ı Baytâriyye ve Islâh-ı Hayvânât umum müfettiş 

muavinliğiyle memuriyet hayatına başladı. Memleketlerin 

muhtelif yerlerinde muhtelif görevler yaptı. II. Meşrutiyet’in 

ilânından sonra Ebül‘ulâ Zeynelâbidîn (Ebül‘ulâ Mardin) ve 

Eşref Edip’le (Fergan) birlikte devrin ilim ve fikir hayatında 

önemli yeri ve tesiri olan, hemen hemen bütün şiir ve yazılarının 

https://islamansiklopedisi.org.tr/idadi
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebulula-mardin
https://islamansiklopedisi.org.tr/esref-edip-fergan
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çıkacağı Sırât-ı Müstakîm mecmuasını başyazarlığını da yaparak 

yayımlamaya başladı (27 Ağustos 1908). Aynı yıl İstanbul 

Dârülfünunu Edebiyat Şubesi’nde Osmanlı edebiyatı 

müderrisliğine tayin edildi.  

Mehmed Âkif, Balkan Savaşı sırasında kurulan ve ileriki 

yıllarda Millî Mücadele’nin teşkilâtlanmasında önemli rol alacak 

olan Müdâfaa-i Milliyye Cemiyeti’ne bağlı Hey’et-i 

Tenvîriyye’ye (Hey’et-i İrşâdiyye) katıldı. Burada halkı edebiyat 

yoluyla uyandırmak ve aydınlatmak için Abdülhak Hâmid, 

Recâizâde Mahmud Ekrem, Süleyman Nazif, Hüseyin Cahit 

(Yalçın), Mehmed Emin, Abdülaziz Çâvîş, Cenab Şahabeddin ve 

Hüseyin Kâzım Kadri ile beraber heyetin kâtib-i umûmîsi olarak 

çalıştı. Balkan savaşları sonunda memleketin içine düştüğü vahim 

durum karşısında yeise düşmemek, birlikten ayrılmamak ve 

orduya yardımcı olmak gibi konularda Fatih, Beyazıt ve 

Süleymaniye camilerinde metinlerini bu sırada adı Sebîlürreşâd 

olarak değişen dergisinde yayımladığı vaazlar vermiş ve Hakkın 

Sesleri’ndeki şiirleri yazdı. 1914 yılı başlarında Abbas Halim 

Paşa’nın maddî desteğiyle Mısır ve Medine’ye iki aylık bir 

seyahate çıktı. 1918 Temmuz’unda Mekke Emîri Şerîf Ali 

Haydar Paşa’nın daveti üzerine İzmirli İsmail Hakkı Bey’le 

birlikte Lübnan’da (Âliye) bulundu. Dönüşünde Şeyhülislâmlığa 

bağlı dinî-akademik bir kuruluş olan Dârü’l-hikmeti’l-

İslâmiyye’nin başkâtipliğine tayin edildi (Ağustos 1918). Daha 

sonra kuruluşun aslî üyesi oldu (Ocak 1920). Müessesenin yayın 

organı olan Cerîde-i İlmiyye’nin idaresini de üstlendi. Bu arada 

İstanbul Dârülfünunu’nda Maarif Nezâreti’ne bağlı olarak 

kurulan Kāmûs-ı Arabî Heyeti üyeleri arasında yer aldı. I. Dünya 

Savaşı’nın Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanması, ağır 

mütareke şartları ve yurdun işgaliyle Yunanlılar’ın İzmir’e 

çıkması üzerine başlayan Millî Mücadele hareketine fiilen 

katılma kararıyla 1920 Şubat’ında Balıkesir’e gitti. Orada Kuvâ-

yi Milliyeciler’le görüştü. Zağanos Paşa Camii ile çeşitli yerlerde 

https://islamansiklopedisi.org.tr/sirat-i-mustakim--dergi
https://islamansiklopedisi.org.tr/darulfunun
https://islamansiklopedisi.org.tr/darulfunun
https://islamansiklopedisi.org.tr/balkan-savasi
https://islamansiklopedisi.org.tr/milli-mucadele
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulhak-hamid-tarhan
https://islamansiklopedisi.org.tr/recaizade-mahmud-ekrem
https://islamansiklopedisi.org.tr/suleyman-nazif
https://islamansiklopedisi.org.tr/yalcin-huseyin-cahit
https://islamansiklopedisi.org.tr/yalcin-huseyin-cahit
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulaziz-cavis
https://islamansiklopedisi.org.tr/cenab-sahabeddin
https://islamansiklopedisi.org.tr/huseyin-kazim-kadri
https://islamansiklopedisi.org.tr/sebilurresad
https://islamansiklopedisi.org.tr/abbas-halim-pasa
https://islamansiklopedisi.org.tr/abbas-halim-pasa
https://islamansiklopedisi.org.tr/izmirli-ismail-hakki
https://islamansiklopedisi.org.tr/darul-hikmetil-islamiyye
https://islamansiklopedisi.org.tr/darul-hikmetil-islamiyye
https://islamansiklopedisi.org.tr/ceride-i-ilmiyye
https://islamansiklopedisi.org.tr/darulfunun
https://islamansiklopedisi.org.tr/milli-mucadele
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halkı birliğe davet ve direnmeye teşvik maksadıyla vaaz ve 

konuşmalar yaptı. Bu sebeple ona “Millî Mücadele’nin mânevî 

lideri” sıfatı verilmiştir. Daha sonra Burdur mebusu seçildi (5 

Haziran 1920).  

1920 yılının son aylarında Erkân-ı Harbiyye Riyâseti’nin 

isteğiyle Maarif Vekâleti millî marş güftesi için bir yarışma açtı. 

Yarışmaya 700’den fazla şiir gelmesine rağmen nitelikli bir 

manzume bulunamayınca konulan maddî mükâfat sebebiyle 

yarışmaya katılmayan Mehmed Âkif’in de bir marş yazması 

ısrarla istendi. Mükâfat şartının kaldırılması üzerine Âkif şiirini 

tamamlayarak teslim etti. Meclisin 12 Mart 1921 tarihli 

oturumunda okunan şiir ittifakla İstiklâl Marşı güftesi olarak 

kabul edildi. Safahat kitabı ile tanınan Mehmed Âkif’in bu 

tarihten çok daha önce şiir yazdığı, yayımlanmış ve 

yayımlanmamış pek çok manzumesinin bulunduğu bilinmektedir. 

Mehmed Âkif’in makaleleri ve tercüme yazıları gibi Safahat’taki 

şiirlerinin çoğu da Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlürreşâd dergilerinde 

yayımlanmıştır.  

Milli ve manevi değerlere bağlılığını İstiklal Marşı’nda ve 

diğer kıymetli eserlerinde tecessüm ettiren Mehmet Akif 

Ersoy’un bu mirasını gelecek nesillere aktarmayı, onun düşünce 

ve ideallerini yaşatmayı önemli vazifelerimizden biri olarak 

görüyoruz. Bu vesileyle, milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük 

Millet Meclisimizin İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olan 

2021’in “İstiklal Marşı Yılı” olması yönündeki kararı gereğince 

Sempozyum Düzenleme Kurulu her yıl düzenlenen Uluslarası 

Ahmed-i Hani Sempozyumu’nun 2021 yılında gerçekleştirilen 

beşincisine tema olarak “Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy 

ve İstiklal Marşı” konusunu seçmiştir. İşte bu kitap, “Bütün 

Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” temalı V. 

Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumunda sunulan 

bildirilerden oluşmaktadır.  

https://islamansiklopedisi.org.tr/sebilurresad
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Bu münasebetle ebediyete irtihalinin üzerinden bir asra 

yakın süre geçmiş bulunan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u 

bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, kitabın hayırlara vesile 

olmasını diliyoruz. 

Düzenleme Kurulu 
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Müslüman Milletler 

Mehmet Akif Esoy’un Düşüncesinde İctihat, Tecdid ve 

Yenilenme 

Mehmet Akif Esoy’un Düşüncesinde İmamet ve Hilafet 

Anlayışı 

Mehmet Akif Esoy’un Düşüncesinde İslamlaşma, 

Osmanlılaşma, Batılılaşma 

Mehmet Akif Ersoy’un Görüş ve Düşünceleri Bağlamında 

Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet 

Mehmet Akif Ersoy’da Hitabet ve Vaaz 
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Mehmet Akif Ersoy’un Aksiyoner Kişiliği ve İstiklal 

Mücadelesi 

Şeyh Ahmed-İ Hânî ve Bölgemizin Diğer Alim, Arif, 

Mütefekkir, Şair Ve Edebiyatçıları İle Mehmet Akif Ersoy’un 

Fikir, Şiir Ve Eserleri Arasında Mukayese 

 

 

ONUR KURULU/ HONORARY BOARD 

 

Dr. Osman VAROL, Ağrı Valisi/ Governor of Agri 

Savcı SAYAN, Ağrı Belediye Başkanı/Mayor of Agri 

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi Rektörü/Rector of Agrı Ibrahim Chechen 

University 

 

DÜZENLEME KURULU/ ORGANIZATION BOARD 

 

Prof. Dr. Âdem YERİNDE, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Prof. Dr. Faruk KAYA, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Prof. Dr. Akif ASLAN, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Prof. Dr. Figen ATABEY, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Prof. Dr. Halil Ahmet KIRKKILIÇ, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Prof. Dr. İbrahim HAN, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet UĞURLU, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. Ahmet AKÇAY, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Doç. Dr. Ali ALGÜL, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=825&bid=476&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=458&bid=476&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=851&bid=365&dil=tr-TR
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Doç. Dr. İhsan Nuri DEMİREL, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. İsmail ÇELİK , Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Doç. Dr. Mehmet Salih GEÇİT, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Fatih ÖZCAN, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. MEHMET TEYFUR, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Ögr. Üyesi Metin ERKAL, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. Mehrali CALP, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT, Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Mustafa AYDEMİR, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. Mustafa ERCENGİZ, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Ögr. Üyesi Müzahir KILIÇ, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. Sadık ARMUTLU, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Ögr. Üyesi Sait YILTER, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. Yakup KARATAŞ, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. Yasin KILIÇ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Doç. Dr. Yusuf SÖYLEMEZ, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Arif ATALAY, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Çetin BAYRAK, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=848&bid=306&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=847&bid=306&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=963&bid=476&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=456&bid=476&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=455&bid=476&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=319&bid=365&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=965&bid=306&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=454&bid=476&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=1119&bid=365&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=852&bid=365&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=457&bid=476&dil=tr-TR
https://www.agri.edu.tr/ozgecmis.aspx?id=850&bid=365&dil=tr-TR
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Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KOÇ, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAŞTAN, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğ. Üyesi Fuat KARABULUT, Atatürk Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALİ, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğretim Üyesi Mahmut TOKAÇ, Medipol Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut IŞIK, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mucahit ELHUT, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa SAFA, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Murat Ali ÇİÇEKLER, BEYHEKİM Sağlık Derneği 

Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ALTAY, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ahmed KAJJE, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Öğr. Gör. Mehmet Latif BAKIŞ, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Arş. Gör. Halit KARS, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Arş. Gör. Emrullah BOLAT, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Arş. Gör. Mehmet SALİH, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Arş. Gör. Muhammed İbrahim ERDEN, Ağrı İbrahim 

Çeçen Üniversitesi 

Arş. Gör. Mübarek ÖLMEZ, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Arş. Gör. Kâmil ÇAYIR, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Arş. Gör. Ersin SAVAŞ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Arş. Gör. Seyyit Ali ALBAYRAK, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Arş. Gör. Ahmet BİNGÖL, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
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Arş. Gör. Hamza CİVELEK, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Arş. Gör. Büşra ÖZDEMİR, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Arş. Gör. Serdar YAYATICI, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU / EDITORIAL 

ADVISORY BOARD 

Prof. Dr. Abbas Ghadimi Gheidari, University of Tabriz / 

İran 

Prof. Dr. Abbas SEYİDOV, Azerbaycan Science Academy / 

Azebaycan 

Prof. Dr. Abdullah el-DERŞEVȊ, Melik Faysal Üniversitesi / 

Suudi Arabistan 

Prof. Dr. Abdulmuhsen Ayedh Alqahtani, Kuwait University 

/ State Of Kuwait 

Prof. Dr. Ahmed Hashim Al-Samrrai, University of Samarra 

/ Iraq 

Prof. Dr. Ahmet ÖZEL, Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. Akif ARSLAN, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Prof. Dr. Ali UTKU, Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi 

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ, Uludağ Üniversitesi 

Prof. Dr. Burhanettin TATAR, 19 Mayıs Üniversitesi 

Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN, 19 Mayıs Üniversitesi 

Prof. Dr. Celal TÜRER, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Davut YAYLALI Atatürk Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi 

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi 

Prof. Dr. Faruk KAYA, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
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Prof. Dr. Fatih Gültekin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN, Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Hacı Fahreddin SEFERLİ, Azerbaycan Science 

Academy / Azerbaycan 

Prof. Hamzah Mohd SALLAH, International Islamic 

University, Malezya 

Prof. Dr. Hanan Suleiman Mohammed Malkawi, The 

University of Jordan / Jordan 

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin BİRCAN, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi 

Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Hilal Darwish Darwish, Lebanese University / 

LEBANON 

Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi 

Prof. Dr. Hüseyin HANSU İstanbul Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi 

Prof. Dr. Mohammed Abullais Shamsuddin Mohammed 

YQUB al-Camia al-Islamiyye al-Alemiyya, Malezya  

Prof. Dr. Muhammad ARSHAD Pencap Üniversitesi, 

Pakistan 

Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA, Siirt Üniversitesi 

Prof. Dr. İsmail KÖZ, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Issiam Okleh, University of Sharjah / Uea 

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, İstanbul Aydın Üniversitesi 

Prof. Dr. Kerem KARABULUT, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Prof. Dr. Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi 

Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ, Yakındoğu Üniversitesi / 

Kıbrıs 
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Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI, Yalova Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN, Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Sahip BEROJE Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi 

Prof. Dr. Şamil DAĞCI Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Muratgeldi SÖYEGOV, Aşkabad University / 

Türkmenistan 

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN (Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Rektörü) 

Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN, Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ, İzmir Bakırçay Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa KÖSEM, Sakarya Üniversitesi. 

Prof. Dr. Osman ELMALI, Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Reza HEJEBRI, Tahran University / İran 

Prof. Dr. Sinan ÖGE, Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Şahmurat ARIK, Kütahya 

Dumlupınar Üniversitesi 

Prof. Dr. Şamil DAĞCI, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Şehmus DEMİR, Gaziantep Üniversitesi 

Prof. Dr. Tahir Kahraman, Karabük Üniversitesi 

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN, 29 Mayıs Üniversitesi 

Prof. Dr. Yavuz KÖKTAŞ Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Rektörü  

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Doç. Dr. Abdülcebbar KAVAK, Karabük Üniversitesi 

Doç. Dr. Abdulvahap ÖZSOY, Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Aladin JENKO- İnsani Gelişim Üniversitesi-

Süleymaniye / Irak 

Doç. Dr. Anar GAFAROV, Azerbeycan Milli İlimler 

Akademisi / Azerbeycan 
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Doç. Dr. Gholamali PASHAZADEH - Tebriz Üniversitesi / 

İran 

Doç. Dr. Hanefi ŞAHİN, Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Radwan Jamal ELATRASH ▫ Uluslararası İslam 

Üniversitesi, Malezya  

Doç. Dr. Fouad BOUNAMA ▫ al-Madinah Üniversitesi, 

Malezya 

Doç. Dr. Mahmut ÇINAR, Gaziantep Üniversitesi 

Doç. Dr. Mahmut DÜNDAR, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA, İstanbul Üniversitesi 

Doç. Dr. Maksut ÇETİN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Doç. Dr. Mehmet TEYFUR, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. Mehrali CALP, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mikail DUMLU, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. Mustafa AYDEMİR, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. Raşit ÇAVUŞOĞLU, İzmir Kâtip 

Çelebi Üniversitesi 

Doç. Dr. Shovosil ZİYADOV, Özbekistan Bilimler Akademisi 

/ Özbekistan 

Doç. Dr. Şevket KOTAN, İstanbul Üniversitesi 

Doç. Dr. Tevfik Ali Murad ZEDADİ, eş-Şerif İlim 

Akademisi, Mısır 

Doç. Dr. Timur KOZUKULOV, Oş Üniversitesi, Kırgızistan 

Doç. Dr. Yakup KARATAŞ, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Doç. Dr. Yasin KILIÇ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Doç. Dr. Yaşar ACAT, Şırnak Üniversitesi 

Doç. Dr. Zeki TAN, Iğdır Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed HAMİTOĞLU, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 
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Dr. Ala Anter Muhammed MUSTAFA, Ezher Üniversitesi, 

Mısır 

Dr. Öğr. Üyesi Al Mahdi Eid Alrawadieh, University of 

Jordan / Jordan 

Dr. Öğr. Üyesi AHMET HAMİTOĞLU, Ağrı İbrahim 

Çeçen Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad NAJIB, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Arif ATALAY, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi AMER ALDER SHEWİ, Ağrı İbrahim 

Çeçen Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ayman HAROUSH, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaya, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan HALİLOĞLU, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YURT, Iğdır Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mirpenç AKŞİT, Iğdır Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit BATUR, İzmir Kâtip 

Çelebi Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SAFA, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Rıza BAKIŞ, Cumhuriyet Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Sedat YILDIRIM, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ERİNCİK, Ankara Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TAŞKIN, Bingöl Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup EROĞLU, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi 

 

 

http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=A1B316885A91F330
http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=3E5240D554F0C9D5
http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=605B202FC88F7ED4
https://www.agri.edu.tr/uploahttp:/akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=6C87B6373864401F
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SEKRETERYA 

Dr. Öğr. Üyesi Mikail DUMLU 

Arş. Gör. Emrullah BOLAT 

Arş. Gör. Mehmet SALİH 

Arş. Gör. Büşra ÖZDEMİR 

Arş. Gör. Ahmet BİNGÖL 
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OTURUM PLANLARI 

5. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU 

“BÜTÜN YÖNLERİYLE MEHMET AKİF ERSOY ve 

İSTİKLAL MARŞI” 

PROGRAMI 

(01.10.2021 Cuma) 

Saat Program 

10.00-

12.00 

Açılış ve Protokol Konuşmaları 

Prof. Dr. Âdem YERİNDE (AİÇÜ/İİF Dekanı) 

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT (AİÇÜ 

Rektörü) 

Savcı SAYAN (Ağrı Belediye Başkanı) 

Dr. Osman VAROL (Ağrı Valisi) 

Görev

li 
Arş. Gör. Halit KARS 

 
Açılış Oturumu Bağlantı Adresi: 

 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/96593316839?pwd=VFk5azM4Uk

Ivb0pVb25KTkk1Qkovdz09 

Meeting ID: 965 9331 6839 

Passcode: 801572 

 BİRİNCİ TUR OTURUMLARI 

01.10.2021 Cuma 

https://zoom.us/j/96593316839?pwd=VFk5azM4UkIvb0pVb25KTkk1Qkovdz09
https://zoom.us/j/96593316839?pwd=VFk5azM4UkIvb0pVb25KTkk1Qkovdz09
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14.00-

15.15 

1. OTURUM 

MEHMET AKİF ERSOY VE İSTİKLAL MARŞI 

Moderatör: Prof. Dr. Âdem YERİNDE 

Prof. Dr. Âdem YERİNDE: “İstiklal Marşı Özelinde 

Milli Değerler” 

Abdurrahman YALÇINKAYA: “Kabul Olan Bir 

Dua: "Allah Bu Millete Bir Daha İstiklal Marşı 

Yazdırmasın!"” 

Doç. Dr. Ömer MÜFTÜOĞLU: “Mehmet Akif’e 

Göre Millete İstiklali Hak Ettiren Sebep: Hakk’a 

Tapmak” 

Stajyer Avukat Muhammed Halid KAFADAR: 

“İstiklal Marşımızın Hukuki Açıdan Değeri” 

Görev

li 
Arş. Gör. M. İbrahim ERDEN 

 
1. Oturum Bağlantı Adresi:  

 

https://zoom.us/j/91854104532?pwd=TTRuYTZY

RXNiQlFrQU1jaG9rM1F1Zz09 

Meeting ID: 918 5410 4532 

Passcode: 178677 

https://zoom.us/j/91854104532?pwd=TTRuYTZYRXNiQlFrQU1jaG9rM1F1Zz09
https://zoom.us/j/91854104532?pwd=TTRuYTZYRXNiQlFrQU1jaG9rM1F1Zz09
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14.00-

15.15 

2. OTURUM 

MEHMET AKİF ERSOY VEDİSİPLİNER 

ÇEŞİTLİLİK 

Moderatör: Prof. Dr. İsa ÇELİK 

Prof. Dr. İsa ÇELİK- Dr. Öğr. Üyesi Mikail DUMLU: 

“Mehmet Akif Ersoy ve Tasavvuf” 

Doç. Dr. Mehmet TEYFUR: “Mehmet Akif’in 

Eğitim Anlayışı” 

Dr. Öğr. Üyesi Musa TURŞAK: “Mehmet Akif 

Ersoy’un Tefsir Anlayışı” 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÜN: “Mehmet Akif Ersoy’un 

Temel İtikadî Meseleler Bağlamında Kelâm İlmine 

Katkıları” 

Görev

li 
Arş. Gör. Ahmet BİNGÖL 

 
2. Oturum Bağlantı Adresi:  

  

https://zoom.us/j/93449129929?pwd=cjVEbXhiZD

hXRENXbDh6NHFudnpXdz09 

Meeting ID: 934 4912 9929 

Passcode: 653552 

https://zoom.us/j/93449129929?pwd=cjVEbXhiZDhXRENXbDh6NHFudnpXdz09
https://zoom.us/j/93449129929?pwd=cjVEbXhiZDhXRENXbDh6NHFudnpXdz09
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14.00-

15.15 

3. OTURUM 

MEHMET AKİF ERSOY’DA MİLLET VE 

ÜMMET BİLİNCİ 

Moderatör: Prof. Dr. Recep ARDOĞAN 

Prof. Dr. Recep ARDOĞAN: “İmanda Aidiyet 

Bilinci Açısından Âkif'in Irk ve Ümmet Olgusuna 

Yaklaşımı” 

Doç. Dr. Adil ŞEN: “Mehmet Akif’te Ümmet Fikri 

ve Ayrılıkçı Hareketlere Bakışı” 

Dr. Hakan KAYA: “Ahmed-i Hânî’de Yönetici 

Algısı ve Zamanının Yöneticilerine Bakışı” 

Dr. Mansur YAYLA: “Mehmet Akif Ersoy'un Millî 

Mücadele Ruhu” 

Görev

li 
Arş. Gör. Mehmet SALİH 

 

3. Oturum Bağlantı Adresi: 

https://zoom.us/j/95592603559?pwd=cDZOa2NXT

nZhR1JXZWtsYkdpVGFWdz09 

Meeting ID: 955 9260 3559 

Passcode: 754049 

5. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU: 

“BÜTÜN YÖNLERİYLE MEHMET AKİF ERSOY ve 

İSTİKLAL MARŞI” 

PROGRAMI 

(01.10.2021 Cuma) 

https://zoom.us/j/95592603559?pwd=cDZOa2NXTnZhR1JXZWtsYkdpVGFWdz09
https://zoom.us/j/95592603559?pwd=cDZOa2NXTnZhR1JXZWtsYkdpVGFWdz09
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Saat Program 

 
İKİNCİ TUR OTURUMLARI 

15.30-

16.45 

1. OTURUM 

MEHMET AKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNİN 

YÖNTEM VE İÇERİK BAKIMINDAN 

ANALİZLERİ 

Moderatör: Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK 

Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK: “Mehmet Akif’in 

Safahatta Sözünü Ettiği İdeal Şahsiyet: 

Rahmetullah Hindî Efendi ve Osmanlı ile 

İlişkileri” 

Doç. Dr. Mehmet Salih GECİT: “Şeyh Ahmed-i 

Hânî ve Mehmet Akif'in Şiirlerinde İtikadi 

Meselelerin Mukayesesi” 

Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ: “Mehmet Akif Ersoy’un 

“Bir Mersiye” Adlı Şiiri ile Ahmed-i Hânî’nin “Kanê 

Muhammed Beg Gelo? Ka Padîşahê Serhedan?” Adlı 

Şiirinin Şekil ve İçerik Bakımından 

Karşılaştırılması” 

Doç. Dr. Cavid QASIMOV- Doktora Öğrencisi Murat 

YILDIZBAŞ: “Mehmet Akif Ersoy ve “Barikatü’s-

suyufi’d-Dağıstaniyye fi ba’d-ı Gazavatü’ş- 

Şamiliyye” isimli eserin İstanbul’da yayınlanması” 

Dr. Öğr. Üyesi Müzahir Kılıç, “Mehmet Akif’in 

Manzum Hikâyeciliği: ‘Hasta’ Örneği” 

Görev

li 
Arş. Gör. Seyit Ali ALBAYRAK 
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1. Oturum Bağlantı Adresi:  

 

https://zoom.us/j/97347647865?pwd=K1h3dmZpT

CtDUFA5RTRpc1F1VnlvQT09 

Meeting ID: 973 4764 7865 

Passcode: 499699 

15.30-

16.45 

2. OTURUM 

MEHMET AKİF ERSOY VE DİĞER ŞAİR, 

YAZAR, MÜTEFEKKİRLER 

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet TEYFUR 

Doç. Dr. Bağır BABAYEV: “Türk Dünyasını 

Aydınlatan Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin 

Cavid'in Türk Ruhu, İslami Duyguları ve Türk 

Gençliğinin Mutlu Geleceği İçin Umutları” 

Doç. Dr. Reşad ASGEROV- Doç. Dr. Bağır 

BABAYEV: “Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet 

Cavad'ın Eserlerinde Bağımsızlık Mücadelemizin 

Şanlı İşaretinin Zikri” 

Doç. Dr. Yusif HÜSEYNOV - Doç. Dr. Reşad 

ASGEROV: “Mehmet Akif Ersoy ve Muhammed 

Hadi Eserlerinde Özgürlük, Bağımsızlık ve 

Şehitlik” 

Öğr. Gör. Mehmet Latif BAKIŞ: “Geç Osmanlı ve 

Erken Türkiye Döneminde Bir Kurtuluş Önerisi 

Olarak “Milliyetçilik” Düşüncesi ve Akif’in 

Perspektifi: Ülken ve Gökalp’in Milliyetçilik 

Görüşleri ile Mukayeseli Olarak Bir 

Değerlendirme” 

https://zoom.us/j/97347647865?pwd=K1h3dmZpTCtDUFA5RTRpc1F1VnlvQT09
https://zoom.us/j/97347647865?pwd=K1h3dmZpTCtDUFA5RTRpc1F1VnlvQT09
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Arş. Gör. Nurettin KARAKUŞ: “Millî Mücadele’de 

Bestekâr Bir Paşa: Kazım Karabekir ve Hür Vatan 

Marşı” 

Görev

li 
Arş. Gör. Kâmil ÇAYIR 

 
2. Oturum Bağlantı Adresi: 

 

https://zoom.us/j/92412770923?pwd=NS9LSVZvN

DJqVWJhaEdGQ0RsSWpXdz09 

Meeting ID: 924 1277 0923 

Passcode: 469783 

15.30-

16.45 

3. OTURUM 

MEHMET AKİF’TE TOPLUM VE 

TOPLUMSAL MESELELER 

Moderatör: Prof. Dr. Ahmet ERKOL 

Prof. Dr. Ahmet ERKOL: “Kader ve Tevekkül 

Söylemleri Kıskacında Müslüman Toplumunun 

Yaşadığı Sefalet ve Mehmet Akif’in Eleştirisi” 

Dr. Öğrt. Üyesi Saadet ALTAY: “Mehmet Akif 

Ersoy’un Yaşadığı Dönem Müslüman 

Toplumunun Ahiret Anlayışına Eleştirel 

Yaklaşımı” 

Ayda KARGAR (Doktora): “Kadın, Yabancılaşma 

ve Mehmet Akif’in Düşüncesinde Karşılığı” 

Uzm. Dr. Sinan DOĞAN: “Mehmet Akif’te Toplum 

Düzen ve Şebâb-ı Münevverler’in Rolü” 

https://zoom.us/j/92412770923?pwd=NS9LSVZvNDJqVWJhaEdGQ0RsSWpXdz09
https://zoom.us/j/92412770923?pwd=NS9LSVZvNDJqVWJhaEdGQ0RsSWpXdz09
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Görev

li 
Arş. Gör. Büşra ÖZDEMİR 

 
3. Oturum Bağlantı Adresi: 

 

https://zoom.us/j/98272895644?pwd=ZHl5QjZMZ

mJsYlIwbmtBZEJTb0I3Zz09 

Meeting ID: 982 7289 5644 

Passcode: 141152 

15.30-

16.45 

4. Oturum 

MEHMET AKİF’TE DİL VE DİN MESELELERİ 

Moderatör: Doç. Dr. Zeki TAN 

Doç. Dr. Zeki TAN: “İlim Amel İlişkisi Bağlamında 

Mehmet Akif Ersoy” 

Dr. Öğr. Üyesi Ali SEVDİ: “M. Akif Ersoy’un 

Dil/Lisân Öğrenme İştiyakı ve Yeteneği” 

Dr. Öğr. Üyesi Ferit DİNÇER: “Mehmet Akif 

Ersoy’un Bazı şiirlerine Serlevha Etmiş Olduğu 

Âyetlerin Tahlîli” 

Dr. Öğr. Üyesi Hayati TETİK- Yüksek Lisans 

Öğrencisi Elif AYDIN: “Mehmet Akif Ersoy’un 

Kaleminde Dinin İzleri” 

Görev

li 
Arş. Gör. Emrullah BOLAT 

 
4. Oturum Bağlantı Adresi:  

https://zoom.us/j/98272895644?pwd=ZHl5QjZMZmJsYlIwbmtBZEJTb0I3Zz09
https://zoom.us/j/98272895644?pwd=ZHl5QjZMZmJsYlIwbmtBZEJTb0I3Zz09
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https://zoom.us/j/98554903858?pwd=eWhlSFh3ZX

VOdFQ0STM1UzcxbEw0Zz09 

Meeting ID: 985 5490 3858 

Passcode: 702190 

 
KAPANIŞ OTURUMU/SONUÇ BİLDİRGESİ 

17.00-

18.00 

Prof. Dr. Âdem YERİNDE (Düzenleme Kurulu 

Başkanı) 

Prof. Dr. Ahmet ERKOL (Mardin Artuklu 

Üniversitesi) 

Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ (Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi) 

Doç. Dr. Bağır BABAYEV (Nahçıvan Devlet 

Üniversitesi) 

Görevl

i 

Arş. Gör. Emrullah BOLAT- Oturum 4 ile 

yönetilecek 

 

Kapanış Oturumu Bağlantı Adresi: 

https://zoom.us/j/92774280967?pwd=VjlXK200Qks

wTWdiN09ZUEFkSlRGZz09 

Meeting ID: 927 7428 0967 

Passcode: 911716 

 

 

  

https://zoom.us/j/98554903858?pwd=eWhlSFh3ZXVOdFQ0STM1UzcxbEw0Zz09
https://zoom.us/j/98554903858?pwd=eWhlSFh3ZXVOdFQ0STM1UzcxbEw0Zz09
https://zoom.us/j/92774280967?pwd=VjlXK200QkswTWdiN09ZUEFkSlRGZz09
https://zoom.us/j/92774280967?pwd=VjlXK200QkswTWdiN09ZUEFkSlRGZz09
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AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI 

Prof. Dr. Âdem YERİNDE (AİÇÜ/İİF Dekanı) 

Sayın Rektörüm, 

Sayın Dekanlarım, 

Değerli bilim insanları,  

Saygı değer katılımcılar ve sevgili öğrenciler;  

Rektörlüğümüzün himayesi ve İslami İlimler Fakültemizin 

organizasyonunda düzenlenen “Bütün Yönleriyle Mehmet Akif 

Ersoy ve İstiklal Marşı” temalı 5. Uluslararası Ahmed-i Hâni 

Sempozyumu’na teşriflerinizden dolayı sizlere en samimi şükran 

duygularımı arz eder sevgi ve saygılar sunarım. 

Hoş geldiniz şeref verdiniz.  

Bugün burada Ağrı ilimizin Doğubayazıt ilçesinde medfûn 

bulunan Anadolu’muzun erenlerinden alim mütefekkir ve 

mutasavvıf Ahmed-i Hâni’ye ithafen Uluslararası Ahmed-i Hâni 

Sempozyumu üst başlığıyla Rektörlüğümüzün himayesi ve 

Fakültemizin organizasyonunda her yıl gerçekleştirilen 

uluslararası bilim şöleninin beşincisinin açılışı münasebetiyle bir 

araya gelmiş bulunuyoruz.  

Türkiye büyük millet meclisi tarafından 2021 yılının istiklal 

marşı yılı ilan edilmesi ve 2021/6 sayılı cumhurbaşkanlığı 

genelgesiyle bu yılın Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak 

çeşitli etkinliklerle kutlanması önerilmesi sebebiyle bir milleti 

ayakta tutan milli ve manevi değerleri istiklal marşında ve diğer 

eserlerinde tecessüm ettiren Mehmet Âkif Ersoy’un bu mirasının 

gelecek nesillere aktarılması onun duygu ve düşüncelerinin 

İstiklal ve İstikbal ideallerinin toplumca yaşanılması ve 

yasatılmasına katkı vermek amacına matuf olarak uluslararası 
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Ahmed-i Hâni Sempozyumunun bu yılki teması “Bütün 

Yönleriyle Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı” olarak 

belirlenmiştir.  

Özgünlük bağımsızlık ve milli mücadelenin en önemli 

belgelerinden biri olan ve 12 Mart 1921’de milli marş olarak 

kabul edilen İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 100. yılı olması 

münasebetiyle Gazi Meclisimiz, 2021 yılını “İstiklal Marşı Yılı” 

olarak kabul edip ilan etmiştir. Büyük zorluklarla kazanılmış 

bağımsızlık mücadelesinin abidevi ifadesi olan milli marşımız, 

milletimizin ortak benlik ve kimliğini temsil etmektedir. İstiklal 

Marşı’mızın şairi Mehmet Âkif Ersoy, aziz milletimizin destansı 

istiklal mücadelesine tüm benliğiyle katılmış, vaaz ve 

hutbeleriyle, nutuk ve şiirleriyle milletimizin hislerine tercüman 

olmuş, milli mücadelenin en zor günlerine şehir şehir dolaşarak 

topyekûn milletimizi milli mücadeleye katılmaya davet etmiş, 

umutsuz olmak için her türlü olumsuzlukların ve güçlüklerin 

yaşandığı bir süreçte milletimize umut aşılamış, büyük bir 

mücadele ile kazanılan istiklal savaşımızı muhteşem mısralara 

dökerek abideleştirmiştir. Münevver kişiliğiyle milli mücadele 

yıllarında Anadolu’yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık ateşinin 

alevlenmesine önemli katkılar sunan, bu yüzden aziz milletimizin 

gönlünde müstesna bir yer edinen Mehmet Âkif Ersoy’un birlik, 

beraberlik, bağımsızlık ve vatan tutkusunu dini ve milli 

değerimizle harmanlayarak işlediği eserleri milli ve dini 

benliğimizi besleyen zengin kültür kaynaklarımız arasında yer 

almıştır ve yer almaya da devam edecektir. Milli şairimizin 

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez;/ Toplu vurdukça 

yürekler onu top sindiremez” mısraları birliğimizi, 

beraberliğimizi kardeşliğimizi korumanın istiklal ve istikbalimiz 

açısından ne denli önemli olduğunun en veciz ifadeleri haline 

gelmiştir. Millî mücadele hareketine fiilen katılma kararı alan 

Mehmet Âkif, 1920 Şubat’ında gittiği Balıkesir’de Zağanos Paşa 

Camii ile çeşitli yerlerde halkı birlik olmaya ve emperyalist 
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güçlere karşı direnmeye davet ve teşvik maksadıyla vaaz ve 

konuşmalar yapmıştır. Bu yönüyle milli mücadelenin manevi 

lideri unvanını hak etmiştir.  

Mücadele yıllarında Maarif Vekâletinin açtığı milli marş 

yarışmasına 724 şiir gelmiş olmakla beraber hiçbiri nitelikli ve 

yeterli bulunmamıştır. Bunun üzerine önerilen maddi mükâfat 

sebebiyle yarışmaya katılmayan Mehmet Akif’ten ısrarla bir marş 

yazması istenmiştir. O da mükâfat şartının kaldırılması üzerine 

şiirini tamamlayarak teslim etmiştir. Türkiye büyük millet 

meclisinin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda ayakta dinlenerek 

okunan şiiri ittifakla milli marş olarak kabul edilmiştir.  

Bu münasebetle bir kere daha başta milli şairimiz Mehmet 

Akif Ersoy olmak üzere milli mücadelenin zafer ve bağımsızlıkla 

sonuçlanmasında katkısı bulunan bütün şehitlerimize ve 

gazilerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, kendilerini minnet ve 

şükranla yâd ediyoruz.  

Öğleden sonra 14:00’da başlayıp 17:00’deki kapanış 

oturumuyla sona eren eş zamanlı ve ardışık dokuz oturumlu 

sempozyumumuzda başlıca; Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal 

Marşı, Mehmet Âkif Ersoy ve disipliner çeşitlilik, Mehmet 

Âkif Ersoy ve millet ve ümmet bilinci, Mehmet Âkif Ersoy’un 

şiirlerinin yöntem ve içerik açısından analizleri, Mehmet Âkif 

Ersoy ve diğer şair,  yazar ve mütefekkirler, Mehmet Âkif’te 

toplum ve toplumsal meseleler, Mehmet Âkif’te dil ve din 

meseleleri gibi temalar otuz kadar bilimsel bildiriyle ele alınıp 

değerlendirilmiştir.  

Düzenleme kurulu başkanı olarak sempozyumun hayırlı ve 

hayırlara vesile olmasını dilerken iştiraklerinizle bizleri 

onurlandıran siz değerli konuklarımıza sempozyumun 

düzenlenmesinde emeği geçen başta sayın Rektörümüz olmak 

üzere Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin bütün idari ve 

akademik personeline, pandemi dolayısıyla çevrimiçi olarak icra 
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edilen sempozyumun sorunsuz tamamlanması için değerli 

vakitlerini ayırarak bizlere her türlü teknik desteği veren Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim Merkezinin yönetici 

ve çalışanlarına, İslami İlimler Fakültesi idari ve akademik 

personeline, hususen baştan itibaren işin mutfağında yer alan 

sempozyum düzenleme kurulu üyelerine ve değişik üniversite ve 

araştırma merkezlerinden bildirileriyle sempozyuma katkı veren 

değerli bilim insanlarına ve katılımcılara şükranlarımı arz eder, 

saygılar sunarım. 

 

Prof. Dr. Âdem YERİNDE 

Düzenleme Kurulu Başkanı 
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Değerli bilim insanları,  

Geleceğimizin teminatı sevgili genç araştırmacılar, 

 Saygıdeğer dinleyiciler, 

 Öncelikle bilimin sevgiyle bütünleştiği üniversite 

parolasıyla bilimsel akademik çalışmalarına hız veren 

üniversitenizde sizleri sanal ortamda da olsa ağırlamaktan onur 

duyduğumuzu ifade eder, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. 

Yılı olması Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılın 

Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı yılı ilan edilmesi münasebetiyle 

üniversitemiz tarafından organize edilen Mehmet Âkif ve İstiklal 

Marşı temalı 5. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumumuza 

hoş geldiniz diyor, programımızın merhum Âkif’in ve milli 

marşımızı anlamaya katkı sunmasını ümit ediyor, programda 

emeği geçen tüm araştırmacılara şimdiden teşekkür ediyorum.  
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Değerli bilim insanları, bazı saygıdeğer şahsiyetler vardır 

ki; fikirleri, yaptıkları, tarihte bıraktıkları unutulmaz izleri, 

milletlerin geleceklerine yön veren duruşları ve milletinin 

gönlünde sahip oldukları müstesna değerleriyle geçen zamana 

rağmen hatıraları her dem tazedirler. Daima saygı ve minnetle yad 

edilirler. Ve asla unutulmazlar. Bu abidevi şahıslardan biri de 

Mehmet Âkif Ersoy’dur. Kalbi vatan sevdası ve İstiklal aşkıyla 

dolu şair Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı devletimizin ve 

milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı Türk 

Milletinin yurt ve bayrak sevgisini özgür ve bağımsız yaşama 

tutkusunu haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var 

olma mücadelesini ölümsüzleştiren dizelerdir. Mehmet Âkif 

Ersoy, İstiklal Marşı ile her köşesi işgal edilmiş bir vatanın Sünni-

Alevi Kürt Türk Arap Çerkez Kadın Erkek genç yaşlı demeden 

her bireyine topyekûn millet olma şuurunu aşılamıştır. İstiklal 

marşı vatanın her karış toprağı şehitlerin ve gazilerin kanıyla 

yıkanırken çektikleri acılara sıkıntılara akıttıkları gözyaşlarına 

yaşadıkları onca yokluğa rağmen bir an olsun inancını 

yitirmeyenlerin imanı sarsılmayanların bağımsızlık aşklarını 

kaybetmeyenlerin haykırışı ve kararlılığıdır. Osmanlı devletinin 

yıkılış yıllarını yaşayan baba yurdu Arnavut’un elimizden çıkısını 

gören, birinci dünya savaşı mağlubiyetinin acısını iliklerinde 

hisseden, Osmanlının haritadan silinişine şahit olan Mehmet Âkif 

Ersoy ümidini asla kaybetmemiş, zor şartlara rağmen Asımın 

nesli olarak isimlendirdiği bu milletin umudu olacak bir neslin 

inşası için ter dökmüştür. Akif vatan şairi öğretmen, vaiz, hafız, 

Kur’an mütercimi, milletvekili, veteriner hekim ve aynı zamanda 

bir sporcudur. Ama belki de daha çok önemli olan, bir ümmet ve 

bir ümit neslinin mimarıdır. Mesela safahatta yer alan yedi 

kitaptan altıncısı olan Asım, ideal neslin yol işaretlerini çizer. 

Özellikle Âkif’in idealize ettiği nesli diri tutan imandır. Âkif’in 

Asım’ı haksızlıklar karşısında susmayan, zalime zulmünü 

haykıran, özgürlüğüne düşkün, sağlam, karakterli bir gençtir. 
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“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; / gelenin keyfi 

için geçmişe kalkıp sövemem” diye haykırışta bulunmuştur.  

Değerli misafirler, değerli bilim insanları, ana hatlarıyla arz 

etmeye çalıştığım Mehmet Âkif merhumum ideal neslinin 

konuyla ilgili uzun araştırmalar yapan bir araştırmamızın 

ifadesiyle Asımın nesli derken iman, irfan, fazilet ve bilgiyle 

donanmış, karakterli, ahlaklı, kişilikli, vatanına milletine ve 

dinine sahip çıkan dahası bunları yüceltmek için tüm imkanları 

seferber eden bir gençlik olarak tanımlıyor. Bu örnek neslin dün 

olduğu gibi bugün de insanlık önünde bir ümit ışığı olarak 

durduğunu, Âkif’in duruşunun bizlere ve gençlerimize ilham 

vermeye devam ettiğini ifade etmek istiyorum.  

Üniversitemiz, tüm bilimsel çalışmalara verdiği desteğe 

ilaveten her yıl en az iki uluslararası kongre düzenlemektedir. 

Açılışını yaptığımız “Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı” 

temalı 5. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu’muza 

ilaveten iki hafta önce yaptığımız 5. Uluslararası Temel ve 

Uygulamalı Bilimler Kongresi, 26 Ekim’de 6.  Uluslararası 

Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 15 Kasım’da (2021 

tarihli hepsi) Irak İmam Âzam Fakültesi ile ortak I. Uluslararası 

İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu bunlardandır. 

Ayrıca 22 Aralık’ta ise Atatürk Üniversitesi’yle ortak 

Uluslararası Yapay Zekâ Transhümanizm, Posthümanizim 

ve Din Sempozyumu’nu da inşallah gerçekleştireceğiz.  

Konferansımıza teşrif eden tüm konuşmacılara, katkı veren 

katılımlardan dolayı teşekkür ederim. Sempozyumumuzun 

düzenlenmesi içi uzun bir zamandır hazırlık çalışmalarını 

özveriyle yürüten başta düzenleme kurulu başkanı sayın Prof. 

Dr. Âdem Yerinde hocamız olmak üzere tüm çalışma 

arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Dünyayı sarsan bu 

pandemi sürecinin son bulması ve bundan sonraki bilimsel 

etkinliklerin siz saygıdeğer bilim insanları ile yüzyüze 
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gerçekleştirilmesini ümit ederek; “Bir abide istersen eğer Ağrı’ya 

git;/ Yükseklerden gelen büyük çağrıya git” diyen Arif Nihat 

Asya’nın da davetini yenileyerek Nuh’un gemisiyle dirilişin 

sembolü olan ilimizde ve bilimi sevgiyle kaynaştıran 

üniversitemizde sizleri ağırlamaktan onur duyduğumu ifade eder, 

sizlere en kalbi saygılarımı sunarım.  

Son olarak İstiklal Marşı’mızın yazarı, vatan şairimiz 

Mehmet Âkif Ersoy’u, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal 

etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tekrar 

hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. 

Prof. Dr. Abdülhalik KARABULUT  

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü 
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1. OTURUM 

MEHMET AKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNİN YÖNTEM VE 

İÇERİK BAKIMINDAN ANALİZLERİ 
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 “İSTİKLAL MARŞI ÖZELİNDE TÜRK MİLLETİNİ 

GÜÇLÜ KILAN DİNÎ VE MİLLÎ DEĞERLER” 

Âdem YERİNDE 

Özet 

 İstiklâl Marşı, henüz İstiklâl Savaşının kazanılıp 

Cumhuriyetin ilân edilmesinden önce 1921 yılında kaleme 

alınmış ve kabul edilmiştir. Millî Mücadeleye bütün ruhu ve 

benliğiyle katılan Mehmet Akif Ersoy, istiklal harbine fiilen 

iştirak edenlerle aynı duygu ve inançları paylaştığından, Büyük 

Millet Meclisi’nde 12 Mart 1337 (1921) günü reye konulup 

«Millî Marş» olarak kabul edilen şiirinde, Milli Mücadele 

yıllarının en gerçekçi tercümanı olmuş, istiklal mücadelesi 

yıllarında Mehmetçiğin ve Türk milletinin sahip olduğu duygu ve 

inançları dile getirmiştir. 

İstiklâl Savaşı; Balkan Savaşları ve Birinci Dünya 

Savaşının ardından son vatan toprağına yönelik emperyalist 

güçlerin hayâsız saldırılarını püskürtmek için verilen bir ölüm-

kalım mücadelesidir. Böyle kader anlarında; din, iman, vatan, 

millet, bayrak, hürriyet ve istiklâl gibi değerlerin farkına varılır 

ve bu değerler uğruna ölüm göze alınır. İşte "İstiklâl Marşı"nın 

üstün tarafı, Akif’in derin bir kültürle milletinin ıstıraplarını ve 

“Din”, “Hak”, “İman”, “Vatan”, “Millet”, “Bayrak”, “Hürriyet” 

ve “İstiklal” gibi ortak değerlerini bizzat yaşayarak ve inanarak 

orada mısralara dökmesindedir.  

Çalışmada; İstiklal Marşı’nda yer alan ve İstiklal savaşı 

yıllarında ordumuzun ve milletimizin sahip olduğu dinî inanç ve 

millî duyguları yansıtan ifadeler incelenecek, Akif’in o duygu ve 

inançları destekleyici/açıklayıcı nitelikteki diğer bazı şiirlerine de 

yer verilecektir. 

 
 İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi/Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi İslami 

İlimler Fakültesi Dekanı 
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Anahtar Kelimeler: Adem Yerinde, İstiklal Marşı, 

Mehmet Akif, İstiklal Savaşı. 

 

Religious and National Values in the Turkish National 

Anthem, which Make the Turkish Nation Strong 

Absract 

The National Anthem was written and accepted in 1921, 

before the Independence War was won and the Republic was 

declared. It’s author Mehmet Akif participated in the National 

Struggle with all his soul and self, sharing the same feelings and 

beliefs with those who actually fought at the front lines. So the 

National Anthem is the most realistic epic of the years of the 

National Struggle. Akif just translated the feelings and beliefs of 

the Turkish Nation during the independence struggle. 

War of Independence was a life/death struggle to repel the 

indecent attacks of the imperialist powers against the last 

homeland of Ottoman Empire. In such moments of destiny; 

values such as religion, faith, homeland, nation, flag, freedom and 

independence are more realized and death is risked for these 

values. The supreme side of the "National Anthem" is that Akif 

puts by his deep cultural background and sentiment, his nation’s 

sufferings and common values into verses such as "Religion", 

"Allah/Right", "Faith", "Homeland", "Nation", "Flag", "Liberty", 

"Independence"…  

In the study; The Concepts in the National Anthem, that 

reflect the religious beliefs and national notions of our army and 

our nation during the years of the Independence War will be 

examined. 

Key Words: Turkish National Anthem, Mehmet Akif, 

Independence War,  
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GİRİŞ 

İstiklâl Marşı, henüz İstiklâl Savaşının kazanılıp 

Cumhuriyetin ilân edilmesinden önce 1921 yılında kaleme 

alınmış ve kabul edilmiştir. Marş devrin en ünlü şairlerinden 

Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkmıştır. İstiklâl Savaşına 

bütün ruhu ve benliğiyle katılan Mehmet Akif, savaşa fiilen 

iştirak edenlerle aynı duygu ve inançları paylaştığından gerek o 

zorlu sürecin gerekse Mehmetçiğin en gerçekçi tercümanı 

olmuştur.  

Anadolu’daki bozguncu faaliyetleri önlemek, düşmana 

karşı Anadolu’nun kurtarılmasının lüzumunu anlatmak için 

oluşturulan irşat heyetinden bazı kimseler, Batı Cephesi 

Komutanı İsmet Paşa ile görüşerek kendisinden askerin millî 

ruhunu ve manevi gücünü yükseltecek bir vatan yahut istiklâl 

marşının yazılıp bestelenmesini rica ederler. Bunun üzerine 

Maarif Vekili Dr. Rıza Nur imzasıyla 18 Eylül 1920 tarihinde 

vilâyetlere bir genelge gönderilerek “Türk Devleti’nin ebediyen 

yaşayacağını, Anadolu’da verilmekte olan millî mücadelenin 

ruhunu, Türk milletinin istiklâl aşkını dile getirecek bir millî marş 

güftesinin yazılması için yarışma açıldığı…” bildirilir.1  

Genel bir yaklaşım olarak yalnızca içinde yaşadığı 

toplumun gerçeklerini dile getirip meselelerine çözüm aramak 

üzere edebiyatta realizm akımını benimseyen Akif’in2, İstiklal 

Marşı’nı tam da zikri geçen genelgedeki hedefi gerçekleştirecek 

bir üslup ve içerikte yazmaya muvaffak olduğu söylenebilir. 

Onun en etkili şiirlerini kaleme aldığı 1908-1922 yılları Osmanlı 

Devleti’nin en buhranlı; siyasî istikrarsızlığın ve savaşların en 

 
1 Yaşar Çağbayır, İstiklâl Marşı'nın Tahlili, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, Mayıs 2015, 208-209. 
2 Akif, şiirdeki tarzını Süleymaniye Kürsüsünde adlı kitabında; “Hayır! 

Hayal ile yoktur benim alışverişim;/İnan ki her ne demişsem, görüp de 

söylemişim” dizeleriyle dile getirir. 



Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı 

50 

 

yoğun olarak yaşandığı yıllardır. Balkan savaşları sırasında 

memleketin içine düştüğü güç durum karşısında umutsuzluğa 

kapılmamak, birlikten ayrılmamak ve orduya yardımcı olmak 

gibi konularda Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye camilerinde 

vaazlar veren ve Hakkın Sesleri’ndeki şiirlerini kaleme alan 

Akif, Millî Mücadele yıllarında da mücadeleye fiilen katılma 

kararı almasının ardından Balıkesir’e gitmiş, Kuvâ-yi 

Milliyeciler’le görüşmüş, Zağanos Paşa Camii ile çeşitli yerlerde 

halkı birliğe ve direnişe davet ve teşvik eden konuşmalar 

yapmıştır.1 Milli mücadeledeki manevî rolü sebebiyle: kendisine 

“Millî Mücadele’nin mânevî lideri” unvanı layık görülmüştür.2 

Yine, Heyet-i Temsîliyye’nin davetiyle gizlice Ankara’ya 

gitmiş (24 Nisan 1920), Hacı Bayram Camii’nde vaazlar vermiş, 

ardından Eskişehir, Burdur, Sandıklı, Dinar, Afyon, Antalya, 

Konya, Kastamonu gibi şehirlerde halka ve cephelerde askerlere 

hitaben millî mücadeleyi teşvik eden vaaz ve konuşmalarına 

devam etmiştir. Bunların en önemlisi Kastamonu Nasrullah 

Camii’ndeki vaazıdır. Millî mücadelenin en kritik anında 

Nasrullah Camii kürsüsünde yaptığı uzunca vaazında Türk 

halkına söyle seslenmişti: 

«Bizi mahv için tertîb edilen mu‘âhede-i sulhiyye 

paçavrasını mücâhidlerimiz şark tarafından yırtmaya başladılar. 

Şimdi beri taraftaki dindaşlarımıza düşen vazife Anadolu’muzun 

diğer cihetlerindeki düşmanları denize dökerek o murdar 

paçavrayı büsbütün parçalamaktır. Zira o parçalanmadıkça İslâm 

için bu diyârda beka imkânı yoktur!»3 

 
1  Mehmet Akif’in Zağanos Paşa Camiindeki konuşmasının tam metni için bkz. 

Mehmet Bayyiğit, “Mehmet Akif Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir’de”, 

Mehmet Akif Ersoy’a Saygı, ed. Mehmet Bayyiğit, Balıkesir, 2022, 205-214. 
2  Millî Şairimiz Mehmet Akif’i anlatmak için söylenenler hakkında bkz. Eşref 

Edib, “İstiklal Marşı Değişir mi?”, Yeni Sabah Gazetesi, 10 Haziran 1940. 
3  M. Akif Ersoy, “Nasrullah Kürsüsünde”, Sebîlürreşâd, 15 Rebîulevvel 

1339/25 Teşrînisâni 1336, c.18, sy. 464, Meşrutiyetten Cumhuriyet’e Yakın 



V. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu 

51 

 

Akif’in bu vaazı, son derece kapsamlı bir bakış açısıyla 

dünyanın o günkü siyasî vaziyetini tahlil edip Sevr 

Antlaşması’nın Türk halkı için nasıl bir felâkete yol açacağını 

izah eden, bu sebeple anlaşmanın yırtılıp atılarak Batılı 

sömürgecilerin karşısına iman ve silâhla çıkılmasını hayatî bir 

mecburiyet olarak telkin eden önemli bir belge niteliğindedir. 

Akif’in bu vaazı ve sair konuşmaları, halk ve asker üzerinde etkili 

olacağını düşünülerek birkaç defa basılıp Anadolu’nun her 

tarafına ve cephelere dağıtılmıştır.1 Bu cihetle Akif, Millî Marş 

olarak kabul edilen şiirinde esasen istiklal mücadelesi yıllarında 

milletin sahip olduğu duygu ve inancı dile getirir.  

İstiklal Marşı sadece bir şiir değil, aynı zamanda ruhları 

coşturan bir hamaset ve belâgat abidesi idi. Tarihi kayıtlara göre 

Büyük Millet Meclisi’nde Maarif Vekili Hamdullah Subhi Bey 

tarafından okunduğu zaman heyecan ve tezahürat son haddini 

bulur; her mısraı, her kıtası sürekli alkışlarla kesilir. Nihâyet 12 

Mart 1337 (1921) günü Meclis’te verilen takrirler reye konulup 

«Millî Marş» olarak kabul edilir ve müteakiben bütün mebuslar 

ayağa kalkarak Maarif Vekilinin tekrar okuduğu Marşı, büyük bir 

vecd ve heyecan içinde ayakta dinlerler.2 İstiklal Marşını ayakta 

alkışlayanlar arasında Meclis Reisi Mustafa Kemal Paşa da 

vardır. İstiklâl Marşı’nı kabul eden Büyük Millet Meclisi kültür 

ve heyecan bakımından yüksek bir seviyede idi. Hatta Meclisin o 

devir Türkiye'sinin en aydın, en değerli, en milletsever 

 
Tarihimizin Belgesi: Sebîlürreşâd Mecmuası 1908-1925, Proje Yürütücüsü: 

M. Ertuğrul Düzdağ, İstanbul: Bağcılar Belediyesi 2020, 276. 
1 Mehmet Akif’in Nasrullah Camii vaazının milli mücadeledeki etkisi ve 

sonuçlarına dair geniş bilgi için bkz. Sinan Şahin, “Millî Mücadele 

Döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir 

İnceleme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19/ 2, 

Aralık 2017, 311-338. 
2 O günleri Eşref Edib’in kaleminden okumak için bkz. Eşref Edip, Mehmet 

Âkif Hayatı, Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları, Sebilürreşad Neşriyatı, 

1962, 162-165; Ayrıca bkz. Mahir İz, Yılların İzi, İstanbul: Kitabevi 

Yayınları, Nisan 2000, 161. 
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şahsiyetlerini bir arada topladığı söylenebilir.1 Buna göre İstiklal 

Marşı, Hasan Basri Çantay’ın ifadesiyle, «Son mücadelemizin 

ruhunu terennüm» eden bir marştır. O marşı alkışlarla ve 

«ekseriyyeti azîme ile» kabul eden de İstiklâl savaşının tarihî ve 

millî kahramanı Büyük Millet Meclisidir. İstiklâl marşı o 

günlerde hâkim olan kutsal zihniyetin tam ifadesi ve tarihidir. 

Tarihî gerçekler ve hâdiseler nasıl değiştirilemezse, İstiklâl 

marşımız da değiştirilemez.2  

İstiklâl Marşı’nın muhtevasının Akif'in zihninde, Balkan 

Harbi sırasında oluşmaya başladığı görülür. O bunu, muhtelif 

metinlerde on yıl boyunca parça parça ifade etmiş, hatta Berlin 

Hatıraları’nın sonunda iş İstiklâl Marşı’nın ilk kelimesini 

kullanmaya kadar varmıştır. Orada der ki: 

– Korkma; Cehennem olsa gelen göğsümüzde 

söndürürüz;/Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz!3 

İstiklal Marşı Yunanlıların İzmir ve Bursa’dan sonra 

Kütahya ve Eskişehir’i ele geçirerek Sakarya vadisi boyunca 

mevzilenip Ankara’yı tehdit etmeye başladığı, Meclis’in 

Kayseri’ye, hatta Sivas ve Malatya gibi daha içerilerdeki şehirlere 

taşınmasının konuşulmaya başlandığı son derece kritik bir 

dönemde kaleme alınır. Adetâ Fuzûlî’nin: “Dost bî-perva, felek 

bî-rahm, devran bî sükûn;/Derd çok, hem-derd yok, düşman kavi, 

tali’ zebun.”4 dizeleriyle ifade ettiği bir dönem yaşanıyordu. 

Böyle kritik bir dönemde İstiklal Marşı milletimize, kuşkusuz, 

umut aşılamış, gücüne güç katmıştı. Nitekim Millî Marş olarak 

 
1 Mehmet Kaplan, Edebiyatımızın İçinden, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1978, 

83. 
2 Akif’in şiirinin Millî Marş olarak kabulü ile neticelenen meclis 

müzakerelerine dair geniş bilgi için bkz. Hasan Basri Cantay, Âkifname 

(Mehmed Âkif), İstanbul: Ahmed Said Matbaası, 1966, 62-77. 
3 D. Mehmet Doğan, Camideki Şair Mehmed Akif, Ankara: Yazar Yayınları, 

Ocak 2009, 107. 
4 Sadeleştirilmiş şekliyle: “Dost umursamaz, felek acımasız, dünya sarsıntılı;/ 

Dert çok, dert ortağı yok, düşman güçlü, talih ise aciz.” 
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kabulünden bir buçuk yıl sonra (26 Ağustos 1922) Büyük Taarruz 

başlatılacak ve Cumhuriyetin ilanıyla tamamlanan sürece 

girilecektir. O yüzden Akif, ordu ve milleti yüreklendirmek, 

endişe edilecek bir durum olmadığını bildirmek için şiirine; 

"Korkma!" diyerek başlamış, "Doğacaktır sana vadettiği günler 

Hakk'ın” dizesiyle devam etmiş; zafere olan umudunu ve inancını 

hiç bir zaman yitirmemiş, hazin çehreli hilâle, ruhunun en 

sarsılmaz hissi ile teselliler vermiş, göğsünde düğümlenen 

heyecanını zapt edemeyerek; “Belki yarın, belki yarından da 

yakın!” dizesiyle en büyük ve en samimi bir inançla 

haykırmıştır.1 

İstiklal Marşı; Ertuğrul Düzdağ’ın ifadesiyle “insanı 

heyecanlara gark eden müthiş bir duygu çağlayanı olduğu gibi, 

aynı zamanda, aziz milletimizin, Müslüman olup öz ve has 

benliğini bulduktan sonra kazandığı bütün değerleri, yücelikleri 

ve güzellikleri dile getiren; İstiklâl Savaşı'nın ne için, neleri 

kurtarıp korumak ve millet olarak nasıl yaşamak gerektiğini ve 

hepimizin yaşama gayesini tespit ve ilan eden, muazzam bir 

bildiri ve bir millî yemindir.”2 

İstiklâl Savaşı; Balkan Savaşları ve Birinci Dünya 

Savaşının ardından Türklerin son vatan toprağına göz koyan, onu 

kendilerine bağlı müstemlekeye yapmak isteyen emperyalist 

Batılı güçlerinin işgal girişimleri önlemek için Anadolu Türkünün 

verdiği bir ölüm-kalım mücadelesidir. Ziya Gökalp’ın dediği gibi 

büyük mefkûreler, cemiyetlerin buhranlı devirlerinde doğar ve 

onlara yol gösterir. Millî Marşlar da böyledir. Onlar da milletçe 

yaşanan derin manaların, kritik anların ifadeleridir; o anlarda 

kuvvetle yaşanan ve hissedilen duygu ve değerleri dile getirirler. 

 
1 Ayrıca bkz. Hilmi Yücebaş, Bütün Cepheleriyle Mehmet Akif, İstanbul: 

Dizerkonca Matbaası, 1958, 89. 
2 M. Ertuğrul Düzdağ, İstiklâl Şairi Mehmed Âkif, İstanbul: Gonca Yayınevi, 

39-41. 
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Böyle kader anlarında milletler, barış ve sükûn yıllarında önemi 

pek idrak edilemeyen din, iman, vatan, millet, bayrak, hürriyet ve 

istiklâl gibi kendilerini yaşatan değerlerin farkına varırlar, ölüm 

kalım mücadelelerinde bu değerlerin ne denli hayatî olduğunu 

hissederler ve bu değerler uğruna ölümü göze alırlar. İşte İstiklâl 

Marşı’nın üstün tarafı, yazarının derin bir kültürle milletinin 

ıstırapları ile beraber ortak değerlerini yaşayarak ve inanarak 

samimiyetle orada mısralara dökmesindedir.  

Akif, İstiklâl Marşı'nda Türk milletinin kurtuluş savaşı 

yıllarında sahip olduğu heyecanı ve uğruna mücadele ettiği 

değerleri sanatkârane bir üslupla açık seçik ortaya koymuştur. Bu 

yönüyle İstiklal Marşı, milli mücadele yıllarında Türk milletinin 

ıstırabı ve ruh halini yansıtan “Tarihi Belge” niteliğindedir. Akif 

de zaten İstiklâl Marşı’nı abideleştirecek olanı, onun tarihi bir 

kıymeti haiz olmasında görür.1 O en önemli hususiyeti olarak çok 

samimi oluşunu ve içten gelerek yazılmış olmasını gördüğü 

İstiklal Marşı’nı son demlerinde şöyle anlatır:  

"İstiklal Marşı... O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. 

O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir fecâyi 

karşısında bunalan ruhların, ıstıraplar içinde halâs dakikalarını 

beklediği bir zamanda yazılan o marş, günlerin kıymetli bir 

hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz... Onu kimse yazamaz... 

Onu ben de yazamam... Onu yazmak için o günleri görmek, o 

günleri yaşamak lâzım. O şiir artık benim değildir. O, milletin 

malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur..."2 

Şiirin yazımında milletin istiklal mücadelesi yıllarında 

yüreğinde taşıdığı heyecan, umut, inanç ve kahramanlık ruhunun 

büyük etkisi bulunduğunun farkında olan Akif, bu yüzden marşı 

 
1 M. Ertuğrul Düzdağ, “Mehmed Âkif'le Konuşmalar”, İstiklâl Şâirimiz 

Mehmet Âkif, Haz. Mustafa İsmet Uzun, İstanbul: Bağcılar Belediyesi, 2011, 

100. 
2 Düzdağ, İstiklâl Şairi Mehmed Âkif, 129. 
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milletine armağan etmiş, yedi eserinden oluşan Safahat’ına 

almamıştır. O bu durumu şöyle açıklar: “İstiklal Marşı’nı 

milletime hediye ettim. O milletindir, benimle alakası kesilmiştir. 

Zaten o milletin öz malı ve eseridir. Ben yalnız gördüğümü 

yazdım.”1 

Henüz meclis görüşmeleri başlamadan, ordu üzerinde 

büyük bir etki uyandıran şiir, tesliminden on gün sonra (17 Şubat 

1921) Sebîlürreşâd dergisi (468. sayıda) “Kahraman Ordumuza” 

ithafıyla2 ve ayrıca Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin baş 

sayfasında yayımlanır.3 Dahası, o zaman işgal altında bulunan 

İstanbul’da Muallim Ahmet Halit Yaşaroğlu tarafından 

bastırılarak gizlice İstanbullulara dağıtılır.4 Ankara’nın en 

heyecanlı günlerinde yazılan Millî Marş için; “Büyük bir milleti 

asırlarca ayakta tutacak kadar kuvvetli mısralarla örülmüştür.” 

deniliyordu.5 Abidin Daver’in (ö. 4 Şubat 1954) tanıklığıyla; 

“İstiklal Marşı, İstiklâl Harbi’nin manevî cephesinde yapılmış 

büyük bir taarruz, bir zaferdi. O zaman Millî Mücadele’nin 

mutlaka zaferle neticeleneceğine inanmış olanlar, yani sağlam 

iman sahipleri bile İstiklâl Marşı’ndan yeni manevî kuvvet 

almışlardı.”6 

 
1 Düzdağ, İstiklâl Şairi Mehmed Âkif, 129; Ahmet Kabaklı, Sohbetler- II 

Mehmed Âkif, Yahyâ Kemâl, Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul: Türk Edebiyatı 

Vakfı Yayınları, 111. 
2 Bkz. M. Akif Ersoy, “Kahraman Ordumuza”, Sebîlürreşâd, 09 Cemaziyelâhir 

1339/17 Şubat 1337 (17 Şubat 1925), c. 18, sy. 468, Meşrutiyetten 

Cumhuriyet’e Yakın Tarihimizin Belgesi: Sebîlürreşâd Mecmuası 1908-

1925, Proje Yürütücüsü: M. Ertuğrul Düzdağ, İstanbul: Bağcılar Belediyesi 

2020, 328. 
3 Halil İbrahim Yücel, “İstiklal Marşı’nın İzini Safahat’ta Sürmek”, Söylem 

Filoloji Dergisi, 2021; 6(2): 391-408, 395. 
4 Reşat Ekrem Koçu, Tarihimizde Garip Vakalar, İstanbul: Varlık Yayınevi, 

Kasım 1971, 135-136. 
5 Duhter Bayraktar, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı, İstanbul: Servet 

Yayın-Dağıtım, 1987, 25. 
6 Eşref Edip, Mehmet Âkif Hayatı – Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları, 

İstanbul: Beyan Yayınları, 1938, 76. 
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İstiklal Marşı’nın sanat ve mana gücünü ise N. Sami Banarlı 

(ö. 13 Ağustos 1974) şu sözlerle ifade eder: “Türk İstiklâl Marşı, 

şiir kalitesi ve söyleyiş güzelliği bakımından, yeryüzündeki millî 

marşların hiç birisiyle ölçülemeyecek kadar üstün ve derin manalı 

bir şiirdir. Bu marş, Türk milleti gibi hürlük ve hükümranlık 

vasıflarıyla yaratılmış bir milletin, bir gün, bir ‘İstiklâl 

Mücadelesi’ yapmak zorunda kalışındaki muazzam tezadı 

yakından kavramış, destan ruhlu bir sanatkârın heybetli 

terennümüdür. İstiklâl Marşı, büyük bir milleti asırlarca ayakta 

tutacak kadar sağlam, derin ve tarihî mısralarla örülmüştür.”1  

Son olarak Akif; “İstiklal Marşı’nın ruhu ebediyen yaşasın 

ve Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye dua 

eder. O bu duasıyla, damadı Ömer Rıza Doğrul’un yorumuyla; 

“Allah bir daha bu memleketin, bu milletin istiklâlini tehlikeye 

düşürmesin ve bir daha onu, bir İstiklâl Marşı yazmaya mecbur 

etmesin.” demek istemiştir. 

Yeni Türkiye'yi kuran Türk milletinin öz benliğini 

oluşturan temel unsurları ve değerleri ihtiva eden İstiklâl Marşı, 

Tarık Buğra’nın ifadesiyle; “marşların en büyüğüdür; 

ölümsüzdür... Çünkü milletler tarihindeki en büyük hadisenin 

yarattığı marştır.”2 Bununla beraber 1924'ten sonra uygulanan 

bazı politikalar ve alınan kararlar, bu milletin tarihinden 

süzülerek gelen inanç ve değerlerinin geniş ölçüde dışlanması 

anlamına geliyordu. İstiklal Marşı’na karşı dahi kampanyalar 

başlatılarak değiştirilmeye çalışıldığı bilinmektedir.3 Kurtuluş 

savaşının tarihi bir belgesi niteliğindeki İstiklal Marşı’na karşı 

 
1 Bkz. Nihad Sami Banarlı, “İstiklâl Marşının Mânâsı”, Hürriyet Gazetesi, 

28.01.1950; Ayrıca bkz. Hilmi Yücebaş, Bütün Cepheleriyle Mehmet Akif, 

132. 
2 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı: Dil ve Edebiyat Üzerine Yazılar, 

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1979, 165. 
3 Azmi Bilgin, “İstiklal Marşı ve Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Türk Dili ve 

Edebiyatı Dergisi, İstanbul, 2007, c. XXXVII, 26. 
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yürütülen bu tür kampanyalar başarılı olamayıp Cumhuriyet 

tarihimizin en talihsiz teşebbüsleri olarak kalmıştır.1 Devlet 

Yetkilileri de büyük bir dirayet göstererek milletimizin ülkeye 

bağlılıklarının en güzel ifadesi, emperyalizme karşı hakkın, 

adaletin ve Müslüman kimliğinin bir haykırışı olan İstiklâl 

Marşı’nı, günlük politikalara alet edilmekten kurtarmak üzere 

1982 Anayasa'sının değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen 

maddeleri kapsamına aldırmışlardır.  

Çalışmada; İstiklal Marşı’nda yer alan ve İstiklal savaşı 

yıllarında ordumuzun ve milletimizin sahip olduğu temel dinî 

inanış ve değerlerle millî duyguları yansıtan ifadeler incelenerek 

değerlendirilecektir.  

İstiklal Marşı’nda en çok yer verilen kavramlar; “Din”, 

“Hak”, “İman”, “Vatan”, “Millet”, “Bayrak”, “Hürriyet” ve 

“İstiklal” kavramlarıdır. Akif, İstiklal Marşı’nda yer verdiği bazı 

temaları daha evvel Balkan Savaşları döneminde kaleme aldığı 

“Cenk Şarkısı” (1912) ve 1920’de Türk askerini yüreklendirmek 

için yazdığı “Ordunun Duası” adlı bir marş denemesinde de dile 

getirmiştir. “Sebîlürreşâd Cerîde-i İslâmiyyesi’nin kahraman 

askerlerimize armağanı” başlığıyla yayınlanan “Cenk Şarkısı”nda 

geçen; “Yerleri yırtan sel olup taşmalı! ;/ Dağ demeyip, taş 

demeyip aşmalı!”2 mısraları İstiklal Marşı’nın “Kükremiş sel 

gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;/ Yırtarım dağları, enginlere 

sığmam, taşarım.” mısralarıyla; yine “Ordunun Duası”nda geçen; 

“Müslümanız, Hakk’a tapan Müslüman.”3 mısraı İstiklal 

 
1 Millî şairimiz M. Akif ve onun şahsında İstiklal Marşı’mıza yönelik eleştiri 

ve tenkitler için bkz. Kazım Yetiş, Dönemler-Problemler-Şahsiyetler 

Aynasında Türk Edebiyatı-I/II, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2013, 207-216. 
2 M. Akif Ersoy, “Cenk Şarkısı”, Sebîlürreşâd, 17 Ekim 1912/7 Zilka’de 

1330/4 Teşrînievvel 1328, c. 9, sy. 215, Meşrutiyetten Cumhuriyet’e Yakın 

Tarihimizin Belgesi: Sebîlürreşâd Mecmuası 1908-1925, Proje Yürütücüsü: 

M. Ertuğrul Düzdağ, İstanbul: Bağcılar Belediyesi 2017, 123. 
3 Bkz. Caner Arabacı, “Vatan Müdafaasında Bir Model Hayat: Millî 

Mücadelede Akif”, Mehmet Akif Ersoy’a Saygı, ed. Mehmet Bayyiğit, 
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Marşı’ndaki tekrarlanan “Hakkıdır Hakka tapan milletimin 

istiklal” mısraıyla örtüşmektedir.  

İstiklal Marşı’nda yer verilen dinî ve millî değerlerin 

ayrıntılı analizine geçmeden önce Akif’in bazı çağdaş fikirlere 

yaklaşımını yine İstiklal Marşı bağlamında izah etmekte yarar 

vardır. 

1. Akif’in Çağdaş Batı Medeniyetine Yaklaşımı 

Akif esasen İslâmcılığın etkili bir sesi olarak bilim ve 

teknolojiye açık, ancak değerler planında Batılılaşmaya kapalı 

olan yaklaşımını1 İstiklal Marşı’nda;  

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar? 

kıtasının satır aralarında okuyabiliyoruz. Akif, burada 

hiçbir değer tanımayan ahlak yoksunu çağdaş Batı Medeniyetini 

tek dişi kalmış canavara benzetirken, daha evvel kaleme aldığı 

Hakkın Sesleri’nde (30 Ocak 1913); 

"Medeniyyet! " size çoktan beridir diş biliyor, 

Evvela parçalamak sonra da yutmak diliyor. 

*** 

Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün, 

Tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürün!2  

 
Balıkesir, 2022, s. 185; 

https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=13&pID=127 (Erişim: 

30.10.2021) 
1 Bkz. M. Akif Ersoy, Safahat, nşr. M. Ertuğrul Düzdağ, İstanbul: Bağcılar 

Belediyesi, 2014, s. 176, 403, 430. 
2 Ersoy, “Hakkın Sesleri”, Safahat, 162. 

https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=13&pID=127
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dizelerinde bir taraftan Medeniyet iddiasıyla farklı 

coğrafyalardaki milletlere ve ülkelere saldıran Batılı 

emperyalistlerin saldırgan tutumlarına karşı uyarırken, diğer 

taraftan onların dışa vuran maskeli vicdanına; arsızlıkları ve 

yüzsüzlüklerine isyan etmektedir. Balkan savaşlarından sonra 

patlak veren I. Dünya Savaşı yıllarında Türk milletinin 

Çanakkale’de gösterdiği eşine ender rastlanan kahramanlığı 

anlatan Çanakkale Şehitleri’nde de 20. asır medeniyetinin 

yırtılan bu maskesinin altından yüzünün değil, yüzsüzlüğünün 

ortaya çıktığını daha etkili bir dille ifade etmektedir: 

Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz... ;/ Medeniyet 

denilen kahpe, hakikat, yüzsüz.1 

Bununla beraber bilim ve tekniğin gücünün farkında olan 

Akif, Süleymaniye Kürsüsünde adlı şiirinde halkı birlik ve 

beraberliğe, güçlerini birleştirmeye davet eder: 

Müslüman! Fırka belasıyla zebun bir kavmi;/ Medenî 

Avrupa üç lokma edip yutmaz mı?2  

Akif’in medeniyeti tek dişi kalmış canavara 

benzetmesinden, onun medeniyet, bilim ve tekniğe itiraz ettiği 

sonucu asla çıkarılamaz. Bilakis o çağdaş medeniyet, bilim ve 

tekniğe hayrandır. O esasen bu imkânların insanlığın yararına 

değil de zulüm ve sömürüye alet edilmesine karşıdır.3  

Akif yine Gölgelerde yayınlanan, Aralık 1918 tarihli “Hâlâ 

mı Boğuşmak” başlıklı şiirinde, yüzsüz ve arsız bir medeniyetin 

saldırganlığı karşısında, milletin birbirine girerek kendi 

 
1 Ersoy, “Çanakkale Şehitleri”, Safahat, 355. 
2 

https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=7&pID=53&key=zebu

n, (Erişim: 30.10.2021) 
3 Mehmet Kaplan, Milli Kültür, 9. 

https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=7&pID=53&key=zebun
https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=7&pID=53&key=zebun
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maneviyatını sarsıp devletini tehlikeye maruz bırakmasını en 

şedit bir dille eleştirir, birlik ve beraberlik çağrısı yapar:  

Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet;/ Hâlâ mı 

boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezalet!1 

Akif’in İstiklal Marşı’nda çağdaş medeniyeti temsil eden 

Batı'yı tek dişi kalmış canavara benzetmesi, sonuçları itibariyle 

yerinde bir teşbihtir. Manevî değerlerden arındırılmış maddî güç 

yırtıcıdır, hayvanîdir. Bununla birlikte sanıldığı kadar da güçlü 

değildir. Nitekim maddî kuvvet üstünlüğüne dayanan Avrupa, I. 

Dünya Savaşı'ndan sonra çürümüştür. O nedenle bir taraftan 

sırtlanları aratmayan vahşiliği, diğer taraftan, yıllarca süren 

savaşlar sonucu duçar olduğu yıpranmışlığı ve yorgunluğu tasvir 

etmesi bakımından Akif’in onu “tek dişi kalmış canavar"a 

benzetmesi tamamıyla yerinde bir teşbihtir.  

2. İstiklal Marşında Millet/Irk Kavramı 

Akif; milletine seslenerek İstiklal Marşı’na “Korkma…” 

diyerek başlamış, dörtlüğün devamında “al sancağa” işaretle; “o 

benim milletimindir” demiştir. O burada millet kavramıyla aynı 

mefkûre, aynı ülkü ve ortak değerler etrafında bir araya gelmiş 

Müslüman Anadolu topluluklarını kasteder. O sebeple İstiklal 

Marşı boyunca hep bu milleti bir arada tutan ortak değerleri 

işleyecektir. O “millet” tabiriyle asla belli bir ırkı ya da etnik 

grubu kastetmez. Çanakkale Şehitleri ruhuyla yazılan İstiklal 

Marşı için böyle bir iddia hem Akif’in İslamcı geçmişine hem de 

istiklal mücadelesini kuşatan tarihi gerçekliklere ters düşer. O “… 

Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal…” “… ırkıma 

yok izmihlâl” derken de belli bir kavmi ya da ırkı yüceltmez. 

Bilakis yine aynı mefkûre etrafında bir araya gelen, milli 

mücadele yıllarında omuz omuza çarpışan Müslüman Anadolu 

topluluklarını kasteder. Bununla birlikte bu tür vurguların zihinde 

 
1 Ersoy, “Gölgeler”, Safahat, 385. 
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ilk çağrıştırdığı topluluğun, tarihte 16 devlet kuran; farklı din, dil 

ve ırklara aidiyetlikleri bulunan milletleri hak ve adaletle yöneten, 

17. devletini kurmak için işgal altındaki vatan topraklarını 

kurtarmak üzere istiklal mücadelesi veren ve bu mücadeleyi 

yöneten Türk milleti olduğu da inkâr edilemez. 

Her şeye rağmen Akif’in burada “Kahraman Irk” diye tabir 

ettiği kavramın içeriğini, yine de, buhranlı yıllarda kaleme aldığı 

şiirlerinde aramak daha isabetli olacaktır. Akif daha önce Balkan 

Savaşları yıllarında kaleme aldığı Hakkın Sesleri’nde bu 

ırkı/milleti; “üç yüz elli milyon ruh” diye açıklar: 

Tecellî etmedin bir kerre, Allah'ım, cemâlinle!;/ Şu üç yüz 

elli milyon ruhu öldürdün celalinle!1 

Akif burada açık bir dille, İstiklal Marşı’nda ise Hilâl 

imgesi üzerinden Yüce Rabbe, Türk milletine karşı hissettirdiği 

öfkeli tavrından dolayı serzenişte bulunur. Ancak o dönemin ulus 

devlet fikriyle gelişen kavmiyet/ırkçılık düşüncesine şiddetle 

karşı çıkar. Kendisi de ırk olarak Arnavut olmasına rağmen 

Arnavut kavmiyetçiliği/ırkçılığı yapmaz, II. Meşrutiyet’in 

ardından gelişme alanı bulan siyasî ve ideolojik akımlar arasında 

İslâmcılık diye anılan akım içerisinde yer alır. Safahat’ta 

“kavmiyet” ve “milliyet” kavramlarını birbirinden ayırır, 

bunlardan “ırkçılık” manasını verdiği ilkine İslâm’a aykırı olduğu 

ve devletin parçalanmasına sebebiyet vereceği için karşı çıkar. 

Köken olarak Arnavut bir babanın ve Buharalı Türk bir 

annenin oğlu olan ve İstanbul’da dünyaya gelen Akif özellikle 

1912 Balkan Savaşları sırasında Osmanlıya başkaldıran kendi 

kavmi için şöyle yazar: 

 
1 

https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=8&pID=54&key=cel%

C3%A2linle, (Erişim: 30.10.2021) 

https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=8&pID=54&key=cel%C3%A2linle
https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=8&pID=54&key=cel%C3%A2linle
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Hani, milliyyetin İslâm idi... Kavmiyyet ne!;/ Sarılıp 

sımsıkı dursaydın a milliyyetine. 

"Arnavutluk" ne demek? Var mı şerîatte yeri?;/ Küfr olur, 

başka değil, kavmini sürmek ileri! 

Arabın Türke; Lâzın Çerkese, yâhud Kürde;/ Acemin 

Çinliye rüchânı mı varmış? Nerde! 

Müslümanlık´ta "anâsır" mı olurmuş? Ne gezer!;/ Fikr-i 

kavmiyyeti tel´în ediyor Peygamber.1 

Bu beyitler Akif’in hem millet derken neyi kastettiğini hem 

de kavmiyet fikrine bakışını net biçimde açıklamaktadır.  

“Korkma…” diye milletine seslenerek İstiklal Marşına 

başlayan Akif, hemen ardından, ölüm kalım mücadelesi veren 

milletini, engin tarihine ve kahramanlıklarına vurgu yaparak 

cesaretlendirmeye çalışır. Akif’e göre o öyle bir millettir ki; 

Son neferine kadar yurdunu savunacak kadar yiğittir. Tarihi 

göz kamaştıran kahramanlıklarla doludur. Bu yüzden “kahraman” 

sıfatını herkesten fazla hak etmektedir. İstiklal onun hakkıdır; 

çünkü Hak’tan başka kimseye boyun eğmez, eğmemiştir, 

eğmeyecektir de. Hürriyetine düşkündür; tarihinde esaret 

görmemiştir. İşte böyle bir milleti izmihlale uğratabileceğini 

düşünen emperyalistler boş hayal peşindedirler.  

Şimdi, İstiklal Harbinden zaferle çıkan bu milletin mayasını 

oluşturan dinî ve millî değerlere geçebiliriz. 

3. İstiklal Marşı’nda Yer Verilen Dinî ve Millî Değerler 

3.1. Dinî Değerler 

Akif İstiklal Marşı’nda doğrudan “Din” kavramının yanı 

sıra dinin; inanç, ibadet ve ahlak temelinde esaslarını oluşturan 

bazı temel değerlerine de işaret eder. Bu bağlamda “Hak”, “İlah”, 

 
1 Ersoy, “Hakkın Sesleri”, Safahat, 165-166. 
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“İman”, Şehadet”, “Ezan”, “Mabed”, “Arş”, “Cennet”, “Helal”… 

gibi dinin temel değerlerine atıfta bulunur. İstiklal Marş’ında yer 

verilen bu temel değerleri biraz daha yakından tanıyalım. 

3.1.1. Din 

Dinin üstün değerlerinden biri, insan ruhunu yücelten 

“kutsiyet” duygusunun en büyük kaynağı olmasıdır.  

Akif “Din” kavramını sekizinci kıtada “Bu ezanlar-ki 

şehadetleri dinin temeli” dizesiyle bahis konusu eder. Burada 

“Din” ile doğal olarak Türk milletinin bin yıllı aşkın tarihine yön 

veren İslamiyet’i kasteder. Türk tarihinde "Din", "Vatan", 

"Millet" ve "İstiklâl" mefkûreleri asırlarca birlikte var olmuş ve 

birlikte yaşamıştır. İslâmiyet’in temelindeki "birlik" (tevhit), 

"hak/adalet", "ezel" ve "ebed" fikri "devlet-i ebed-müddet" 

inancını doğurmuştur. İstiklal Marşı’na yansıtıldığı üzere İstiklâl 

Savaşı'nın kazanılmasında da dinî değerler önemli bir rol 

oynamıştır. Bu sebeple milleti gibi kendisi de dinine bağlı olan 

İslam şairi Akif, söz konusu dörtlükte hem kendisinin hem de 

milletinin duygularına tercümanlık yaparak Yüce Allah'a şöyle 

niyaz eder: 

Ruhumun senden İlâhî şudur ancak emeli;/Değmesin, 

mabedimin göğsüne namahrem eli; 

Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli;/ Ebedi yurdumun 

üstünde benim inlemeli. 

Maalesef Kurtuluş Savaşı ruhundan uzaklaşıldığı bazı 

dönemlerde din ve dinî temaların işlendiği bu ve bundan sonraki 

iki dörtlük İstiklal Marşı’nın tamamının okunduğu radyo 

programlarında ve bazı münasebetlerde atlanarak unutturulmaya 
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çalışılmıştır.1 Bütün bu aykırı teşebbüslere rağmen bugüne kadar 

necip Türk milleti ne mabedinden ne de ezanından vazgeçmiştir. 

3.1.2. Hak (Tevhit) 

Hak kavramı, ikinci kıtanın "Hakkıdır Hakk'a tapan 

milletimin istiklâl" mısraında iki defa geçerken, aynı dize son 

kıtada da tekrarlanmıştır. Bir de “Allah” anlamında beşinci kıtada 

“Hak” sözcüğüne yer verilmiştir. İkinci dörtlükte ve son kıtada 

"Hak" kelimesinde cinas vardır ve iki farklı manada 

kullanılmıştır. İlkinde hak-hukuk ve adalet anlamında, 

ikincisinde ise “Allah” manasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Allah İslam inanç sisteminde en temel kavramdır ve eşi benzeri 

olmayan Tanrı’yı ifade eder. Tanrının birliği inancı tevhittir. 

Buna göre kulluğu ve tapınmayı hak eden yegâne tanrı Allah’tır.  

Akif yukarıda işaret edilen dizede istiklâl kavramı ile Hak 

kavramı arasında bir münasebet kurar. Şöyle ki Türk milleti 

tarihinde Hak’tan başka bir güce boyun eğmemiş, esaret altına 

girmemiştir. İstiklal onun karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Ayrıca Hakk’a olan bağlılığı istiklal mücadelesini bir görev 

olarak onun omuzlarına yüklemektedir. Asıl esaret Hak’tan 

başkasının hizmetine girmektir. 

Hak tabirinin yer aldığı kıtada milletimizin iki karakterine 

işaret edilmiştir; inanç ve kahramanlık. Bu iki karakteri Türk 

milletine istiklali hak ettirmektedir. Millet istiklali için ciddi 

tehdit oluşturan hayasızca akınları bu iki karakterinden aldığı 

güçle bertaraf edecektir. Zaten devam eden iki dörtlükten ilki 

milletin yiğitliğini ve kahramanlığını dile getirirken, diğeri, 

imanın gücünü öne çıkarmaktadır: 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

 
1 İhsan Ünüvar, Büyük Doğu, I/53, 1 Kasım 1946, 8; İhsan Hancıoğlu, Ehli 

Sünnet, III/ 73, 1 Aralık 1949, 15. 
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Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar; 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Bu kıtalarda Akif, o sırada Sakarya-Kütahya cephesinde bütün 

varlığıyla ölüm kalım mücadelesi veren, milletinin her türlü 

maddî/manevî gücünü arkasında hisseden, Çanakkale 

Şehitleri’nde;  

“Sana dar gelecek makberi kimler kazsın;/ Gömelim gel 

seni tarihe, desem sığmazsın”1 dizeleriyle anlattığı kahraman 

ordumuzu ve arkasındaki milletimizi konuşturmaktadır. Bu 

beyitlerin yer aldığı kıta, daha sonra, millî mücadele yıllarının 

ıstıraplı ve elemli günlerin unutulmaması adına, “Ben ezelden 

beridir hür yaşadım, hür yaşarım” dizeleriyle başlayan üçüncü 

kıta, istiklal mücadelesinin en zorlu hatlarında yer alan Kütahya 

adına çıkarılan hatıra kartpostalına yazılacaktır.2 

Akif beşinci kıtada; “Doğacaktır sana vadettiği günler 

Hakk’ın… Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın” 

dizeleriyle umutsuz olmak için her türlü sebebin mevcut olduğu 

kritik bir anda milletine, onu düştüğü yerden kaldırarak yeniden 

tarihteki yerini aldırtacak inancı ve umudu aşılar. Bursa’nın 

kurtuluşu dolayısıyla çıkartılan hatıra kartpostallarına bu dizenin 

yer aldığı beşinci kıtanın yazılmış olması bundandır.3 

Akif, “Hakk’ın vadettiği günler” derken de Yüce Allah’ın 

şu âyetlerine atıf yapmış olmalıdır:  

 
1 Ersoy, “Âsım”, Safahat, 357. 
2 Bkz. Bu çalışma, EK-3. 
3 İstiklal Şairimiz Mehmet Akif, Haz. Mustafa İsmet Uzun, İstanbul: Bağcılar 

Belediyesi, 2011, 149, Ayrıca bkz. Bu çalışma, EK-2. 
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“Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer inanıyorsanız, hiç şüphesiz, 

üstün gelecek olan sizlersiniz.” (Al-i İmran 139);  

“Allah şöyle yazmıştır: Elbette ben ve elçilerim galip 

geleceğiz.” (Mücadele 22);  

“Allah, içinizden iman edip iyi işler yapanlara öncekilere 

verdiği gibi onlara da yeryüzünde hâkimiyet vereceğini, onlar 

için seçtiği dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacağını, 

korkularını güvene döndüreceğini vadetmiştir. (Der ki) Çünkü 

onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler…” 

(Nur 55). 

Akif; Hak kavramı dışında “Allah” anlamında yedinci 

dörtlükte bir yerde “Hüda”, sekizinci dörtlükte bir yerde de “İlahî 

(Tanrım)” tabirlerine yer verir. Bunlarla doğrudan Allah’a niyaz 

ederek O’nun yardımını diler.  

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüdâ; 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

*** 

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli! 

Balkan savaşlarında alınan yenilgiler sonucunda umutsuz 

bir tablo çizen Akif, bu münasebetle yazdığı Hakkın Sesleri’nde 

Allah’a münacatında sitemkâr bir üslup kullanırken, burada, dinî 

hisleri ve inançları vesile kılarak gayreti ilahîyi harekete 

geçirmeyi amaçlar. Bununla beraber İstiklal Marşı’nı “Hakkıdır 

Hakk’a tapan milletimin istiklal” dizesiyle bitirmesi, milli 

mücadelenin zaferle sonuçlanacağına duyulan güçlü bir ümidi 

çağrıştırır. Milli Mücadele yılları ıstıraplı ve çileli günlerdir. 

Nitekim Süleyman Nazif 1920’de Darülfünûn’da verdiği bir 

konferansta memleketin maruz kaldığı felâketleri;  
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“Tarabgâhı vatan bir mahşeri hicrana dönmüştür;/ Bu 

gülşenden geçerken ah eder bâd-ı saba ağlar”  

dizeleriyle ifade eder.1 

İşte Akif, neticenin şüpheli olduğu bir zamanda; “Hakkıdır 

Hakka tapan milletimin istiklâl” vurgusuyla milletine umut 

aşılamış, iman ve itikadına kuvvet vermiş, maneviyatını 

yükseltmiş, gücüne güç katmıştır.  

3.1.3. İman 

Âkif, İstiklâl Marşı’nda bütün mukavemet unsurlarını 

“iman” kavramı etrafında toplar.2 “İman” kavramına dördüncü 

kıtanın; 

“Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;/Benim iman 

dolu göğsüm gibi serhaddim var”  

dizelerinde yer verir. İstiklal Marşı’nın bu dörtlüğü İstiklal 

Harbi kartpostallarından Uşak hatırasına işlenmiş olan3 bu beyitte 

Akif Türk milletine şanlı tarihinde kahramanlık destanları 

yazdırtan asıl güce; iman gücüne vurgu yapar. “İman” tabiriyle 

yine İslam inancını kasteden Akif burada, Türk ordusunun 

savaşlarda gösterdiği galibiyet ve üstünlüğün gerisinde yatan 

“iman” gücü karşısında emperyalist Batı güçlerinin sahip olduğu 

bilim ve teknolojinin bir kere daha yenilgiye uğratılacağı 

öngörüsünde bulunur. Nitekim o bu öngörüsünde yanılmamıştır. 

Akif, aynı duyguları Çanakkale Şehitleri’nde de şöyle dile 

getirmişti: 

Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler;/ Kahraman 

orduyu seyret ki bu tehdîde güler! 

 
1 Aslan Tufan Yazman, Atatürk'le Beraber, İstanbul: Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, 1969, 109-110. 
2 Krş. D. Mehmet Doğan, Camideki Şair Mehmed Akif, Ankara: Yazar 

Yayınları, Ocak 2009, 105. 
3 Bkz. Bu çalışma, EK-8. 
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Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;/ Alınır kal'â mı 

göğsündeki kat kat îman? 

Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?:/ Çünkü 

te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm. 

Çanakkale Şehitleri’nde müstahkem kaleye benzettiği 

iman gücünü, İstiklal Marşı’nda serhat imgesiyle ifade eder. 

Onun “Benim iman dolu göğsüm gibi, serhaddim var” dizesinde 

iman dolu göğüsler, kuşkusuz, bütün umudunu bağladığı 

Mehmetçiğin ve Mehmetçiği bütün varlığıyla destekleyen 

milletimizin göğüsleridir. Mehmetçiğin Çanakkale savaşlarında 

gösterdiği eşsiz kahramanlık destanıyla heyecanlanan Akif, o 

destanı yazan yiğitleri, “Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı 

idi!” diyerek âdeta, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) komutasında ölüm 

kalım mücadelesi veren “Bedir” gazileriyle bir tutar.  

Öyleyse Türk milletinin istiklal mücadelesinde elde ettiği 

başarının en büyük sırrı, göğsündeki imanı idi. Garp (Batı) maddi 

silâhlarının üstünlüğüne güvenerek Osmanlı Devletinden geriye 

kalan son vatan parçası Anadolu’ya karşı hayasız bir saldırı 

başlatmıştır. Düşman kuvvetlerinin teknolojik üstünlüklerine 

karşın, Türk milletinin sarsılmaz imanı vardır. İnanç yoksa insanî 

değerlerden yoksun teknolojik güç tek başına başarıyı getiremez. 

Bu nedenle İstiklâl Savaşı'nın kazanılmasında inancın büyük rolü 

olmuştur. Zaten sömürgeci Avrupa devletleri de Birinci Dünya 

Savaşı'ndan sonra askeri güç bakımından üstünlüğünü 

kaybetmiştir.  

3.1.4. Arş 

Sözlükte “yüksek yer, taht” gibi anlamlara gelen Arş, Allah 

ile ilişkisi bakımından O’nun hükümranlığının bir sembolü 

olmakla beraber esasen mahiyeti tam alarak bilinemeyen 

metafizik bir varlıktır. Arş kavramı İstiklal Marşı’nda şehidin 

seslenişini dile getiren dokuzuncu kıtada yer alır: 
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O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım; 

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım; 

O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım. 

Bir görüşe göre Arş, şekil ve mahiyeti bilinemese de 

göklerin üstünde maddi bir varlık olarak düşünülmüştür.1 

Bununla beraber Akif’in Arş’ı en yüksek makamı temsil eden bir 

imge olarak kullandığı da söylenebilir. Buna göre Arş, Allah’a ait 

yüce makam anlamında kullandığı düşünülebilir. Fakat anlam 

kavramın metafizik boyutu dikkate alınarak bu imgeyi Gayb-

Allah inancına bağlamak daha isabetli görünmektedir. 

Bu dörtlük İstiklal Harbi hatıra kartpostallarından İstanbul 

hatırasında, İstanbul’un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Hanın 

türbesinin üstüne yerleştirilmiştir.2  

3.1.5. Kelime-i Şehadet  

Sekizinci kıtada din ve dinin en önemli sembolleri arasında 

yer alan mabet, ezan ve kelime-i şehadet değerleri öne çıkarılır. 

Orada “Bu ezanlar ki şehâdetleri dînin temeli…” dizesinde 

şehadetle kastedilen; “Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah 

yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve 

resulüdür.” mealindeki “Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne 

Muhammeden abdühû ve resûlüh” sözleriyle bilinen kelime-i 

şehadettir. Akif dinin temeli derken, dini literatürde İslam’ın ilk 

şartı olarak öğretilen bu sözlerin aynı zamanda kelime-i tevhidi 

de içerdiğini ve tevhidin (Allah’ın birliği inancı) İslam inancının 

temelini teşkil ettiğini söylemek istemiştir. 

3.1.6. Mâbed 

 
1 Arş ile ilgili geniş bilgi ve tartışmalar hakkında bkz. Yusuf Şevki Yavuz, 

“Arş”, DİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991, III, 406-409. 
2 Bkz. Bu çalışma, EK-6. 
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Arapça ibâdet masdarından türetilen ve “ibadet edilen yer, 

ibadethane” gibi anlamlara gelen mabed, bir dine bağlı olanların 

toplu olarak veya tek başlarına ibadet etmeleri için yapılmış özel 

mekânı ifade etmektedir.1 

Akif, dinin ibadet merkezlerini temsil eden mabed 

kavramını sekizinci kıtada zikreder. Ruh, din, mabed, ezan, 

şehadet gibi dinî kavramların en yoğun olarak işlendiği bu kıta, 

İstiklal Harbi kartpostallarından İzmir hatırasına işlenmiştir.2 

Bir dinin mabetleri, mensupları nazarında en kutsal 

mekânları temsil eder. Mabetlere sığınanlar dokunulmazdırlar. 

Mabetlerin himayesi ce savunması için Müminler canlarını seve 

seve verirler. Mabedin bulunduğu ve ezanın okunduğu topraklar 

Müslüman yurtlarıdır. Bu sembollerin korunması ve yaşatılması 

aynı zamanda vatanın korunması anlamına gelmektedir. 

Müslümanların bu hassasiyetlerini bilen sömürgeci güçler, işgal 

ettikleri İslam yurtlarında mabetleri ilk hedefler olarak seçerler, 

mabetlerin dokunulmazlığını ihlal ederek onları Müslümanların 

gözünde değersizleştirmeye çalışırlar.  

Akif burada mabed kavramını, biri mecazi, diğeri hakiki 

olmak üzere iki anlamda kullanır. Hakiki anlamda 

Müslümanların ibadet mekânları olan camileri/mescitleri 

kastederken, mecazi anlamda bütün yurdu, korunması ve 

savunulması gereken mabet olarak görür. Nitekim Balıkesir’in 

işgalinin yıldönümü dolayısıyla Ankara’da yazdığı (30 Haziran 

1922), İstiklâl Marşı’ndaki ses ve muhtevayı hatırlatan bir şiir 

parçasında, kaybedilen topraklar için: 

 
1 Geniş bilgi için bkz. Ahmet Güç, “Mâbed”, DİA, İstanbul: Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, 2003, XXVII, 276-280. 
2 İstiklal Şairimiz Mehmet Akif, Haz. Mustafa İsmet Uzun, 192. Ayrıca bkz. Bu 

çalışma, EK-1. 
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“Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum! ;/ Seni er geç 

bana mutlak verecek mabudum.”1 

der, kaybedilen toprakları geri almaya olan inancından ve 

umudundan bir şey kaybetmez.  

3.1.7. Ezan 

İslam ülkelerinde günde beş vakit mabetlerin/camilerin 

minarelerinden vaktin namazına bir çağrı olarak yükselen ezan, 

zamanla dinin sembolü haline gelmiştir. Şehadetleri dinin temeli 

olan ezanların yükseldiği minareler, bir anlamda göklere doğru 

kaldırılmış şahadet parmağıdır. 

İstiklâl Marşı’nda bayrak gibi ezan da bağımsızlık sembolü 

olarak zikredilir. Akif ezana atıfta bulunmakla kalmaz, 

Müslümanlığın kanıtı olan kelime-i şehadeti ayrıca zikreder. O 

ezana atıfta bulunmakla, Türkiye'nin dinî-kültürel kimliği 

konusunda çok etkili bir yaklaşım ve tavır ortaya koyar. Ezanların 

şehadetlerinin dinin temeli olduğu ve sonsuza kadar yurdun 

üstünde inlemesi, heyecanla okunması gerektiğini belirtir. Ezanın 

şehadetlerinden birincisinde (Eşhedü en lâ ilâhe illallah) 

“Allah'tan başka tanrı olmadığına şahitlik ederim” denilmekte; 

ikincisinde ise, “Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik 

ederim” denilmektedir (Eşhedü enne Muhammeden Resulullah). 

Bir insan bu iki ibareyi söylemekle -yani kelime-i şehadet 

getirmekle- Müslüman olur.2 

Ezana, İstiklal Marşı’nın dokuzuncu kıtasının biraz evvel 

zikredilen dizelerinde yer verilir. Bu kıtada konuşan şehittir. 

Adeta lisan-ı haliyle der ki: Ben vatan toprağı üzerinde bu kutsal 

değerler yaşasın, bayraklar inmesin, ezanlar dinmesin diye en 

değerli varlıklarımdan; canımdan ve cananımdan vazgeçtim. 

 
1 Ersoy, “Nazım Parçaları (Safahat Dışında Kalmış Şiirlerinden)”, Safahat, 

457. 
2 Doğan, Camideki Şair Mehmed Akif, 105. 
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Öldükten sonra ezan seslerini işitirsem, yaramdan kanlar aka aka 

mezarımdan kalkarak ruhen göklere yükselirim ve başım, 

göklerin de ötesinde bulunan Arş’a değer. Şehitler doğrudan 

doğruya cennete giderler. Bundan dolayı, onlar din ve vatan 

uğruna ölmekten korkmazlar. 

Vatan savunması bağlamında ezanın değeri sadece Akif’in 

şiirlerinde görülmez. Büyük Taarruz harekâtını 26 Ağustos 1922 

adlı yapıtıyla şiire döken Yahya Kemal Beyatlı da ezan imgesine 

vurgu yapar: 

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi! ;/ Senin 

uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi! 

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın;/ Galib et, çünkü 

bu son ordusudur İslâm'ın.1  

İstiklal Marşı’nda buraya kadar anlatılanlardan başka 

cennet, helal, ruh gibi daha başka dinî terimlere de işaret 

edilmiştir. Burada, çalışmanın hacmini daha fazla zorlamadan 

öne çıkarılan dinî değerlerin kısa değerlendirmesiyle iktifa edip 

Millî Değerler’in izahına geçmek uygun olacaktır. 

3.2. Millî Değerler 

3.2.1. Vatan 

Vatan, kişinin doğduğu, yaşadığı, siyasal/duygusal yönden 

bağlı olduğu toprak parçasıdır. Türkçede ayrıca yurt ve ülke 

sözcükleriyle de ifade edilir. 

Akif ilk dörtlükte “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al 

sancak;/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” 

dizelerinde yurt sözcüğüyle vurgu yaptığı vatan kavramına, farklı 

bağlamlarda altı yerde daha değinir. Bunların üçünde yurt, 

üçünde de vatan sözcüğünü kullanır. İstiklal Marşı’nın bayrak ve 

 
1 Yahya Kemal Beyatlı, Eski Şiirin Rüzgârıyle, İstanbul: Fetih Cemiyeti 

Yayınları, 2017, 88. 
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vatan vurgusunun yapıldığı ilk kıtası istiklal mücadelesindeki 

etkin rolünü ifade için İstiklal Harbi hatıra kartpostallarından 

Eskişehir Hatırasına işlenmiştir.1 

Akif için vatan sadece bir toprak parçasından ibaret 

değildir. O uğruna can verilecek, şehadet şerbeti içilecek kutsal 

bir mekândır. O yüzden “Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek 

geçme, tanı!;/ Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı”, yine, 

“Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!” dizelerinde o 

toprakların şehitlerin kanlarıyla vatan yapıldığına vurgu yapar. 

Bu tam da dostu Mithat Cemal Kuntay’ın “On beş yılı 

karşılarken” adlı şiirinde; 

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır;/ Toprak eğer 

uğrunda ölen varsa vatandır;  

Beyitleriyle dile getirdiği şeydir. 

Vatanın asıl sahipleri şehitlerdir. Onlar vatan yaptıkları bu 

toprağı evlatlarına miras bırakmışlardır. Atalardan miras alınan 

vatan toprağını evlatlarının terk edip düşmanlarına bırakması, 

onların ruhaniyetlerini incitir. Ayrıca şehitlerin kanlarıyla 

sulanmış vatanın bir emsali daha bulunmadığından paha 

biçilemez, dolayısıyla alınıp satılmaz. Bu yüzden vatana yönelik 

saldırılar ve işgal hareketleri yine şehitlik/gazilik emeliyle 

püskürtülmelidir.  

Akif, ataların kanıyla sulanmış bir vatan toprağını, 

müminler için en yüce amacı temsil eden cennete benzetmiş ve 

“Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı” demiştir. Bırakın 

vermeyi, ona göre bu cennet vatan, uğruna cânın, cânânın, bütün 

varlığın feda edilmesini hak etmektedir: “Kim bu cennet vatanın 

uğruna olmaz ki fedâ?” 

Akif vatanla ilgili duygularını bir dilekle tamamlar:  

 
1 Bkz. Bu çalışma, EK-5. 
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“Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ;/ Etmesin tek 

vatanımdan beni dünyâda cüdâ. 

İstiklal Marşı’nda vatanı, adeta altında boydan boya 

şehitlerin yattığı bir kabristana benzeten Akif, bu teşbihi diğer 

bazı şiirlerinde daha açık bir ifadeyle dile getirir. Mesela Hakkın 

Sesleri’nde der ki: 

Ah! Karşımda vatan nâmına bir kabristân;/ Yatıyor şimdi... 

Nasıl yerlere geçmez insân?  

Şu mezârlar ki uzanmış gidiyor, ey yolcu;/ Nereden başladı 

yükselmeye, bak, nerde ucu. 

Süleymaniye Kürsüsünde’de de şöyle der: 

Dışı baştanbaşa bir nesl-i kerîmin yâdı;/ İçi boydan boya 

milyonla şehîd ecsâdı 

Akif İstiklal Marşı’nda etkileyici bir üslupla vatan 

mahrumiyetini esasen bütün millî ve dinî değerlerden 

mahrumiyete eşdeğer görür. O, bir milleti millet yapan değerlerin 

başında vatanı görür. Diğer değerlerin ancak vatanla birlikte var 

olabileceğini dile getirir. Ona göre bir insan için en büyük 

yoksulluk, vatanından uzak (cüda) kalmaktır. Kişi canını veya 

cananını kaybederse, vatan ve milletim sağ olsun der, teselli 

bulur. Ama vatanını kaybederse, milletinin varlığı da tehlikeye 

düşer. Burada vatanın can ve canandan üstün olduğu inancı 

vardır. İnsan, ancak böyle bir inanca sahipse vatanı için ölümü 

göze alır. Vatanı savunup kurtaracak olanlar, o vatanın asıl 

sahipleridir. Akif’in bu düşüncesini bayraklaştıran, onun Hakkın 

Sesleri’nde (27 Mart 1913) yer verdiği; 
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Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;/ Sen sâhip 

olursan bu vatan batmayacaktır.1 

dizesidir. 

3.2.2. Bayrak 

Bayrak bir milletin bağımsızlığının ve birliğinin simgesidir. 

Sancak ile de tabir edilir. Türk bayrağının rengi kırmızıdır; Mithat 

Cemal Kuntay’ın da yukarıda geçen beytinde işaret ettiği gibi 

vatan uğrunda can veren şehitlerin kanını temsil eder.  

Akif için bayrak vatan evlatlarının birlik ve beraberlik 

rehberidir. Birinci dörtlükte bayrağa "al sancak" tabiriyle işaret 

ederken, beş mısralı son kıtada ise doğrudan “bayrak” tabirini 

kullanır. Al sancak/bayrak, milletimizin bağımsızlık sembolüdür. 

Bayrağın al rengi şairde ocaklardan yükselen alev intibaı 

uyandırmış ve Türk milletinin asla izmihlale uğratılamayacağını 

vurgulamak için ona "Bu alev sönmez" dedirtmiştir. Çünkü o alev 

her daim yakıt atılarak tutuşturulan Türk ailesinin evindeki 

ocaktır. Yurdun üstünde tüten en son ocak kaldıkça, bu bayrağın 

alevi de şafaklarda dalgalanacaktır. Akif, bu benzetmeyle 

"bayrak" ile "millet" arasındaki bağlantıyı sanatkârane bir şekilde 

ifade etmiştir. 

Türk bayrağında dikkati çeken diğer bir sembol yıldızdır. 

İstiklal Marşı’nda bayrak üzerindeki yıldız ile gökteki yıldız 

eşleştirilmiştir; gökteki yıldıza kimsenin eli dokunamayacağı 

gibi, "Türk milletinin yıldızı" olan al bayrağın yıldızına da kimse 

dokunamaz. “Parlayacaktır” ifadesinin çağrışımıyla burada 

gökteki en parlak yıldız olan Çoban Yıldızı da kastedilmiş 

olabilir. Nasıl ki Çoban Yıldızı yolunu kaybetmişlere yol 

gösteriyor, yönünü bulmasına yardımcı oluyorsa, aynı şekilde al 

 
1 

https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=8&pID=57&key=batm

ayacakt%C4%B1r  

https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=8&pID=57&key=batmayacakt%C4%B1r
https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=8&pID=57&key=batmayacakt%C4%B1r
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bayrak da rehber vazifesi görerek aynı mefkûreyi paylaşan vatan 

evlatlarını aynı yöne sevk etmekte ve güçlerini birleştirmek üzere 

bir yerde toplanmalarını sağlamaktadır.  

Akif’in bayrağı temsil için kullandığı üçüncü bir sembol de 

hilaldir. Bayrağı sembolize eden Hilal ikinci ve sonuncu 

dörtlüklerde olmak üzere iki yerde geçer. İlk geçtiği yerde Hilâl 

kaşları çatık, öfkeli ve hüzünlü bir figüre benzetilir. Adeta al 

bayrak; cennet vatanın yabancı işgali karşısında şanına yakışan 

kahramanlığı gösteremeyen Türk milletine öfkeli ve küskündür. 

Son dörtlükte ise artık Türk milleti kendisine yakışanı yapmış ve 

iman dolu yüreğini siper edip cennet vatanına yönelik o hayasızca 

akınları durdurmuş, kendisini yaşatan değerleri ile izmihlale 

duçar olmaktan kurtulmuş, al bayrağın şafaklarında alevler gibi 

dalgalanabileceği bir yurdu milletine hediye etmiştir.  

Hilal’deki bu hüzün ve umutsuzluk haline Balkan 

savaşlarında işgal edilen Edirne’nin durumu ve milletin milli 

mücadelenin ilk yıllarında kendisinden beklenen direnişi 

gösterememesinin yol açtığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden o hazin 

günleri temsilen İstiklal Harbi Kartpostallarından Edirne adına 

basılan hatıra kartpostalına İstiklal Marşının bu ikinci kıtası 

işlenmiştir.1 

Akif burada “Hilâl” sözcüğünü mecazen İslamiyet 

anlamında da kullanmış olabilir. Arap harfli yazılışlarına 

baktığımızda “hilâl” kelimesi, “Allah” lafzının harflerini 

taşımaktadır. Buna göre hilâl Allah’ı, dolayısıyla İslamiyet’i 

temsil etmektedir, denebilir. Zaten Kurtuluş Savaşı da salîb (haç) 

ile hilâlin (İslamiyet) mücadelesi olarak değerlendirilmektedir.2 

Nitekim Akif Çanakkale Şehitleri’nde bunu “Sen ki, son ehl-i 

salîbin kırarak savletini,…” dizeleriyle açıkça ifade ederken, 

 
1 Bkz. Bu çalışma, EK-4. 
2 Yücel, “İstiklal Marşı”, 397. 
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Hakkın Sesleri’nde de Hilal-Salib karşıtlığına/mücadelesine 

dikkat çeker: 

Ezanlar sustu. . . Çanlar inletip durmakta âfâkı;/  

Yazık: Şark'ın semâsından Hilal'in geçti işrâkı!  

Zaman artık Salîb'in devr-i istilâsı, ilhâkı;/  

Fakat yerlerde kalmış hakların ferdâ-yı ihkâkı;/  

Ne doğmaz günmüş ey acizlerin kudretli Hallak'ı 

Akif; “Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın/Kim bilir, 

belki yarın… belki yarından da yakın” dizeleriyle zaferin yakın 

olduğunu, “Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;/ Olsun 

artık dökülen kanlarımın hepsi helâl” beytiyle de his kablelvuku 

neviden, istiklal mücadelesinin zaferle sonuçlandığını 

bildirmiştir. İstiklal Marşı’nda yeis halinin, sarsılmaz iman ve 

yiğitlik sonucu nasıl kesin bir zafere dönüştüğünün sanatkârane 

bir kurgusuna tanık olmaktayız. Zira Akif, Hakk’ın vadettiği 

parlak geleceğin yakın olduğuna vurgu yaptığı bu dizeleriyle 

Türk milletine en zor anında umut aşılamıştır. Hakkın 

Sesleri’nde de; 

Âtîyi karanlık görerek azmi bırakmak...;/ Alçak bir ölüm 

varsa, emînim, budur ancak, 

Ye’s öyle bataktır ki: Düşersen boğulursun;/ Ümmîde sarıl 

sımsıkı, seyret ne olursun! 

dizeleriyle azmi bırakıp yeise düşmeyi bataklığa benzetmiş, 

yeis bataklığında ölenleri de alçak bir ölümle ölenlere eş değer 

görmüştür. 

Hakkın Sesleri’ni yayımladığı 1913 yılında Balkan 

Savaşları’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun aleyhine 

sonuçlanmıştı. Bu mağlubiyetin toplumda yol açtığı umutsuzluk 

Akif’in şiirine de yansımıştır. Sonraki süreçte Çanakkale savaşı 

ve istiklal mücadelesi günlerinde elde edilen başarılar Akif’in 

yeniden ümitlenmesine sebep olmuştur. Nitekim Süleyman 
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Nazif’e ithaf ettiği, 15 Nisan 1921’de Sebîlürreşâd’da 

yayımlanmış bir şiirinde der ki: 

Garb'ın ebedî gayzı ederken seni me'yûs;/ İslâm'a göz 

açtırmayacak, dersen, o kâbûs;  

Madâm ki Hakk’ın bize va’dettiği haktır;/ Şark'ın ezelî fecri 

yakındır, doğacaktır.1 

Tarih de aynen Akif’in öngördüğü biçimde yazılmıştır. 

Akif, eğer istiklal mücadelesine bütün ruhu ve bedeniyle tanıklık 

etmeseydi, Türk askerinin ve milletinin kahramanlığı kadar 

başkumandanın da feraset ve kabiliyetinden bu denli emin 

olmasaydı, böyle bir öngörüde bulunamaz, ölüm kalım 

mücadelesinin tam ortasında tarihe not düşen bir istiklal marşı 

yazamazdı.   

3.2.3. İstiklal 

Akif istiklal tabirini ikinci ve son kıtada olmak üzere iki 

yerde aynı cümle içerisinde kullanır: “Hakkıdır Hakk'a tapan 

milletimin istiklâl"  

Bayrak imgesinde olduğu gibi istiklal tabirinde de iki farklı 

durum söz konusudur. Akif, marşın ikinci dörtlüğünde istiklal 

vurgusu yaptıktan sonra devam eden dörtlüklerde Türk milletinin 

kahramanlıklardan bahsederek onları bağımsızlığına göz koyan 

saldırgan güçlere karşı direnmeye teşvik eder. Son kıtada ise 

adeta Türk milletinin yurdunu yabancı işgalinden kurtararak 

yeniden tam istiklaline kavuşacağına olan inancını dile getirir, bu 

kutlu zaferinden dolayı Türk ordusunu tebrik eder.  

“İstiklal” bağımsızlığı ve özgürlüğü ifade eder. “Hakkıdır 

Hakk'a tapan milletimin istiklâl" derken Akif, istiklalin esasen 

 
1 M. Akif Ersoy, “Süleyman Nazif’e”, Sebîlürreşâd, 7 Şa’bân 1339/15 Nisan 

1337 (15 Nisan1921), c. 19, sy. 476, Meşrutiyetten Cumhuriyet’e Yakın 

Tarihimizin Belgesi: Sebîlürreşâd Mecmuası 1908-1925, Proje Yürütücüsü: 

M. Ertuğrul Düzdağ, İstanbul: Bağcılar Belediyesi 2020, c. 19, sy. 476, s. 75. 
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doğuştan kazanılan bir hak olduğunu ancak bu hakkı sadece 

“Hakk”ı” bulan ve O’na tapan milletlerin koruyabileceğine işaret 

eder. Türk milletini esaret altına almak isteyen sömürgeci güçler, 

onun tarihini ve bu özelliğini göz ardı ettiklerinden diğer milletler 

üzerinde gerçekleştirdikleri emellerini Türk milleti üzerinde 

gerçekleştirmeye muvaffak olamamışlardır.   

3.2.4. Hürriyet 

Akif hürriyet kavramını marşın üçüncü ve onuncu 

kıtalarında bahis konusu eder. Üç yerde millet ve bayrağa atıfla 

“hür” kelimesini, bir yerde de “hürriyet” tabirini kullanır. Akif 

dördüncü kıtada "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" 

derken, milletini kasteder, milletini konuşturur. Kısaca milletinin 

ezelden beri hür yaşadığını, hürriyetine düşkün bir millet 

olduğunu ve ona asla zincir vurulamayacağını dile getirir. Son 

kıtada da aynı vurguyu, “Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın 

hürriyet” mısraıyla Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan 

bayrak imgesi üzerinden yapar.  

Akif İstiklal Marşı’nda milletinin hürriyetine olan 

düşkünlüğü, doğadan aldığı bazı teşbihlerle ifade ederken, 

bağımsız ulus devletlerin ve hürriyet düşüncesinin öne çıktığı bir 

dönemde Yahya Kemal de, Açık Deniz şiirinde Türk milletinin 

hür yaşama iradesini coşkun deniz sembolü ile anlatır. 

Akif emperyalist Batılı güçlerin Türk milletindeki bu 

hürriyet fikrini baskıyla ve şiddetle yok edemeyeceğini, tersine 

hürriyet fikrini daha da güçlendireceğini Süleymaniye 

Kürsüsünde şiirinde de şöyle dile getirir: 

Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle;/ Fikr-i hürriyyet 

ölür. Hey gidi şaşkın hazele!   

Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak;/ Ekilen 

gövdelerin hepsi yarın fışkıracak!  
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3.2.5. Şehitlik 

Şehitlik esasen dinî bir kavram olmakla beraber Türk 

milleti için artık millî bir nitelik de kazandığından bu başlık 

altında değerlendirilmesi münasip görülmüştür. 

Şehitliğe altıncı ve yedinci kıtalarda değinilmiştir. 

Müslüman Türk milleti gazaya çıkarken hep iki amacı hedefler; 

ya şehitlik ya gazilik. Bizlere Anadolu’yu yurt yapan Sultan 

Alparslan, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi; Murad'lar, 

Yıldırım'lar, Fâtih'ler, Yavuz’lar, Kanunî’ler ve sayısız erler, bu 

uğurda ya gazi, ya şehit olmuşlardır. Bu iki hedef dün olduğu gibi 

bugün de Türk ordusunun ve Mehmetçiğin gücüne güç katan iki 

değerdir. Türk milleti, her insanda fıtraten var olan ölüm 

korkusunu bu iki değere bağlılığıyla yenerek ebedîleşir. 

Anadolu’nun sıradan bir toprak parçası olmadığını, şüheda 

kanıyla sulanmış bir vatan toprağı olduğunu her fırsatta 

vurgulayan Akif’in milli mücadele yıllarında iki güzellikten biri 

olan şehitlik mertebesini hatırlatması, askerin maneviyatını 

yükseltmek bakımından yerinde bir hatırlatma olmuştur. Bu 

vatan, on binlerce şehit tarafından kazanılmış ve korunmuştur. 

İnsan ona bakarken toprağı değil, altında kefensiz yatan binlerce 

şehidi görmelidir. Burada vatan ile şehitler (şühedâ) arasındaki 

münasebete vurgu yapılmıştır. 

Akif istiklal harbi hatıra kartpostallarından Aydın 

Hatırasına işlenen1; 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?  

Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ! 

dizeleriyle dile getirdiği Türk milletinin şehitlik arzusunu 

Çanakkale Şehitleri’nde de; 

 
1 Bkz. Bu çalışma, EK-7. 
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Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...;/ O, rükû 

olmasa, dünyâda eğilmez başlar, 

Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor;/ Bir hilâl 

uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor! 

dizeleriyle dile getirir. Türk askeri ancak Allah’a rükû ve 

secde için baş eğer. Değilse baş eğmez, mukaddesatını ve 

namusunu çiğnetmemek uğruna ancak baş verir. Eğer vatan, 

emperyalist güçlerin hayasızca saldırıları karşısında cansiperane 

savunulmaz ve bu konuda acizlik gösterilirse, bugün sıksan 

şüheda fışkıracak olan o topraklardan, yarın esnam fışkıracaktır. 

Yani bugün dar-ı İslam olan vatan toprakları, yarın dar-i küfre 

dönecektir. Akif bu tehlikeyi Balkan Savaşları sırasında kaleme 

aldığı Hakkın Sesleri’nde şöyle dile getirir: 

Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?;/ Mahşerde mi 

bîçârelerin, yoksa felâhı! 

Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!;/ “Yandık!” 

diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun! 

Esmezse eğer bir ezelî nefha, yakında;/ Yâ Rab, o 

cehennemle bu tûfan arasında, 

Toprak kesilip, kum kesilip Âlem-i İslâm;/ Hep fışkıracak 

yerlerin altındaki esnâm! 

Akif şanlı geçmişin torunlarının Balkan Savaşları 

sırasındaki şühedanın ruhunu incitircesine gösterdiği korkakça 

tavrını da eleştirir ve Fatih Kürsüsünde adlı şiirinde der ki: 

Değil ki "dön!" diye binlerce yalvaran geride;/ Dikildi 

karşına ecdâdının mekâbiri de;  

Yolumda durma kaçarken!" dedin, basıp geçtin!;/ 

İşitmedin mi ne söylerdi muhterem ceddin. 
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Akif, vatan toprağını savunmak yerine şühedanın 

mezarlarını çiğnemeyi yeğleyen yeni nesle kızar ve bu tavırlarıyla 

bütün şehitlerin ruhunu incittiğini belirtir.  

İstiklal Marşı’nın onuncu ve son kıtası, marşta ortaya 

konulan duygu ve inançların adeta bir nevi tekrarı ve özetidir. 

Burada da milletin ölmeyeceği, ebedî olarak yaşayacağı inancı 

dile getirilmiştir. 

SONUÇ YERİNE 

Türk İstiklal Marşı’nda milletin hamurunu oluşturan, birlik 

ve beraberliğinin teminatı olan dinî ve millî değerler öne 

çıkarılmıştır. İstiklal mücadelesinden zaferle çıkan Türk 

milletinin ruh dünyasını imar eden temel değerler İstiklal 

Marşı’nın da temasını oluşturmuştur. Osmanlı Devletinden geriye 

kalan son vatan parçası üzerinde istiklal mücadelesi ancak bu 

değerlere bağlılıkla kazanılabilirdi. Tarih bunun şahididir. 

Milletin kolektif şuurunda bu vardır. Milletiyle aynı inanç ve 

duyguları paylaşan Akif ise bu şuurun sadece tercümanıdır. 

Maneviyatı millî birliğin, yeniden dirilişin ve mücadele ruhunun 

en besleyici unsuru olarak gören Akif, nitekim Hakkın 

Seslerinde der ki; 

Fakat ahlâkın izmihlâli en müthiş bir izmihlâl;/ Ne millet 

kurtulur, zîrâ ne milliyyet, ne istiklâl. 

Oyuncak sanmayın! Ahlâk-i millî, rûh-i millîdir;/ Onun 

iflâsı en korkunç ölümdür: Mevt-i küllîdir. 

Osmanlı Devleti’nin en çalkantılı ve sancılı yıllarına 

tanıklık eden, ortaçağ skolastizm ve mistisizminin iyice yıprattığı 

Osmanlı çınarının kavmiyetçilik ideolojileri ve ulus devlet 

fikirleriyle de içten içe iyice çürüdüğünün farkında olan Akif, 

millet-i merhume için can suyu vazifesi gören Çanakkale ruhunu 

milletin yüreğinde canlı tutabilmek ve; 
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Girmeden tefrika bir millete düşman giremez;/ Toplu 

vurdukça yürekler onu top sindiremez! 

dizeleriyle ifade ettiği bu ruhun en büyük gıdası olan “Millî 

Birlik” mefkûresini gönüllere yerleştirmek için lazım olan bütün 

değerleri İstiklal Marşı’na işlemiştir. 

İstiklâl Marşı, mürekkebi kan olan bir eserdir. Döneme ait 

bütün vesikalar apaçık olarak göstermektedir ki İstiklal savaşının 

kazanılmasında Türk milletindeki “istiklâl" fikri kadar dinin de 

büyük rolü olmuştur. Bu tarihî bir hakikattir; inkâr edilemez. O 

nedenledir ki İstiklal Marşı’nda Türk milletini güçlü kılan dinî ve 

millî değerler dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir. Bayrak, hilal, 

yıldız, hak, hürriyet, istiklal, yurt, millet, ırk, vatan, kahramanlık 

gibi milli kavramlarla; Hak, Hüda, iman, şehadet, helal, cennet, 

ezan, mabed, vecd gibi dini kavramlar birbiriyle uyumlu 

kullanılmıştır.  

İstiklal Marşı’nın bütününe bakıldığında temelde izmihlâl 

(yok oluş) ve istiklal (bağımsızlık) karşıtlığı dikkati çekmektedir. 

Nitekim Mecliste marşı en ön sırada ve ayakta alkışlayarak 

dinlemiş olan Gazi Mustafa Kemal Paşa da marşın kabulünden 

sonra, İstiklâl Marşı’nın önemini; “… İstiklâl Marşı’nda 

davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar 

vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır: ‘Hakkıdır hür 

yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk’a tapan 

milletimin istiklâl.’ Benim bu milletten asla unutmamasını 

istediğim mısralar işte bunlardır… Bu demektir ki efendiler 

Türk’ün hürriyetine dokunulamaz!” sözleriyle ifade etmiştir.1 

 
1 https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/istiklal-marsinin-yazilisi-ve-kabulu/ 

(Erişim: 23.05.2022). krş. Düzdağ, İstiklâl Şairi Mehmed Âkif, 41; M. 

Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Âkif Ersoy-Safahat, Ankara: Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Yayınları, 2015, 18; . 

https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/istiklal-marsinin-yazilisi-ve-kabulu/
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Akif bu iki zıt kavramı, Safahat’taki şiirlerinde de yer yer 

bir arada kullanmıştır: 

Azıcık bilmek için kadrini istiklalin;/ Bakınız çehre-i 

meş’ûmuna izmihlâlin.1 

*** 

Mefâhir kaynasın gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl...;/ Bu 

izmihlâl-i ahlâkî yürürken, durmaz istiklâl!2 

İstiklal Marşı’nın “Millî Marş” olarak kabul edildiği 

günlere tanıklık edenlerden Eşref Edib der ki: 

«Meb’usların alkışlarından meclisin tavanları sarsılıyordu. 

Ruhları o kadar heyecan kaplamıştı ki, bütün Meclis yekpare bir 

kalp halinde dalgalanıyordu. Üstad ise mahcubiyetinden, başını 

kollarının arasına sokmuş, sıranın üstüne yumulmuştu. Meclisin 

o günkü heyecanı fevkalâde idi. Mebusların hissiyatı cuşu huruşa 

gelmişti. Herkes imanının yükseldiğini görüyordu... Milletin 

hürriyet ve istiklâl yıldızının dünyalar durdukça parlayacağına 

bütün gönüller imanla dolmuştu. Vecd içinde titreyen bütün 

kalpler bir kalp olarak, bütün sesler bir ses olarak bağırıyordu: 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;/ Hakkıdır, Hakk'a 

tapan milletimin İSTİKLÂL. O gün fezalar yalnız bu sesle 

dolmuştu.»3 

İstiklâl Marşı Millî Marş olduğu için değil her açıdan; dil, 

sanat ve muhtevası yönüyle gerçek bir şaheserdir. Bu yüzdendir 

ki mısralarının her biri birer atasözü değerinde vecize 

niteliğindedir. 

 
1https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=7&pID=53&key=Az%C4

%B1c%C4%B1k%20bilmek (Erişim: 1.11.2021) 
2 

https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=12&pID=81&key=izm

ihl%C3%A2l (Erişim: 1.11.2021) 
3 Geniş bilgi için bkz. Osman Nuri Ekiz, Mehmet Akif Ersoy, İstanbul: Toker 

Yayınları, 1985, 83-92. 

https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=7&pID=53&key=Az%C4%B1c%C4%B1k%20bilmek
https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=7&pID=53&key=Az%C4%B1c%C4%B1k%20bilmek
https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=12&pID=81&key=izmihl%C3%A2l
https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=12&pID=81&key=izmihl%C3%A2l
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İstiklâl Marşı sadece yazıldığı devre ümit ve iman aşılayan 

bir eser değildir. O, aynı zamanda, taşıdığı ve dile getirdiği yüce 

değerler vasıtasıyla bütün gelecek nesillerin millî ruhunu besleyip 

geliştirebilecek ulvî bir rehber niteliğindedir.  

Millî mücadele zaferle sonuçlanmış, yurdun her yanında 

zafer şarkıları söylenmektedir. Vatanın her köşesinde şanlı Türk 

bayrağı, nazlı hilâli tekrar dalgalanmaktadır. Bursa, Kütahya, 

Sakarya düşman işgalinden kurtarılmış; Yunanlılar İzmir’den 

denize dökülmüş; İstanbul’daki müstevlîler Türk bayrağını 

selamlayarak geldikleri gibi gitmişlerdir. Akif, daha doğrusu, 

milletin şuuru, alt şuuru, bedeni, benliği, ruhu, hep birden tekrar 

hilâle dönerek İstiklâl Marşı’mızı şöyle noktalamıştır:1 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl. 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyet; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl 

İstiklâl Marşı, İstiklâl Savaşı sırasındaki duygu ve 

heyecanlarını dile getiren bir iman ve ümit şiiridir. En karanlık ve 

ıstıraplı günlerde ruhlara kuvvet vermiştir. İlhamını halktan alan, 

halkın duygu, heyecan, arzu ve ümitlerini terennüm eden bir 

abidedir. O kadar ki Akif: "Bu benim değil, milletimindir." 

diyerek Safahat’ına dahi almamıştır.  

İstiklal Marşı’nda dil ve şekil bakımından ise kuvvet, 

güven duygusu, sağlamlık ve sadelik hâkimdir. 

KAYNAKÇA 
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http://www.istiklalmarsidernegi.org.tr/
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EK-6: İstiklâl Harbi Kartpostalları-İstanbul Hatırası 

 

 

EK-7: İstiklal Harbi Kartpostalları-Aydın Hatırası 
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KABUL OLAN BİR DUA: “ALLAH BU MİLLETE BİR 

DAHA İSTİKLÂL MARŞI YAZDIRMASIN!” 

Abdurrahman YALÇINKAYA1 

 

Özet 

Millî marşlar, bağımsız bir devlet olmanın belgesidir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin millî marşı olan “İstiklâl Marşı”, bütün 

Türk milletinin ortak duygularını dile getiren bir metindir. İstiklâl 

Marşı, bizi “tek millet” haline getiren en güçlü değerlerimizden 

biridir. Dünya Tarihinin en haklı savaşı olan “İstiklâl Harbi” ya 

da diğer adıyla “Millî Mücadele” herkesin “artık bitti” dediği bir 

milletin, bütün fertleriyle yekvücut olarak aynı gaye için dönemin 

en güçlü devlerine karşı verilen şanlı mücadelenin en somut 

örneğidir. İşte İstiklâl Marşı da bu savaşın aziz hatırasıdır. 

23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla hem 

yeni bir devletin temelleri atılmış, hem de cephelerdeki mücadele 

yeni safhaya geçmiştir. İstiklâl Harbi devam ederken bir marşa 

duyulan ihtiyacı, siyasilerden önce askerler hissetmiştir. Bu 

nedenle Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 1920’de bir “millî 

marş” yazılmasını ve bestelenmesini Millî Eğitim Bakanlığı’ndan 

istemiştir. Bunun üzerine Millî Eğitim Bakanlığı 7 Kasım 

1920’de “millî marş” yazılması için bir yarışma açmıştır. 

Bilindiği gibi 724 şiir arasından birinci olarak seçilen Mehmed 

Akif Ersoy’un şiiri, 12 Mart 1921’de TBMM’de ayakta 

alkışlanarak tekrar tekrar okunmuş ve TBMM tarafından millî 

marş olarak kabul edilmiştir. 

Çalışmamızda, bu kadar zor şartlar altında yazılan, İstiklâl 

Harbi’nin ruhunu en iyi şekilde yansıtan, Türk milletinin maddi 

 
1 Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, Van Yusuf 

Gökçenay Bilim Sanat Merkezi Tarih Öğretmeni, ORCID: 0000-0003-3044-

3294. mevlam_004@hotmail.com  
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ve manevi karakterini her mısrasında eşsiz bir şekilde dile 

getirilen İstiklâl Marşı’nı, 1925 yılında değiştirmek için Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmayı ve yarışmanın 

sonucunu ele aldık. Bu çalışmamızı, Konya Yazma Eserler Bölge 

Müdürlüğü Kütüphanesi’nde olan, Maarif Vekâleti Müsveddeliği 

başlığı ile yazılmış Marş Yarışması Şartnamesi belgelerinden ve 

dönemin basınında faydalandık. Ayrıca 1925’ten sonra 1937, 

1939 ve 1960 yıllarında tekrar gündeme getirilen İstiklâl Marşı’nı 

değiştirme girişimlerine de kısaca değindik.  

Anahtar Kelimeler: İstiklâl Marşı, Millî marş, İstiklâl 

Harbi, Mehmed Akif, TBMM. 

 

AN ACCEPTED PRAYER: 

“GOD NEVER AGAIN WRITE THE NATIONAL 

ANTHEM IN THIS NATION!” 

Abdurrahman YALÇINKAYA1 

 

Abstract 

National anthems are a document of being an independent 

state. The national anthem of the Republic of Turkey, the 

"National Anthem", is a text that expresses the common feelings 

of the entire Turkish nation. The National Anthem is one of our 

strongest values, making us "one nation". The most justifiable 

war in world history, the "War of Independence", or "National 

Struggle", is the most concrete example of the glorious struggle 

against some of the most powerful giants of the period for the 

 
1 Van YYU Social Sciences Institute PhD Student, Van Yusuf Gökçenay 

Science and Art Center History Teacher, ORCID: 0000-0003-3044-3294. 

mevlam_004@hotmail.com 
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same purpose as all its members of a nation that everyone says is 

"over". The National Anthem is the cherished memory of this 

war. 

With the opening of the Turkish Parliament in Ankara on 

April 23, 1920, the foundations of a new state were laid and the 

struggle on the front lines entered a new phase. Soldiers felt the 

need for an anthem before politicians as the War of Independence 

continued. For this reason, he requested that a "national anthem" 

be written and composed by the General Staff in 1920 from the 

Ministry of National Education. On November 7, 1920, the 

Ministry of National Education opened a competition for the 

writing of the "national anthem". As is known, among the 724 

poems, Mehmed Akif Ersoy's poem was read and read repeatedly 

with a standing ovation in the Turkish Parliament on March 12, 

1921 and was accepted as the National Anthem by the Turkish 

Parliament. 

In our study, we discussed the Istiklal Anthem, which was 

written under such difficult conditions, which best reflects the 

spirit of the War of Independence, and which is uniquely 

expressed in every verse of the material and spiritual character of 

the Turkish nation, the competition organized by the Ministry of 

National Education in 1925 and the result of the competition. We 

used this work from the Anthem Competition Specification 

documents written under the title maarif proxy manuscript in 

konya Writing Works Regional Directorate Library and in the 

press of the period. We also briefly mentioned the attempts to 

change the National Anthem, which was reintroduced in 1937, 

1939 and 1960 after 1925. 
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Keywords: National Anthem, National Anthem, War of 

Independence, Mehmed Akif, Turkish Grand Naitional 

Assembly. 

 

GİRİŞ 

Millî Marşlar, 1789 Fransız İhtilâli’nden sonra devletlerin 

hayatında yer almaya başlamıştır. Tarihinde hiçbir zaman 

devletsiz kalmamış olan milletimizin en önemli karakterlerinden 

biri olan “İstiklâl” fikrine uygun olarak millî marşımızın adı 

“İstiklâl Marşı”dır1.  Bu marş, XX. yüzyılda istiklâline sahip 

çıkmak isteyen Türk devletinin Batılı emperyalistler tarafından 

yok edilmek istenmesi sebebiyle ortaya çıkan mücadeleden 

doğduğu için adına İstiklâl Marşı denmesi çok uygun olmuştur 

(Bilgin, 2012: 24). 

Gazeteci Hakkı Tarık Us ve Ruşen Eşref’in de aralarında 

bulunduğu bir kaç kişi, ölümünden kısa bir süre önce hasta 

yatağında iken Mehmed Akif’i Nişantaşı Sağlık Yurdu’ndaki 

odasında ziyaret ederler. Sohbet sırasında Hakkı Tarık Us, 

Mehmed Akif’e:  

- Üstâd!.. Dün gece Gazi Hazretleriyle beraberdik. 

Sizden sevgiyle, sitayişle bahsetti. Güzel sözler söyledi ve 

hatta dikkat buyurun sözlerime, “kendilerine hiss-i 

adavetim yoktur. Eğer öyle olsaydı, Türkiye’ye dönmesine 

müsaade etmezdim, İstiklâl Marşı’nı da 

kaldırırdım,”dediğini söyler. Bunun üzerine Mehmed 

Akif, şöyle cevap verir: 

- Hakkı Beyefendi! Hatırlar mısınız? Biz Gaziyle 

harp sahasında ön saflarda beraber gezdik, beraber 

yürüdük. Kendisini Mecliste sonuna kadar destekledik. Bu 

 
1 Azmi Bilgin, “İstiklâl Marşı ve Üzerine Yapılan Çalışmalar”, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 37, 2007, 23-

24, (23-34) 
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böyleyken, Gazi Hazretlerinin adavet kelimesini telaffuz 

etmesine hayret ettim. Beni memlekete sokmayabilirlerdi. 

Lütfettiler, kendilerine minnettarım. İstiklâl Marşı’na 

gelince! İşte onu kaldıramazlardı. Nasıl kaldırırdı ki? 

Mecliste ilk okunduğu gün, Tunalı Hilmi hariç, herkes 

ayakta dinledi, kendileri de dahil!..”. Bunları söyledikten 

sonra Mehmed Akif, hasta yatağından biraz daha 

doğrulup oturmuş ve sözlerine şöyle devam eder:  

- İstiklâl Marşı bir daha yazılamaz; kimse bir daha 

İstiklâl Marşı yazamaz, ben de yazamam. Allah bu millete 

bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın!”1.  

1. İstiklâl Marşı Yarışmasının Düzenlenmesi ve TBMM 

Tarafından Kabulü 

TBMM, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara’da açılmıştır. 

Böylece İstiklâl Harbi yeni bir aşamaya girmiş, yeni bir ivme 

kazanmıştır. Meclisin açılması bütün memlekette büyük bir 

sevinçle karşılanmıştır2. Ankara’da toplanarak çalışmalarına 

başlayan olan TBMM’ne karşı yurdun çeşitli yerlerinde birçok 

ayaklanma çıkmıştır. Bu ayaklanmalardan dolayı henüz kuruluş 

aşamasında TBMM zor durumda kalmıştır. Ankara Hükümeti, 

düşmana karşı kullanılması gereken asker ve cephanenin bir 

kısmını cepheye göndermemeye, hatta cepheden isyanların 

çıktığı yörelere asker sevk etmeye mecbur kalmıştır. Bu isyanlar 

özellikle Yunanlıların ilerleyişini kolaylaştırmış ve Batı 

Anadolu’da birçok şehrimiz Yunanlıların tarafından işgal 

edilmiştir3.  

 
1 Ayvazoğlu, Beşir. İstiklâl Marşı Tarihi ve Manası, İstanbul Tercüman Aile 

ve Kültür Kitaplığı Yayınlar, 1986, 9; Düzdağ, Mehmet Ertuğrul. Mehmed 

Akif Ersoy, Ankara, Kaynak Kitaplığı, 2004, 268. 
2 Hâkimiyet-i Milliye, 28 Nisan 1336, Numara: 25. 
3 Tansel, Selahattin. Mondros’tan Mudanya’ya Kadar 2, Ankara, MEB 

Yayınları, 1984, 113-114. 
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İşgalci devletlere karşı mücadele etmenin tek çaresinin 

birlik ve beraberlikte olduğunu bilen Ankara Hükümeti, ayak-

lanmaları hızla bastırabilmek ve halkı Milli Mücadele’ye teşvik 

etmek için İrşâd Encümeni oluşturmuştur. İrşâd Encümeni 

bünyesinde özellikle isyanların yaşandığı yörelerin 

milletvekillerinden oluşan İrşâd Heyetleri de teşkil edilmiştir. Bu 

konuda 31 Kânun-i evvel 1337 tarihli Vakit gazetesinde şu haber 

yayımlanmıştır: “Büyük Millet Meclisi’nin İrşâd Heyeti”  

başlığıyla şu haber yayımlanmıştır: “Düşmanlarımızın teşkîl 

ettikleri propaganda şebekelerinin faaliyetine mukabele etmek 

maksadıyla, teşkîli ihtiyacı çoktan beri hissedilmekte olan İrşâd 

Heyeti ahîren teessüs etmiştir. Dâhilde ve hariçte neşriyât icrası 

suretiyle efkârı tenvîr ve ihzâr edecek olan heyetin riyasetini 

Erkân-ı Harb Reisi Fevzi Paşa deruhte etmişlerdir. Heyet, 

Dâhiliye ve Hariciye Vekilleriyle, Matbuat ve İstihbarat Müdür-i 

Umumisi’nden terekküb etmektedir”1. 

İrşâd Heyetleri isyan mıntıkalarına giderek hem 

isyancılarla, hem de halk ile görüşmüşlerdir2. Mehmed Akif de 

Burdur milletvekili olarak İrşâd Heyetlerinde yer almıştır3. İrşâd 

Heyetleri aynı zamanda cephelerde en ön saflara kadar giderek 

askere moral vermişlerdir. Batı Cephesi’ni ziyaret eden bir İrşâd 

Heyeti, Cephe Komutanı İsmet Paşa ile görüşmeleri esnasında, 

askerin moralini yükseltecek bir “Vatan Marşı” veya “İstiklâl 

Marşı” adıyla bir marşın yazılıp bestelenmesi konusu 

konuşulmuştur. Daha sonra aynı konu, İcra Vekilleri Heyeti 

toplantısında da konuşulmuş ve böylece bir “Millî Marş”ın 

yazılması ve bestelenmesi kararlaştırılmıştır. Yarışmanın 

duyurusu, Maarif Vekâleti tarafından 18 Eylül 1920 tarihli bir 

 
1 Vakit, 31 Kânun-i evvel 1337 (1921), Numara: 1458, 1. 
2 TBMM ZC, C.I, 1337, 94-96. 
3 Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar 2, 114.  



V. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu 

101 

 

genelge ile tüm vilayetlere gönderilmiştir1. Duyuru daha sonra ise 

25 Teşrin-i evvel (Ekim) 1336 (1920) tarihli Hâkimiyet-i Milliye 

gazetesinde Türk Şairlerinin Nazar-ı Dikkatine” başlığıyla şu 

şekilde yayımlanmıştır2:  

 

  

Türk Şairlerinin Nazar-ı 

Dikkatine 

Maarif Vekâleti’nden: 

Milletimizin dâhili ve 

harici İstiklâli uğrunda girişmiş 

olduğu mücadeleyi ifade ve 

terennüm için bir İstiklâl Marşı 

müsabakaya vazedilmiştir. Hür 

ve meşgul memleketlerimizdeki 

bütün erbâb-ı kalemi hizmete 

davet ederiz. İntihâb olunacak 

âsâr içinden biri, iki ay sonra 

yani 23 Kanun-i evvel 336’da 

Maarif Vekâleti nezdinde bir 

Heyet-i Edebiye tarafından 

intihâb olunacaktır. İntihâb 

olunacak eserin yalnız güftesi 

için beş yüz lira mükâfat vardır. 

Yine lâ-akal beş yüz lira tahsis 

edilecek olan beste için bi’l-

 
1 Önder, Mehmet. “İstiklâl Marşı Belgeleri”, Türk Edebiyatı Dergisi, Aralık 

1986, 34-35.  
2 Hâkimiyet-i Milliye, “Türk Şairlerinin Nazar-ı Dikkatine”, 25 Teşrin-i evvel 

1336 (1920), Numara: 68. 



Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı 

102 

 

ahare ayrıca bir müsabaka 

açılacaktır.  

          Bütün müracaatlar 

Ankara’da Büyük Millet 

Meclisi Maarif Vekâleti’ne 

yapılacaktır”. 

Yukarıda verdiğimiz ve 25 Ekim 1920 tarihi Hâkimiyet-i 

Milliye’de yayımlanan ilanda görüldüğü gibi, milletimizin iç ve 

dış düşmanlara karşı verdiği mücadeleyi ifade eden bir İstiklâl 

Marşı’nın yazılması için ülkedeki bütün şairlere duyuru 

yapılmıştır. İlanda, seçilecek olan şiirin güftesi için 500 lira ve 

daha sonra belirlenecek bestesi için de yine 500 lira ödül 

verileceği ve yarışma başvurularının Maarif Vekâleti’ne 

yapılacağı da belirtilmiştir.    

Çantay, Mehmed Akif’in yarışmanın ödüllü bir yarışma 

olmasından dolayı katılmadığını kendisine söylediğini belirtir. 

Ayrıca Çantay, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey’in bir gün 

kendisine: “… Şimdiye kadar 500’den fazla marş geldi. Ben 

hiçbirini beğenmedim. Üstadı ikna edemez misin?”demesi 

üzerine, ödülün bir hayır kurumuna bağışlanması şartıyla 
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Mehmed Akif’i ikna ettiklerini söyler1. Aynı bilgi 21 Mart tarihli 

Sebilürreşad dergisinde ise şöyle yayımlanmıştır: “Marşın 

mükâfat ile yazılmasına öteden beri taraftar olmayan 

başmuharririmiz İslam Şair-i Muhteremi Mehmed Akif Beyefendi 

Hazretleri kendisine vuku bulan müracaatlara karşı bu endişe-i 

hamiyetini izhar etmiş ve nihayet bu cihet o necip arzusuna 

muvafık bir surette halledilmek şartıyla … fakir çocuk ve 

kadınlara örgü öğretmek, bir maişet temin etmek emel-i hayır-

perveriyle teşekkül etmek üzere olan Dârü’l-Mesai’ye teberrü 

olunmuş ve marşı yazmıştır” 2. 

26 Şubat 1921’de TBMM birinci oturumunda Maarif 

Vekâleti’nin İstiklâl Marşı hakkındaki tezkeresi görüşülmeye 

başlanmışsa da asıl görüşmeler, 12 Mart tarihli ikinci oturumda 

olmuş ve aynı gün, Mehmed Akif’in yazdığı marş, İstiklâl Marşı 

olarak Meclis tarafından “ittifaka yakın bir ekseriyet-i azime” ile 

kabul edilmiştir3.  

Milli Mücadelemizin ruhunu ve heyecanını en iyi şekilde 

yansıtan bu mükemmel eser, TBMM’de kabul edildiği gün (12 

Mart), Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından yoğun 

istek üzerine dört defa okunarak ayakta dinlenmiş ve coşkuyla 

alkışlanmıştır4. Sebilürreşad dergisi İstiklâl Marşı’nı şu veciz 

ifadelerle okuyucularına tanıtmıştır: “İstiklâl Marşı, milletimizin 

ve bütün İslâm âleminin giriştiği İstiklâl Harbi’ni pek beliğ ve 

canlı bir surette tasvir ve terennüm eden bir marştır”5.  

 
1 Çantay, Hasan Basri. Akifname (Mehmed Akif), İstanbul, Ahmet Sait 

Matbaası, 1966, 63-65.  
2 Sebilürreşad, 21 Mart 1337, Adet: 472. 
3 TBMM ZC, C. 9, 1337, 85-90; Sebilürreşad 21 Mart 1337, Adet: 472. 
4 Atçeken Zeki. “Türk İstiklâl Marşı’nın Doğuşunu Hazırlayan Tarihî 

Atmosfer, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi ATA Dergisi, 4, 1993, 58. 
5 Sebilürreşad 21 Mart 1337, Adet: 472.  
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İstiklâl Marşı’nın TBMM Meclisi tarafından kabul edilmesi 

dönemin gazetelerinde de yer almıştır. Örneğin 27 Mart tarihli 

Vakit gazetesinde,  “Büyük Millet Meclisi, İstiklâl Marşı olmak 

üzere Sebilürreşâd Başmuharriri Mehmed Akif Bey’in 

manzumesini kabul etmiştir.  Maarif Vekâleti şimdi de bu marşın 

bestesini müsabakaya koymuştur. Bestenin notası Mayıs 

nihayetine kadar gönderilebilecektir. Kabul edilecek beste için, 

500 lira mükâfat verilecektir”1. 14 Teşrin-i sani (Kasım) tarihli 

Vakit gazetesinde ise İstiklâl Marşı’nın bestesi konusunda 

TBMM’de şu şekilde bir tartışmanın yaşandığı haber olarak 

yayımlanmıştır:  “Şair Mehmed Akif Bey’in Büyük Millet 

Meclisi’nce kabul edilen İstiklâl Marşı’nın birçok besteleri 

yapıldığından, birinin kabulü için İstanbul’daki erbâb-ı ihtisasa 

havalesinin münasip olup olmadığını Büyük Millet Meclisi’nce 

müzakere edilmiş ve bazı mebuslar bu meselenin bir ihtisas 

meselesi olduğundan İstanbul’daki erbâb-ı ihtisasa havale 

edilmesi lehinde idare-i kelâm etmişse de, Tunalı Hilmi Bey’in 

“beste İstanbul’a gidemez, Ankara her şey gibi bunu da kendisi 

yapacaktır” diye vâki olan itirazı üzerine, re’ye konarak 

bestelerin İstanbul’a gitmemesi karargîr olmuştur”2. 

 

2. 1925 ve Sonraki Yıllarda İstiklâl Marşı’nı Değiştirme 

Girişimleri 

2.1. 1925’te İstiklâl Marşı’nı Değiştirme Girişimi  

İstiklâl Marşı’nın değiştirilmesi girişimleri konusu, uzun 

yıllar tarihçiler arasında tartışılan bir konu olmasına rağmen, bu 

konuda yeterli bilgi ve belge mevcut değildi. Şahin’in belirttiğine 

göre 2009 yılının Mayıs ayında Kasım KOCABAŞ isimli bir 

öğretmenin internet üzerinden satın aldığı bazı belgeler, 1925 

 
1 Vakit, “İstiklâl Marşı’nın Bestesi”, 27 Mart 1921 (1337), Numara: 1184, 2. 
2 Vakit, “İstiklâl Marşı Bestesi” 14 Teşrîn-i sâni 1921 (1337), Numara: 1412, 

1. 
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yılında yapılan İstiklâl Marşı’nı değiştirme girişimi konusundaki 

tartışmalara son vermiştir. Bu belgeler Konya Bölge Yazma 

Eserler Kütüphanesi’nde bakım ve onarıma alındıktan sonra 

araştırmacıların hizmetine sunulmuştur1. 

Aslında İstiklâl Marşı’na karşı muhalefet daha ilk başta 

başlamıştı. 12 Mart tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 

görüşmelerde Tunalı Hilmi, Refik Şevket, Besim Atalay ve Necip 

Beyler gibi bazı milletvekilleri tarafından İstiklâl Marşı’nın 

kabulü konusunda muhalif konuşmalar yapılmıştır. Meclis 

tutanaklarından anlaşıldığına göre muhalefet edenler, seçilmeyen 

şiirlerin arasında Mehmed Akif’in şiirinden daha iyi şiirlerin 

olduğunu,  Akif’in şiirinin ısmarlama bir şiir olduğunu, marşın 

şiirden anlayan bir heyet tarafından seçilmesini, hatta marşın 

beste için uygunluk durumunun tespiti için de bestekâr ve 

şairlerden oluşan bir heyetin oluşturulması gerektiğini 

söylemişlerdir2.  

Arabacı’nın belirttiğine göre İstiklâl Marşı’nın bestesinin 

belirlenmesi de çok sıkıntılı bir süreçten geçmiştir. Her yerde 

farklı besteler söylendiği gibi, kendi şiirlerini besteleyerek millî 

marş diye okuyanlar da olmuştur. Arabacı, Mehmed Akif’in 

müzikten de çok iyi anladığını belirtir; hatta İstiklâl Marşı’nın 

bestelenmiş olarak yazıldığını ve sonradan bir besteye ihtiyaç 

olmadığını da iddia etmektedir3.  

1925 yılı Türkiye için önemli gelişmelerin yaşandığı bir 

yıldır. Çünkü bu 1925 yılı Fethi Bey’in Başbakanlıktan istifa 

 
1 Şahin, Bekir. “İstiklâl Marşı’nın Değiştirme Girişimleri ve Belgeleri (1925)”. 

Mehmed Akif, Milli Mücadele ve İstiklâl Marşı, Vefatının 90. Yılında 

Mehmed Akif Ersoy Bilgi Şöleni 5, Mehmed Akif Millî Mücadele ve İstiklâl 

Marşı, (Yay.) Mehmet Doğan, (Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mehmed Akif 

Ersoy Araştırmaları Merkezi Yayınları: 6, Türkiye Yazarlar Birliği 

Yayınları: 43), Ankara, Aralık 2011, 63-90. 
2 TBMM ZC, C. 9, 1337, 85-90. 
3 Arabacı, “Cumhuriyet Başlarında Millî Marşı Arayışı”, 128-129. 
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ettiği, Şeyh Sait İsyanı’nın çıktığı, Terakki Perver Cumhuriyet 

Fırkası’nın kapatıldığı, İstiklâl Mahkemelerinin tekrar yargılama 

faaliyetine başladıkları, Tekke ve Zaviyelerin kapatıldığı, Şapka 

Kanunu’nun çıkarıldığı, milletlerarası saat ve takvimin 

kabulü gibi önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıldır. 1925 yılı 

Türkiye’sinin siyasi durumuna baktığımızda Mustafa Kemal Paşa 

Cumhurbaşkanı, İsmet Paşa Başbakan’dır. İsmet Paşa 

Hükümeti’nde Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey’dir. Ancak 

21 Aralık 1925’te Hamdullah Suphi Bey Maarif Vekilliği’nden 

ayrılır, yerine Mustafa Necati Bey geçer. İşte İstiklâl Marşı’nı 

değiştirme girişimleri de bundan sonra başlar1. 

2.1.1. Yarışmanın İlanı 

19 Mayıs 1924 tarihli ve Mustafa Kemal Paşa ile Bakanlar 

Kurulu’nun imzasıyla yayımlanan kararnamede, Millî marşın 

güftesinin değişmesi açıkça ifade edilmese de bestesinin 

değişmesi çok net bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz2.. 

 

 
1 Şahin, “İstiklâl Marşı’nın Değiştirme Girişimleri ve Belgeleri (1925)”, 63-

90. 
2 BCA. 030. 18. 01. 01. 09. 26. 12.. 
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 Türkiye 

Cumhuriyeti 

Başvekâlet Kalem-i 

Mahsus Müdüriyeti 

Kararname 

 Devletçe kabul 

olunacak Resmî Marşın 

Türk bestekârlarınca 

yapılması şiddetle arzu 

edilmekte ise de 

şimdiye kadar bu 

hususta yapılan 

tecrübelerle 

bestekârlarımız 

arasında müebbed bir 

sıyane ve umumi bir 

kabule mazhar 

olabilecek kuvvet ve 

kudrete malik bir 

eserin vücuda 

getirilmesi imkânsızlığı 

tezahür etmiş ve marşın 

umumi bir müsabakaya 

arz edilmesi münasib 

görülmüş olduğuna 

devletçe kabul edilecek 

marşın Avrupalıların 

ve Türk bestekârlarının 

iştirak edeceği bir 

müsabaka neticesinde 

toplanacak eserlerin 

Paris, Viyana ve 
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Napoli 

konservatuarlarında 

sanat ve ilim kıymetleri 

nokta-i nazarından ayrı 

ayrı tetkîk ve temyîz 

ettirilmesi ve bu suretle 

intihab edilecek üç 

eserin burada birçok 

defalar müteaddit 

zevata ve cemiyetler 

azalarına 

dinlettirilerek millî 

ruhumuz itibarıyla en 

munis ve muvafık 

olanın kabulü ve kabul 

edilecek bestenin 

sahibine münasib bir 

mükâfat-ı nakdiye ve 

bir Maarif Madalyası 

itası hakkında Maarif 

Vekâlet-i celîlesinin 6 

Nisan… Sene 340 tarih 

ve 4905 numaralı 

tezkeresiyle vuku bulan 

teklifi İcra Vekilleri 

Heyetinin 19/5/340 

tarihli içtimaında 

ledel-tezkere vekâlet-i 

müşarünileyhânın 

mütalaası muvafık 

görülmüştür.  

19/5/340. 

Türkiye Reis-i 
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Cumhuru Gazi Mustafa 

Kemal. 

 

Kararnamede de belirtildiği gibi şimdiye kadar Türk 

bestekârların Millî marş için yaptıkları besteler yetersiz 

görüldüğünden yerli bestekârlardan ümit kesilmiştir. Bunun için 

hem Avrupalı hem de Türk bestekârların katılacağı bir yarışma 

sonucunda ve Paris, Viyana ve Napoli konservatuarları sanat ve 

ilim değerlerine uygun bir titizlikle üç bestenin seçilerek 

gönderilmesi istenmiş; bu bestelerden mili ruhumuza en uygun 

olanının seçileceği belirtilmiştir. Ayrıca Kararnamede yeni bir 
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Millî marş güftesi için de bir yarışma yapılıp yapılmayacağı 

konusundan açıkça söz edilmemiştir.  Ancak bu durum hem 

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi’nde yer 

alan “Maarif Vekâleti Müsveddeliği”  başlıklı belgelerde hem de 

13 Kasım 1925 tarihli Millet gazetesinde hem güfte hem de beste 

için bir yarışma düzenleneceği çok net ifadelerle belirtilmektedir.  

İstiklâl Marşı’nın değiştirilmesi konusunu dönemin 

basınında da görüyoruz. 13 Kasım 1925 tarihli Millet gazetesi ve 

14 Kasım 1925 tarihli Akşam gazetesinde “Millî Marş” başlığı ile 

ilan şeklinde şöyle yayımlanmıştır1: 

 
1 Millet, “Millî Marş”, 13 Teşrin-i sâni 1341 (1925); Akşam, “Millî Marş”, 14 

Teşrin-i sâni 1341. 
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Millî Marş 

Maarif Vekâleti 

Millî Marş Güftesi 

İçin Müsabaka 

Açıyor 

            Ankara, 

12 (A. A.) – Maarif 

Vekâleti Millî Marş 

güftesinin tanzimi için 

bir müsabaka açmıştır. 

Vekâletin bu husustaki 

tamiminde deniliyor 

ki: Güftenin vakarlı, 

ümit saçıcı, ruhu 

yükseltici olması 

şarttır. Açık bir Türkçe 

ile veciz surette 

Türklüğün varlığını, 

büyük mazisini ve 

daha büyük istikbalini 

ifade etmelidir. 

Güftenin muhtasar 

olması da bir meziyet 

teşkil eder. 

Müsabakayı kazanan 

esere hars 

masrafından 500 lira 

mükâfat-ı nakdiye ile 

bir Maarif Madalyası, 

ikinciye 100 lira 

mükâfat ile bir 

takdirname 
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verilecektir. Kaleme 

alınacak eserlerin 

1342 Kânun-i sani’si 

nihayetine kadar 

Maarif Vekâletine 

gönderilmesi lazımdır. 

Millî Marşın güfte ve 

bestesi Meclis-i 

Âli’nin tasdikine 

iktiran ittikten sonra 

resmiyet kesb 

edecektir.  

            Akif 

Bey’in İstiklâl Marşı 

büyük mücadelemizin 

kudsî bir hatırası 

olarak saklanacak ve 

millî marştan başka, 

İstiklâl Marşı 

unvanıyla merasimde 

söylenecektir. 
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Millî marş 

Ankara, 12 

(A.A.) – Maarif 

Vekâleti Millî Marş 

güftesinin tanzimi 

için bir müsabaka 

açmıştır. Vekâletin 

bu husustaki 

tamiminde deniliyor 

ki: Güftenin vakarlı, 

ümit saçıcı, ruhu 

yükseltici olması 

şarttır. Açık bir 

Türkçe ile veciz 

surette Türklüğün 

varlığını, büyük 

mazisini ve daha 

büyük istikbalini 

ifade etmelidir. 

Güftenin muhtasar 

olması da bir meziyet 

teşkil eder.  

Müsabakayı 

kazanan esere hars 

masrafından beş yüz 

lira mükâfat-ı 

nakdiye ile bir 

Maarif Madalyası, 

ikinciye 100 lira 

mükâfat-ı nakdiye ile 

bir takdirname 

verilecektir.  
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Kaleme 

alınacak eserlerin 

1342 Kânun-i sani’si 

nihayetine kadar 

Maarif Vekâletine 

gönderilmesi 

lazımdır.  

Millî Marşın 

güftesi ve bestesi 

Meclis-i Âli’nin 

tasdikine iktiran 

ittikten sonra 

resmiyet kesb 

edecektir.  

      Akif Bey’in 

İstiklâl Marşı büyük 

mücadelemizin bir 

hatırası olarak 

saklanacak ve millî 

marştan başka, 

İstiklâl Marşı 

unvanıyla 

merasimde 

söylenecektir 

 

Görüldüğü gibi 13 Kasım 1341 (1925), tarihli Millet 

gazetesi ve 14 Kasım 1341 (1925) tarihli Akşam gazetesinde 

yayımlanan ilan şeklindeki haberde, Maarif Vekâleti’nin açmış 

olduğu güfte yarışmasına katılacak güfteler için, onurlu, ümit 

veren, ruhu yükselten, açık bir Türkçe ile yazılmış, Türklüğün 

varlığını, tarihini ve geleceğini anlatan kısa güfteler olması şart 
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koşulmuştur. Müsabakayı kazanan şaire 500, ikinciye de 100 lira 

verileceği belirtilmiş ve eserlerin 1926 Ocak ayının sonuna kadar 

Maarif Vekâleti’ne gönderilmesi istenmiştir. Millî marş için 

gönderilen güfte ve beste, Meclis tarafından kabul edileceği de 

belirtilmiştir. Millet gazetesinde yayımlanan söz konusu haberde 

Mehmed Akif’in yazdığı İstiklâl Marşı’nın niçin değiştirilmesi 

gerektiği konusunda bir bilgi yer almazken, bu marşın İstiklâl 

Harbi’nin bir hatırası olarak İstiklâl Marşı adıyla törenlerde 

söyleneceği şeklinde ilginç bir açıklama da yer almaktadır. Bu 

durum, Türkiye’yi iki marşlı bir devlet durumuna düşürdüğü gibi 

İstiklâl Harbi’nin bir hatırası olarak nitelendirilen Akif’in yazdığı 

İstiklâl Marşı’nın törenlerde okunacağına dair açıklama da 

çelişkili bir açıklamadır. Kanaatimizce İstiklâl Marşı’nın Türk 

Milleti’nin gönlündeki yerini, Türk milleti için İstiklâl Marşı’nın 

nasıl bir ortak değer olduğunun farkında olan ve konunun 

hassasiyetini çok iyi bilen Maarif Vekâleti, “Akif Bey’in İstiklâl 

Marşı büyük mücadelemizin kudsî bir hatırası olarak saklanacak 

ve millî marştan başka, İstiklâl Marşı unvanıyla merasimde 

söylenecektir” şeklinde bir açıklama yaparak oluşabilecek 

tepkileri önlemeye çalışmıştır.  

1925 yılı Hars (Kültür) Müdürü Dr. Hamit Zübeyir Bey, 

İstiklâl Marşı’nı değiştirme yarışması için bir şartname hazırlar1. 

İşte bu şartname ile ilgili önemli belgeler 2009 yılında internet 

üzerinden öğretmen Kasım Kocabaş tarafından satın alınmış ve 

şu an Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi yer 

almaktadır. “Maarif Vekâleti Müsveddeliği”  başlıklı bu belgeler 

6 sayfadan oluşmaktadır. Bu belgelerin ilk dört sayfası, yukarıda 

bahsettiğimiz 19 Mayıs 1924 tarihli Kararname’nin analizi 

şeklinde olup maddeler halinde yazılmıştır. 

https://belgelerlegercektarih.com/ internet sitesinden temin 

 
1 Şahin, “İstiklâl Marşı’nın Değiştirme Girişimleri ve Belgeleri (1925)”, 63-

90. 

https://belgelerlegercektarih.com/
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ettiğimiz ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü 

Kütüphanesi’nde bulunan marş yarışması şartnamesinin ilk dört 

sayfası aşağıda gösterilmiştir1:  

  

 
1 https://belgelerlegercektarih.com/2018/10/16/ataturk-doneminde-İstiklâl-

marsini-degistirme tesebbusleri-iste-belgeler/ (Erişim: 02.02.2021). 

Arabacı’ya göre müsvedde halindeki bu belgeler, dönemin Hars (Kültür) 

Müdürü Dr. Hamit Zübeyir Koşay tarafından tutulan el yazısı notlarıdır 

(Arabacı, “Cumhuriyet Başlarında Millî Marşı Arayışı”, 130). 

 

https://belgelerlegercektarih.com/2018/10/16/ataturk-doneminde-istiklal-marsini-degistirme%20tesebbusleri-iste-belgeler/
https://belgelerlegercektarih.com/2018/10/16/ataturk-doneminde-istiklal-marsini-degistirme%20tesebbusleri-iste-belgeler/
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Maarif Vekâleti  (…) Müsveddeliği 

Devletçe kabul olunacak marşın umumî müsabaka 

suretiyle bestelenmesi hususunda Heyet-i Celîle’nin19/5/340 

tarihli kararı mevki-i tatbike konacağı cihetle Kararnamede 

meskût geçilen zîrdeki hususâtın istizahına mecburiyet hâsıl 

olmuştur: 

1- Kabul olunacak devlet marşının güftesi 

Millet Meclisi tarafından mazhar-ı takdir olan İstiklâl 

Marşı’nın aynı mıdır? 

2- Akif Bey’in şiiri “Medeniyet dediğin 

dişleri sırıtan bir canavar…”  gibi gazetelerde kil ü 

kali mucib olan ifadelerden maada Türk 

kelimesini zikir hususunda kıtlık gösterir. 

Akif Bey’in İstiklâl Marşı, mücadele günlerinin bir 

hatırası olarak yaşamalı ve merasimlerde söylenmelidir fakat 

bir resmi devlet marşının güftesi, 

a. Yüce Türk Milletinin medeni gaye ile 

yürüdüğünü, 

b. Cumhuriyete istidlal ittiğimiz manayı, 

c. Türk Milletini saadete 

ulaştıranlara umumi tarzda şükran ifade 

etmelidir. 

3- Merasimlerde ayakta kalacak zevâtın fazla 

yorulmaması bâis-i icab ittiği cihetle millî marşın 

nihayet 8-10 mısradan fazla olmamalıdır, bunlardan 

5-6; 9-10 uncu satırlar nakarat olabilir. 

4- Millî marş güftesinin vakur bestesinin de 

güfteye uyacak surette vakur aynı zamanda ümit 

saçacak surette neşeli ve tasannulardan ayrı olması 

lazımdır. 
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5- Âkif Bey’in Marşı, İstiklâl Marşı olarak 

kalacağı cihetle resmi devlet marşının güftesinin tayini 

için bir müsabaka yapılması icap eder. Bu 

müsabakadan kabul olunan eser Heyet-i Celile’nin 

19/5/340 tarihli kararı mucibince umumi müsabakaya 

arz olunur. 

6- Heyet-i Celile’nin 19/5/340 tarihli 

kararında umumî müsabakada ecnebi bestekârlarına 

verilecek mükâfat miktarı ve mükâfatın hangi fasıldan 

verileceği tasrih edilmiş değildir.  

 

Maarif Vekâleti (…) Müsveddeliği başlığıyla yazılı olan 

belgelerin 5 ve 6. sayfalarında ise Millî marş seçilecek güftenin 

ve bestenin taşıması gereken özellikler ve Mehmed Akif’in 

yazdığı İstiklâl Marşı’na yönelik eleştiriler yer almaktadır. 

Aslında söz konusu bu iki sayfada, yukarıda verdiğimiz Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi’nde anlaşılmayan hususlarda açıklık 

getirilmesi için Başbakanlığa yazılmış olan mezkûr iki sayfa 

şöyledir1:  

 
1 https://belgelerlegercektarih.com/2018/10/16/ataturk-doneminde-İstiklâl-

marsini-degistirme tesebbusleri-iste-belgeler/ (Erişim: 02.02.2021). 

https://belgelerlegercektarih.com/2018/10/16/ataturk-doneminde-istiklal-marsini-degistirme%20tesebbusleri-iste-belgeler/
https://belgelerlegercektarih.com/2018/10/16/ataturk-doneminde-istiklal-marsini-degistirme%20tesebbusleri-iste-belgeler/


Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı 

120 

 

  

Baş Vekâlet-i Celîle’ye 

Devletçe kabul olunacak resmi marşın umumî müsabaka 

suretiyle bestelenmesi hususunda Heyet-i Celile’nin ol-babdaki 

kararının mevki-i tatbike konabilmesi için Kararname-i âlide 

meskût geçilen zirdeki hususâtın istizahına mecburiyet hâsıl 

olmuştur: 

• Kabul olunan resmi devlet marşının güftesi 

Büyük Millet Meclisi tarafından mazhar-ı kabul olan 

Istiklâl Marşının aynı mıdır? 

• Akif Bey’in şiirinde “medeniyet dediğin tek 

dişi kalmış canavar…”  gibi gazetelerde kil ü kali 

mucib olan ibarelerden mâ’ada Türklüğe sembol 

olacak bir marşta “Türk” kelimesi bir defa olarak 

geçmez. 
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• Akif Bey’in İstiklâl Marşı mücadele günlerinin 

bir hatırası olarak yaşamalı, merasimlerde ve 

mekteplerde söylenmelidir. Fakat devlet marşının 

güftesi yüce Türk milletinin medenî gaye ile 

yürüdüğünü, Cumhuriyete istidlal ettiğimiz manayı ve 

Türk milletini saadete ulaştıranlara umumî tarzda 

şükran ifade etmelidir. 

• Merasimlerde ayakta kalacak zevâtın fazla 

yorulmamasını temin icap ettiği cihetle Millî Marş 

nihayet sekiz on mısradan fazla olmamalıdır. 

Bunlardan 5-6, 9-10’uncu satırlar nakarat olabilir. 

• Millî marş güfte ve bestesinin vakur aynı 

zamanda ümit saçacak surette neşeli olması lazımdır. 

• Akif Bey’in marşı, İstiklâl Marşı olarak kalacağı 

cihetle resmi devlet marşının güftesinin tayini için bir 

müsabaka yapılması icap eder. Bu müsabakada kabul 

olunacak eser 19/5/340 tarihli karar mucibince umum 

müsabakaya arz olunur. Iş bu müsabakada ecnebi 

bestekârlarına verilecek müsabaka mükâfatının hangi 

fasıldan verileceği tezekkür buyrularak bir karara rabtı 

rica olunur. 

 

 

1925 yılında İstiklâl Marşı’nı değiştirme girişimi hakkında 

yukarıda verdiğimiz belgeleri sadeleştirirsek kısaca şunları 

söyleyebiliriz:   

Mehmed Akif’in yazdığı İstiklâl Marşı sadece törenlerde 

okunacak, ancak yeni Millî marş güftesi, medeniyete yürüyen 

Türk milletine ve Cumhuriyet hedeflerine uygun olmalı; Türk 

milletini mutluluğa ulaştıranlardan şükran ile bahsetmesi ve 

törenlerde ayakta kalanların yorulmaması için marşın 8-10 

mısradan fazla uzun olmaması gerekir. Ayrıca Millî marş 
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bestesinin de güftesine uyacak bir şekilde ümit ve neşe verecek 

şekilde olmalı, yapmacık olmamalıdır. Mehmed Akif’in marşında 

“medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” gibi ifadelerin 

olması ve Türk Millî marşı olan bir marşta Türk adının bir 

defa bile geçmemesi eleştiriliyor.  

Arabacı, Mehmed Akif’in marşında Türk adının 

geçmemesi ve Avrupa medeniyetinin bir canavara benzetilmesi 

konusunda yapılan eleştirileri samimi bulmadığını belirtir. 

Arabacı’ya göre marşın güftesinde Avrupa’nın canavara 

benzetilmesinden dolayı yapılan eleştiri ile Türk adının 

geçmemesinden dolayı yapılan eleştiri birbirleriyle çelişmektedir. 

Arabacı, Mehmed Akif’in yazdığı İstiklâl Marşı’nda Mustafa 

Kemal’in adının geçmemesini ise 1921 Mart’ında marşın 

yazıldığı döneme bağlamaktadır. Çünkü henüz Düzenli Ordu 

daha yeni kurulmuş ne Sakarya ne de Büyük Taarruz gibi zaferler 

henüz yaşanmamıştır. Ayrıca o dönemde hiç bir kimse ve hiçbir 

gazetenin Mustafa Kemal’i “kurtarıcı”, “büyük kurtarıcı” veya 

yeni bir “devlet kurucusu” olarak görmüyordu. Millî 

Mücadele’nin en zor şartlarının yaşandığı bu dönem, Kuva-yı 

Milliye dönemi olup, düşmana karşı bölgesel mücadeleler 

verilmekteydi. Bundan dolayı İstiklâl Marşı’nda Mustafa 

Kemal’e dair bir ifadenin bulunmaması normaldir1. 

2.1.2. Yarışmaya Katılan Şairler ve Yarışmanın 

Sonucu 

1925’teki yarışmaya katılan bazı şairler, başvuru 

dilekçelerinde (1921’de Mehmed Akif’in yaptığı gibi) para 

ödülünden rahatsız olduklarını ve ödülü almayacaklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca 1925’teki yarışmaya katılan şiirlerin 

hiçbirisinin “Millî marş” olabilecek değerde olmadığı için 

yarışma sonuçsuz kalmıştır. 1925’teki yarışmaya, İstanbul, İzmir, 

 
1 Arabacı, “Cumhuriyet Başlarında Millî Marşı Arayışı”, 133. 
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Erzurum, Denizli, Halfeti, Muş, Kayseri, Sındırgı, Isparta, 

Eskişehir ve Diyarbakır’dan şairler katılmıştır. 1921’de ilk defa 

düzenlenen İstiklâl Marşı yarışmasına oranla çok daha az sayıda 

şairin katıldığı 1925 yılındaki yarışamaya Enis Behiç Koryürek 

(Milli Neşide), İsmail Fenni Ertuğrul (Millet, Cumhuriyet, 

Vatan), Muhittin Akyüz (Millî Marş), İzmirli İsmail Hakkı 

Bıçakçı zade (Türk Millî Marşı), Muğlalı Ömer Efendi Zade 

Hafız Sabri (Millî Marş) şiirleriyle katılmışlardır. Bazı şiirlerin 

bestelenmiş olarak notaları ile beraber yarışmaya gönderilmeleri 

dikkat çekicidir. Eldeki bilgi ve belgelere göre yarışmanın sonucu 

hakkında net bir bilgiye ulaşılmadığını belirten Şahin, şiirler 

incelendiğinde içlerinde Millî Marş olabilecek ve İstiklâl 

Harbi’nin anlamını ve ruhunu taşıyabilecek seviyede şiirin 

bulunmadığını ifade etmektedir. Zaten Mehmed Akif’in yazdığı 

İstiklâl Marşı’nın Millî marş olarak okunmaya devam etmesi de 

1925’teki yarışmanın sonuçsuz kaldığını gösterir1. 

3. 1937, 1939 ve 1960 Yıllarında İstiklâl Marşı’nı 

Değiştirme Girişimleri 

1937 yılında yeniden Millî marş değiştirme girişimi için 

harekete geçilmiş ve 11 Ocak 1938 tarihli Ulus gazetesinde bu 

konuda bir yarışma düzenleneceği haberi yayımlanmıştır2.  

1937 yılındaki yarışmaya katılım az olunca Ulus gazetesi 

başyazarı Falih Rıfkı, Necip Fazıl’a teklifte bulunmuştur. Aynı 

teklif daha sonra Necip Fazıl’a da yapılmıştır. Necip Fazıl da bu 

teklifi, müsabakanın iptal edilip marşı kendisinin yazması 

koşuluyla kabul etmiştir. Böylece Necip Fazıl “Büyük Doğu 

Marşı”nı yazar. Ancak Mustafa Kemal Atatürk 1938’de ölünce 

marş kendisine sunulamaz ve bu girişim de böylece neticesiz 

 
1 Şahin, “İstiklâl Marşı’nın Değiştirme Girişimleri ve Belgeleri (1925)”. 68-

69. 
2 Ulus, 12 Sonkânun 1938. 
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kalır1. Türinay, Büyük Doğu Marşı’nın teklif üzerine kaleme 

alındığını Necip Fazıl bizatihi kendisinin açıkladığını ve İkinci 

Dünya Savaşı boyunca ne Refik Saydam’ın ne de Rüştü 

Saraçoğlu’nun başbakanlıkları döneminde İstiklâl marşının 

değiştirilmesi hususunda başka herhangi bir girişim olmadığını 

belirtir2. 

1939 yılına gelindiğinde ise Yücel Dergisi Şubat sayısında 

İsmet Rasin, Mehmed Akif’i çok sert bir dille eleştirmiştir.  “Âkif 

Türk müdür? Türk olmak ne demektir?” başlıklı yazısında İsmet 

Rasin, Mehmed Akif’i Türk olmadığını ve “Türk’ün İstiklâl 

Marşı’nı bir Türk değil, Mehmet Âkif adında bir Müslüman 

yazdığını söylemiştir3.  

İkinci Dünya Savaş’ının sonlarına doğru İstiklâl Marşı’nın 

değiştirilmesi konusunu dönemin hükümetleri tarafından değil, 

daha çok o dönemin yazarlarından Nurullah Ataç ve Falih Rıfkı 

Atay gibi isimler tarafından gündeme getirilmiştir4. Türinay’a 

göre İkinci Dünya Savaşı’ndan sonrasında ise özellikle savaş 

boyunca İnönü Hükümetlerine muhalefet eden ve Türkiye’nin 

Ruslar ve İngilizlerle ittifak yaparak savaşa girmesinden yana 

olan Zekeriya Sertel ve Ahmet Emin Yalman gibi bazı yazar ve 

gazeteciler, İstiklâl Marşı’nın değiştirilmesini tekrar gündeme 

getirmişlerdir. Bu dönemde ayrıca Mehmed Akif de çok ağır bir 

şekilde eleştirilmiştir. İstiklâl Marşı değiştirilmesi konusu, 27 

Mayıs 1960 İhtilali sırasında tekrar gündeme getirilmişse de pek 

önemsenmemiştir.  12 Eylül 1980 darbesi sırasında da yine 

 
1 Şahin, “İstiklâl Marşı’nın Değiştirme Girişimleri ve Belgeleri (1925)”, 65. 
2 Türinay, “İki İktidar Değişimi Mehmed Akif ve İstiklâl Marşı Tartışmaları”, 

78-96. 
3 Tümtürk, İsmet Rasin. “Akif Türk müdür? Türk olmak ne demektir?”, Yücel 

Dergisi, (Şubat 1939), 8/48.  
4 Türinay, “İki İktidar Değişimi Mehmed Akif ve İstiklâl Marşı Tartışmaları”, 

78-96. 
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gündeme getirilmek istenmiş ancak 1982 Anayasası ile İstiklâl 

Marşı güvence altına alınmıştır1.  

 

SONUÇ 

Millî Mücadele’nin bütün şiddetiyle devam ettiği dönemde 

askere cesaret ve kuvvet, millete ise savaşın zor şartlarına karşı 

sabır ve dayanma gücü vermek için bir yarışma düzenlenmeye 

karara verilmiş ve Mehmed Akif tarafından yazılan marş, İstiklâl 

Marşı olarak 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından kabul edilmiştir. 

Mehmed Akif, bir kere daha yazılması mümkün olmayan 

İstiklâl Marşı’nı yazmakla, Türk Milleti'nin tarih boyunca 

herhangi bir esaret zincirini kabul etmediğine ve gelecekte de 

etmeyeceğine dair Türk Milleti'ne bir mesaj vermiştir. İstiklâl 

Marşı, milletimiz için çok önemli bir ortak değerdir.  Bu değer, 

milletimizi bir arada tutan ve birlik ve beraberliğimizi sembolize 

eden çok güçlü bir bağdır. Millî Mücadele’nin anlamını ve Kuvâ-

yı Milliye’nin ruhunun her yönüyle mısralarında yer aldığı 

İstiklâl Marşı’nın değiştirilmesi için ilk girişim 1925’te olmuştur. 

Bu girişimin sebebi, Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesinden sonra 

Türkiye’nin yönünü Batı’ya çevirmesi, Batı’yı bir medeniyet 

modeli olarak kabul etmesi, her açıdan Batılılaşmak istemesidir. 

Batı’yı kendisine rehber olarak seçen dönemin yöneticileri hem 

kültürel açıdan hem de toplumsal açıdan Türkiye’yi değiştirmek 

istediklerinden İstiklâl Marşı’nı değiştirme girişiminde 

bulunmuşlardır. Ayrıca Mehmed Akif’in İstiklâl Marşı’nda dile 

getirdiği “Hakka tapan”, “ezan”, “din”, “cennet”, “iman”, “Hudâ” 

gibi birçok İslamî kavramın ve düşüncenin Avrupa ile 

bütünleşmek isteyen Türkiye için bir engel olarak kabul 

 
1 Türinay, “İki İktidar Değişimi Mehmed Akif ve İstiklâl Marşı Tartışmaları”, 

78-96. 
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edilmesinden dolayı İstiklâl Marşı değiştirilmek istenmiştir. 

1925’te sadece İstiklâl Marşı’nın güftesi için değil, aynı zamanda 

bestesi içinde yarışma düzenlenmiştir. Beste yarışmasına 

Avrupa’dan bestekârların da katılabilmesi, dönemin yöneticilerin 

yerli bestekârlardan ümidini kestiği anlamına gelir. Aynı 

zamanda bir milletin en kutsal değerlerinden biri olan İstiklâl 

Marşı bestesi yarışmasına Avrupalı bestekârların katılabilmesi, 

milli bilinç ve milliyetçilik düşüncesi ile çelişmektedir.   

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü 

Kütüphanesi’ndeki belgeler analiz edildiğinde Mehmed Akif’in 

yazdığı marşın değiştirilmesinin sebepleri tarafımızdan şu şekilde 

tespit edilmiştir: Mehmed Akif’in yazdığı İstiklâl Marşı, Batı 

medeniyetine doğru yürüyen Türk milletine ve Cumhuriyet 

hedeflerine uygun olmadığı gibi yurdumuzu düşmandan kurtaran 

ve özgürlüğüne kavuşturan Mustafa Kemal’den bahsetmemesi 

çok uzun olmasından dolayı törenlerde ayakta kalanların 

yorulmasına sebep olmaktadır. Buna göre İstiklâl Marşı, 8-10 

mısradan fazla uzun olmamalı ve Millî marş’ın bestesinin de 

güftesine uyacak bir şekilde Türk milletine ümit ve neşe verecek 

şekilde olmalıdır. Ayrıca Mehmed Akif’in İstiklâl Marşı’nda Batı 

medeniyetini tek dişi kalmış canavara benzetilmesi ve Türk 

Millî marşı olan bir marşta Türk adının bir defa bile 

geçmemesi büyük bir eksiklik olarak görülmektedir.  

Ancak yaptığımız araştırmalar sonucunda yukarıdaki 

eleştirileri yapanların, bu eleştirilerinde samimi olmadıklarını 

görüyoruz. Marşın güftesinde Batı medeniyetinin yani 

Avrupa’nın tek dişi kalmış canavara benzetilmesi ve Türk adının 

geçmemesinin eleştirilmesi hususları bir arada düşünülemez. 

Çünkü hem Türk adının geçmemesini eleştirerek milliyetçi bir 

düşünceyi savunmak hem de tarihi gerçekler ışığında Avrupalı 

devletlerin gerçek yüzünü görmezden gelmek önemli bir 

çelişkidir. Yani hem Avrupalı devletlerin hoşuna giden hem de 

Türk adından bahseden bir marşa sahip olmayı düşünmek 
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mantığa aykırıdır.   

Ayrıca Mehmed Akif’in marşında Mustafa Kemal’in adının 

geçmemesi ise 1921 Mart’ında İstiklâl Marşı yazıldığından dolayı 

ne Sakarya ne de Büyük Taarruz gibi büyük zaferler olmamıştı. 

En önemlisi de henüz Kurtuluş Savaşı bitmemişti. Zaten o 

dönemde hiçbir kimse ve hiçbir gazete, Mustafa Kemal’i bir 

“kurtarıcı” ve “tek önder” olarak görmüyordu. Bu nedenle İstiklâl 

Marşı’nda Mustafa Kemal’e dair bir ifadenin bulunmaması 

normaldir. 1921’e kadar Kurtuluş Savaşı’nda düşman işgaline 

karşı yurdumuzu Kuva-yı Milliye birlikleri savunmuştur. “Milli 

Kuvvetler” anlamına gelen Kuva-yı Milliye, tamamen gönüllü 

sivil kuvvetlerden oluşuyordu. Zaten Mustafa Kemal Paşa da 

Samsun’a çıktıktan yayınladığı genelgeler ve yaptığı kongrelerle 

Kurtuluş Savaşı’nı millete mal etmeye çalışmıştır. Dolayısıyla 

söz konusu bu dönemde Kurtuluş Savaşı’nda millet başrol 

oynamış ve İstiklâl Marşı’nda da kişilerden değil, milletten 

bahsedilmesi normaldir.  

1937 yılına gelindiğinde tekrar İstiklâl Marşı’nı 

değiştirmek için bir yarışma düzenlenmişse de bu yarışmaya 

gereken rağbet gösterilmediğinden, dönemin önemli şairlerinden 

Necip Fazıl Kısakürek ikna edilerek Büyük Doğu Marşı’nı 

yazması sağlanmıştır. Ancak Atatürk’ün ölümü, bu girişiminde 

sonuçsuz kalmasına sebep olmuştur.  1939 yılında ise dönemin 

bazı gazete ve dergilerinde Mehmed Akif hakkında çok sert 

eleştirilerin yapıldığı yazılar yayımlanmıştır. 1960 İhtilali 

sürecinde tekrar İstiklâl Marşı’nın değiştirilmesi konusu 

gündeme gelmiştir. Bu çalışmamızda gerek 1939 ve gerekse 

1960’ta İstiklâl Marşı’nı değiştirme girişimlerinin devlet eliyle ve 

resmi ilanlarla değil, bazı gazeteciler tarafından özellikle 

Mehmed Akif üzerinden İstiklâl Marşı’nın eleştirmesi yoluyla 

gündeme getirildiğini gördük. Kanaatimize göre 1925 ve 1937’de 

sonuçsuz ve başarışız olan iki girişimin sonucunu çok iyi bilen 

1939 ve 1960 yıllarındaki Hükümetler, böyle bir girişimin 
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arkasında durmamışlar ve açıktan destek vermemişlerdir. 12 

Eylül 1980 darbesi sırasında da tekrar gündeme getirilmek 

istenmiş ancak 1982 Anayasası ile İstiklâl Marşı’nın 

değiştirilemeyeceği yasal olarak güvence altına alınmıştır.     

Bayrak, vatan, dil gibi millete ait olan mukaddes 

değerlerden biri olan millî marşlar, rastgele, keyfî değiştirilemez. 

İstiklâl Marşı, Türk milletinin hayatındaki büyük çalkantıların, 

ölüm-kalım savaşlarının sonucu doğmuş ve millet ruhunun 

tercümanı olmuştur. İşte İstiklâl Marşı da Türk milletini bir arada 

tutan en önemli bağlardan biri ve bütün milletin ortak malı olduğu 

için değiştirilmesi ancak bu milletin ortadan kaldırılması ile 

mümkündür. Ayrıca Mehmed Akif’in “Allah bu millete bir daha 

İstiklâl Marşı’nı yazdırmasın!” duası Allah tarafından kabul 

olmuş ki birkaç defa değiştirmek için girişimde bulunulmuşsa da 

bu, mümkün olmamıştır. 
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MEHMET AKİF’E GÖRE MİLLETE İSTİKLÂLİ HAK 

ETTİREN SEBEP: HAKK’A TAPMAK 

Ömer MÜFTÜOĞLU1 

 

Özet 

Özgürlük, bugün olduğu gibi canının istediği her şeyi elde 

etmeye çalışmak ve bu uğurda verilebilecek her şeyi feda etmek 

olarak anlaşıldığında “arzuların tutsağı olmak” sonucunun 

çıkması kaçınılmazdır. Arzulardan kasıt; aklın ve dinin hoş 

görmeyip yasakladığı meyiller, hazlar ve menfaatlerdir Kur’an’da 

bu tür isteklerin genel adı olarak “hevâ” kelimesi kullanılır. 

Gerçek özgürlük, hevâsına yenilmeyenlerin tadabileceği bir 

şeydir. Hevâ geçici olduğu için sahibini geçici olanlara 

yönlendirir. Bütün sahteler de geçicidir. Hakikilerin yerini bir 

süreliğine almaya çalışan sahte güçlerin hiçbiri ebedi olamaz. 

İnsan özgür kalmak istiyorsa sahteye rağbet etmemeli, kendini 

sahteyle avutmaya çalışan hevâsına uymamalıdır. Milletlerin 

istiklâlinin şartı da farklı değildir. Hakiki mabuda kulluk eden 

milletlerin özgür kalma, özgür yaşama hakları olur. İstiklâl, hiçbir 

sahte gücü gerçeğin yerine koymaya kalkışmayan, onları üstün 

kabul etmeyen, güçlerinin geçici olduğunu bilen ve bunu 

unutmayanların hakkıdır. Milletinin istiklâl mücadelesine olanca 

gücüyle katkı sağlamaya çalışan Mehmet Akif, sıra marş 

yazmaya geldiğinde de Kur’an’la yoğrulmuş zihninden 

süzülenleri İstiklâl Marşı adıyla kahraman ordumuza hitaben 

kaleme alır. İstiklâl Marşında bir mısra hem ikinci hem de son 

kıtada tekrar edilir: “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!” 

İstiklâl mücadelesi veren milletinin işgal güçlerinin iş birliği 

tekliflerine itibar etmediğini, onları vatandan kovmaya çalıştığını 

 
1 Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir 

Anabilim Dalı, omuftu@gmail.com. 
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gören Mehmet Akif, bütün kalbiyle bu mücadelenin başarılı 

olacağına inanmaktadır. Zira ilahi yasa açıktır. Hevâsına tabi 

olanlar değil, sadece Hakk’a tapanlar istiklâli hak ederler ve 

istiklâl mücadelesini kazanırlar. Gerçek anlamda özgürlük, 

Hakk’ın emir ve tavsiye buyurduğu bir hayatı yaşama azminde 

olanların ve bu uğurda bedel ödeyenlerin hakkıdır. İstiklâl 

mücadelesine girişmiş bu aziz millet yine Hakk’ın nusret ve 

inayetiyle tarihindeki başka pek çok örnekte olduğu gibi hedefine 

varacaktır. Mehmet Akif, Hakk’a tapan necip milletine, istiklâlin 

nasip olacağı kesin inancıyla seslenir. Muzaffer olanlar, hevâsına 

uyanlar değil, bu inancı kaybetmeyenlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif, İstiklâl, Hakk, Hevâ, 

Özgürlük. 

 

Summary 

The result of “being a prisoner of desires” is inevitable 

when freedom is understood as trying to get everything one wants 

and sacrificing everything that can be given for this cause, as it is 

today. Desires mean; are the inclinations, pleasures and interests 

that the mind and religion do not tolerate and prohibit. The word 

“hevâ” is used as the general name of such requests in the Qur'an. 

True freedom is something that can be enjoyed by those who do 

not succumb to their hevâ. Since “heva” is temporary, it directs 

its owner to the temporary ones. All fakes are also temporary. 

None of the false powers that try to take the place of the real for 

a while can be eternal. If a person wants to be free, he should not 

fall in love with the fake, and should not follow his “hevâ” that 

tries to console himself with the fake. The condition for the 

independence of nations is no different. Nations that serve the true 

god have the right to be free and live freely. Independence is the 

right of those who do not try to substitute any false power for the 

real, do not consider them superior, know that their power is 
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temporary and do not forget it. Mehmet Akif, who is trying to 

contribute to his nation's struggle for independence with all his 

might, writes the things that flow from his mind, which is kneaded 

with the Qur'an, in the name of our heroic army, when it comes 

to writing an anthem. A line in the “Istiklâl Marshi” is repeated 

both in the second and in the last stanza: “Independence is the 

right of the nation that worships Haqq.” Mehmet Akif, who sees 

that his nation, which is fighting for independence, does not 

respect the cooperation offers of the occupation forces and tries 

to expel them from the homeland, believes with all his heart that 

this struggle will be successful. Because the divine law is clear. 

Only those who worship Haqq, not those who are subject to his 

“hevâ”, deserve independence and win the struggle for 

independence. Freedom in the real sense is the right of those who 

are determined to live a life commanded and recommended by 

Haqq and those who pay a price for this cause. This cherished 

nation, which has embarked on the struggle for independence, 

will achieve its goal, as in many other examples in its history, 

with the grace and grace of Haqq. Mehmet Akif calls out to his 

beloved nation that worships Haqq with the firm belief that 

independence will be granted. The victorious ones are not those 

who follow their desires, but those who do not lose this belief. 

Keywords: Mehmet Akif, Independence, Haqq, Desire, 

Freedom. 

 

GİRİŞ 

Varlıklar içinde yetki olarak üstün yaratılan insandır. Bu 

üstünlüğün farkında olduğu sürece insan kendi statüsüyle ilgili 

sorunları rahat aşabilir. Ancak bugüne kadar yaşanan tarih içinde 

bu farkındalık her zaman öne çıkmamış, bazı dönemlerde 

insanlar, kendi hemcinsleri tarafından yanıltılmışlar, sömürü 
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aracı kılınmışlar ve böylece bir kısım insan, yaratılıştan kaynaklı 

üstünlüklerini unut(turul)muş halde yaşantısını sürdürmüştür. 

Çeşitli gök cisimlerine, hayvanlara, özellikle yarı insan yarı 

hayvan figürlü heykellere, olması gerekenden farklı bir anlam 

yükleme ve nihayet onları tanrı sayma yanlışları böylece ortaya 

çıkmıştır.1  

Allah Teâlâ bütün varlıkları bir hakikat üzere yaratmıştır. 

Eşyanın hakikatini bilebilecek vasıfta yaratılan varlık ise 

insandır. İnsan, ilim sayesinde eşyanın hakikatini bilebilir. Bu 

ayrıcalık ona, kendi dışındaki varlıklara hükmetme yetkisi 

olduğunu da öğretir.2 İlim kişiye, çevresindeki varlıkları tanıma 

ve onlarla olması gereken ilişkiyi kurma imkânı verir. Bu 

bakımdan Peygamber Efendimiz ilmi, Müslümanın yitiği saymış 

ve kadın erkek herkesin ilmi talep etmesinin farz olduğunu3 ifade 

buyurmuştur. Bilgi yokluğu yahut azlığı, ilişki kurulması gereken 

varlıkla insan arasında bazı uyumsuzluklara, yanlışlıklara vesile 

olabilir. Bu ihtimallerin devamında korku, korkuya bağlı olarak 

da yanlış ilişki biçimleri sayılabilir. Bilinmeyen, tanınmayan bu 

yüzden de zarar verme ihtimalinden korku(tu)lan varlıklara 

temkinli yaklaşma makul karşılanabilir ancak bunların üzerinden 

kendi güç ve iktidarlarını pekiştirmek için çaba gösterenlerin bu 

çabalarına fırsat vermenin, göz yummanın, sessiz kalmanın hoş 

karşılanabilir bir tarafı olamaz. Korku(tu)lan varlıkla kurulacak 

ilişkinin yanlışlığı sadece bunu yapanı etkilemeyecek, bir 

davranış biçimi olarak sonraki nesillere aktarılacaktır. İnsanlık 

tarihinde hayvana, gök cisimlerine, eşyaya, puta tapmalar bu 

hatalar silsilesinin bir yerde durdurulamamasından dolayı nesiller 

 
1 Konuyla ilgili bk. Muhammed Hamidullah, “İnsan Toplumlarında İbadet 

Tarihi”, çev. Zahit Aksu, Hikmet Yurdu 1/1 (2008) 9-30.  
2 Ömer Mahir Alper, Varlık ve İnsan (İstanbul: Klasik, 2016), 135-136. 
3 İbn Mace, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünen, (İstanbul: 

Çağrı, 1413/1992), “Mukaddime”, 17 (No.224). 
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boyu devam etmiş ve gelenek olarak aktarılabilecek kadar çok 

örneklerle insanlığı tehdit edecek boyuta ulaşmıştır.  

Allah’tan başkasına, kendine dair her şeyi unutarak, bir yere 

koyarak, ayaklar altına alarak boyun eğmenin zararları bunu 

yapan kişiye ve onu uyarmayan toplumadır. Kur’an’da bu 

duruma; “sarhoşluk veren bütün içkiler, bedel ödemeden para 

kazanma tarzındaki bütün kumar oyunları, putlar ve fal okları 

şeytan işi pisliklerdir, Bunlardan sakınıp uzak durun ki, kurtuluşa 

eresiniz”1 ayetiyle işaret edilir. Allah’ın yanında başka varlıkları 

da ilah saymanın Kur’an literatüründeki adı şirktir.2 Şirk içinde 

olan birinin –hâşâ- Allah’a verebileceği bir zarar olamaz. 

Benliğini ayaklar altına almanın neticesi olan Allah’tan başka 

herhangi bir varlığa Onun yetki ve haklarını vermeye kalkışmak, 

beraberinde pek çok kaybı da getirir. Özgürlük kaybı, kişinin 

kendi olması için gerekenleri yapamaması, kendi değerini ayaklar 

altına alması bunların başındadır.  

Sadece Allah’ı ilah olarak tanıyıp başka hiçbir varlığa böyle 

bir nitelik atfetmemek, kişiye özgüven kazandırır. Böylece 

Allah’ın kendine verdiği değeri fark eden kişi kendi özgürlüğünü 

kaybetmesine yol açacak her şeye karşı uyanık ve mesafeli olur. 

Kişiler için durum böyleyken toplumlar için de özgürlüğün şartı, 

şirke bulaşmamış bireylerden oluşmuş olmaktır.  

1. Milletler, İstiklâl Mücadelelerini Kazanan 

Topluluklardan Oluşur. 

 
1 Mâide 5/ 90; Benzer bir ayet için bk. Hac 22/ 30; Ayrıca bk. Necdet Çağıl, 

“Hakikat-Mecaz Kutuplaşmasında Kur’an’da Temsilî (Simgesel) Anlatım”, 

İslami İlimler Dergisi 8/1 (2013), 99. 
2 Şirkle ilgili bk. Mustafa Sinanoğlu, “Şirk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39/193-198. Rıza 

Korkmazgöz, “Tevhidi Bozan Bir Olgu Olarak Şirk: Kur’an’da Şirkin 

Kavramsal Anlam Alanı” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 20 /1 

(2020), 55-94. 
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Bir topluluğun millet olabilmesinin temel şartı, başka bir 

topluluğun boyunduruğu altında yaşamamak, kendine dair 

kararları kendilerinin verebildiği bir zeminde var olma 

mücadelesini kazanmış olmaktır. Tarih içinde insanlar çeşitli 

vesilelerle bir araya gelirler ve topluluk oluştururlar. Bazı ortak 

amaçlar uğruna bir arada bulunan her insan topluluğuna millet 

denmez. Millet kelimesi, “çoğunlukla aynı topraklar üzerinde 

yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek 

birliği olan insan topluluğu”1 karşılığıyla bugün daha ziyade 

sosyolojik ve biraz da siyasi bir içeriğe bürünmüştür. 

İngilizcedeki “nation” kelimesinin yerine kullanılan kelime, 

Kur’an literatüründe özellikle “İbrahim milleti” tamlamasıyla2 

başka bir anlam alanına işaret eder. Bu anlamın merkezinde, 

hayatın ve davranışların kendisiyle birebir bağlantılı olduğu “din” 

vardır. İnsanların etrafında birleştiği ve hayatlarını temel 

esaslarına dayandırdığı din eksenli bir yolu takip etmeleriyle 

oluşan topluma millet denir. Bu detaylar olmaksızın bir sıradan 

toplumu meydana getiren fertlere millet değil, kavim, cemaat 

veya ümmet denilebilir.  

Millet kelimesi, Elmalılı’nın harika tespitiyle ifade etmek 

gerekirse, “ehl-i millet” anlamında mecazen kullanılır ve bu 

tabirle temelde bir dine mensup kimseler kastedilir.3 Kur’ân-ı 

Kerîm’de Hz. İbrahim’e nispet edilerek “millet-i İbrāhīm” 

şeklindeki isimlendirme ile Peygamber Efendimizin tebliğinin 

özünün İbrahim Peygamber’den beri süregelen vahiy geleneğinin 

özüyle aynılığı vurgulanır. Vahyin, ilk günden itibaren insanlığa 

tevhidi emrettiği, Hz. İbrahim’le başlayan ve yüzyıllar boyu 

 
1 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

2000), 3/1982. 
2 Kur’an’da millet-i ibrāhīm tamlaması beş defa geçer. İlgili ayetler için bk. 

Bakara 2/ 130, 135; Âl-i İmrân 3/ 195; Nisâ 4/ 125; Nahl 16/ 123.  
3 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, (İstanbul: Eser Neşriyat, 

1979), 1/ 484. 
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devam eden Hanif geleneğin de bu özü taşıdığına vurgu yapılarak 

ilk muhataplara şu mesaj verilir: Nazil oldukları dönemlerde 

Yahudilik ve Hıristiyanlık da bu özle uyum içindedir.1 

Peygamber Efendimiz muhataplarını, yeni ortaya çıkan 

(=nevzuhur), kökleri olmayan bir yaşam biçimine değil, tam 

tersine binlerce yıllık geleneği olan vahiy esaslı bir sisteme davet 

etmiştir.  

İnsanlık, vahyin desteğiyle öz(gürlüğ)ünü muhafaza etmiş 

ve manevi direncini zayıflatarak onları kendi çıkarlarını sürdürme 

aracı kılmak isteyen hemcinsleriyle din-i mübîne bağlılığını güçlü 

tutarak başa çıkabilmiştir. Sömürü, sömürülen insanların bunu 

rahat anlayabileceği şekilde, adeta göstere göstere yapılmaz. 

Sahte güçlere insanları inandırarak, onlardan korkutarak ve 

zararları tutmasın diye onlara boyun eğdirilerek yapılır. Millet 

bilinci taşıyan topluluklar, dinlerinin desteğiyle bu tuzağa 

düşmekten önemli ölçüde korunurlar. Müslüman Türk milleti de 

İslam’la müşerref olmadan önce de olduktan sonra da 

bağımsızlığını hiç kaybetmemiş, hiç müstemleke bir toplum 

olmamıştır. Bunu başardığı için de “millet” vasfını her zaman 

korumuştur. Mehmet Akif, Müslüman toplumu, mazisi büyük bir 

kavim olarak sayar ve ebedî bir zillete asla mahkûm 

olmayacağının garantisini verir:   

“Müslümanlar gibi mâzîsi büyük bir kavmi, 

Ebedî zillete mahkûm edemem doğrusu ben. / Daha bîçâre 

miyiz yoksa Mecûsîlerden?”2  

2. Milletlerin İstiklâl İçinde Yaşayabilmeleri, İstiklâlin 

Şartlarını Yerine Getirmekle Mümkündür 

 
1 Âl-i İmrân 3/ 95; Nahl 16/ 1, 2, 3. 
2 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, nşr. M. Ertuğrul Düzdağ (Ankara: Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, 2008), Süleymaniye Kürsüsünde, 156.  
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Milletleri yönlendiren lider ruhlu fertler vardır. Bu fertler, 

ait oldukları milletlerin gelişimine, bağımsız yaşayabilmelerine, 

ilerlemelerine, kendileri dışındaki milletlere örnek olabilmelerine 

katkı yaparlar. Bunlar kadar önemli bir katkı da milletlerin özgür 

kalabilmelerini temin eden zihni canlı tutmak, bu zihnin 

özgürlüğü kaybetme tehlikesi yaşamasına engel olmaktır. İstiklâl 

mücadelesinin verildiği yıllarda milletin verdiği bu mücadeleye 

katkı sunan pek çok lider vardır. Mehmet Akif de bunların 

başındadır.  

Mehmet Akif’in ifadesiyle istiklâl mücadelesi, işgal edilmiş 

topraklardan işgalcileri temizlemek, yeni işgal girişimlerine engel 

olmak, gerektiğinde bu uğurda şehit olmak başlıklarıyla fiili bir 

mücadele olduğu kadar aynı zamanda istiklâli kaybetme riskini 

fark edip bu tehlikeye karşı kararlı bir fikrî mücadele 

başlatmaktır. Zira işgalcilere karşı verilen savaş, zihnen bu savaşı 

neden yaptığını bilen ve bu bilinci motivasyona dönüştüren 

fertlerle yürütüldüğünde başarıya ulaşır.1 Bir milli mücadele, 

sadece savaşın olmazsa olmazı olan silah, cephane, mühimmat 

üstünlüğü ve lojistik destekteki başarıyla kazanılmaz aynı 

zamanda bu mücadeleyi sürdüren fertlerin, başarıya 

odaklanmalarını temin ve bu kararlılığı son ana kadar 

sürdürmekle kazanılır. Dolayısıyla bu şartlarda, milletin her bir 

ferdine kendi imkânı ölçüsünde zorlu şartlarda çetin mücadeleler 

 
1 Konuyla ilgili bk. Hasan Arslan, “Mehmet Akif Ersoy’un Şahsiyeti ve Millî 

Mücadeledeki Rolü”, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 / 1 

(Mart 2014), 117-150; Osman Akandere, “Oğlu Emin Akif Ersoy’un 

Anlatımlarıyla Mehmet Akif Ersoy’un Millî Mücadeleye Katılması Ve Bazı 

Hususiyetleri” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20/ 1 

(2008) , 721-729; Yaşar Semiz-Osman Akandere, “Mı̇llî Mücadele’de 

Mehmet Akı̇f (Ersoy) Beyı̇n Faalı̇yetlerı̇” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 

18/ 54 (Kasım 2002), 903-952; Hasan Ulucutsoy, “Balkan Harbi’nden Millî 

Mücadele’ye Mehmet Âkif’in Savaş Edebiyatı ve Propagandası 

İstikametindeki Faaliyetleri”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 5/ 2 

(2018), 200-234. 
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vermek düşer. Mehmet Akif, bu mücadeleleri bir an olsun 

gevşemeden, en üst seviyede halkıyla beraber vermiş bir liderdir.1  

İstiklâl mücadelesinde sıcak savaşı yürütenler dışında 

mesela Anadolu kadınına, cepheye silah ve mühimmat 

ulaştırmak, yaralıları cephe gerisinde tedavi etmek gibi görevler 

düşmüştür. Milletin içindeki ilim ve fikir adamlarına düşen de 

özgürlük mücadelesi veren milletin günden güne zorlaşan şartlara 

rağmen nihai başarıya inanmasını temin etmek, bu yolda azmini 

güçlendirmek, yılmadan, bıkmadan, bütün yokluklara rağmen 

elden geleni en üst seviyede yapmaya teşvik etmek olmuştur. 

Böylece hep birlikte omuz omuza yürütülen bir destan 

yazılabilmiştir. Mehmet Akif de yurt gezilerinde vaazlarıyla, 

sohbetleriyle, şiirleriyle bu mücadelenin bütün aşamalarında 

üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir.2  

Mehmet Akif ve Onun gibi milletin azmini güçlü tutmaya 

çalışan diğer muhterem zevatın önemle vurgu yaptığı bir husus 

vardır: Özgürlük; o günkü söylemle istiklâl mücadelesinden asla 

vazgeçmemek, bir başka milletin sömürgesi olmayı kesinlikle 

kabul etmemektir. Bu kararlılığın sürdürülebilmesi, güçlü bir 

akidenin devamıyla doğru orantılıdır. Onun dışında başka hiçbir 

varlığa değil sadece Allah’a kulluk etmenin Müslüman her ferdin 

en önemli gündemi olduğunu sürekli hatırlatmak, tevhid bilincine 

daima vurgu yapmak, her yeni günü bir öncekine göre daha zor 

şartlar altında geçecek olan milletin fertlerine yapılabilecek en 

büyük iyilik olacaktır. Milletlerin, içinden çıkan liderlerden bu 

zor zamanda bekledikleri, kendilerine önderlik etmeleridir. 

Mehmet Akif, tam da sözlerine ihtiyacın zirvede olduğu 

 
1 M. Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Âkif Ersoy, (İstanbul: Kapı Yayınları, 2013), 

88-106.  
2 Mehmet Akif’in Kastamonu Nasrullah Camii Kürsüsünde yaptığı konuşma, 

Elcezîre Cephe Kumandanlığı tarafından Diyâr-ı Bekir Matbaasında 1337’de 

32 sayfa olarak bastırılıp cephelere dağıtılmıştır. Bu bilgi için bk. M. Ertuğrul 

Düzdağ, Mehmed Âkif Ersoy, 102, 166. Dipnot. 



Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı 

140 

 

dönemde, vaazları, hutbeleri ve şiirleriyle milletine destek 

vermiştir.1 İstiklâl Marşı, böyle bir desteğin zirvesinde Onun 

kaleminden sadır olmuştur.  

3. İstiklâlin Temel Şartı Sadece Hakk’a Kulluk 

Etmektir 

İstiklâl mücadelesinin sürdüğü günlerde Mehmet Akif’in 

hepsi kendi imkânlarıyla adeta bir orduya dönüşen kahraman 

milletinin bütün fertlerine ve onlarla birlikte milletin kahraman 

ordusuna ithaf ettiği İstiklâl Marşı’nda bütün ana fikrini üzerine 

inşa ettiği cümle şudur: “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin 

istiklâl!” Bu cümleden başka hiçbir cümle on kıtalık şiirde tekrar 

edilmez. Mehmet Akif, Safahat’ındaki başka şiirlerde hiç 

yapmadığı bir şeyi yapmış, ikinci ve onuncu kıtanın son dizesinde 

aynı cümleyi tekrarlamıştır. Son derece kararlı bir eda ile dile 

getirilen bu hakikati birden çok kez dile getirmek, tekrar be tekrar 

söylemek bu sonucun yaşanacağına dair inancın kesinliğiyle 

doğrudan bağlantılıdır. 

Sonuçlar, hak edildiğinde yaşanır. Hiçbir sonuç, onu 

doğuracak, şartlar oluşmadığı halde gerçekleşmez. Bu bakımdan 

milletin liderleri hamasetle değil, hakikatle kitleleri yönlendirmek 

durumundadırlar. Arzu edilen bir sonucun ne denli uzak veya 

yakın olduğu onların titiz gözlemleriyle somutlaşır.  Elde edilmek 

istenen bir şeyin, hak edilip edilmediği yani tabiatın ve tarihin 

yasalarının işleyişine uygun bir şekilde sürecin ilerleyip 

ilerlemediğini bilecek olanlar yukarıda sözü edilen lider 

karakterli kişilerdir. Millet, onların yönlendirmeleriyle rotasını 

çizecektir. İstiklâl mücadelesinde duygusallığın kimseyi sonuca 

 
1 Bu konuda bk. M. Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Âkif Ersoy Tefsir Yazıları ve 

Vaazlar, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2016), Abdülkerim 

Abdülkadiroğlu-Nuran Abdülkadiroğlu, Mehmed Akif’in Kur’ân-ı Kerîm’i 

Tefsiri Mev’ıza ve Hutbeleri, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

1991). 
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ulaştırmayacağını herkes bilir. Bu bakımdan net, ilkelere uygun 

ve hakiki cümleler kurulmalıdır. Mehmet Akif bu konuda 

milletini şöyle uyarır: 

“Bu da gayetle tabii, koşanındır meydan; / Yaşamak hakkını 

kuvvetliye vermiş Yaradan. 

Müslüman, fırka belasıyla zebun bir kavmi / Medenî Avrupa 

üç lokma edip yutmaz mı? 

Ey cemât yeter Allah için olsun, uyanın!.. / Sesi pek müdhiş 

öter sonra kulaklarda çanın”1 

İstiklâl mücadelesi yürütenlerin bilmeleri gereken ikinci 

husus da şudur: Hiçbir toplum, canının istediği şekilde 

davranarak, ahlakla, akılla ve dinle bağdaşmayan arzularının 

peşine takılıp giderek, maneviyata ve dini değerlere mesafe 

koyarak, geçici heveslere tabi olarak bir başarı yakalayamaz. 

Hevâsını ilah edinenlerin2 sonu, hevâsının sürükleyeceği 

bataklıklarda boğulmaktır. Arzular, tutkular, hazlar kontrol altına 

alınmadığında dinin düzenlemeleri, temel ahlaki prensipler ve 

akılla bunlara bir istikamet verilmediğinde sahibini büyük 

pişmanlıklara ve perişanlıklara taşıyacaktır. İstiklâl mücadelesi 

sırasında bu tür hoyratlıkların önlenmesi, dizginlenmesi gerekir. 

İstiklâl mücadelesi, gerektiğinde bu mücadele içinde olanların 

canlarını vermelerini gerektirecek çok çetin bir mücadeledir. 

Başka bir devletin boyunduruğu altına girmek, vatanı bırakıp 

başka bir coğrafyaya kaçmak, işgalcilerle anlaşmaya çalışmak, 

işgal güçleriyle iş birliği yapmak, bu zor şartlar altında mücadele 

etmekten kısa vadede daha cazip gibi gözükebilir. Kurtuluş 

savaşının verildiği günlerde çeşitli devletlerin mandası olmayı 

gündeme getirenlerin, milletin kısa vadede hoşuna gidecek, 

hevâlarını okşayacak teklifleri hiçbir şekilde gündeme 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, 162. 
2 Furkân 25/ 43; Câsiye 45/ 23. 
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alınmamalı, asla kabul edilmemelidir. Hedef tek olmalıdır ve 

bütün millet aynı hedefe kilitlenmelidir. Bu konuda milleti 

yönlendirecek olanlar da millete önderlik edenlerdir.  

İstiklâl, herkes canının istediğini yapınca değil, şartları 

yerine getirildiğinde hak edilecektir. İstiklâlin tehlikeye düşmüş 

olması ise onu var eden şartların zayıflaması, gevşetilmesi, 

önemini kaybetmesi, değerini yitirmesi, herkesin kolayına geleni 

tercih etmesi gibi sebeplerin bir araya gelmesiyle bağlantılıdır. 

Böyle sebepler olmasa, istiklâlin tehlikeye girmesi sonucu ortaya 

çıkmayacaktır. Ancak gelinen bu noktada istiklâli tehlikeye sokan 

sebeplerin neler olduğunun belirlenmesi, bu duruma niçin 

gelindiğinin tartışılması ve faillerin kimler olduğuna dair kafa 

yorulmasının yeri ve zamanı değildir. Yapılması gereken şey, bu 

tehlikeyi ortadan kaldıracak reçeteyi uygulamaktır. Kolayın 

peşine düşülmemesi, herkesin canının istediğini yapmaması, 

sadece Hakk’ın kulu olunması, başka hiçbir gücün, merciin 

bunun yerine konmaması hususu yeniden ve ısrarla gündeme 

alınmalıdır. Mehmet Akif 'in yapmaya çalıştığı şey tam da budur.  

Millet, kurtuluş savaşının verildiği günlerde sadece 

istiklâlini yeniden elde etme ümidini kaybetme tehlikesiyle karşı 

karşıya değildir. Bunun yanında hayatını kaybetmeden sağ salim 

yaşamını devam ettirme hususunda da karamsardır. Hatta 

Mehmet Akif’in aşağıdaki dizelerinde bu karamsarlığın ileri 

boyutlara vardığı açıkça görülebilir:1  

Doğduk, “yaşamak yok size!” derlerdi beşikten; / Dünyâyı 

mezarlık bilerek indik eşikten!  

Telkîn-i hayât etmedi asla bize bir ses; / Yurdun ezeli 

yasçısı baykuş gibi herkes,  

 
1 Ümitsizliğe Mehmet Akif’in yaklaşımı konusunda bk. Ramazan Gülendam, 

“Mehmet Âkif’e Göre Müslümanlardaki Ümitsizlik İlleti” SDÜ Fen 

Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 20/ 1 (Aralık 2009), 121-134. 
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Ye'sin bulanık rûhunu zerk etmeye baktı; / Mel'un aşı bir 

nesli uyuşturdu, bıraktı!  

“Devlet batacak!” çığlığı beyninde öter de, / Millette bekâ 

hissi ezilmez mi ki? Nerde!  

“Devlet batacak!” İşte bu öldürdü şebâbı; / Git yokla da 

bak, var mı kımıldanmaya tab’ı?  

Âfâkına yüklense de binlerce mehâlik, / Batmazdı bu devlet, 

“batacaktır!” demeyeydik.  

Batmazdı, hayır batmadı, hem batmayacaktır; / Tek sen 

uluyan ye'si gebert, azmi uyandır.1 

Bu durumdaki milletleri, onlara önderlik eden liderler 

ümitsizlikten kurtarmaya çalışırlar. Bu, sanıldığı kadar kolay bir 

şey değildir. Topyekün verilen mücadeleye varıyla, yoğuyla, 

canıyla, malıyla katkıda bulunanların söylediklerinin millet 

irfanında karşılığı olur. Onların sözleri tesirlidir. Onların 

gösterdikleri yolu millet kendine yol eder. Bunu başarmak için 

Mehmet Akif’in iki kavramla özetlediği bir yol vardır. Bunlar 

azim ve tevekküldür: 

Verip kararı da azm eyledin mi... Durmıyarak / Cenab-ı 

Hakk'a tevekkül edip yol almaya bak. 

Demek ki: Azme sarılmak gerek mebadîde; / Yanında bir de 

tevekkül o azmi te'yîde.  

Hülâsa, azm ile me’mûr olursa Peygamber; / Senin 

hesabına artık, düşün de bul, ne düşer!  

Şerîatin ikidir en muazzam erkânı; / Kimin ki öyle müzebzeb 

değildir îmanı; 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Gölgeler, 422. 
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Ayırmaz onları, bir addedip tevessül eder...  / Açıkça 

söyliyelim: Azm eder, tevekkül eder.1  

Azmi ve tevekkülü bırakmayan bir milletin istiklâli elde 

etmesi uzun zaman almaz. Binlerce yıldır istiklâlin tadını bilen bu 

aziz milletin yaşadığı tehlike, savuşturulabilecek mahiyettedir. İş 

işten geçmiş değildir. Yapılabilecek şeyler vardır ve istiklâl bu 

yapılabileceklerle bu milletin hakkı olacaktır.  

“Ey cemâat, uyanın, elverir artık uyku! / Yok mu sizlerde 

vatan nâmına hiçbir duygu? 

Düşmeden pençesinin altına istikbâlin, / Biliniz kadrini 

hürriyyetin, istiklâlin. 

Söyletip başka memâlikteki mahkûmîni: / Hâkimiyyet ne imiş, 

öğreniniz kıymetini.    

Yoksa, onsuz ne şu dünyâ kalır İslâm'a, ne din… / Kuşatır 

millet-i mahkûmeyi hüsrân-ı mübin.2 

4. Mehmet Akif’in İstiklâl Marşı Dışında “Sadece Hakk’a 

Tapma” Vurgusu Yaptığı Dizeler 

Mehmet Akif’in İstiklâl Marşı’nda iki defa “Hakkıdır 

Hakk’a tapan milletimin istiklâl!” cümlesiyle dile getirdiği, başka 

sahte güçlere değil, sadece Allah’a kulluk etme vurgusunu, 

Safahat’ına aldığı başka şiirlerde de dile getirdiğini biliriz. Bu 

bilinç hali, bir dönem, duygu yoğunluğu veya düşünce 

odaklanması sırasında oluşmuş geçici bir bilinç değildir. Tam 

tersine kâmil bir Müslümanda bulunması gereken daimî bir bilinç 

halidir.  

Bin yılı aşan İslam tecrübesi bu aziz millete temel bir düstur 

olarak zulme rıza göstermemeyi, zalimin yanında olmamayı 

öğretmiştir. Adaleti kendine düstur edindiği için bu milletin 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Fatih Kürsüsünde, 234. 
2 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, 161. 
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kurduğu devletler uzun süre hiçbir milleti sömürmeden ayakta 

kalabilmişlerdir. Öyleyse dünden beri gelinen yolda yürünmeye 

devam edilmeli, gücü elinde tutana rıza gösterilmemelidir. 

Bunları anlatacağı mısralar geldiğinde biraz da vurdumduymazlık 

yapanlara “Müslümanlık bizden evvel böyle zillet görmedi!” 

diyerek kızan Mehmet Akif, istiklâl mücadelesi verilen günlerde 

akla hiç getirilmemesi gereken hususları şöyle sıralar: 

“Zulme tapmak, adli tepmek, hakka hiç aldırmamak; / 

Kendi asûdeyse, dünyâ yansa, başkaldırmamak; 

Ahdi nakzetmek, yalan sözden tehaşî etmemek; / Kuvvetin 

meddahı olmak, aczi hiç söyletmemek…”1 

Allah Teâlâ insanı yaratırken kendi yasalarıyla muhalefet 

etme kabiliyeti vermiş olmasına rağmen vicdan mekanizması ile 

dünyada bunlara uygun davranabilme imkânı da lütfetmiştir. 

Vicdan sahibi herkes, buranın yönlendirmesiyle aslında Allah’ın 

dostu olarak hayatını devam ettirebilir. Kişiyi yolundan edecek 

olan, vicdanının değil, dinin ve akl-ı selimin hoş görmediği 

arzularının peşinden gitmektir. Mehmet Akif vicdanın önemini şu 

dizelerinde dile getirir: 

“Beşerin Hakk’a refîk olmak için vicdânı, / Beşeriyyetle 

berâber yürümektir şanı.” 

Müslüman kimliğin hakikati dikkate almak, her hak 

sahibine hakkını vermek gibi temel sorumlulukları vardır. Bu 

ilkeye muhalif davrandığında bir Müslüman vicdan olarak varlığı 

sorgulanır hale gelir. Mehmet Akif bu durumu şöyle özetler: 

“Müslüman hakka zâhir olmaya her an mecbur, / Sarsılır 

varlığı, göstermeye başlarsa fütur”2  

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Hatıralar, 274. 
2 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Asım, 379. 
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Hakk’a kulluk ederken yaşanacak en ufak bir zaaf, Allah’ın 

birliğiyle dolu olması gereken kalplerde ciddi yaralar açacaktır. 

Bu durumda kişi ümidini kaybetme tehlikesi yaşar. Ümidi 

kaybetmek ise Akif’in şiirlerinde “ye’s” olarak adlandırdığı ve 

daima karşı çıktığı şeydir: 

“Ey, Hakk'a taparken şaşıran, kalb-i muvahhid! / Bir sîne 

emelsiz yaşar ancak, o da: Mülhid.  

Birleşmesi kabil mi ya tevhîd ile ye'sin? / Haşa! Bunun 

imkânı yok, elbette bilirsin.”1 

Ye’se düşmenin zararlarını Safahat’ın birçok yerinde dile 

getiren Mehmet Akif, ümitsizliğin küfür olduğunu, hakikatin 

güçlü sesinin, dalaleti er ya da geç boğacağını ifade eder. İçinden 

bir an önce çıkılması gereken durumu ise üzülerek şöyle anlatır: 

“Ye'si tekfir eden imanıma olsun ki yemin, / Bize telkîn-i 

ümîd etmediler, yoksa bu din,  

Yine dünyalara yaymıştı yeşil gölgesini;/ Yine hakkın sesi 

boğmuştu dalâlin sesini.  

Müslümanlık bu değil, biz yolumuzdan saptık, / Tapacak bir 

putumuz yoktu, özendik, yaptık!  

Göreyim gel de büyük bildiğin Allah'ı kayır... / Hani, tevfîk-

i İlâhî 'ye kanan var mı? Hayır.  

Yâ senin âlem-i İslâm'ın inanmış ye'se;/ Din-i resmîsi odur, 

vazgeçemez kim ne dese!”2 

İstiklâl mücadelesi veren bu necip milletin tarih boyunca 

Allah’a tevekkül ederek kazandığı başarılar ortadadır. Benzer bir 

diriliş yine yaşanacak ve içine düşülen aciz durum sona erecektir. 

Bütün bilinenler bu tezi desteklerken, istiklâli bırakıp da bir başka 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Gölgeler, 422. 
2 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Asım, 369. 
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milletin yönetimini kabul etmek olsa olsa aptalların kanacağı bir 

hayal olur: 

 “– ‘Allah'a dayanmak mı? Asırlarca dayandık! / Düştükse 

bu hüsrâna, onun narına yandık!  

Yetmez mi çocukluktaki efsaneye hürmet? / Hala mı reşîd 

olmadı, hâlâ mı bu ümmet?  

Dersen ki: Ufuklarda bir aydınlık uyansın;/ Mâzîye ateş 

vermeli, baştanbaşa yansın!  

Şaşkınlık olur köhne telakkileri ihyâ;/ Şeyda-yı terakki, 

koşuyor, baksana dünyâ.  

Elverdi masal dinlediğim bunca zamandır;/ Ben 

kanmıyorum, git de sen aptalları kandır!’ 

– Allah'a değil, taptığın evhama dayandın;/ Yandınsa eğer, 

hakk-ı sarîhindi ki yandın.”1 

Mehmet Akif, verilen mücadelenin kısa zamanda sonuç 

vereceğine bütün kalbiyle inanır. Tarih, bu milletin yanındadır. 

Tarihte yaşananlar, istiklâle çok yakın olduğumuzu bize 

hatırlatmaktadır. Dolayısıyla bu hakikatin de bu millete en net 

şekilde hatırlatılması gerekir. Mehmet Akif bu hatırlatmayı, 

Ordunun Duası’nda şöyle yapar:  

“Türk eriyiz, silsilemiz kahraman... / Müslümanız, Hakk'a 

tapan Müslüman.  

Putları Allah tanıyanlar, aman, / Mescidimin boynuna çan 

asmasın.”2 

5. Mehmet Akif’in İstiklâl Marşı Dışında “İstiklâlin 

Kıymetini Bilme” Vurgusu Yaptığı Dizeler 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Gölgeler, 424. 
2 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Ordunun Duası, 490. 
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Mehmet Akif, sadece Allah’a kulluk etme konusunda nasıl 

olgun bir bilinç sahibiyse aynı şekilde istiklâlin kıymetini bilme 

konusunda da son derece kararlı bir bilinç sahibidir ve bu 

kararlılığını İstiklâl Marşı dışında yazdığı dizelerde de ortaya koyar. 

İstiklâli kaybetmek, beraberinde insanca yaşamayı kaybetmeyi, 

ailelerin dağılmasını, dini ve milli değerleri koruyamamayı ve buna 

bağlı yığınla iğrençliği de beraberinde getirecektir. Bu tehlikelerin 

hepsi istiklâli muhafaza ederek, bu uğurda canla başla mücadele 

ortaya koyarak bertaraf edilebilir. İstiklâl mücadelesi sonuna kadar 

yapılmadığında Mehmet Akif’in aşağıda saydığı bütün tehlikeler 

zaman ayırt etmeksizin her daim kapıdadır:  

“Öyle iğrenç olacak âkıbetin manzarası! / Ki tasavvur bile 

vicdanlar için yüz karası! 

Azıcık bilmek için kadrini istiklâlin, / Bakınız çehre-i 

meş'ûmuna izmihlalin:”1 

Mehmet Akif’in milletine şiirleriyle seslendiği dönemde 

istiklâlin öneminin vurgulanmasına ve istiklâl uğrunda mücadele 

edilmesine dair ihtiyaç zirve noktadadır. Halkına tavsiye ettiği 

düsturlar, halkını yönlendirdiği mücadelede Mehmet Akif gibi 

önder insanların sadece hedefi göstermeleri yetmez, aynı 

zamanda milleti o hedefe götürecek yolları da öğretmek gerekir. 

Mehmet Akif, istiklâli koruyabilmenin, ahlakı korumakla 

bağlantılı olduğunu milletine ifade edecek, ahlakı kaybetmenin 

istiklâli de kaybetme sonucunu doğuracağını ısrarla 

vurgulayacaktır.   

“Budur hilkatte carî en büyük kanûnu Hallâk'ın: / O yüzden 

başlar izmihlâli milletlerde ahlâkın.  

Fakat, ahlâkın izmihlali en müthiş bir izmihlâl;/ Ne millet 

kurtulur, zîrâ ne milliyyet, ne istiklâl.  

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, 164. 
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Oyuncak sanmayın! Ahlâk-i millî, rûh-i millîdir;/ Onun 

iflası en korkunç ölümdür: Mevt-i küllidir.  

Olur cem'iyyet artık çaresiz pâmâl-i istilâ;/ Meğer 

kaldırmış olsun, rûh-i sânî indirip, Mevlâ.”1  

Mehmet Akif’e göre, din, iman, ahlak ve istiklâl biri var 

olduğunda diğerleri de var olacak, birine bir zarar geldiğinde 

diğerleri de zarar görecek dört temel değerdir. Bunun için 

istiklâlin kıymetini bilen ahlakın da kıymetini bilecek, dinini ve 

imanını muhafaza etme gayretinde olan, ahlakını ve istiklâlini de 

muhafaza edebilecektir. Bu dört unsurdan birini diğerinin önüne 

geçirmek yahut birine diğerinden daha az kıymet vermek, hepsini 

elde etmek veya hepsini kaybetmek sonuçlarını doğuracaktır. 

Millet bu konuda iyi bilinçlendirilmeli, nelere aynı değerde sahip 

çıkması gerektiği iyi öğretilmelidir. Bunların önemli olmadığı, 

yeterince değer verilmese de olabileceği yönünde zihinlerde 

başlayan bu konudaki değişimin geçi sonuçlarına Mehmet Akif 

şu mısralarla dikkat çeker: 

“Beyinler ürperir, yâ  Rab, ne korkunç inkılâb olmuş:/ Ne 

din kalmış, ne îman, din harab, îman türâb olmuş! 

Mefâhir kaynasın gitsin de, vicdânlar kesilsin lâl... / Bu 

izmihlal-i ahlâkî yürürken, durmaz istiklâl!”2 

Tarihte var olduğu günden bu yana istiklâlin kıymetini 

daima bilen bu milletin bütün fertleri gibi Mehmet Akif de 

istiklâle âşıktır. Başkasının idaresi altında yaşamanın sembolü 

olan ve boyna takılan lale motifli tasma, bu milletin hiçbir 

ferdinin boynuna o güne kadar takılamamıştır. Bu heveste olanlar 

oturup bir kez daha iyi düşünmelidirler. Yumuşak başlı olmak, 

anlaşılabilir bir tavır sergilemek, tutsaklığı kabul etmeye 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Hatıralar, 267. 
2 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Gölgeler, 416. 
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yatkınlık olarak kesinlikle değerlendirilmemelidir. Bu uysallık, 

istiklâlden taviz anlamına kesinlikle gelmez:  

“Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle, / Bana hiç tasmalık 

etmiş değil altın lâle. 

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? / Kesilir, 

belki, fakat çekmeye gelmez boyunum.”1 

6. Sadece Hakk’a Tapılarak Yaşanan Bir Hayatın 

Ölçütleri 

Tarihin akışı içinde Allah’ın dışında insanlar tarafından ilah 

kabul edilen yahut kabul edilme potansiyeli görülen varlıkların 

hiçbirinde, ilah olabilme potansiyeli yoktur. Buna rağmen 

insanların onları ilah kabul etmesinin sebebi; gerçekte sahip 

olunmayan bir niteliği, varmış gibi kabul et(tiril)me yanlışıdır. Bu 

yanlışı yapanlar önce kendilerine haksızlık ederler, sonra da ilah 

yerine koydukları varlığa. Kendilerine yaptıkları haksızlık, yaşam 

boyu Allah’ın kendilerine bahşettiği özgürlük alanlarını ve 

nihayet istiklâllerini kaybetmeleri sonucunu doğurur. İlah yerine 

koymaya kalktıkları varlığa karşı yapılan haksızlık da bir hakkı, 

buna layık olmayana atfetme yanlışıdır. Bunu yapanlar, benzer 

yanlışlar yapanların sayısını arttırırlar. Böylece sayı üzerinden 

değerlendirme yapanlara alan açılmış olur. Yanlışı yapanlar 

sayıca bir artmış, bunu örnek alma eğiliminde olanlara bir örnek 

olay daha sunulmuştur. “Bunca insanın yanlış yapması mümkün 

değil!” önyargısıyla hareket edenler, Peygamber Efendimiz ve 

ona inanan birkaç mü’minin karşısında bütün bir insanlığın 

olduğunu ve doğrunun temsilcilerinin sayıca diğerlerinden 

azlığını unutmamalıdırlar.  

Allah’ın dışında, ilah kabul edilen varlıkların durumu 

Kur’an’da tek bir cümlede özetlenir. Yapılan yanlış, onlar böyle 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Asım, 358. 
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olmadıkları halde onlara ilah ismi verilmesinden ibarettir.1 Tam 

da burada isim vermenin önemi ortaya çıkar. Varlıklara isim 

vermek aslında bir ihtiyaçtır.2 İnsan, çevresindeki varlıklarla 

irtibat kurarak yaşamını sürdürür. Bu irtibatı kurarken de eğer 

ilahi bir yardım almazsa çeşitli hatalar yapabilir. Vahiy desteği 

insanoğluna temel bir katkı yapar. Bu katkı, kendisi dışındaki 

varlıkları ne ise o olarak tanıtmaktır. Bu tanıtma faaliyeti, o 

varlıkların isimleriyle ve fonksiyonlarıyla bağlantılıdır. İnsan, 

adını dininden öğrendiği varlıklarla böylece doğru iletişime 

geçebilir. Bu din vahiy kaynaklı İslam ise yoluna hata yapmadan 

devam edebilecek durumda olan insan, eğer başka bir din 

aracılığıyla varlıkların isimlerini ve dolayısıyla ne işe 

yaradıklarını öğreniyorsa, oturan bir insan heykelini “tanrı” kabul 

etme ve ona tapınma yanlışına düşebilecektir.  

Kur’an’da, tanrı olma niteliği olmayan varlıklara yanlış 

isimlendirme yapanlar için iki ihtimal zikredilir. Birinci ihtimal, 

o sırada adına tanrı koydukları varlığa tapınanlar bu yanlışlığı 

yapmışlardır. İkinci ihtimal ise yanlışı yapanlar önceki 

kuşaklardır: “Allah’ın yanında taptığınız o varlıklar, ilah 

olduklarına dair Allah’ın hiçbir delil indirmediği, sizin ve 

atalarınızın kendilerini tanrıymış gibi isimlendirmenizden 

başka bir şey değildir. Bir varlığın gerçekte ne olduğuna dair 

nihai hüküm yalnızca Allah’a aittir. O, kendisinden başka bir 

varlığa asla ibadet etmemenizi size emretmiştir. İşte doğru din 

budur fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmiyor gibi 

davranırlar.” Sonrakiler, kendilerinden önce yaşayanların 

 
1 Yûsuf 12/40; Necm 54/ 23; Ayrıca bk. En’âm 6/ 81; Hûd 7/ 71; Rûm 30/ 30. 
2 Harun Çağlayan, “Rasyonalizm Bağlamında Dilbilim Ve Din Dili İlişkisi”, 

Ekev Akademi Dergisi 18/ 58 (Kış 2014), 44; Cemal Ağırman, “Ad Koyma 

Ve Hz. Peygamber’in İsimlere Karşı Tutumu” Cumhuriyet Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/ 1 (Aralık 1998), 142; Ferruh Kahraman, “Hz. 

Âdem’e Öğretilen İsimler ve Bu İsimlerin Kültürle İlişkisi”, Edebali 

İslamiyat Dergisi 4 / 2 (Kasım 2020), 17-18.  
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yanlışlarını tekrar etmektedirler. Gerçekte ise Allah, tapınılan bu 

varlıklara kendi yetkilerinden hiçbir aktarma yapmamıştır. 

Zannedildiği gibi onlarda herhangi bir tanrısal nitelik yoktur.1 

İsimlendirme hatası, sonucu bir kişiyi etkileyecek kadar 

basit bir hata değildir. Bir topluluk, kendilerinden sonra gelen ve 

sayısını kimsenin tahmin edemeyeceği kalabalıklar, bu yanlışı 

sürdürme potansiyeline sahiptirler. Bu bakımdan varlıkların 

isminin vahiy kaynaklı bir din tarafından konulması ve tarih 

içerisinde bu ismin değiştirilmemesine özen gösterilmesi son 

derece hayati bir öneme sahiptir. Doğru isimlendirmelerin ve bu 

isimlerin müsemmalarının sahip oldukları özelliklerin olduğu hal 

üzere muhafazası insanlık tarihinde yaşanması muhtemel eksen 

kaymalarının sigortası durumundadır. İsimlerin ve 

müsemmaların karış(tırıl)ması ister bir kasıtla olsun ister kasıtsız 

olsun, ciddi algı ve davranış bozukluklarına yol açarlar. Allah’ın 

dışındaki varlıkları O’nun yerine koymaya kalkışanların onlardan 

korkmaları, verebilecekleri muhtemel zararları minimize etmek 

için tapınmaları bu davranış bozukluklarının önemli 

sonuçlarındandır.    

Kendilerini hemcinslerinden üstün görerek insanlık 

üzerinde bir kısım tasarruflarda bulunmak isteyenlerin yöntemi 

de bu yanlış isimlendirmeler üzerinden yapılan bir dizi kabullerin 

inanç haline getirilmeye çalışılmasıdır. Bu yanlış inançlar 

yerleşmeye başladığında, Allah’ın kendine verdiği değerinin 

farkında olmayan, insan olarak yapabilecekleri olduğunu unutan, 

yanlış olanı taklit ve bazı alışkanlıkları sorgulamadan sürdürme 

eğiliminde olan insanların sayısı çoğalacaktır. Böylelikle onların 

emeklerini, kazançlarını, ümitlerini, geleceklerini elde etmeye 

çalışanların istediği ortam oluşur. İstiklâl tam da böyle bir 

ortamın oluşmasıyla tehlikeye girmeye başlar. İlahlık atfından 

 
1 Âl-i İmrân 3/ 151; En’âm 6/ 81; Â’râf 7/ 33, 71; Yûsuf 12/ 40; Hac 22/ 71; 

Rûm 30/ 35; Necm 53/ 23. 
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kaynaklanan yetkileri düşünülerek, gerçekte ilah olmayan bir 

varlığın yapabileceklerinden korkulur. Bu korku, onun şerrinden 

emin olmaya çalışan insanları, kendilerini güvende 

hissedebilecekleri şeyler yapmaya sevk eder. Böylece 

kendilerinden istenen şeyleri vermeye hazır hale gelmiş olurlar. 

İstiklâl de dâhil olmak üzere servet, güç, emek, gelecekten 

beklenti kayıplarının hiçbiri böyle bir ortamda kayıp olarak 

sayılmayacak, ilah edinilen varlığa, kendilerine bir zarar 

vermemesi adına verilenler olarak değerlendirilecektir. Hatta bu 

uğurda yapılanlar, “tapınma” eylemleri sayılacak ve 

kutsallaştırılacaktır.   

İnsanlar, sahip oldukları ziynet eşyalarını, birikimlerini 

tanrının evinin süslenmesi, tanrının heykelinin yapılması için 

hiçbir refleks göstermeden kendi elleriyle götürüp isteyenlere 

vermişlerdir. Kudüs’teki Hz. Süleyman’ın kraliyet sarayının 

yanında saf altın ve erz ağacı döşemelerle inşa edilen Tapınak’ın 

yüzyıllar boyunca defalarca yağmalanıp ardından yeniden aynı 

malzemelerle yapıldığına tarih şahittir.1 Sahip olunan hayvanların 

en gösterişli olanları, en semizleri tanrı adına kurban edilmek 

üzere insanlardan gönül rızasıyla toplanmıştır. 2  Hatta daha ileri 

 
1 Konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Simon Sebag Montefiore, Kudüs Bir Şehrin 

Biyografisi, çev. Cem Demirkan, (İstanbul: Pegasus Yayınları, 2016), 29-31. 
2 Tevrat, Tekvin, 4/ 3-5; 8/ 20-21; Levililer 1/ 18; Hezekiel 39/ 17-20; Matta 

26/ 26- 28; Markos 14/ 22-24; Luka 17/ 22; Korintoslulara 1. Mektup 11/ 23-

25; Kur’an’da bu konuya doğrudan atıf vardır. Hz. Musa vahiy almak üzere 

Sina dağına gider. Geride bıraktığı İsrailoğulları, kırk gün peygamberleri 

olan Hz. Musa’nın kontrolü dışında kalırlar. Bu talihsiz dönemde, Hz. 

Musa’nın yıllarca süren çabasını boşa çıkaracak bir olay yaşanır. 

İsrailoğulları Allah Teâlâ’yı bırakıp bir buzağı heykeline tapınmaya 

başlarlar. Heykeli kendi içlerinden biri, Samirî imal etmiştir. Heykeli yaptığı 

hammadde İsrailoğullarından toplanan mücevherlerdir. Kur’an’daki ilgili 

ayetler için bkz. Bakara 2/ 51-54, 92-93; Nisâ 4/ 153; Â’râf 7/ 148, 152; Tâhâ 

20/ 88. Konuyla ilgili olarak ayrıca bk. Ali Sayı, Firavun Hâman ve Kârun 

Karşısında Hz. Musa, (İstanbul: İz Yayıncılık, 1992), s216-225; Selami 

Yalçın. “Sâmirî Kıssasıyla İlgili Tevrât’taki İfadelerin Müfessirlere Etkileri”, 

Tefsir Araştırmaları Dergisi 5/ 1 (Nisan 2021), 61-92; Semi Ajeti, Yahudi 
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bir aşama olarak insanların canlarından can olan çocukları, tanrı 

isteği olarak sunulan kurban ritüellerinde ateşe atılabilmiştir.1  

Allah’tan başkasına tanrılık yetkisi vererek tapınmaya 

kalkışmak, insanın kendine verilen ve diğer yaratılmışlardan 

üstün bir varlık olmasını sağlayan emanetleri devre dışı bırakması 

anlamına gelir. Kendisine verilen akıl, beden, sağlık, zaman, 

evlat, mal gibi emanetleri Allah’ın emrettiği şekilde ve O’nun 

rızasını gözeten bir hassasiyetle kullanmak kişinin 

sorumluluğundadır. Bu emanetler doğru kullanıldığında kişinin 

gününü ve geleceğini tehlikeye sokması, başkasının kontrolüne 

vermesi tehlikeleri yoktur. Ancak emanetler, onları kendisine 

tevdi eden Allah Teâlâ unutulunca hunharca ve sorumsuzca 

savrulur. Bu sorumsuzluk beraberinde istiklâli kaybetme 

tehlikesini getirir.  

Allah Teâlâ tarafından bize yüklenen emanetleri O’nun 

rızasına uygun değerlendirmek için bir “vatan”a ihtiyaç vardır. 

Uğrunca can verilerek elde edilen vatan, Allah’ın rızasına uygun 

bir yaşamın sürdürülebilmesi için mutlak gereklidir. Vatanda 

özgürce bir yaşam sürmek için de o vatanı elinden almaya 

çalışanlarla iş birliği yapanların karşısında durmayı, vatanı 

düşman unsurlardan temizlemeyi gerektirir. İstiklâli muhafaza, 

böyle bir bilincin mücadelesi içinde olmaktır. Sadece Hakk’a 

kulluk edenler, başka hiçbir gücün gerçek güç olmadığını 

bilenler, hayatı Allah’ın koyduğu yasaları çiğnemeden, bunlara 

 
Tarihinde Putperest Eğilimler (Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, , 2014), 45-66.  
1 Konuyla ilgili geniş bir değerlendirme için bk. Z. Deniz Akın, Küresel Bela 

Putperestlik ve Allah’ın Planı, (Ankara: Yason Yayınları, 2019), 89-97; 

Ayrıca bk. Ömer Müftüoğlu, “İstiklal Marşını Yazarken Mehmet Akif’e 

İlham Veren Kur’an Ayetleri”, Mehmet Akif’le Ümide Sımsıkı Sarılmak, ed. 

Halit Çelik (Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 2021), 33. 
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riayet ederek yaşamaya çalışanlardır. “Hakk’a kulluk”, hayatı 

O’nun koyduğu yasalara riayet ederek yaşama pratiğidir.1 

Hakk’ın varlıkları yaratırken koyduğu yasalara riayet 

etmeden yaşayanların tek bir kaderleri olur: Tutsaklık. 

Tutsakların, yasalara aldırmadan, yaşamlarını değiştirmeden bu 

hallerinden kurtulmaları mümkün değildir. İstiklâlini 

kaybedenlerin zaman içinde sadece mabutları değişir ama onların 

kölelikleri devam eder. Edindikleri tanrıların birinden 

kurtulmaları, kölelikten onları kurtarmaz, sıradakine tapınmaya 

devam ederler.2 Köleliği kabul edenlerin topluma verdikleri en 

büyük zarar, başkalarını kendilerine köle etmeye çalışmalarıdır. 

Köleliği razı oluş tek taraflı bir hata değildir. Karşı tarafı da 

etkiler. Her köle kendinden statü olarak alttakinin tanrısı olmaya 

kalkışır, kendinden üsttekinin ise kölesi olarak yaşamına devam 

etmeyi arzular. Böylelikle ne tanrılar biter ne de köleler. Her 

varlık tek başına köle veya sadece tanrı değildir. “Ben 

tanrılaşmaya karşıyım” yahut “ben köleliğe karşıyım” laflarının 

ayrı ayrı anlamı yoktur. Birine karşı olunca sorun çözülmüş 

olmaz. Zira sistem, kölelere tanrılık hevesinde olanların 

heveslerini beslettirir. Tanrılık hevesinde olanlar da kölelerini 

asla kaybetmek istemezler. Hayatın bütününe bakıldığında ortaya 

çıkan şudur: Biraz tanrılık, geri kalan zamanlarda köleliği, biraz 

kölelik, bunun dışındaki zamanlarda tanrılığı besler. Geçici de 

olsa tanrılık iddiası, kölelikte geçirilen sürelerde yaşanan acıların 

hafifletilebilmesi için kendinden daha güçsüz ve statü olarak 

düşük olanlara karşı bir süreliğine mecburen başvurulan bir “ara 

sıcak” gibidir. Gerçekte uzun süre tanrılık mümkün değildir hatta 

 
1 Ömer Müftüoğlu, “İstiklal Marşını Yazarken Mehmet Akif’e İlham Veren 

Kur’an Ayetleri”, 34. 
2 Allah’ın yanı sıra başka varlıkları da O’nun yerine koymaya kalkışanların 

durumu Kur’an’da bir sureye de ismini veren örümceye/Ankebût benzetilir. 

Örümcek de kendine yuva yapmaya çalışır ancak yuvaların en zayıfı onun 

yaptığı yuvadır. İlgili ayet için bkz. Ankebût 29/ 41.  
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tanrılık süresi en çok köleliğin uzunluğu kadardır. Hal böyleyken 

gerçek bir tanrılık iddiasının sürdürülemeyeceği açıktır. 

Heveslenilen şey olsa olsa “yarı tanrılık” olabilir.1  

İstiklâl biraz, bir miktar yaşanmaz. Hürriyet ya vardır ya da 

yoktur, istiklâli elde etme mücadelesi ya kazanılır yahut 

kaybedilir, arası olmaz. Yarı tanrılık statüsü, madalyonun diğer 

tarafından adlandırılacak olursa tam köleliktir. Aziz milletin 

evlatları istiklâllerini korumak için daima mücadele halindedirler 

ve bitmeyen bir mücahede ruhunu yaşatmak için yaşamayı 

arzularlar. İstiklâlin devamını temin edecek olan, bu ruhu daima 

canlı tutmaktır. İmanın, ahlakın, tevhid inancının muhafaza 

edilememesi şirki, şirk de istiklâlin kaybedilmesini beraberinde 

getirir. Başlı başına bir zihin ve gönül parçalanmışlığı olan şirk2 

bu yüzden Allah Teâlâ’nın asla affetmeyeceği yegâne günahtır.3 

Mehmet Akif bu ruhu şöyle özetler: 

“Değil mi ceng-i hayâtın zebunu âdem de? / Mücâhedeyle 

yaşar çâresiz bu âlemde 

Evet, mücâhede masûlüdür hayât-ı beşer, / O olmadıkça ne 

efrâd olur, ne âileler.”4 

İstiklâlin ilelebet sürmesini temenni etmek, sadece Hakk’a 

kulluk etme kararlılığında olanların hakkıdır. Allah’ın dışında 

başka bir gücü büyük saymak, tapınmaya kalkışmak, istiklâl 

hedefine varmayı engelleyecektir. Canının istediği her şeyi, dinin 

ve aklın koyduğu sınırlara riayet etmeden yapmaya kalkmanın adı 

olan hevâya alan açmak, istiklâli kaybetmekle sonuçlanacak yola 

giden kapıyı aralamak anlamına gelir. Allah Teala, 

“hevâ/arzularını ilah edinenlere Allah’a rağmen kimsenin 

 
1 Konuyla ilgili ayrıca bk. Müftüoğlu, “İstiklal Marşını Yazarken Mehmet 

Akif’e İlham Veren Kur’an Ayetleri”, 35. 
2 Haşr 59/ 14. 
3 Nisâ 4/ 48, 116. 
4 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Fatih Kürsüsünde, 225.  
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yardımcı olamayacağını onları kimsenin doğru yola 

ulaştıramayacağını” söyleyerek nihai uyarıyı yapar.1  

Arzularını dinin ve aklın sınırlarıyla dizginleyen 

mü’minlere Allah’ın vaadi açıktır: “İnanan ve salihât niteliğinde 

olan işleri yapanlara Allah şunu vaat etmiştir: Önceki kavimleri 

şartlarını yerine getirdikleri için nasıl onları üzerinde yaşadıkları 

toprakların hâkim kılmışsam sizi de bu şartları yerine 

getirdiğinizde mutlaka yaşadığınız mekânın hâkimi kılacağım. Bu 

süreçte, sizin için seçtiğim ve gereğini yerine getirdiğinizde razı 

olduğum dini de güçlendireceğim. Korku içinde geçirdiğiniz 

günleri sona erdirip sizi güvende yaşayacağınız günlere 

kavuşturacağım. Zira iman ve salih amel şartlarını yerine 

getirdiğinizde sizler Beni gerektiği şekilde tanıyor, sadece Bana 

kulluk ediyor ve Bana hiçbir şeyi ortak kabul etmiyor olacaksınız. 

Fakat bunca nimeti görmezden gelir ve şartlarımı yerine 

getirmeyerek nankörlük ederseniz bu vaadimin dışında 

kalırsınız.”2 

SONUÇ 

Bilinen tarihi boyunca daima istiklâlini muhafaza eden aziz 

milletimiz İstiklâl Marşı’nın yazıldığı dönemde, vatanını 

işgalcilerden kurtarmak ve tehlikeye giren istiklâlini yeniden 

teminat altına almak için olanca gücüyle mücadele halindedir. Bu 

aziz milletin her bir ferdi gibi Mehmet Akif de zor günleri aşma 

konusunda var gücüyle desteğini ortaya koymuş ve milletine 

hitaben “İstiklâl Marşı”nı yazmıştır. Dinin, tarihin ve tabiatın 

yasaları çerçevesinde özlü ifadelerle milletine İstiklâl Marşı’nda, 

moral ve motivasyon desteği veren Mehmet Akif’in söyledikleri 

sadece o çetin şartlarda değil, daima geçerliliğini sürdürecek 

 
1 İlgili ayetler için bk. Furkân 25/ 43; Câsiye 45/ 23. 
2 Nûr 24/ 55. Konuyla ilgili diğer ayetler için bk. A’râf 7/ 129, 137; İbrahim 

14/ 14; Enbiyâ 21/ 105; Kasas 28/ 5. 
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veciz ifadelerdir. Bu ifadelerin birinde Mehmet Akif, istiklâlin 

hak edilebilmesinin şartı olarak sadece Hakk’a kulluk etmeyi, 

O’nun dışında başka hiçbir varlığın sahte gücüne kanmamak 

gerektiğini net bir şekilde dile getirmiştir.  

“Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl” ifadesi, İstiklâl 

Marşı’nda hem ikinci hem de onuncu kıtanın son cümlesi olarak 

iki kez tekrar edilir. Bu tekrar bir haykırış sayılırsa eğer Mehmet 

Akif’in haykırdığı hakikat şudur: Vatanı işgal eden güçlerle 

işbirliği yapma niyetinde yahut halinde olanların istiklâli hak 

etmeleri mümkün değildir. Dinin ve genel ahlakî prensiplerin 

onaylamadığı arzu ve isteklerini ön plana çıkartarak, onları bir 

kenara bırakmadan istiklâl mücadelesi sürdürmek, sonuç 

alınabilecek bir çaba olmayacaktır. Din-i mübînin insanlara hayat 

biçimi olarak öngördüğü bir hayat yaşanmadan istiklâl tam 

anlamıyla elde edilemez. Allah Teâlâ’nın dışında, ilah edinilen ne 

varsa bunların hepsi sahtedir. Asıl olan, asıl kulluğa layık olan 

Allah’tır. Bu gerçek görmezden gelinerek hiçbir sahtenin geçici 

gücünün ardına takılarak istiklâl mücadelesi başarıyla 

sonuçlandırılamaz.  

Aziz millet, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 

özgür yaşamak, istiklâlini muhafaza etmek istiyorsa, sadece 

Allah’ın emaneti olan İslam’ın emir ve yasaklarına riayet etmeli, 

başka hiçbir sahte gücün kontrolüne girmemeli, bu sahte güçlerin 

temsilcilerinin masum gösterdikleri bütün seçenekleri 

reddetmelidir. Mensubu olunan bu necip milletin bugünleri, yarın 

aynı görevi yüklenecek nesillere örnek olacaktır. İstiklâli 

koruyamama adına bir kötü örnek nasıl bugüne kadar yoksa 

bundan sonra da olmamalıdır.  

Mehmet Akif’e göre istiklâli kaybetme tehlikesi barındıran 

illet, Hakk’ın dışında başka güçlerin geçici egemenliklerinin 

sürekli sanılmasıdır. İçinde bulunulan zor günler, sahte güçler 

gerçeklerin yerine konarak, onlara taviz verilerek değil, hakikatin 
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yegâne temsilcisi olan Cenab-ı Hakk’ın ipine sımsıkı sarılarak 

aşılacaktır. Bunu yapan milletlerin istiklâl içinde yaşamlarını 

devam etme hakları olacaktır. Bir ismi de Hakk olan Allah Teâlâ, 

sadece kendine kulluk eden, şirke düşmeyen bu aziz milletin 

tehlikeye giren istiklâlini onlara yeniden ikram edecektir. 

Mehmet Akif’in öngörüsü, niyazı, nasihati bu hakikati dile getirir. 

V’allahu a’lem. 
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MEHMET AKİF ERSOY VE TASAVVUF 

İsa ÇELİK1,  

Mikail DUMLU2 

 

Özet 

Mehmet Akif Ersoy’un tasavvufa bakışı onu bütün 

yönleriyle tanıyamamış birçok kişi tarafından olumsuz olarak 

addedilir. Halbuki Akif gibi düşünce dünyası Kur'ân-ı Kerîm ve 

Sünnet-i Seniyye ile yoğrulmuş, aklın dar kalıplarını aşarak gönül 

dünyasına yelken açmış olan hiçbir İslâm şâirinin İslâmın derûnî 

boyutu olan İslam Tasavvufuna bigâne kalması ihtimal dahilinde 

değildir. 

Çalışmamızda detaylarıyla ortaya koyduğumuz gibi 

çocukluğundan itibaren tasavvufî bir muhitte yetişen Mehmet 

Akif Ersoy’un hayatı tasavvufla yoğrulmuştur. Onun şiirlerinde 

ve düşünce dünyasında Mevlânâ, Yûnus, Muhammed İkbal gibi 

birçok mutasavvıfın derin izler bıraktığı şiirlerinden, 

mektuplarından ve diğer beyanlarından anlaşılmaktadır. İstiklal 

Marşımızın yazarı olan Millî Şâirimiz’in bâtınî tasavvuf 

aleyhinde yazdığı “Sürdüler Türk’e tasavvuf diye olgun şırayı” 

mısraıyla başlayan şiirinden yola çıkarak Âkif’in tasavvuf ve 

tasavvuf felsefesine karşı olduğunu ifade edenlerin onun tasavvuf 

yolunu ve sûfîleri metheden ve hatta bazı meşâyıh hakkında 

“şeyhim”, “efendim” diye hitap ettiği ifâdelerini görmezden 

geldikleri âşikardır. Âkif hiçbir zaman gerçek mutasavvıflara ve 

 
1 Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı, 

Orcid. org/0000-0003-0051-1807, isacelik@atauni.edu.tr 

2 Dr. Öğr. Üyesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, 

Tasavvuf Anabilim Dalı, Orcid.org/ 0000-0003, 0140-3373, 

mdumlu@agri.edu.tr 
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tasavvuf düşüncesine karşı olumsuz bir tavır takınmamıştır. O’na 

göre gerçek mutasavvıflar İslâm’ın birer dinamik temsilcisidir.  

Abstract 

Mehmet Akif Ersoy's view of Sufism is regarded negatively 

by many people who do not know him in all aspects. However, it 

is unlikely that any Islamic poet like Akif, whose world of thought 

has been kneaded with the Qur'an and the Sunnah and who has 

sailed to the world of the heart by overcoming the narrow patterns 

of the mind, will remain big in Islamic Sufism, which is the deep 

dimension of Islam.  

As we have shown in detail in our study, the life of Mehmet 

Akif Ersoy, who grew up in a sufi environment since childhood, 

was kneaded by sufism. It is clear from his poems, letters and 

other statements that many Sufis such as Mevlana, Yunus, 

Muhammad Iqbal left deep traces in his poems and the world of 

thought. Based on the poem that our National Poet, the author of 

our National Anthem, wrote against western sufism, which begins 

with the verse “Sürdüler Türk'e olgun şırayi as sufism”, it is 

obvious that those who express Akif's opposition to sufism and 

sufi philosophy ignore his statements praising the Sufi path and 

sufis, and even addressing some mashayh as “şeyhim”, “sir”. Akif 

has never had a negative attitude towards true sufis and Sufi 

thought. According to him, true Sufis are dynamic representatives 

of Islam. 

GİRİŞ 

Tarihe mal olmuş, adeta çağları aşar mahiyette etki ve 

öneme sahip ilim adamlarımız, şair ve mütefekkirlerimiz 

araştırılırken zaman zaman bir takım hatalara düşüldüğünü 

görmekteyiz. Bunlardan birisi, araştırma yapılırken bütüncül bir 

bakış açısıyla bakılmadığı için efrâdını câmi ağyârını mani 

çıkarımlarda bulunulamaması, diğeri ise konuya ideolojik bir 
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bakış açısıyla yaklaşılması neticesinde tek taraflı ve eksik 

yorumlarda bulunulmasıdır. 

Mehmet Akif Ersoy’un tasavvufa bakışı konusunda da aynı 

durum göze çarpmaktadır. Mevlânâ’nın meşhur fil metaforunda 

geçtiği gibi ömründe hiç fil görmeyenlerin karanlık bir mekânda 

elleriyle dokunarak fil’i tarif ederken yaptıkları gibi, Akif’in 

düşüncelerini özümsememiş, bütün şiirlerini incelememiş ve de 

tasavvufu anlayamamış kişiler onun tasavvufî yönünü ortaya 

koymaya çalışırken aynı hataya düşmektedirler.  

Bu sebeple Mehmet Akif Ersoy’un tasavvufa bakışı onu 

bütün yönleriyle tanıyamamış birçok kişi tarafından olumsuz 

olarak addedilmektedir. Halbuki Akif gibi düşünce dünyası 

Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye ile yoğrulmuş, aklın dar 

kalıplarını aşarak gönül dünyasına yelken açmış hiçbir İslâm 

şâirinin İslâmın derûnî boyutu olan İslam Tasavvufuna bigâne 

kalması ihtimal dahilinde değildir. 

Çocukluğundan itibaren tasavvufî bir muhitte yetişen 

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı tasavvufla harmanlanmıştır. Onun 

şiirlerinde ve düşünce dünyasında Mevlânâ, Yûnus Emre, 

Muhammed İkbal gibi birçok mutasavvıf derin izler bırakmıştır.1 

Bu durum Akif’in şiirlerinde, mektuplarında ve diğer 

beyanlarında zâhir olmaktadır. İstiklal Marşımızın yazarı, Millî 

Şâirimiz’in bâtınî tasavvuf aleyhinde yazdığı “Sürdüler Türk’e 

tasavvuf diye olgun şırayı” mısraıyla başlayan şiirinden yola 

çıkarak Âkif’in tasavvuf ve tasavvuf felsefesine karşı olduğunu 

ifade edenlerin onun tasavvuf yolunu ve sûfîleri metheden ve 

 
1Âkif’in İkbal ile karşılaştırılması konusunda bu çalışmamızda da istifade 

ettiğimiz makale için bakınız: İsa Çelik, "Çağdaş İki İslâm Şairi: Muhammed 

İkbal ve Mehmed Âkif (Şiirlerindeki Ana Tema ve Motifler Açısından 

Müşterek Unsurlar Üzerine Bir İnceleme)". Atatürk Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 0 / 22 (Haziran 2005): 148-189 . 
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hatta bazı meşâyıh hakkında “şeyhim”, “efendim” diye hitap 

ettiği ifâdelerini görmezden geldikleri âşikardır.  

1. Âkif’in Tasavvuf’a Bakışı 

Âkif hiçbir zaman gerçek mutasavvıflara ve tasavvuf 

düşüncesine karşı olumsuz bir tavır takınmamıştır. O’na göre 

gerçek mutasavvıflar İslâm’ın birer dinamik temsilcisidir. 

Şairimiz bu tavrını zikri geçen büyük zatlardan aldığı kıssaları 

Safahât’ında şiirleştirerek ortaya koymuştur. Âkif de diğer birçok 

şair gibi mutasavvıf olmadığı halde tasavvufî kavramlardan bir 

kısmını benimseyerek şiirlerinde kullanmıştır. 

M. Ertuğrul Düzdağ, söz konusu şiirinden yola çıkarak 

Âkif’in tasavvuf ve tasavvuf felsefesine karşı olduğunu ifade 

edenlerin haksızlığını şu sözleriyle dile getirmektedir: “İlk 

bakışta bu beyitlerin tasavvuf aleyhinde yazılmış olduğunu 

zannedenler yanılırlar. Bundan maksat, hiçbir zaman olgun ve 

kâmil tarîkat mürşitleri ve onların meslekleri değildir.”1 

“Sürdüler Türk’e tasavvuf diye olgun şırayı 

Muttasıl şimdi hakîkat kusuyor Sıtkı Dayı 

Bu cihân boş, yalınız bir rakı hak, bir de şarap; 

Kıble: tezgâh başı, meyhâneci oğlan: Mihrâb. 

Git, o ‘Dîvân’ mı ne karnağrısıdır, aç da onu, 

Kokla bir kerre, kokar mis gibi “Sandıkburnu.”2 

Eşref Edip de Mehmed Âkif isimli eserinde Düzdağ’ın 

görüşünü teyit ederek şöyle demektedir: “Âkif’in karşı olduğu ve 

eleştirdiği tasavvuf, İslâmî ölçülere muhalif olan batınî 

tasavvuftur. O gerçek tasavvufu bundan ayırmıştır. Meselâ O, 

 
1 M. Ertuğrul Düzdağ, Safahât Tetkikleri, Med Yay., İstanbul 1979, s.39. 
2 Ersoy, Safahât, s.369; Sandıkburnu, Yenikapı’da tarihî meyhanelerin 

bulunduğu yerdir.  
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Gazzâlî (505/1111)’nin kudreti önünde eğilir, Mevlânâ’ya 

hayranlığını açıkça ifade ederdi.”1 

Âkif tasavvufun özellikle vahdet-i vücûd mesleğinin 

arkasına gizlenerek haramı, meskeneti, dünyaya boş vermişliği 

telkin eden ve genellikle referans olarak da Hafız Dîvan’ını 

gösteren “ibâhiyye” mensuplarını hedef almıştır. O, Süleymaniye 

Kürsüsünde, hem Hâfız (792/1390)’a, hem de onun Dîvan’ını bir 

çeşit fetva kitabı gibi kullanan ve tasavvuf kisvesi altında “mey ü 

mahbûb” edebiyatı yapan şairlere şiddetle karşı çıkmıştır. Âkif 

bâtınîliğin bir kolu olan İbâhiyye için şöyle demektedir: 

“Koca millet! Edebiyyâtı ya oğlan, ya karı... 

Nefs-i emmâre hizâsında henüz duyguları 

 Sonra tenkîde giriş: hepsi tasavvufla dolu 

Var mı sûfiyyede bilmem ki İbâhiyye kolu.2 

İçilir türlü şenâatler olur bî-pervâ 

Hâfız’ın ortada Dîvân’ı kitâbü’l-fetvâ: 

“Gönül incitme de keyfin neyi isterse becer! 

Urefâ mesleği; a’lâ, hem ucuz hem de şeker.”3  

Son beyt Hâfız (792/1390)’ın ‘nist redifli’ ünlü gazelinin 

altıncı beytinin ilk mısraının tercümesidir. Söz konusu beyti 

Abdülbaki Gölpınarlı ise şöyle tercüme etmektedir: “Kimseyi 

incitme de dilediğini yap. Şerîatımızda bundan başka günah yok.” 

 
1 Edip, Eşref. Mehmed Âkif: Hayatı Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları, 

Çelikcilt Matbaası, İstanbul 1380/1960, s.331. 
2 İbâhiyye: Biz günahtan sakınma gücüne sahip değiliz deyip, her şeyi mubah 

gören mezhep taraftarları hakkında kullanılan bir tabirdir. (Muhammed A’la 

b. Ali et-Tehânevî, Kitabu Keşşâfi Istılâhâti’l-Fünûn, I-II, Tashîh, 

Muhammed Vecîh-Abdulhak-Gulam Kadir, ez-İntişarât-ı Hayyam ve 

Şurekâu, Kalküta, 1862, I, 126; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih 

Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB., İstanbul 1993, II, 12 ) 
3 Ersoy, Safahât, İnkılap ve Aka Basımevi, İstanbul 1977, s.169; Hâfız’ın ilgili 

beyti için bkz. Şemsüddîn Muhammed Hâfız-i Şîrâzî, Dîvân-ı Hâfız, nşr. 

Gânî-Kazvinî, Basım yeri yok, 1370/1951, s.67. 
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Görüldüğü gibi Hâfız’ın Dîvân’ını fetvâ kitabı gibi görenleri Âkif 

ağır bir üslûpla eleştirmektedir. 

Nureddin Topçu Safahât’ı âdeta bir sûfînin seyr u sülûku 

sırasında geçtiği evreleri hatırlatırcasına şöyle 

değerlendirmektedir: 

Birinci Safahât’ta şâir kendisine bir mesuliyet ideali 

aramaktadır. İkincisinde zihnine didaktik bir karakter vermiştir. 

Sonraki üç Safahât’ında, dış dünyadan hareket ederek kendi iç 

dünyasına kapanan, kendi benliğine temasın yakıcı sızılarını 

duyan bir sanatkârın feryatlarını dinleriz. Âsım, bu çile devrinden 

çıkmayı andırır. Evvelki, çılgın ve ateşli mürîd onda olgunlaşmış, 

muradına ermiş bir mürşit durumundadır. Altıncı Safahât’ta 

nazım gibi şiirin, hayat gibi hikmetin, insanlık gibi milliyetin 

kemâl derecesini bulan ve onun hayat anlayışının ve dünya 

görüşünün tam bir sentezini müşahede ederiz. Rabbini arayan 

ruhun çile ve dua döneminden murada erme devresine geçtiği 

eseridir. Allah’a intikal için hazırlık tamam olmuştur. Yedinci 

Safahât’ı ise, ideal âlemi arayışın en kuvvetli terennümlerini, 

mistik bir ruhun feryatlarına sarılmış olarak buluruz.1  

Âkif, “Gece, Hicrân ve Secde” şiirlerinde vahdet-i vücûd 

felsefesini şiirleştirmiş ve adetâ burada mistik şahsiyete 

bürünmüştür. O, burada Allah’a olan derin özlemini anlatıyor, 

onu görmemenin hasretiyle yandığına işaret ediyor. Âkif’in bu 

şiirleri, onun içine düştüğü yeisin verdiği ıstıraptan kurtulmak 

için, maddî varlığından nasıl uzaklaşmaya çalıştığını ve bir derviş 

edasına büründüğünü göstermektedir.2 

Hatta Âkif 23 Mart 1341 tarihli mektubunda içinde 

bulunduğu durumu açıklamak maksadıyla şöyle demektedir: 

 
1 Nureddin Topçu, Mehmed Âkif, haz. Ali Nihad Tarlan ve Arkadaşları, 2.bs., 

Çeltüt Mat., İstanbul 1961, s.32-33. 
2 Tansel, Fevziye Abdullah. Mehmed Âkif Hayatı ve Eserleri, 2.bs., İrfan 

Yayınevi, İstanbul 1973, s.129. 
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“Dervişliğe istidadım, alabildiğine artıyor.”1 Âkif, secde şiirini 

kendisine okuyunca, Hasan Basrî Bey, “Üstad, siz vâdî 

değiştiriyorsunuz sanırım” demekten kendini alamamıştır. Hasan 

Basri Bey bu soruyu hayret ve şaşkınlıkla sormuş olmalı, çünkü 

şiirlerini yakından ve yaşayarak takip ettiği üstadı gerçekten vâdi 

değiştirmiştir. Âkif’in cevabı şu olur: “Hayır Kardeşim! Benim 

asıl vâdim budur. Şimdiye kadar neşrettiklerim cem’iyet-i 

beşeriyyeye hizmet için yazılmış manzûmelerdir.”2 

Burada Âkif’in “Gece, Hicrân ve Secde” şiirleriyle ilgili 

olarak Nureddin Topçu’nun şu değerlendirmesini zikretmemiz 

uygun olacaktır: Âkif evvelce mistik değildi. Vahdet-i vücûda 

inanmıyordu. Yurdundan ayrıldıktan sonra, hicranın, hasretin ne 

demek olduğunu iyice tatmış ve kendisinde Mevlânâları mest 

eden mistisizm zuhûr etmiştir. İslâm’da tasavvuf olarak bilinen 

mistiklik, dış hayatımızdan muayyen hareketler halinde tatbîk 

edilen kâidelerden, iç hayatın tecrübelerine geçiştir. İlahî bir 

kaynaktan gelerek içimizde yaşanan böyle bir sezgi sâyesinde 

Âkif, “Gölgeler”deki son şiirlerinde, vahdet-i vücûd değilse de, 

vahdet-i şühûd mertebesine ulaşmış bulunuyordu. Mümin Allah’ı 

eserleriyle tanır. Mistik bu bilgi ile tatmin olmaz. Çünkü o, 

mutlak varlığın temâşâsına âşıktır. Âkif’te bu hasret daha önce de 

varlığını hissettirmişti. O, “Hakk’ın Sesleri”nde, Hâlik’ına şöyle 

sesleniyordu:  

“Tecellî etmedin bir kerre, Allah’ım cemâlinle!”3 

Âkif’in idealist sanatının sonunda bu mistik temaşâ hasreti 

kendisinde bir ihtiras haline geldi. Sadece şekilden ibâret bir din 

 
1 Edip, a.g.e., I, 289-290; Tansel, a.g.e., s.123. 
2 Hasan Basri Çantay, Âkifnâme, İstanbul 1966, s.261; İsmail Kara, “İslâmcı 

Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik Değeri Üzerine Birkaç Not”, İslâmiyât, 

IV, (2001), Sayı: 4, s.45, ss.37-53; Orhan Okay, Mehmed Âkif (Bir Karakter 

Heykelinin Anatomisi), Akçağ Yay., Ankara, 1989, s.132. 
3 Ersoy, Safahât, s.194. 
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onu tatmîn etmiyordu. İlâhî temâşâya ulaşmadıktan, ona 

yaklaşmadıktan sonra, sadece bir vâsıta olan ibâdet hayatında 

kalmanın ne mânâsı vardı? 

“Nedir mânâsı, mâ’bûd olmadıktan sonra, mihrâbın, 

Rükûun, haşyetin, vecdin, bütün bîçâre esbâbın?”1 

Eşref Edip “Hicrân” manzûmesiyle ilgili bir anısını şöyle 

anlatmaktadır: “Âkif’le birlikte “Hicrân” şiirini okuyorduk. “Ben 

bunu pek anlamadım.” dedim. “Anlaşılmayacak nesi var?” 

diyerek bana kızdı. Sonra okumaya, izah etmeye başladı: 

“Buradaki mabetten maksadım kalp, yani, gittim o boş kalbi 

ilimle irfanla süsledim. Çünkü oraya Mabûd girecekti. Ne 

yanlışmış hesâbım; hiç kapımdan geçmez oldun bak! Demek ki, 

ben aldanmışım; orası, ilimle, zahirî şeylerle aydınlanmıyormuş. 

Sonra onları söküp atıyorum.”2 Âkif’in bu tutumu 

mutasavvıfların kalbe atfettiği önemle, kalp tasfiyesi ile ilgili 

fikirleriyle birliktelik arz etmektedir. 

S. Hayri Bolay Âkif’in derin kültür ve inancının kendisini 

ömrünün sonunda ilahî aşka tutuşturarak, tasavvufî bir anlayışa 

ulaştırdığını ifade etmektedir.3 Bu bağlamda, Âkif’in Mısır’daki 

inzivâ hayatında senelerce Kur’ân tercümesiyle meşguliyeti 

sırasında takvâ sahibi bir Müslüman oluşunu4 da dikkate almak 

gerekir. 

Ali Nihad Tarlan şöyle demektedir: “Âkif, tamamen şerîata 

bağlı olup, tasavvufu rûhen yaşamış bir insan görünümü 

vermektedir. Belki geniş kültürü ve İran edebiyatını tanıması, 

Mevlânâ’nın Mesnevî’si ve Dîvân-ı Kebîr’i ile iştigâli ve 

 
1 Ersoy, Safahât, s.490; Topçu, Mehmed Âkif, haz. Ali Nihad Tarlan ve 

Arkadaşları, 2.bs., Çeltüt Matbaası, İstanbul 1961, s.64-65. 
2 Edip, a.g.e., I, 165. 
3 Süleyman Hayri Bolay, Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, 

2.bs., Töre-Devlet Yay., İstanbul 1979, s.41.  
4 Edip, Mehmed Âkif, s.207. 
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eserlerindeki tasavvufî konular onun tasavvuf yoluna yabancı 

olmadığını gösterir. Ne var ki, içini daima sızlatan millet ve vatan 

sevgisi, bu madde asrında tasavvufun bir kurtuluş yolu 

olamayacağı kanaatiyle rûhunun bu cephesini bize ifşâ etmesine 

imkân vermiyor. O çok takdir ettiği İkbal gibi, tasavvuftaki 

dinamizmi keşfedememişti. Nakşbendî tarîkatına mensup olan 

babası da ona tasavvuf terbiyesi vermemişti. Âkif tasavvuf 

terbiyesi alsaydı, belki de onun hâkim tarafı akıl ve mantık olan 

mizacına uygun gelmeyecekti. Ancak yine de tasavvuf onda bir 

iç meselesiydi. Çok geniş ve şuurlu müsâmahası da belki buradan 

gelmekteydi.”1 Babasının bir tarîkat mensubu olmasının, Âkif’in 

hayatının sonuna doğru Mısır’da geçirdiği dönemde tasavvufa 

yönelişinde gayr-i ihtiyârî bir rolünün olduğu düşünülebilir.2 

1. Âkif’in Şiirlerinde Tasavvufî Remizler 

Aşağıda örneklerini serdettiğimiz şiirlerinde olduğu gibi 

Mehmet Akif Ersoy’un tasavvufî kavramları yerinde ve oldukça 

mâhir bir şekilde kullandığı dikkate şâyandır. 

Aşağıdaki dörtlükte görüldüğü gibi Âkif, tasavvufta çokça 

kullanılan birkaç kavramı bir arada kullanmıştır. O, gözlerin 

Allah Teâlâ’dan başkasını görmemesini, vecde gelip, âlem-i 

kesretten uzaklaşarak âlem-i vahdete dalmasını, halkın değil, her 

şeyin yaratıcısı olan Hâlık’ın müşâhede edilmesini istemektedir: 

“Dalgalansın da denizler gibi kalbinde celâl, 

Görmesin dîdelerin reng-i sivâ, reng-i zılâl. 

Vecde gel, vahdete dal, âlem-i kesretten uzak... 

 
1 Ali Nihad Tarlan, Mehmed Âkif ve Safahât, s.48-49; a.mlf., Mehmed Akif His 

Life and Works, Publication of The Ministry of Culture and Tourism, Ankara, 

1986, p.25; Mehmet Demirci, Yahya Kemal ve Mehmet Âkif’te Tasavvuf, 

Akademi Kitapevi, İzmir, 1993, s.73. 
2 Krş: A. Vahit İmamoğlu, Mehmed Âkif’te Dinî Hayatın Psikolojisi, 

(Basılmamış Doktora Tezi, AÜSBE.), Erzurum 1991, s.78.  
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Yalınız Sâni’i gör, san’atı masnûu bırak!”1 

“Bakarsın her taraf zulmet, fakat bir zulmet-i rûşen! 

Semâ bîdâr ve her yıldız cemâlullâh’a bir revzen.”2 

Burada da Âkif, gökyüzündeki yıldızların her birinin Allah 

Teâlâ’nın cemâline birer pencere olarak kabul edilmesini 

arzulamaktadır. Mutasavvıflar gibi Âkif de bütün mevcudâtın asıl 

varlığının Allah Teâlâ’nın varığına bağlı olduğunu şu beytiyle 

ifade eder: 

“Çemen emvâc-ı nûrundur, fidanlar yâl ü bâlindir. 

Sulardan akseden sûret, cemâl-i lâ-yezâlindir.”3 

Âkif aynı şiirin daha sonraki beyitlerinde de tıpkı bir 

mutasavvıf gibi vahdet-i vücud mesleğini haykıran bir edâ ile 

şöyle seslenir: 

“Tecellî etti artık, anladım: Sensin bütün dünyâ... 

Bu senlikte fakat ey yâr-i gâib, ben neyim âyâ?”4 

 “Alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünyâ.”5 

Âkif’in aşağıdaki beyitleri Eşrefoğlu Rûmî (874/1469) ve 

Niyazî-i Mısrî (1105/1694) gibi mutasavvıfların terennümlerini 

aratmayacak türdendir: 

 
1 Ersoy, Safahât, s.160; Eminim ki o zaman Allah’ın celâl ve azameti 

yüreğinde denizler gibi dalgalanacak, gözlerin Allah’ın dışında başka bir 

renk, başka bir gölge görmez hale gelecektir. Artık kesret âleminden kurtulup 

vecde gel, birlik âlemine dal. Bırak sanatı ve sanatkârı da sadece yaratanı 

gör. (Açıklamalı Mehmet Âkif Külliyatı, haz. Şengüler, II, 27.) 
2 Ersoy, a.g.e., s.102; Etrafın karanlık olduğunu görürsünüz, ama nurlar saçan 

bir karanlıktır bu! Gökyüzü de uyanıktır. Yıldızların her biri Allah Teâlâ’nın 

cemâline doğru açılan birer pencere olmuşlardır. (Açıklamalı Mehmet Âkif 

Külliyatı, haz. Şengüler, I, 301.) 
3 Ersoy, a.g.e., s.141; Çimenler senin nurunun dalgaları, fidanlar sendeki boy 

posun simgesi, sulardan akseden dolunay ise, senin sonsuza dek sürecek olan 

güzelliğindir. (Açıklamalı Mehmet Âkif Külliyatı, haz. Şengüler, I, 435.) 
4 Ersoy, a.g.e., s.142; İyi ama, ey görünmeyen sevgili, her şey “sen” olunca, o 

“şey”lerin bir parçası olan ben neyim acaba!.. (Açıklamalı Mehmet Âkif 

Külliyatı, haz. Şengüler, I, 439.) 
5 Ersoy, a.g.e., s.192. 
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“Mü’minlere imdâda yetiş merhametinle, 

Mülhidlere lâkin daha çok merhamet eyle; 

Gümrâhlarındır ki karanlıklara dalmış, 

Bir rehber olur necm-i emel yok da bunalmış! 

Sensin bu şebistâna süren onları elbet, 

Senden doğacak doğsa da bir fecr-i hidâyet. 

Mülhid de senin, kalb-i muvahhid de senindir; 

İlhâd ile tevhid nedir? Menşei hep bir.”1 

“Hulâsa, nazra-i îmânımın önünde cihân 

Senin sahîfe-i zâtın, senin meâlindir.”2 

Âkif, dostu olan Bursalı Hâfız Emîn’e mevlidlerde okusun 

diye yazmış olduğu “Na’t”ları mevlidden sonra yırtıyordu; ona 

göre, şiiri Peygambere yetişemezdi; Hz. Peygamber’e na’t 

yazılamazdı. Hattâ Âkif, Peygamberimize hürmeten “makta” 

beyitlerine adını yazmazdı.3 

“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır, 

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.”4 

Âkif, burada ahlak ile Allah korkusunun yakın alakasına 

dikkat çekmektedir. 

“Henüz yâdımdadır bezminde medhûş olduğum demler; 

 
1 Ersoy, a.g.e., s.22; Ey Rabbim inananların imdadına merhametinle yetiş! Seni 

inkâr eden dinsiz sapıklara ise daha çok acı!.. Çünkü onlar kalpleri kararıp 

dünyaları zindan olan kullarındır. Zifiri karanlıkta yollarını kaybeden 

sapıklardır. Kendilerine kılavuzluk edecek bir kurtuluş yıldızı bulamadıkları 

için bunalım içindedirler. Sana inananın inançlı kalbi de senindir, dinsizin 

seni inkâr eden fikri de senindir. Zaten inanmakla inanmamak konusu nedir 

ki... Her ikisinin de kaynağı bir değil mi? (Açıklamalı Mehmet Âkif Külliyatı, 

haz. Şengüler, I, 53.) 
2 Ersoy, a.g.e., s.60. 
3 Cemal, Ölümünün 50. Yılında Mehmed Âkif, s.179. 
4 Ersoy, Safahât, s.308. 
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O demlerdir ki yâdından kopar beynimde bin mahşer!”1 

beytiyle Âkif, misal aleminin ilâhî hatırası ile yanıp tutuştuğunu 

dile getirmektedir. Yine o bu sebeple vuslat için can atmaktadır:2 

“Ömürler geçti sen yoksun, gel ey bir tânecik Ma’bûd, 

Gel ey bir tânecik gâib, gel ey bir tânecik Mevcûd.”3 

Ali Nihad Tarlan’ın deyimiyle, “tasavvuf’a âşinâ bir göz 

Âkif’ten alıntıladığımız mısralar içerisinde büyük bir mutasavvıfı 

temâşâ eder.”4  

Safahât’tan örnek olarak aldığımız yukarıdaki tasavvuf ve 

mutasavvıflarla alakalı beyitleri Âkif’in tasavvufî neşveden ve 

mutasavvıflardan ne kadar etkilendiğinin bir göstergesi 

sayılabilir. 

Mithat Cemal şöyle demektedir: “Âkif’in dimağına Kur'ân, 

sanki Hâfız Osman hattıyla ve Hafız Mehmed Çelebî tezhîbinin 

secâvendleriyle5 yazılmıştı: İstediği anda her âyeti yerli yerinde 

kafasında bulurdu. Yaşı ilerledikten sonra unutmayayım diye her 

sabah ezbere Kur'ân’dan bir cüz okurdu.”6 Kur’ân şâiri diye 

bilinen Mehmed Âkif’in kültür ve seciyesini de Kur’ân 

oluşturmuştur.7 Ahmet Kabaklı’nın “Kur’ân Müslüman’ı”8 

olarak vasıflandırdığı Âkif şöyle seslenir: 

“Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı 

 
1 Ersoy, a.g.e., s.487; Seninle olduğum anların heyecanını hâlâ yaşamaktayım. 

O anları her andığımda beynimde binlerce mahşer kopuyor. (Açıklamalı 

Mehmet Âkif Külliyatı, haz. Şengüler, IV, 123.) 
2 Demirci, Yahya Kemal ve Mehmet Âkif’te Tasavvuf, s.88. 
3 Ersoy, Safahât, s.488. 
4 Tarlan, Mehmed Âkif ve Safahât, s.48-49. 
5 Secâvend, Kur'ân-ı Kerîmi manaya uygun ve doğru okuyabilmek için 

konulan işaretlere verilen isimdir. (Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe 

Ansiklopedik Lûgat, 15.bs., Aydın Kitabevi, Ankara 1998, s.927.) 
6 Cemal, Ölümünün 50. Yılında Mehmed Âkif, s.193. 
7 Cemal, a.g.e., s.191. 
8 Kabaklı, a.g.e., s.90. 
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Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı”1 

“Diyor Kur'ân: “Bilenler bilmeyenler bir değil. Heyhât 

Nasıl yeksân olur zulmetle nûr, ahyâ ile emvât!”2 

“Çünkü biz bilmiyoruz dini, evet bilseydik, 

Çâre yok gösteremezdik bu kadar sersemlik… 

 Lafzı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur’ân’ın, 

Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mânânın: 

Ya açar Nazm-ı Celîl’in bakarız yaprağına; 

Yahud üfler geçeriz, bir ölünün toprağına. 

İnmemiştir hele Kur’ân bunu hakkıyla bilin 

Ne mezârlıkta okunmak ne de fal bakmak için.”3 

Âkif, Kur’ân ahlakıyla ahlaklanmış, kâmil ve samimi bir 

Müslüman olarak Kur’ân’ın gereği gibi anlaşılması ve 

yaşanmasını arzulamışlardır.  

2. Mehmet Akif’e Göre Çalışmak  

Âkif, mü’minin çalışkan olması gerektiğini bir vaazında ele 

alır ve şunları söyler: Allah Teâlâ, her an bu kâinata hayat veriyor, 

her an bir şe’n (bir iş), bir hadise vücûda getiriyor. Cenâb-ı Hak 

âlemi yalnız bir kere yoktan var etmedi. Onun yaratması daimdir. 

Şimdi mademki yer çalışıyor, gök çalışıyor, yerleri ve gökleri 

yaratan Allah Teâlâ yaratmaktan bir an uzak durmuyor; sen nasıl 

âtıl, batıl oturuyor da hayat umuyorsun? İşte bütün kainatı 

gördün; hiçbir yerde hiçbir zerrede sükûn var mı? Atalet var mı? 

Öyle ise sana emeksizce yaşamak, çalışmaksızın nail-i meram 

olmak hakkını, böyle bir ümidi kim veriyor?4 

“Leyse lil-insâni illâ mâ seâ’5 derken Hudâ; 

Anlamam hiç meskenetten sen ne beklersin daha... 

 
1 Ersoy, Safahât, s.418. 
2 Ersoy, Safahât, s.146. 
3 Ersoy, a.g.e., s.170. 
4 Ersoy, Kur’ân-ı Kerîm’den Ayetler, s.107-108. 
5 Necm, 53/39. 
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Mâsivâ bir şey midir, boş durmuyor Hâlik bile: 

Bak tecellî eyliyor bin şe’n-i gûnâgûn ile.”1 

“Ey dipdiri meyyit ‘iki el bir baş içindir.’ 

Davransana... Eller de senin, baş da senindir! 

His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin? 

Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin.”2  

3. Mehmet Akif ve Sanat  

Yüksek duygu ve düşüncelerin en güzel ifade edicileri olan 

sanatkârları iki grupta incelemek mümkündür: Birinci kısım, 

gerçek hayattan kaçmaya çalışan, kendi ruhlarına tatmin arayan 

fakat bir türlü bunu elde edemeyenlerdir. Bunlar genelde “sanat, 

sanat içindir” tezini benimser. Diğer grup ise, kendi aczini idrak 

ederek, onu tatmin için sonsuza, Allah’a yönelir. Tarihte dâhî 

sanatkarlar daima bu gruptan çıkmıştır. Sa’dî (691/1291), Fuzûlî 

(963/1556), Mevlânâ (672/1273) ve çalışmamızın mevzuunu 

teşkil eden Âkif bunlardan sadece bazılarıdır.3   

Mehmed Âkif’in fikirlerini anlatma vasıtası olarak seçtiği 

sanatı, sanat için değil Hak için; halka daha iyi hizmet içindir.4 

“Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim; 

İnan ki: her ne demişsem görüp de söylemişim. 

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: 

 
1 Ersoy, Safahât, s.30-31. 
2 Ersoy, a.g.e., s.209. 
3 Süleyman Toprak, “Âkif’in İmanı”, Ölümünün 50. Yılında Mehmed Âkif 

Ersoy’a Armağan, s.97, ss.97-102; Neriman Malkoç Öztürkmen, Mehmed 

Âkif ve Dünyası, Altınoluk Mat., Ankara, 1969, s.VII, XIII. Konuyla Alakalı 

olarak bknz.: Ahmet Karakuş, Modern Türk Şiirinde Tasavvuf, Kitabevi 

Yay., İst., 2021. 
4 Edip, Mehmed Âkif, s.28 vd; Erdem, a.g.m., s.94; A. Aydın Bolak, “Mehmed 

Âkif’in Şahsiyeti Ahlak ve Fazileti”, Mehmed Âkif’i Anlatıyorlar, s.57, 

ss.49-60. 
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Sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek!”1 diyen Âkif 

kendi şiirlerinin mümeyyiz vasfını her şeyi olduğu gibi görmek 

ve göstermek şeklinde özetlemiştir.2 Bolay’ın da dediği gibi, 

bilginin geçerliliğinin objektif ölçüsü, onun dış dünyadaki 

objelerle ve olaylarla mutabakat halinde olmasıdır. Âkif’in bu 

beyitlerinde bu realizmi, hatta ampirist anlayışı görmemek 

mümkün değildir.3 Bu sebeple Âkif’e göre sanat ve edebiyat, 

ferdî tahassüsleri değil, ancak içtimaî yaraları açığa vuran, 

bunların çarelerini ortaya koyan bir vasıtadır.4 

4. Âkif’in Fikir Dünyasını Şekillendiren Düşünürler 

İran edebiyatını çok iyi bilen Âkif, İran şâirlerinden 

Sa’dî’yi, Hâfız’ı, Attar (627/1229)’ı; Muhyiddîn-i Arabî 

(638/1240), Mütenebbî, Mevlânâ, Senâî (525/1131)’yi ve Feyzî-

i Hindî’yi beğenir. O’nun İran şâirleri içerisinde en çok beğendiği 

ve etkisinde kaldığı şâir ise, Sa’dî’dir.5  

Âkif bir şiirinde şöyle demektedir: 

“Ben ki, Attâr ile Sa’dî’yi okur, hem severim; 

Başka vâdîleri tutmuşlara ancak söverim.”6 

Âkif, ona olan hayranlığını şu ifadeleriyle dile getirir: 

“Zannediyorum ki, Şark ve Garb’ın ölümsüz eserleri içinde 

Sa’dî’nin eserleri kadar üzerimde hiçbiri müessir olmamıştır.”7 

 
1 Ersoy, Safahât, s.240. 
2 Edip, Mehmed Âkif, İstanbul 1357/1938, I, 168; Mazıoğlu, a.g.m., s.25. 
3 Süleyman Hayri Bolay, “Mehmed Âkif’in Düşüncesinde Felsefe Meseleleri”, 

Ölümünün 50. Yılında Mehmed Âkif Ersoy’u Anma Kitabı, s.36, ss.29-36. 
4 Tansel, a.g.e., s.80. 
5 Edip, Mehmed Âkif, İstanbul 1357/1938, I, 523, (Nevzad Ayas’ın Mehmed 

Âkif’le yaptığı röportaj); Mazıoğlu, a.g.m., s.17; Çağatay, a.g.m., s.6; Kazım 

Yetiş, “Mehmet Âkif’in Yabancı Dil ve Edebiyatlarla Türk Dili ve Edebiyatı 

Hakkındaki Görüşleri”, Milli Kültür Mehmet Âkif Ersoy Özel Sayısı, Sayı: 

55, Aralık 1986, s.48-49, ss.47-50; Filizok, a.g.m., s.56; Tatcı, a.g.e., s.413. 
6 Ersoy, Safahât, s.369. 
7 Edip, Mehmed Âkif, İstanbul 1357/1938, I, 523, (Nevzad Ayas’ın Mehmed 

Âkif’le yaptığı röportaj); Mazıoğlu, a.g.m., s.17; Tansel, a.g.e., s.16 vd, 47. 
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Âkif Mevlânâ’nın Mesnevî’sini baştan sona okumuştur.1 

Mithat Cemal şöyle demektedir: Âkif, Mısır’da Kur'ân 

tercümesinden yoruldukça Mesnevî okuyarak dinleniyordu. Âkif, 

bu durumu şu cümleleriyle ifade etmektedir: “İsmail-i Ankaravî 

başta olmak üzere Mesnevî’nin Hind ve Türk dilinde elimde 

birkaç şerhi vardı. Önceden Mesnevî’den kendime göre bir mana 

çıkarıyordum. Ondan sonra şârihleri açıyor ve bazen onlarla 

ihtilafa düşüyordum. En nihayet Ankaravî’nin şerhiyle ittifak 

ediyor, o zaman çocuk gibi seviniyordum. Ankaravî çok büyük 

adam. İstanbul’a döndüğüm vakit hiçbir yere gidecek halim 

yoktu. Fakat Ankaravî’nin kabrine gittim. Koca Türk 

mutasavvıfı! Kabrinde hallendim.”2 

Mehmed Âkif, İkbâl’in Farsça şiirlerini okuduğunda 

üslubunun kendisine benzediğini fark etmiş ve şunları yazmıştır: 

“Evvelki hafta bana Hind’in İslâm şâiri Muhammed İkbal’in iki 

manzum eserini gönderdiler. Ben bu şairin ufak bir risalesini 

Ankara’da görmüş ve sahibini kendime benzetmiştim. Şarkta 

yetişen tasavvuf büyüklerinin bütün şiirlerini okuduktan sonra 

Garp felsefesini adamakıllı hazmeden İkbal, hakikaten yaman 

şair. Zaten Hint Müslümanlarından ismini bilmeyen, şiirlerini 

ezberlemiş olmayan yok. Urdu lisanında yazılmış olmak tabiîdir. 

Ancak benim gördüklerim Farisî. Mevlânâ’yı çok okumuş, çok 

sevmiş. Ona mürşidim diyor. Nezdimdeki iki eserin biri Peyâm-ı 

Maşrik’dir. Çok güzel gazelleriyle kıtaları var. Gazellerin bir ikisi 

bana sarhoş gibi nara attırdı.”3 

Âkif’in düşüncelerinin kaynağı Kur'ân-ı Kerîm ve Hadîs-i 

Şerîflerdir. Bu sebeple o islâm düşüncesinin ihyâsını, yeniden 

teşekkülünü gaye edinmiştir.  

 
1 Kutay, Necid Çöllerinde Mehmed Âkif, s.21. 
2 Cemal, Ölümünün 50. Yılında Mehmed Âkif, s.193. 
3 Edip, Mehmed Âkif, s.240; Mehmet Önder, “Mehmed Âkif ve Muhammed 

İkbal”, Türk Kültürü, Yıl: XXVI, Sayı: 297, Ocak 1988, s.6, ss.5-9. 
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Şiirlerinde kullandıkları tasavvufî remizlerden tasavvuf 

kültürüyle iç içe olduğu müşahede edilen Âkif, hiçbir zaman 

gerçek tasavvufun karşısında olmamış, bu yolun tabiî 

çerçevesinden çıkmasına sebep olanları, istismar ederek kötüye 

kullananları acımasızca eleştirmiştir. 

Ali Ulvî Kurucu, “Muhammed İkbal” isimli uzunca bir 

şiirini şu beyitle noktalamaktadır: 

“Diler gönlüm: Büyük namın anılsın (Sermediyet) de 

İçin, (Tesnîm ü kevser)’den, bizim (Âkif)le Cennetde!”1 

Çalışmamızın bu bölümünde Âkif’in en yoğun şekilde 

tasavvuf felsefesini yansıttığı “Secde”, “Gece” ve “Hicran” 

şiirlerini istifadeye sunuyoruz: 

Secde Şiiri 

Şuhûdundan cüdâdır, çok zamanlar var ki, îmânım;  

Bu vahdet-zâra -gûyâ! - geldim amma bin peşîmânım: 

Huzûr imkânı yok, dünyâyı etmiş cezben istîlâ; 

Ne hüsrandır, İlâhî, ma’bedim, çepçevre, vâveylâ! 

Derinlikler, kovuklar, kuytular, şellâleler, yarlar, 

Bulutlar, yıldırımlar, çöller, enginler, sular, karlar, 

Güneşler, gölgeler, aylar, şafaklar... Hepsi çığlıkta; 

Gelir tarrâkalar çaktıkça ecrâmın karanlıkta! 

Sabâ dağlarda Sûr üfler, coşar vâdîde bin mahşer; 

Denizler yükselir, seller döner, taşlar semâ’ eyler. 

Ufuklar çalkanır, kaynar ziyâ girdâbı göklerde; 

Asırlar devrilir: Çamlar, çınarlar çırpınır yerde. 

Bütün zerrâtı sun’un bir müebbed neşveden serhoş; 

Sağım serhoş, solum serhoş, İlâhî, ben ne yapsam boş! 

 
1 Ali Ulvi Kurucu, Gümüş Tül ve Alevler, Ahmed Sait Matbaası, İstanbul 1973, 

s.124. Âkif’in tasavvufa bakışı ve etkilendiği mutasavvıflar hakkında daha 

geniş malumat için bakınız: Selami Şimşek, “Mehmed Akif ve Tasavvuf”, 

Buhara Yayınları, İstanbul, 2019. 
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Ömürlerdir, gözüm yollarda, hâlâ beklerim, hâlâ, 

Şuhûd imkânı yok, coştukça hilkatten bu vâveylâ. 

* * * 

Hayır! Bir başka rûh esmiş ki, akşam, sermediyyette: 

Uyandım, fecre baktım, titriyor par par meşiyyette. 

O coşkun na’ralar bî-tâb; o taşkın zerreler mahmûr; 

O tûfanlardan ancak terliyor maşrıkta tek bir nûr. 

O gömgök kubbe, Sînâ rengi tutmuş, bir avuç toprak: 

Işıklar püskürürken, şimdi haşyetlerle müstağrak! 

O ecrâm, âh o gözler öyle fânîler ki Mevlâ’da, 

Dönüp bir kerre olsun bakmıyorlar artık eb’âda. 

Denizler, dalgalar, dağlar, ağaçlar, gölgeler dalgın... 

İlâhî! Ürperen tek gölge yok bağrında âfâkın. 

Sabâ durgun, sular durgun, gölün durgun hayâlinde, 

Ne ma’nîdâr o gökler, kudretin bir vahyi hâlinde! 

Bu vahdet-zâra dün baktım: Ne meyhâneydi cûşâcûş! 

Bugün rindânı gördüm: Başka bir peymâneden bî-hûş. 

Bütün dünyâ serilmiş sunduğun vahdet şarâbından; 

Benim mest olmayan meczûbun, Allah’ım, benim 

meydan! 

Bırak, hâsir kalan seyrinde mi’râcım devâm etsin; 

Rükû’um yerde titrerken, huşû’um Arş’ı titretsin! 

İlâhî! Serserî bir damlanım, yetmez mi hüsrânım? 

Bırak, taşsın da coştursun şu vahdet-zârı îmânım. 

Bırak, hilkatte hiç ses yok, bırak, meczûbunun feryâd... 

Bırak, tehlîlim artık dalgalansın, herçi-bâd-âbâd! 

................................................................................. 

Kıyılmaz lâkin, Allâh’ım, bu gaşyolmuş yatan vecde... 

Bırak, «hilkat»le olsun varlığım yek-pâre bir secde! 

Gece Şiiri 

Bütün kandillerin tehlîle dalmışlar... Şaşırdım ben: 

Nasıl ma’bed ki sun’un, sermedî bir secde gök kubben! 
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Kapanmış, titriyor dünyâların haşyetle karşında; 

Melekler, sanki baş kesmiş, durur dâmân-ı Arş’ında. 

Ne rengârenk ubûdiyyetle, yâ Rab, hercümerc âfâk: 

Karanlıklar, ışıklar, gölgeler, lebrîz-i istiğrâk. 

Bu istiğrâk uyandırmaz mı, devrettikçe, ekvânı, 

Perîşan rûhumun inler harâb evtâr-ı îmânı. 

Perîşan: Çünkü yükselmiş değil feryâd-ı gümrâhım; 

Şu mahşer mahşer envârın biraz yol verse, Allâh’ım! 

Evet, milyarla âlem vecde gelmiş bu’d-i mutlakta; 

Benim bîçâre gölgem çırpınır bir damla toprakta! 

Samîmîdir bütün gûş ettiğin âvâz hilkatten, 

Niçin göz yaşlarım haybetle dönsün sermediyyetten? 

Diyorlar, hep senin şemsinden ayrılmış, bu ecrâmı... 

İlâhî, onların bir ân için olmazsa ârâmı; 

Nasıl dursun, benim bîçâre gölgem, senden ayrılmış? 

Güneşlerden değil, yâ Rab, senin sînenden ayrılmış! 

Henüz yâdımdadır bezminde medhûş olduğum demler; 

O demlerdir ki yâdından kopar beynimde bin mahşer! 

Tutundun kibriyâdan bir nikàb, uçtun nigâhımdan. 

İlâhî, bin tecellî berk ururken kıble-gâhımdan, 

Vurur mihrâbdan mihrâba alnım şimdi hüsranla; 

Tesellî bulmanın imkânı yok ferdâ-yı gufranla. 

Serilmiş, secdemin inler durur yerlerde mi’râcı; 

Semâlardan gelir ummanların tehlîl-i emvâcı! 

Karanlıklar, ışıklar, gölgeler sussun ki, Allâh’ım, 

Bütün dünyâyı inletsin benim secdem, benim âhım. 

Ömürler geçti, sen yoksun, gel ey bir tânecik Ma’bûd, 

Gel ey bir tânecik gâib, gel ey bir tânecik mevcûd! 

Ya sıyrılsın şu vahdet-gâhı vahşet-zâr eden hicran, 

Ya bir nefhanla serpilsin bu hâsir kalbe itmînan. 

Hayır, îmanla, itmînanla dinmez rûhumun ye’si: 

Ne âfâk isterim sensiz, ne enfüs, tamtakır hepsi! 

Senin mecnûnunum, bir sensin ancak taptığım Leylâ; 
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Ezelden sunduğun şehlâ nigâhın mestiyim hâlâ! 

Gel ey sâkî-i bâkî, gel, Elest’in yâdı şâd olsun: 

Yarım peymâne sun, bir cür’a sun, tek aynı meyden sun! 

O lâhûtî şarâbın vahyi her zerremden inlerken, 

Bütün âheng-i hilkat bir zaman dinsin enînimden. 

Gel ey dünyâların Mevlâ’sı, ey Leylâ-yı vicdânım, 

Senin yâd olduğum sînende olsun, varsa, pâyânım                 

Hicran Şiiri 

— Bu bir ma’bedse, çırçıplak yakışmaz, sonra gâyet loş; 

Gelen: Ma’bûd; ışık bul, yaygı bul, git başka yerden, koş! 

Hemen bir kandil aldım komşulardan, bir de seccâde; 

Dedim: «Gel şimdi mihmânım, sa’âdet-gâhın âmâde.» 

Ne yanlışmış hesâbım: Hiç kapımdan geçmez oldun bak! 

İlâhî! Söktüm attım, işte hücrem şimdi çırçıplak: 

Ne âfâkında tek kandil ne mihrâbında seccâde; 

Ezelden bildiğin toprak, bütün varlıktan âzâde. 

Serilmiş secdelerdir bekleyen yerlerde mihmânı; 

Bu üryan şu’le dersen, sînemin pâyansız îmânı. 

İlâhî! Bir hatâ ettimse, elvermez mi hüsrânım? 

Güneşler doğdu, aylar doğdu, ben hâlâ perîşânım! 

Çakar şimşeklerin karşımda, yırtar, çiğner âfâkı; 

Henüz rûhum, fakat, bir yağmurun bin canla müştâkı. 

Sen ey dilber ki, serpildikçe handen, fışkırır, yer yer, 

Semâlardan, zeminlerden şafaklar, lâleler, güller; 

Şu öksüz yurda bir gülmez misin? Hâlâ yetîmindir; 

Bütün yangındı indirdiklerin, bir gün de nûr indir. 

Hayır, ben handeden geçtim, celâlin etmesin tehdîd, 

Açar haşyetle donmuş her sücûdum renk renk ümmîd. 

İlâhî! Pek bunaldım, nerde nûrun? Nerde gufrânın? 

Cehennem gezdirip dursun mu âfâkımda hicrânın? 

Evet, gafletti sun’um, lâkin insan gaflet etmez mi? 

Yıkandım bir ömürdür döktüğüm yaşlarla, yetmez mi? 

Gel artık, mâsivâ yok, şimdi yurdum Tanrı yurdumdur: 
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Tüten hücremde îmânım, yatan, yer yer, sücûdumdur. 

Ne irfânımda bir iz var ne vicdânımda, ey Yezdan, 

O seccâdeyle kandilden sinen bîgâne rûhundan. 

İlâhî sînemin çınlar durur yâdınla eb’âdı, 

Ne yapsın âbidin sensiz bu vîran vahşet-âbâdı? 

Nedir ma’nâsı, Ma’bûd olmadıktan sonra, mihrâbın, 

Rükû’un, haşyetin, vecdin, bütün bîçâre esbâbın? 

Harâb enkàz-ı îmandır, yatar haybetle yerlerde, 

Ne bekler, sen geçerken pây-mâlin olmayan secde? 

Bütün cevviyle, ecrâmıyle insin, târumâr olsun, 

Nedir ma’nâsı bir kalbin ki, âfâkında sen yoksun! 

Güneşler geçti, aylar geçti, artık gel ki, mihmânım, 

Şuhûdundan cüdâ îmanla yoktur kalmak imkânım.1 

SONUÇ 

Çalışmamız neticesinde İstiklal Marşımızın yazarı milli 

şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un tasavvufa bakışının olumsuz 

olmadığını, aksine Âkif’in tasavvuftan çokça etkilendiğini, 

Mevlânâ, Yunus Emre ve İkbal başta olmak üzere birçok Sûfîden 

feyz aldığını ve eserlerini hayranlıkla okuduğunu ortaya koymuş 

olduk. Yine bu çalışmamızda Âkif’in bâtınî tasavvuf olarak 

nitelendirilen Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’ye muhalif 

inanış ve uygulamaları olan İbâhiyye fırkasına karşı olduğunu ve 

onları sert bir üslupla eleştirdiğini değerlendirdik. 

Âkif toplumun büyük bir kesimi tarafından bilinen şiirlerini 

cem’iyyet-i beşeriyye’ye hizmet için yazdığını, asıl mizacının ve 

gönül dünyasının “secde” şiirinde olduğu gibi sûfiyâne düşünce 

tarzı olduğunu bizzat beyan etmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar 

bir müşride intisâbı olmasa da her hangi bir şekilde seyr-u sülük 

eğitimine girmese de Mehmet Akif Ersoy kendisini tasavvufî 

 
1Ersoy, M.Âkif, Safahat, 886-891. 
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düşüncenin dışında veya karşısında tanımlamamıştır. Eserlerini 

incelediğimizde bu durum net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, şiirlerinde kullandıkları 

tasavvufî remizlerden tasavvuf kültürüyle iç içe olduğu müşahede 

edilen Âkif, hiçbir zaman gerçek tasavvufun karşısında olmamış, 

hiçbir zaman kaynağı Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Nebevî olan 

tasavvufu eleştirmemiştir. O, bu yolun tabiî çerçevesinden 

çıkmasına sebep olanları, istismar ederek kötüye kullananları 

eleştirmiştir. 
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MEHMET AKİF’İN EĞİTİM ANLAYIŞI1 

     Mehmet TEYFUR2 

 

Özet 

Mehmet Akif, kişiliği ile yaşama bakış açısıyla ve ortaya 

koyduğu değerlerle bilimsel olarak irdelenmesi gereken bir 

kişiliktir. Mehmet Akif Ersoy’un eğitim anlayışını ortaya koyan 

birkaç çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalara bakıldığında, 

bazılarının derleme niteliği taşıdığı, bazılarının ise Mehmet Akif 

Ersoy’un doğrudan eğitim ile ilgili yazdıklarından hareket 

ederek onun eğitim görüşünü ortaya koymaya çalıştığı 

görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Cumhuriyet öncesi ve 

sonrası dönemleri yaşamış, şair kimliğinin yanında bir bilim 

adamı yönü de bulunan Mehmet Akif Ersoy’un eğitim ve 

öğretime ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada 

günümüz gençliğinin yetişmesinde Akif’in görüşlerinin 

izlerinin olduğu görülmektedir.  Ayrıca günümüz ile Osmanlı 

dönemi arasındaki bağlar analiz edildiğinde Osmanlının son 

döneminin Cumhuriyetin başlarındaki eğitim ve öğretime ışık 

tutuğu görülmektedir. 

 

MEHMET AKIF'S APPROACH OF EDUCATION 

 
1 Bu Çalışmanın Bir Bölümü Uluslararası Ahmed-İ Hani Sempozyumu’nda 

sunulmuştur. (01-03-10- 2021 / Ağrı)   
2 Prof. Dr. Mehmet TEYFUR, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 
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Abstract 

Mehmet Akif is a personality that needs to be examined 

scientifically with his personality, his perspective on life and the 

values he reveals. There have been several studies that reveal 

Mehmet Akif Ersoy's understanding of education. When we 

look at these studies, it is seen that some of them have the quality 

of compilation, and some of them try to put forward his view of 

education, based on what Mehmet Akif Ersoy wrote directly 

about education. The aim of this research is to reveal the views 

of Mehmet Akif Ersoy, who lived in the pre-republican and 

post-Republican periods, and who has a scientist side besides 

his poet identity, on education and training. In the research, it is 

seen that there are traces of Akif's views in the upbringing of 

today's youth. In addition, when the ties between today and the 

Ottoman period are analyzed, it is seen that the last period of the 

Ottoman Empire sheds light on the education and training at the 

beginning of the Republic. 

 

GİRİŞ 

Mehmet Akif kişiliği ile yaşama bakış açısıyla ve ortaya 

koyduğu değerlerle bilimsel olarak irdelenmesi gereken bir 

kişiliktir. Mehmet Akif Ersoy’un eğitim anlayışını ortaya koyan 

birkaç çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalara bakıldığında, 

çalışmaların önemli bir bölümünün derleme niteliği taşıdığı, 

bazılarının ise Mehmet Akif Ersoy’un doğrudan eğitim ile ilgili 
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yazdıklarından hareket ederek onun eğitim görüşünü ortaya 

koymaya çalıştığı görülmektedir. Akif’in istiklal şairi olması 

cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar hep gündemde 

kalmasını sağlamıştır.  Bütün bu çalışmalarda görüldüğü gibi 

yeni kurulan devletin eğitim anlayışının şekillenmesinde 

Akif’in rolünün az olduğu görülmektedir. 

Mehmet Akif Ersoy hakkında şimdiye kadar çok sayıda 

araştırma yapıldığı bilinmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda 

Akif’in değişik yönlerine yer verildiği görülmektedir. Ancak 

onun hayatının şekillenme biçimi içinde eğitimci kişiliği, 

yetiştiği aile ortamını, olaylar karşısındaki duruşu, bu duruş 

altında yatan faktörler, din, vatan, bağımsızlık konularındaki 

görüşleri, milletin içinde bulunduğu kötü koşullar karşısında 

sergilediği eğitimci kişiliği konusunda çok az çalışmanın 

yapıldığı görülmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, Cumhuriyet öncesi ve sonrası 

dönemleri yaşamış, şair kimliğinin yanında bir bilim adamı 

yönü de bulunan Mehmet Akif Ersoy’un hayatından çeşitli 

kesitler, onun olaylara bakış açısı, eğitimci kişiliğinin 

şekillenmesinde etki eden olguları, vatan, millet, bağımsızlık ve 

din bağlamında belirlemeye çalışmaktır. Bununla beraber 

Akif’in eğitim ve öğretime ilişkin görüşlerini ortaya koymak; bu 

görüşler ışığında günümüz gençliğinin yetişmesinde Akif’in 

görüşlerinin izlerini ortaya koymak ve gençlerin Akif’in içinde 
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bulunduğu koşullar içinde geliştirdiği görüşlerinin daha iyi 

anlaşılmasını sağlamaktır.  

1. Yöntem 

Bu araştırma, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemleri yaşamış, 

şair kimliğinin yanında bir bilim adamı ve bir eğitimci yönü de 

bulunan “Mehmet Akif Ersoy’un Eğitim Anlayışını”, eğitimle 

ilgili görüşleri çerçevesinde ortaya koymaktır. İrdelenen bu 

görüşler ışığında Osmanlının son dönemlerinde ve 

Cumhuriyetin başlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin genel 

durum hakkında bilgiler vererek, günümüz eğitim sistemine ışık 

tutmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde 

genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, çok 

sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel 

yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak 

bir grup, örnek ya da örneklem üzerinden yapılan tarama 

düzenlemeleridir (Karasar, 2012). 

2. Bu Konuda Yapilan Çalişmalar 

Mehmet Akif Ersoy’un eğitim anlayışını ortaya koyan 

birkaç çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar Avcı’nın (2000) Milli 

Şairimiz Mehmet Akif Ersoy`da Eğitim Düşüncesi adlı yüksek 

lisans tezi, Düzgün’ün (2002) Mehmet Akif Ersoy (Tarihi, 

Sosyal Ve Eğitimci Kişiliği) adlı yüksek lisans tezi, Çay’ın 

(2003) Mehmet Akif`in Eğitim Anlayışı adlı yüksek lisans tezi, 

Moğul’un (2012) Safahat İsimli Eserinin Türkçe Eğitimi ve 
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Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi adlı yüksek lisans tezi, 

, Biçer ’in (2013) yazdığı Değerler Eğitimi Açısından Mehmet 

Akif Ersoy'a Ait Safahat Adlı Eserin İncelenmesi adlı yüksek 

lisans tezi, Uslu’nun (2015) yazdığı Mehmet Akif Ersoy'un 

Safahat Adlı Eserinde Eğitim Olgusu adlı yüksek lisans tezi, 

Taşdelen’in (2008) Safahat’ın Eğitim İmaları adlı makalesi, 

Taşdelen’in (2008) Safahat'ın Felsefi Yapısı adlı makalesi, 

Babacan’ın (2011) Burdur Milletvekili Mehmet Akif’e Göre 

Eğitim adlı makalesi Bacaksız’ın (2008) Mehmet Âkif Ersoy’da 

Aile, Toplum ve İnsan adlı yüksek lisans tezi, Kaya’nın(2009) 

Mehmet Akif Ersoy’un dini ve siyasi fikirleri adlı yüksek lisans 

tezi, Çoban’ın (2010) Mehmed Akif’in Eğitim Felsefesi: Eğitim 

ve Öğretime İlişkin Görüşleri adlı makalesi Mercan’ın (2011) 

Mehmet Akif’in Eğitim Anlayışı ve Günümüze Yansımaları 

adlı makalesi Özgen’in (2013) Mehmet Akif Ersoy’un Türk 

Eğitimine Katkıları adlı makalesi Aslan’ın(2014)  Mehmet Akif 

Ersoy’un Şahsiyeti ve Millî Mücadeledeki Rolü 

Baysülen’in(2016)  Mehmet Akif Ersoy’un Eğitim Felsefesi 

(Konuşmaları ve Yazdığı Eserler Bağlamında Nitel Bir Analiz) 

adlı yüksek lisans tezi,  Alzubaıdı’nin (2021)  Almutanbî İle 

Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinin Dil ve Muhteva Açısından 

Karşılaştırılması adlı yüksek lisans tezi, Erdem’in(2021) 

Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ında Toplumsal Değişmenin 

Sosyolojisi adlı yüksek lisans tezidir. 

3. Mehmet Akifin Yaşam Süreci 
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1873 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde Dünyaya gelir. 

Babası Arnavut kökenli Mahmud Tahir Efendi’dir. Annesi 

Buharalı bir ailede yetişmiş olan Emine Hanım’dır. Akif’in 

kişiliğinin oluşmasında annesinin derin izleri vardır.  Mehmet 

Akif doğduğunda babası ona “Ragîf” ismini verir. “Ragîf” 

Arapçada “ekmek” anlamına gelmektedir. Telaffuz güçlüğü 

sebebiyle sadece babası bu isimle seslenirdi. Daha sonra çevresi 

tarafından Akif ismiyle anılırdı. Sakin bir aile ortamında 

özellikle anne ve babasının birbirleri ile olan olumlu ilişkileri 

onun şahsiyetinin oluşmasında etkili olmuştur. Akif’e göre 

çocukluk günleri tıpkı cennet gibiydi. 

Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Akif’in Baytar 

Mektebinin son yıllarında iken şiire olan kabiliyetini artmış, şiir 

üslubunda Ziya Paşa, Muallim Naci ve Namık Kemal gibi 

üstatlara benzerlik göstermiştir. Ancak sonrasında kendine has 

üslubunu bularak onların tesirinden uzaklaşmıştır (Düztaş, 

2006). Spora ehemmiyet vermiş ve 14 yaşındayken çeşitli spor 

müsabakalarına katılmıştır. 16-18 yaşlarında Osmanlı devrinin 

en popüler sporu olan serbest güreş müsabakalarına dahil 

olmuştur. Uzun mesafe koşu müsabakalarına katılmıştır. Hafta 

sonlarını uzun mesafe koşularıyla ve Boğaz’da yüzerek 

geçirmiştir (Düzdağ, 2006). En önemli eseri 12 Mart 1921 

yılında meclis kararıyla kabul edilen İstiklal Marşı’dır. 1914’te 

kendisiyle yakın ilişkileri olan Mısır Valisi Abbas Hilmi 
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Paşa’dan aldığı davetle Mısır’a gitmiş ve bu seyahat iki ay 

sürmüştür 

Mısır yıllarında, vefatına dek sürdürdüğü söz konusu 

Kur’an Meali çalışmasının dışında, 1929-1936 arasında 

Kahire’deki el-Câmiatu’l-Mısriyye’nin Edebiyat Fakültesi’nde 

Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi. Ve 1933 sonlarında, 

Safahat’ın son kitabı olan Gölgeler’i bastırdı. Sıkıntılarla geçen 

on bir küsur yıllık Mısır hayatında Mısırlı ilim ve fikir 

adamlarıyla dostluklar kuran Mehmed Âkif, 1935’te 

rahatsızlanarak, hava değişimi için bir ay kadar Lübnan ve 

Antakya’ya gidip geldi. Hastalığının ağırlaştığı 18 Haziran 

1936’da İstanbul’a döndü. İstanbul’da Beyoğlu’ndaki Mısır 

Apartmanı’nda, 27 Aralık 1936 vefat etti. 

4. Mehmet Âkif’in Öğrenim Hayatı Ve Fikirleri 

Mehmet Âkif ilköğrenimine İstanbul Fatih’te bulunan 

Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başlamıştır. Daha sonra 

ilkokul bölümüne, ardındandı Fatih Merkez Rüştiyesi ’ne 

başlar. 

Mehmet Âkif, çalışma arzusuyla beraber ilk sivil 

veterinerlik olan Ziraat ve Baytar Mektebi’ne kaydolur. Eğitimi 

esnasında şiire ehemmiyet gösterir. Okulundan birincilikle 

mezun olduktan sonra Kur’an’ı hıfzetmiş ve hadis dersleri de 

almıştır. İş hayatına Tarım ve Ziraat Bakanlığı’nda memur 

olarak başlamıştır (Okay, 1989). Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 

ve Daru’l-Hilâfe Medrese ’sinde Osmanlı edebiyatı alanında 
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araştırmacı olarak çalıştı. Şeyhülislamlılığa bağlı İslami 

danışmanlık ve rehberlik kuruluşu olan Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiyye’nin üyesiydi 

Mehmet Akif azgelişmişliğin düşmanıdır. Medeniyetin 

zıddına hareket etmez ancak milleti için uygun bir medeniyete 

sahip olmak ister. Bu sebeple milletin erdemli olması 

gerektiğini, her şeyden önce yolsuzluk, cehalet, güvensizlikten 

kurtuluş talep etmesi gerektiğini ifade eder. Çünkü bunların aksi 

durumu Türkiye’deki İslam ahlakına uymazdı. Şaire göre 

insanlar bedene benzetilir. Aydınlarsa vatanın beynidirler 

(Kabaklı, 1978) 

Akif’in çalışmalarına bakıldığında onun yeni bir insan 

modeli teklif ettiği görülmektedir.  Bu insanın İslam’ın özüne 

bağlı bir yaşam sergileyen tarihini bilen ve bu tarihi değerlere 

saygılı davranan, azimli, çalışkan, çağın getirdiği yenilikleri 

izleyen ve yaşama geçiren, kanunlara saygılı, kendi milli 

geçmişinden ve tarihi değerlerden güç alan biri olduğunu ifade 

etmektedir. 

“Akif’in sevmediği insan tipleri epey çoktu. Bir gün 

arkadaşı Akif’e: ‘En çok hoşlanmadığınız kimdir?’ diye sorar. 

Akif: ‘Vatan hesabına on parası geçmemiş, bir damla kanı 

dökülmemiş, bir hizmet sebk (evvelce bir hizmet) etmemiş 

olduğu halde ağzını memleketin temiz kan damarlarından birine 

yamayarak emmekte bulunan serseri tufeyliler (asalaklar) yok 
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mu, işte en sevmediğim bunlardır’ diye cevap vermiştir” 

(İmamoğlu, 1991).  

Akif doğru bulmadığı bir davranışla karşılaştığında 

görmezlikten gelerek geçip gitmezdi. O, bir hatırasını şöyle 

anlatır: “Bir gün koyun pazarından geçiyordum. Orada 

bakkallık eden yaşlıca mollalardan birine selâm verdim. Başı ile 

şöyle bir işaret ederek arkasını döndü. Canım sıkıldı. Kendisini 

bir kenara çektim. ‘Senin hıfzın vardır. Bak, Allah Kur’an’da ne 

diyor’ dedim. Sonra ‘Size bir selam verildiği zaman, ondan daha 

iyisiyle selam verin veya ayniyle mukabele edin…’ (Nisa: 86) 

Ayetini okuyup manasını anlattım. İşte Müslümanlık da bu, 

medeniyette bu dedim” (İmamoğlu, 1991: 329) diyor 

Yılmam ölümden, yaradan, askerim;  

Orduma, “Gâzî” dedi Peygamberim.  

Bir dileğim var, ölürüm isterim:  

Yurduma tek düşman ayak basmasın!  

Âmin! desin hep birden yiğitler,  

“Allâhu ekber!” gökten şehidler.  

Âmin! Âmin! Allâhu Ekber!  

Türk eriyiz, silsilemiz kahraman...  

Müslümanız, Hakk’a tapan Müslüman.  

Putları Allah tanıyanlar, aman,  

Mescidimin boynuna çan asmasın.  

Âmin! desin hep birden yiğitler,  

“Allâhu ekber!” gökten şehidler.  

Âmin! Âmin! Allâhu Ekber!  (Düzdağ, 2007). 
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5. Akif’in Eğitimci Kişilği 

Ülkemizde, toplumsal kaderin değiştirilmesinde etkin 

rol alan bu şahsiyetlerden birisi de şüphesiz ki İstiklâl Marşı 

şairimiz Mehmed Akif Ersoy’dur. Osmanlı Devleti’nin son 

dönemlerindeki savaşlardan yorulan, 1.Dünya Savaşı ve sonrası 

oluşan buhranlı dönemlerde ümidini kaybetme aşamasına gelen 

ülkemizde, askeri ve siyasi önderlere ihtiyaç olduğu gibi, 

manevi önderlere de ihtiyaç duyulmuştur. Mehmed Akif Ersoy, 

dört bir tarafta dâhili ve harici bedhahların olduğu, toplumsal 

ümitsizliğin ve korkunun kol gezdiği bir dönemde, “âtiyi 

karanlık görerek azmi bırakmayı alçak bir ölüme denk görerek” 

karamsarlığa yer olmadığını dile getirmiş ve kurtuluş 

mücadelesi için “Korkma” diyerek başladığı milli şiirimizle 

topluma en büyük ümidi, güveni ve inancı aşılamıştır (Ersoy, 

1985). 

Mehmed Akif’in kendine özgü bir eğitim anlayışı vardır. 

Bu anlayış, Safahat’ta açık bir biçimde kendini göstermektedir. 

Safahat, Türk eğitim sistemi ve eğitimle ilgili amaçlarımızın ne 

olması gerektiğini ortaya koyarak, Mehmed Akif’in eğitime 

bakış açısını da gözler önüne sermektedir (Okutan, 2020).  

Milletlerin refahı için marifeti ve fazileti önemli iki güç olarak 

gören Mehmed Akif, en önemli sorunumuz olan eğitime 

değinmeyi de milli bir görev kabul etmiş ve bu hayata bakış 
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açısını İslami kurallar çerçevesinde şekillendirmiştir ve 

dolayısıyla eğitimle ilgili görüşlerinin de İslam’ın eğitim-

öğretimle ilgili görüşlerinden esinlendiği söylemek yanlış 

olmayacaktır. (Ersoy, 1985). 

Mehmed Akif’in eğitimden söz ettiği yerlerde “talîm” 

kelimesini de sıkça kullanmış ve “talim” kelimesiyle, eğitimde 

insanın kendi iradesiyle birlikte dış otoritenin etkisine verdiği 

önemi ifade ederek, eğitim öğretimde çevre faktörüne de dikkat 

çekmiştir (Gülşen 2005). 

Mehmed Akif, eğitim görüşlerinin temelini oluşturan 

Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması gerektiği üzerinde ısrarla 

durmuştur. Bu ısrarında yanlış tevekkül anlayışını eleştirmiş ve 

yanlış tevekkül anlayışının, Müslümanları çalışmaktan ve ilim 

tahsil etmekten uzaklaştırdığını belirtmiştir. Müslümanların 

çalışmadan, kendilerini çalışanlarla aynı sevide, bilgi sahibi 

olmadan da bilginlerle eşit düzeyde görmeye başlamalarının bu 

yanlış tevekkül anlayışının sonucu olduğunu dile getirmiştir. 

Mehmed Akif’in eğitim anlayışında, kişilik ve karakter, 

öğretmenlerde olduğu kadar çocuklarda ve gençlerde de önemli 

görülmüştür. Sağlam karakterli ve kişilikli bir nesil 

yetiştirilmesi konusunu önemseyen Mehmed Akif, çocuklara ve 

gençlere kişilik olarak kazandırılacak özellikleri de belirtirken, 

zulmü alkışlamamayı ve zalimi sevmemeyi, gelenin keyfi için 

kalkıp geçmişe sövmemeyi salık verir. Devamında istiklale âşık 

bir nesle özlemini dile getirerek, yumuşak başlı olunmasını, ama 
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bu yumuşak başlılığın uysal koyunluğa dönüşmemesini, 

çekilmektense kesilmeye razı boyunlar vurgusuyla dile 

getirmiştir (Ersoy, 1985). 

Mehmet Akif Ersoy yazılarında, konuşmalarında, 

şiirlerinde vatan, millet, din, dünya ve ahlâkî konuları 

birbirinden kesin çizgilerle ayırmamıştır. O bir taraftan 

pazardaki problemleri dile getirirken diğer taraftan da bu 

problemlere Kur’an ve Sünnet kaynaklı çözümler getirmeye 

çalışır. Yine o, ümmetin hali ile ilgilenirken milletin öncelikli 

problemleri üzerinde de durur. Akif vatanın ve egemenliğin 

savunulmasını, ülkenin tam bağımsızlığını bir iman meselesi 

olarak ele alır.  

“Günün birinde Arnavutluk’ta büyük bir isyan 

patlamıştı. Bunu öğrenen Türkler, derce-derece müteessir 

oluyorlardı ama Akif gibiler herkesin yüreğinde hissettiği 

ıstırabın, hiç olmazsa, on mislini duyuyordu. Arnavutluk onun 

baba yurdu idi, orada patlayan büyük isyan güya müstakil bir 

hükümet kurma sevdasının yayılmasından ileri geliyordu. Akif 

‘siz birliği emreden bir dine mensupsunuz, biriniz hepiniz 

içinsiniz’ der dururken onun baba yurdundaki Müslümanlar, 

Osmanlı Devleti’ne ve Devlet-i Ali’de yaşayan diğer din 

kardeşlerine, silahlarını çekmişlerdi. Hiçbir zaman başını 

eğmemiş olan Mehmet Akif, o isyandan duyduğu acı ile kafasını 

kaldıramaz hale geldi. O sıralarda Akif’e sokakta rastlayanlar 

şaşırıyorlardı. …Dev gibi başı yukarda yürümeye alışmış adam, 
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şimdi sizi görmeyecek derecede toprağa eğilmiş, gidiyordu” 

(Erişirgil, 2006). 

 

 Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;  

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.  

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım...  

-Boğamazsın ki!  

-Hiç olmazsa yanımdan koğarım!  

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;  

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.  

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;  

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!  

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?  

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum.  

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim.  

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.  

Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım; 

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.  

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu... 

İrticâın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu? 

6. Mehmet Akif’in Edebi Kişiliği 

Mehmet Akif çocukluğunda babası ile Fatih Camiine 

devam etmiş o yaşlarda Mevlâna 

(1204-1273)’nın Mesnevisi, Hafız (?-1390)’ın Divan‘ı, 

Sa‘di (1213-1273)‘nin Gülistan‘ı gibi doğu İslam klasikleri ve 
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en Şöhretli eserleri okuyup kültürünü geliştirip, yüksek tahsilini 

bitirirken de ―Hafız‖ olmuştur. Tüm bunlar zekâsının parlaklığı 

ve işlekliği ölçüsünde İslamlık duygusunu daha küçük yaşlarda 

gönlüne doldurduğunun kanıtıdır. Yine ilk Türkçe edebi eser 

olarak Fuzuli (1480? -1556)’nin Leyla ile Mecnun’unu 

okumuştur (Karahan1976) 

Mehmet Akif savunduğu ilkeler doğrultusunda yaşardı. 

Kalabalıktan kaçınan ve yalnızlığı seven bir kişiliğe sahiptir. 

Çok fazla arkadaşı yoktur. Çetin bir adamdır. Başkalarının 

sorunları ile mücadele etmesi açısından günümüzde gençlere 

örnek olmuştur (Öztürkmen, 1990). Akif yaşadığı dönemin 

sorunlarından çok etkilenmiş etkilendiği sorunları ve bu 

sorunları dele getirmekten hiç sakınmamış. Akif eserleri 

aracılığı ile nasıl bir nesil istediğini ifade etmiştir. Bu neslin 

kimlik bulması için mücadele etmiştir vefasız insanlardan 

dolayı davasında vazgeçmemiştir (Yerguz, 1997).  Akif’in yedi 

meşhur kitabı “Safahat” ismiyle bir kitapta toplanmıştır. Kitap, 

ülkesinin sorunlarını yansıtan ve insanları kalkınmaya sevk 

eden şiirsel bir eserdir  

Mehmet Akif camilerde ve minberlerde derin duygular 

aktarmaktaydı. Gündelik hayatında herhangi bir insana eza 

vermekten korkardı. Destansı ve eşsiz bir şairdi: 

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. 

Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; 

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, 
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Meğerki harbe giden son nefer şehit olsun (Kabaklı, 

1978).  

Türk edebiyatının gerçekçiliğini, kalbindeki acıyı, vatan 

ve millet sevgisini şiirine yansıtmıştır. Vatanını benimseyen, 

dürüst ve hakikati bu kadar güzel bir şekilde aktaran başka bir 

şair gelmemiştir. Mehmet Akif çalışkanlığı ile bilinir. 

Zahmetsiz kazançtan imtina eder. Sanatın yüzde doksanının alın 

teri olduğuna inanır. İnsanlığa fayda sağlayan tüm büyükleri 

sever, din, mezhep ve soy farkı gözetmezdi (Kabaklı, 1978, s. 

115). Akif’in vatan sevgisinin kaynağında din vardı. Osmanlı 

imparatorluğunun son döneminde imparatorluğun kurtuluşu için 

yazan, yazdıklarını durmadan her bulduğu ortamda dile getiren 

ve yaşam biçimi haline getirmeye çalışan bir aydın idi. Akif bazı 

insanların algıladığı gibi dini algılamıyordu. Akif dinin insan 

emeğine verdiği önemi eserlerinde dile getirerek İslam 

ekonomisinden söz ediyordu. 

Özet olarak Akif’in edebi kişiliğini bu şiirde görmek 

olanaklıdır. 

―Ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem…‖ diye 

Safahat‘a bağlayan şair kitabını  

Şu mısralarla bitirmiştir: 

―Hayır! Yakar beni derdimle aşina çıkman, 

Bırak, ben ağlayayım, sen çekil de karşımdan, 

Bela mı kaldı ki dünya evinde görmediğim? 
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Bırak, şu yaşları, hiç yoksa görmeden gideyim! 

7. Mehmet Akif Ersoy’un Yaşadığı Dönemin 

Toplumsal Analizi 

Akif’in kişiliğinin şekillenmesinde İstanbul fatih 

semtinin özel bir yeri vardır. Ailesiyle yaşadığı mutlu yıllar o 

dönemde herkese sunulmayan fakat babasının etkisiyle eğitim 

aldığı yıllardır. İlkokula gittiği bu yıllarda öğretmen olan babası 

kendisine özel Arapça dersleri vermeye başlar. Arapça 

öğrenmesi Akif’in İslam dünyasının baş eserlerini daha çabuk 

öğrenmesine neden oldu. Akif’in “ne biliyorsam kendisinden 

öğrendim” dediği babası Hoca Tahir Efendi, 1888 yılında verem 

hastalığına yakalanarak vefatmış. Akif’in öğretmeni olan babası 

onda sağlıklı bir kişiliğin temellerini oluşturdu. 

Akif ortaokul yıllarında şiirle tanışır. Bu yıllarda şiirlere 

ilgi duymaya başlayan Akif, ilk olarak dönemin meşhur 

eserlerinden biri olan Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun eserini okur. 

Babasının ölümünden sonra ailenin geçim sorunları ile uğraşan 

Akif, kısa yoldan meslek sahibi olmanın yollarını ararken, 

dönemin yeni açılan Baytar Mektebi’ne kaydolur. Akif’in 

kişiliğinin o dönemde şekillenmesin bu okulun öğretmenlerinin 

önemli rolleri vardır. Akif, eğitim aldığı dört yıl boyunca, farklı 

alanlarda ihtisas görmüş olan hocalarından etkilenmiş, onların 

sahip olduğu ilmi birikimden istifade edebilmek için okul 

dışındaki vakitlerde de çalışmıştır. 
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Akif meslek yaşamına daha sonra baytardık dairesinde 

başladı. Bu daireye Veteriner Fakültesi’nden birincilikle mezun 

olduktan sonra atandı. Akif’in kişiliğinde dik duruşun 

haksızlıklara karşı güçlü tavırlar aldığı dönemdir. Bu dönemin 

ilginç olaylarından biri 11 Mayıs 1913’te yirmi yıl görev yaptığı 

Baytarlık Dairesi müdür yardımcılığı görevinden aynı dairede 

müdür olan Abdullah Bey’in haksız yere azlolunması sebebiyle 

istifade ederek etmesidir. Aynı zamanda dönemin ideolojik 

çatışmalara tepki olarak Darülfünunda yürüttüğü görevinden de 

ayrılma kararı almıştır. 

1914 yılında Şeyhu’l-İslamlık Dairesi’nin bir kolu, ilmi 

ve siyasi bir kuruluş olan Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye’de 

başkâtiplik görevini üstlenmiştir. Dönemin sonuna doğru 

Anadolu’da ortaya çıkan İstiklal mücadelesi saflarından yer 

almaya karar vermesi üzerine İstanbul Damat Ferit Hükümeti 

tarafından görevine son verilmiştir. (Oktay ve Düzdağ, 2003) 

Akif’in kişiliğinin mücadeleci özelliğini evlilik 

yaşamında da görmek mümkündür. Akif’in evliğine maddi 

sorunlar ve eşinin hastalığı damgasını vurdu. Bu sorunlara 

rağmen Akif umutsuzluğa düşmede ve bu süreci bir imtihan 

olarak yorumladı. Akif’in yaşamının bu dönem içinde yurt dışı 

gezileri ve bu geziler sonucunda şekillendirdiği düşünceleri 

bulunmaktadır. Bu yurt dışı gezilerine ilişkin duygu ve 

düşüncelerini 1915’te yayımlanan el-Uksur’da ve 1915’te ikinci 
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ziyaretinden sonra kaleme aldığı Necid Çöllerinden Medine’ye 

şiirlerinden dile getirmiştir. 

Akif’in içinde yaşadığı dönem emperyalist güçlerin 

Osmanlıyı parçaladıkları bir dönemdir. Bu yıllar Akif’in en zor 

yıllarıdır. Müslümanların büyük acılar yaşadığı bu yıllar Akif 

için de ıstırap yıllardır. Akif yaşamının bu döneminde milli 

mücadeleye tam destek vermiştir. Akif milli mücadeleye destek 

olmak amacıyla camilerde vaazlar vermiş, konuşmasında 

çalışmanın ve ortak değerler etrafında birlik olmanın önemini 

vurgulamıştır. 

Nisan 1920’de Ankara’dan çağrı alan Akif, Millî 

Mücadeleye katkılarını oradan sürdürmek için Ali Şükür Bey ile 

birlikte oğlu Emin’i de yanına alarak Ankara’ya gitmiştir. 

Burdur milletvekili olarak Büyük Millet Meclisine seçilmiştir. 

Ankara’daki ilk faaliyeti Hacı Bayram Camisinden halka 

seslenmek olmuştur (Eliaçık, 2016). 

Akifin eğitimci kişiliğinin onun siyasi düşüncelerinin 

oluşmasında etkili olduğunu görmekteyiz. Akif Meşrutiyet’in 

ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyetine katılma kararı 

almıştır. Bu karar sonrasında güçlü bir siyasi duruş ile cemiyetin 

yemin metnini değiştirdiği görülmektedir. Bu da Akif’in her 

ortamda kişiliğinden taviz vermediğini göstermektedir. 

Bütün bu çalkantılı süreçlerden sonra Akif 1936 yılında 

vefat etmiştir. Mehmet Akif Ersoy’un naaşı, Kur’an tilaveti ve 
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İstiklal Marşı eşliğinde çok sevdiği dostları Babanzade Ahmet 

Naim (1872-1934) ve Süleyman Nazif (1870-1927)’in 

kabirlerinin yanı başına defnedilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırmada elde edilen verilere bakıldığında 

Akif’in çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğu görülmektedir. 

Günümüzde Akif’in en çok ön plana çıkan özelliğinin şair 

kimliği olduğudur. Hatta şair kimliğinin bilinmesinin en önemli 

nedeni ise istiklal marşı şiirinin şairinin olmasıdır. Akif’in 

yaşamındaki mücadeleye baktığımızda iyi yetişmiş ve 

düşüncelerinden ödün vermeyen bir eğitimci kişiliğe sahip 

olduğu görülmektedir.  Akif’in eğitimci kişiliğinin de en az şair 

kişiliği de önemsenmesi gerektiği görülmüştür. Akif’in eğitimci 

kişiliğinin şekillenmesinde İslami bir toplumsal yaşantı 

özleminin izleri bulunmaktadır.  Gerek yazdıklarıyla gerekse 

katıldığı faaliyetleriyle halkın eğitilmesi konusunda üstün 

gayretler gösterdiği görülmüştür.  

Mehmet Akif’in görüşleri incelendiğinde, özel günlerde 

milli şair olarak anılmasının ötesinde ele alınması gereken bir 

kişiliktir.  Bugün eğitim sistemimizde görülen birçok problemin 

çözümünde Akif’in görüşlerinden yararlanılabiliniz 

Sonuç olarak, Akif bütün yaşamı boyunca idealleri 

uğruna savaşmış ve bu uğurda büyük bedeller ödemiş bir 

kişiliktir. Burada önemli olan kendisini olduğu gibi anlamaya 
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çalışmaktır. Akif’i anlamak için içinde bulunduğu dönemi ve bu 

dönemin zorlu süreçlerine bakmak gerekir. Bu dönemde Akif 

içinde yaşadığı toplumun sorunlarına gözlerini kapamayarak, 

onlara faydalı olabilmek için çalışmıştır. Akif’in bu millete en 

büyük faydası Kurtuluş Savaşı sürecine verdiği desteği ve 

yazdığı İstiklal Marşı ile milletin gönlünde taht kurmuştur. 
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MEHMET ÂKİF ERSOY’UN TEFSİR ANLAYIŞI 

Musa TURŞAK*1 

 

Özet 

Milletlerin tarihlerinde derin izler bırakan ve 

medeniyetlerinin şekillenmesinde etkili olan çok önemli 

şahsiyetler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Mehmet Akif 

Ersoy’dur.  Mehmet Âkif, içinde Süleymaniye medreseleri, Fatih 

camisi ve külliyesinin de bulunduğu İstanbul’un en görkemli ilim 

merkezi olan Fatih semtinde doğmuş, Kur’ân ruhuyla yoğrulmuş, 

onun manevi atmosferinde büyümüştür. 

Ailenin geçimini sağlamak için baytar mektebini bitirip 

baytarlık yapan Âkif görevi esnasında Kur’ân’ı baştan sona 

ezberlemiştir. Yüreği vatan sevgisi ve din aşkıyla yanan Akif, 

topluma karşı sorumluluk bilinciyle, durumdan kendisine vazife 

çıkarmış, kültürel mirasımız ve Kur’an’ın dili olan Arapçayı 

öğrenmeye başlamıştır. Âkif, Müslümanların geri kalmışlığını ve 

çektikleri sıkıntılarının sebeplerini Kur’an’dan uzaklaşmaya 

bağlamış ve kurtuluşun reçetelerini yine Kur’an’da aramıştır. 

Kurtuluş Savaşı yıllarında memleketi karış karış gezerek halkı 

Kur’ân’la, vaaz ve nasihatlerle irşad etmiş, bunun yanında 

dergilerde ve gazete köşelerinde yazdığı makale ve şiirlerle de 

halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır. Şiirin gücüne inanan Akif, 

vaazlarında ayetleri şiirlerle açıklamış, böylece vaaz ve 

uyarılarının daha etkili ve kalıcı olmasını sağlamıştır. Safahat adlı 

eserinde yazdığı bu şiirlerinde Âkif, bazen bir ayet veya bir hadisi 

esas alıp hemen altına bunlardan anladıklarını dizelere 

dökmüştür. Bazen bir konuyu açıklarken satır aralarında ayetleri 

iktibas etmiş, bazen de ayeti lafzen vermese de satır aralarında 

 
1 *Dr. Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim 

Üyesi/mtursak@beu.edu.tr 
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ayetlerden manevî iktibaslarda bulunmuştur. Bu çalışmada 

Akif’in tefsir anlayışını ele almaya çalışacağız. Bu bağlamda, 

Âkif’in doğrudan ele aldığı veya manevî iktibasta bulunduğu 

ayetler ele alınarak onları nasıl yorumladığı incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’ân, Âkif, Şiir, İlham. 

 

MEHMET ÂKİF ERSOY'S APPROACH OF 

INTERPRETATION 

Abstract 

There are very important personalities who left deep traces 

in the histories of nations and were effective in shaping their 

civilizations. One of them is Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Âkif 

was born in Fatih district, which is the most magnificent science 

center of Istanbul, where there are Süleymaniye madrasahs, Fatih 

mosque and complex, and was kneaded with the spirit of the 

Qur'an and grew up in its spiritual atmosphere. 

Akif, who finished veterinary school and worked as a 

veterinarian in order to provide for the family, memorized the 

Qur'an from beginning to end. Akif, whose heart is burning with 

the love of homeland and religion, has taken responsibility for 

himself, with a sense of responsibility towards the society, and 

has started to learn Arabic, our cultural heritage and the language 

of the Qur'an. Âkif attributed the backwardness of Muslims and 

the causes of their troubles to being away from the Qur'an and 

sought the recipes of salvation in the Qur'an again. During the 

years of the War of Independence, he traveled every inch of his 

country, guiding the people with the Qur'an, sermons and advice, 

and also tried to raise awareness of the people with the articles 

and poems he wrote in magazines and newspaper columns. 

Believing in the power of poetry, Akif explained the verses with 

poems in his sermons, thus making his sermons and warnings 
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more effective and permanent. In these poems he wrote in his 

work called Safahat, Âkif sometimes took a verse or a hadith as 

the basis and put what he understood from them into verses. 

Sometimes he quoted the verses between the lines while 

explaining a subject, and sometimes he quoted the verses 

spiritually between the lines, even though he did not give the 

verse literally. In this study, we will try to deal with Akif's 

understanding of tafsir. In this context, the verses that Âkif dealt 

with directly or quoted spiritually were examined and how he 

interpreted them. 

Keywords: Tafsir, Qur'an, Âkif, Poetry, Inspiration. 

 

GİRİŞ 

Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) yakın tarihimizde 

üzerinde en çok konuşulan şair ve yazarlardan biridir. Onun bu 

şöhreti, halkın duygularına tercüman olmasından 

kaynaklanmaktadır. Akif, sahip olduğu ilmi müktesebatı ve dile 

olan vukufiyeti sayesinde doğu ve batı dünyasını yakından 

tanıyan bir mütefekkirdir. Yaşadığı dönemde özellikle Balkan 

savaşı ve ardından başlayan 1. Dünya savaşı nedeniyle İslam 

dünyasında meydana gelen hadiselere ve geri kalmışlığa ilmi 

müktesebatı ile Kur’anî çözümler üretmeye çalışmıştır. Aynı 

zamanda iyi bir hatip olan Akif, vaaz ve düz yazılarında milli 

birlik ve beraberlik konusunu esas alarak, cehalet ve ataletten 

sıyrılmayı, İslam’a aykırı olan söz ve davranışlardan uzaklaşmayı 

işlemiştir. 

Dindar bir aile ortamında yetişen Akifin Kur’an’la 

tanışıklığı daha çocukluk yıllarına dayanmaktadır. Kur’an aşığı 

olan ve ilhamını Kur’an’dan alan Mehmet Akif, yirmi bir yaşında 

hafızlığını bitirmiş Kur’an’la olan irtibatını hayatı boyunca 

sürdürmüştür. İlk hocası olan babasından iyi bir medrese eğitimi 
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alan Akif, aynı zamanda Farsçayı ve batı dillerinden Fransızcayı 

öğrenmiştir. Yazdığı “safahat” adlı eserinde Kur’an’dan lâfzî ve 

manevi alıntılar yapmıştır. Ayrıca birçok şiirinden dil, üslup ve 

içerik açısından farklı olan “Kur’an’a hitap” adlı bir şiiri de 

bulunmaktadır. Anadolu’nun işgaline bizzat şahit olan Akif, 

verdiği vaazlarıyla Kur’an’dan alıntılar yaparak bir yandan halkı 

düşmana karşı örgütlemeye çalışırken, diğer yandan toplumun 

geri kalmışlığına sebep olan asıl düşman olarak gördüğü cehaletle 

de savaşmıştır. 

Realist bir şair olan Mehmet Akif, görüp ve yaşadıklarını, 

tanık olduğu olayları bir fotoğraf sanatçısı gibi adeta resmederek 

ve şiirdeki maharetiyle de yoğurarak halkın duygularına tercüman 

olmuş, yaşanılan problemlere somut çözümler üretmeye 

çalışmıştır. Bu konudaki yaklaşımını şu dizelerle veciz bir şekilde 

ifade etmiştir:  

-Hayır, hayal ile yoktur benim işim… 

İnan ki: Her ne demişsem, görüp de söylemişim.1  

Mehmet Akif’in düşünce dünyasının şekillenmesinde 

Kur’an-ı Kerim başat rol oynamıştır. Kur’an-ı Kerim’in çağları 

aşan evrensel mesajlarını kendi bakış açısıyla yorumlayan Akif, 

tefsir ilmine de katkı yapmıştır. Akif’in tefsir anlayışına 

geçmeden önce onun hayatını ana hatlarıyla anlatacağız. 

1. Mehmet Akif’in Hayatı 

1873 tarihinde İstanbul da doğan Akif, baba tarafından 

Arnavut, ana tarafından ise Buhara’ya dayanmaktadır.2 Babası 

Tahir Efendi Fatih medresesi müderrislerinden olup son derece 

salih, muttaki ve iyiliksever bir ilim adamıdır. Annesi Emine Şerif 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, (İstanbul: İnkılap Yayınevi, 2009), 246. 
2 Fevziye Abdullah Tansel, Mehmet Akif’in Hayatı ve Eserleri, (İstanbul: 

Kanaat Kitapevi, 1945), 3-4. 
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Hanım ise, Kur’an ile hemhal olan saliha bir hanım efendidir. 

Mehmet Akif ilk tahsilini babasından almıştır. Babası her fırsatta 

oğluna bir şeyler öğretmiştir.1  

İlk, orta ve lise tahsilini yaşadığı dönemin ûsulüne göre 

okuyan Akif erken yaşta babasını kaybetti. Yüksek tahsilini 

mülkiyede yapmak istiyordu. Ancak ailesine bakma ve onların 

geçimini sağlama sorumluluğu onu sivil Baytar Fakültesinde 

okumaya sevk etti. Okulunu birincilikle bitiren Akif, devlet 

memurluğunun çeşitli kademelerinde çalışarak müfettişliğe 

yükseldi. Mizacı gereği haksızlığa tahammül etmeyen Akif, bu 

muhalif tutumuyla zaman zaman bulunduğu makamlardan istifa 

etmiştir.2 Dönemin aydınları arasında Arapça’yı en iyi 

bilenlerden olan Âkif, bir taraftan da İttihat ve Terakkî’nin 

Şehzadebaşı Kulübü’nde cemiyetin Hey’et-i İlmiyye üyesi 

olarak Muʿallaḳāt ve Lâmiyyetü’l-ʿArab gibi eserleri okutup 

Arap edebiyatı ve tercüme usulü dersleri verdi. Dârüledeb adlı bir 

özel okulda da fahrî hocalık yapmıştır.3 

Bazı özel görevlerle Avrupa’nın bazı ülkeleri ve Mısır’da 

bulunan Akif, 1. Mecliste Burdur milletvekili olarak görev 

almıştır. Kurtuluş savaşında kamuoyunu oluşturmak hususunda 

önemli görevler ve aktif roller üstelenmiştir.  II. Meclis 

kurulduktan sonra yöneticilerle ters düşen Akif, daha sonra 

Mısır’a yerleşmiştir.4 Uzunca bir süre orada yaşayan Akif, 27 

Aralık 1936 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.  

2. Mehmet Akif’in Tefsir Anlayışı 

 
1 Eşref Edip Fergan, Mehmet Akif- Hayatı, Eserleri ve Yetmiş Muharririn 

Yazıları, (İstanbul: Sebilürreşad Neşriyat, 1962), 244. 
2 Hasan Basri Çantay, Akifname, (İstanbul: Ahmet Sait Matbaası, 1966), 20. 
3 M. Orhan Okay, M. Ertuğrul Düzdağ, "Mehmed Âkif Ersoy", Tdv İslâm 

Ansiklopedisi, https://İslamansiklopedisi.Org.tr/Mehmed-Akif-Ersoy 

(16.09.2021). 
4 M. Orhan Okay, Mehmet Akif Bir Karakter Anatomisi, (Ankara: Akçağ 

Yayınları, 1989), 11. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ittihat-ve-terakki-cemiyeti
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Allah’ın ezeli kelamı olan Kur’an, her dönemde ve 

kıyamete dek bütün insanlık için ilahi bir mesaj, bir hidayet 

kaynağı ve bir rahmettir. Bu niteliğinden dolayıdır ki o, ele aldığı 

her konuyu bir hikmet ve gaye temeline dayandırmaktadır. Onun 

bu özelliğini bilen alimler ve mütefekkirler, ictimai problemlere 

çözüm ararlarken Kur’an’ı temel referans almışlardır. Osmanlı 

imparatorluğunun parçalanması ve dağılmasından sonra başsız 

kalan Müslümanların karşılaştıkları ictimaî problemler ve bu 

problemlere çözüm arayışları hemen hemen tüm İslam 

coğrafyasında meydana gelmiştir. Kur’an temelli yapılan bu 

çözüm arayışları, Kur’an’ın toplumu ıslah etme yönünden 

hareketle ıslahî tefsir ekolünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu 

ekolün mümessili olan Muhammed Abduh (1849-1905), hidayet 

kaynağı olan Kur’an’ın derin anlamlarını edebi bir ülupla ele 

almıştır. Muhammed Abduh’tan etkilenen mütefekkirlerden biri 

de Mehmet Akif Ersoy’dur. 

Cemalettin Efganî (1838-1897) ve Abduh’un fikirleri o gün 

olduğu gibi bugün de İslam dünyasını derinden etkilemeye devam 

etmektedir. Mehmet Akif, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır 

(1877-1942) ve Said Nursi (1873-1960) gibi örneklerin yansıra, 

muasır dönemde akademik camianın tanıdığı pek çok isim bu 

düşüncelerin etkisinde kalmıştır.1 Mehmet Akif’in yaşadığı 

dönemdeki ictimai problemlere Kur’an merkezli çözüm arayışları 

haliyle yazın hayatında Kur’an’dan sık sık alıntı yapmıştır. 

Dolayısıyla onun bu çabası, onu, modern dönemde Kur’an 

tefsirinde ictimaî karakteri ağır basan modern tefsir anlayışına 

sevk etmiştir.2 

 
1 Fethi Ahmet Polat, Tefsir, Grafiker Yayınları, Ankara 2015, 216. 
2 M. Suat Mertoğlu, Mehmet Âkif ve İçtimaî Kur’an Tefsiri, Vefatının 71. 

Yılında Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni: Mehmet Âkif Dönemi ve Çevresi, 

Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara, 2008, 202-211.  
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Mehmet Akif Ersoy, klasik bir müfessir olmaktan çok 

olaylara Kur’an zaviyesinden bakan ve onu hayatının merkezine 

almaya çalışan bir Kur’an talebesidir. Bununla birlikte Kur’an’ın 

dili olan Arapça’ya vukufiyet hususunda dönemin önemli 

şahsiyetlerinden biridir. Akif’i bu alandaki ehliyeti ve Kur’an’la 

yakın ilişkisi onu Celaleyn gibi klasik tefsir metinlerini sürekli 

okumaya sevk etmiş, Kur’an’ın daha sonra Türkçe’ye 

aktarılmasına vesile olmuştur. 

Mehmet Akif, yaşadığı dönemde, edebiyat ve fikir 

çevrelerinde ictimai vurgunun hissedilir derecede yükselişe 

geçmiştir. Osmanlının yaşadığı askeri, ekonomik ve siyasi 

burhanlara paralel olarak mütefekkirler de dikkatlerini toplumsal 

yapıya ve problemlere yöneltmişlerdir. Bu bağlamda, Akif’in 

dava adamlığı ve toplum kişiliği onun olaylara Kur’anî bakış 

açısıyla yaklaşmasına ve çözüm bulmaya sevk etmiştir. Bu 

çabalarını başyazarlığını yaptığı sırat-ı müstakim ve daha sonraki 

ismiyle sebilürreşad adlı dönemin en etkili mecmualarında 

yayınlamıştır. 

Müslümanların her alanda geri kalmışlığı Kur’an’dan 

uzaklaşmaya bağlayan Akif, ümmetin yeniden ayağa kalkması ve 

muassır medeniyetler seviyesine çıkması ve dinamizmi 

kazanması için yerleşik din anlayışından kurtulması, İslam’ın ilk 

dönemine ve temel kaynaklarına başvurulması gerektiğini 

söylemektedir. Bu bağlamda onun, “doğrudan doğruya 

Kur’an’dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı” 

ifadesi, Kur’an ile modern Müslüman arasında tesis edilecek 

köprünün özlemini dile getirmektedir. Yine başka dizelerinde 

Akif; 

Lafzı muhkem yalnız, anlaşılan Kur’an’ın, 

Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mananın; 

Ya açar Nazm-ı Celilin bakarız yaprağına; 

Yahut öfler geçeriz bir ölünün toprağına; 
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İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin, 

       Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için.1 

Görüldüğü gibi Akif, yaşanılan toplumsal travmaların 

sebebini toplumun Kur’an’ı hayatın merkezine almamasına 

bağlamakta ve Kur’an’ın gerçek anlamda anlaşılmamasından 

yakınmaktadır. Bu bağlamda Kur’an’ın ölüler için değil diriler 

için indiği ve hayatla iç içe olması gerektiğini ısrarla 

vurgulamaktadır. Mehmet Akif, mensubu bulunduğu modern 

tefsir anlayışı ile Kur’an ayetlerinin evrenselliğini esas alarak 

bunların her döneme uyarlanmasına ve bu bakış açısıyla modern 

dönemde yaşayan Müslümanların durumlarıyla Kur’an ayetleri 

arasında bir irtibat kurmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, modern 

dönemde Kur’an’ın çağın şartlarına uygun yeniden tefsir edilmesi 

gerektiği kanaatindedir. Bu yaklaşıma göre çoğunlukla bir ayet 

veya bazen bir hadis esas alınarak Müslümanların ictimai 

problemlerine bu ayet veya hadis doğrultusunda çözümler 

üretilmeye çalışılmaktadır. Diğer bir ifadeyle ayetler 

güncelleştirilme yoluna gidilmektedir.2 

Mehmet Akif, özellikle milli mücadele yıllarında 

Anadolu’yu karış karış gezerek halkı düşmana karşı savaşmaya 

teşvik etmiş bu vesile ile birçok vaaz irad etmiştir. Bu vaazlarında 

güncel meselelerle ilgili ayetleri serlevha ederek bir yandan içteki 

çürümeye sebep olan atalet, ihtilaf ve cehaletle mücadele ederken 

diğer taraftan Müslümanları tarih sahnesinden silmeye çalışan dış 

düşmanlara karşı halkı bilinçlendirmeye ve birlik olmaya 

çağırmıştır. Bu vaazların çoğu o zaman başyazarlığını yaptığı 

sebilürreşad dergisinde yayınlamıştır. Örneğin Beyazid Camii 

kürsüsünde verdiği vaazına euzu besmeleden sonra Ahzap 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, (İstanbul: İnkılap Yayınevi, 2009), 43. 
2 Mertoğlu, a.g.m., 205. 
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suresinin 56. Ayetini1 okuyarak giriş yapmaktadır. Ardından 

vaazın temel konusuna başlamak için Enfal suresinin ilgili 

ayetlerini2 okuyarak, İslam aleminin başına gelen felaketlerinin 

asıl sebebini ayetler çerçevesinde açıklamaktadır. Akif, ayetlerin 

birçok hikmetleri içerdiğinden bahisle, ittihadın Allah’ın emri, 

çekilen sıkıntıların sebebi ise kavmiyetçiliğin olduğunu belirterek 

ayetleri tefsir etmektedir.3 

Akif, Enfal suresi/25. ayette dile getirilen uyarıları dikkate 

almamanın sonuçlarına temas ederken, ayetteki fitne kavramının 

kendi yaşadığı dönemin olaylarıyla bağlantısını ise şu şekilde 

kurar: “Yazıklar olsun ki kendilerinin pek sağlam Müslüman 

olduklarına kail olan çoğumuz bu tehditlerden, bu ihtarlardan 

zerrece müteessir, hatta haberdar değil! Hayatlarını bizim 

ölümümüzde arayan yabancı milletlerle yabancı hükümetlerin 

aramıza serpiştirdiği nifak, fesat, kavmiyet, cinsiyet, ırk 

davalarını; hülasa vahdet-i milliyemizi perişan edecek her türlü 

esbab-ı izmihlal tohumlarını biran evvel büyütmek, bir an evvel 

mahsul verecek devre-i kemaline getirmek için o kadar faaliyet 

gösteriyoruz ki...”4 

Bir yandan geri kalmışlığın verdiği eziklik diğer yandan 

emperyalist devletlerin amansız saldırıları karşısında savrulan 

Müslümanların bu girdaptan kurtulma arayışları, başta ilim 

adamları olmak üzere toplumun tüm kesimlerini harekete 

geçirmiştir. Hz. Peygamber: “Size iki şey bıraktım ki, onlara 

sarıldığınız sürece sapıtmazsınız: Allah’ın Kitabı ve 

 
ِّۜ يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َصلُّوا َعلَْيهِّۜ َوَسل ُِّۜموا تَْس۪ليًما 1 ئَِّۜكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِّۜ ي  

َ َوَمٰلَٓ  Şüphesiz Allah) اِّۜنَّ ّٰللاه

ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât 

edin, selâm edin. Ahzap 33/56) 
قَابِّۜ  2 َ َش۪ديدُ اْلعِّۜ وا اَنَّ ّٰللاه  َواْعلَُمَٓ

ةًًۚ اصَّ ْنُكْم َخَٓ  Sadece içinizden) َواتَّقُوا فِّۜتْنَةً ََل تُ۪صيبَنَّ الَّ۪ذيَن  َظلَُموا مِّۜ

zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki 

Allah, azabı çetin olandır. Enfal 8/25) 
3 Mehmet Eren, Mehmet Akif Ersoy’un vaaz ve İrşat Faaliyetlerinde Kur’an 

Tefsirinin Yeri ve Önemi, SÜ Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 4, 409-429. 
4 Akif, Tefsir-i Şerif, Sebilürreşad, II-IX/31-213, 20 Eylül 328, s. 82. 
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Peygamberinin sünneti”1 buyurmuştur.  Hz. Peygamber’in bu 

buyruğu, Akif gibi ilim adamlarını Kur’an’dan çözüm aramaya 

sevk etmiştir. Bu bağlamda Akif de, yaşadığı dönemde en temel 

problem olarak gördüğü devletin ve Müslümanların bekasını esas 

alarak ayetleri yorumlamaya çalışmıştır. Acil çözüm bekleyen bu 

meseleler gündemi belirlemiş, bu çözümün bir parçası olan 

Kur’an tefsiri de bu gelişmeler istikametinde şekillenmiştir. Akif, 

modern dünyanın güncel problemlerine Kur’an’dan çözümler 

ararken, çok iyi Arapça bilmesine rağmen arapça dilbilgisi 

kurallarına takılmadan Kur’an’ın ilgili ayetlerini güncelleştirerek 

işe koyulmuştur. Böylece Kur’an’ın ilgili ayetlerinin salt 

anlamını vermek yerine bu ayetlerin güncel meselelerle irtibatını 

öncelemiştir. 

Mehmet Akif, klasik tefsir anlayışının aksine, Kur’an’a 

dönüş hareketi çerçevesinde Kur’an merkezli bir ıslah projesinin 

devreye sokulması ve ileri sürülen fikirlerin kabul görebilmesi 

için Kur’an’a tasdik ettirme yoluna gitmiştir. Akif'in bu anlayışa 

uygun olarak Kur'an ayetlerini içtimaî zaviyeden bir okumaya 

tabi tutmasının örneklerine 1908'de II. Meşrutiyet'in hemen 

ardından yayın hayatına giren Sirat-ı Müstakim mecmuasında 

kaleme aldığı yazılarında rastlamak mümkündür. Mecmuanın 

yazarlarından Kazanlı Halim Sabit (Şibay) (1883-1946), tefsir 

kısmını aynı zamanda sermuharrir olan Akif'in üstlenmesini teklif 

etmesi üzerine, onun bu ilmin kaideleri ve usulüyle fazlaca 

iştiğali bulunmadığını söyleyerek teklifi kabul etmek istememesi 

üzerine: “Daha iyi ya! Biz de öyle istiyoruz. Kavaid ve 

nakliyattan ziyade doğrudan doğruya Kur'an'dan anladığınızı, 

duyduğunuzu yazınız” diye mukabelede bulunmuştur.2 Neticede 

mecmuanın tefsir kısmının sorumluluğunu da kabul eden Akif, 

mecmuanın yeni ismiyle çıkan ilk sayısı olan 183. Sayıda 

 
1 İbn Hişam, es-Siretu’n-nebeviyye, II, 604; Mâlik, Kader, 3, II, 899. 
2 Eşref Edip, Mehmet Akif, İstanbul, 1938, 27-28. 
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Sebilürreşad'ın Kur'an tefsirine yaklaşımını ve yayınlanacak tefsir 

yazılarında hangi esaslara riayet edileceğini açıklayan kısa, ancak 

önemli bir metin kalem alır. Bu metnin ilk maddesi şu şekildedir: 

“İrab ve binadan, tahlilat-ı nahviyeden bahsetmek için 

mecmuamızın hacmi müsaid bulunmadığından yazılacak 

makalelerde mümkün mertebe ulüm-i Arabiyenin nazariyatından 

sarf-ı nazar ile netayic-i ameliye üzerinde imal-i fikr edilecektir. 

Hangi vesait-i ilmiye ile olursa olsun ibtida nazm-ı celilden 

anlaşılan meani-i münife yazılarak ibare ve işaretinin delalet ve 

iktizasının irşadat-ı beliğanesine istinaden zaman ve zeminin 

icabatına göre ahval-i umumiye-i islamiye hakkında fikir ve 

mütalaalar yürütülecektir.”1 

Kur’an’ın tarih üstü özelliği ve evrenselliği, ayetlerin belli 

bir coğrafyaya ve belli bir tarihe hasredilmesini engellemektedir. 

Aksine Kur’an kıyamete kadar yaşanacak bütün toplumsal 

olaylarla ilişkilendirilebilmektedir. Bu durum aslında, Kur’an’ın 

tüm insanlığı doğru yola iletme misyonuyla uyum sağlamaktadır. 

Ancak, Kur’an’la belli müşahhas olayların ilişkilendirilmesi 

Kur’an’ı tarihselliğe sevk edeceği için bu konuda bazı şartların 

ileri sürülmesi son derece doğaldır. Aksi takdirde ilahi metnin 

istismar edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu durum karşısında 

bazı usul alimleri, birtakım kriterler tespit ederek bu suistimali 

önlemek istemişlerdir. İmam Şatibi, yapılacak yorumun Arap dil 

kaidelerine ve Kelam’ın zahirine uygun olması; başka bir yerde 

yorumun sıhhatine delalet edecek bir şahidin olması, nassa ve şeri 

kaidelere aykırı olmaması gibi şartları ileri sürmektedir. 

Kanaatimizce Arap diline son derece vakıf olan Akif, çözüm 

bekleyen problemlerin aciliyetinden dolayı her ne kadar dil 

kurallarına fazla takılmamış olsa da yaptığı tefsir çalışmalarında 

imam Şatibi’nin ileri sürdüğü diğer kaidelere olabildiğince 

uymaya çalışmıştır. 

 
1Mehmet Akif, Tefsir-i Şerif, Sebilürreşad, I-VIII/1-183, 24 Şubat 327. s. 5. 
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Akif, Müslümanların mevcut menfi durumlarını tahlil 

ederken bazı Kur'an kavramlarına müracaat ettiği görülmektedir 

ki, bu kavramların başında Allah'ın kainat için tayin ettiği ezeli 

ve değişmez kanunları ifade eden fıtrat kanunu yani sünnetullah 

gelmektedir. Mehmet Akif, Enfal 8/24 ayetinin1 tefsirini 

yaparken, Allah ve Raslulü'nün Müslümanlara hayat verecek 

düsturlarına icabet etmekten söz ederken, bir fıtrat dini olan 

islam'ın ahkamına uymamanın, fıtrat kanunlarına isyan anlamına 

geldiği, bunun cezasının da dünyada mahrumiyet ve geri 

kalmışlılık (haybet), ahirette ise yalnız ve yüzüstü bırakılma 

anlamındaki “hızlan" ile ifade etmekte ve ayeti yaşadığı 

dönemdeki Müslümanlara şu şekilde tatbik etmektedir: 

“Ey ma'şer-i müslimin, evamir-i ilahiyeyi dinlememekte 

biraz daha devam ederseniz büsbütün mahvolursunuz. Allah size 

'ilim öğrenin, kuvvet hazırlayın, çalışın, adaleti düstur ittihaz 

edin, birbirinize muavenette bulunun, hakkı tanıyın, tefrikadan 

sakının' dedikçe, siz bilakis cehle revaç verdiniz; meskenete 

düştünüz; atalete kapıldınız; zulmü adet edindiniz; birbirinizin 

gözünü oymaya kalkıştınız; haktan yüz çevirdiniz; namütenahi 

fırkalara ayrıldınız... Artık bu tuttuğunuz yolu bırakınız. Çünkü o 

sizi izmihlal uçurumuna doğru götürüyor. Şeriatin gösterdiği 

şahrah-ı felahı tutunuz. Zira sizi kurtaracak ancak odur.”2 

Mehmet Akif, aynı çerçevede Müslümanların tembelliğini 

ve uyuşukluğunu Necm suresi 39. ayetin3 çerçevesinde 

eleştirmektedir. Bu ayetin tefsirinde Akif, Müslümanları 

 
َ   يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرءِّۜ َوقَْلبِّ۪ۜه  1 وا اَنَّ ّٰللاه ُسولِّۜ اِّۜذَا دََعاُكْم لَِّۜما يُْح۪ييُكْمًۚ َواْعلَُمَٓ ِّۜ َولِّۜلرَّ ه يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا اْستَ۪جيبُوا ّلِلِّۜ

 َواَنَّهَُٓ اِّۜلَْيهِّۜ تُْحَشُرونَ 

“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve 

Resûlü’nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine 

bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız.” 
2 Mehmet Akif, Tefsir-i Şerif, Sebilürreşad, II-IX/49-231, 28 Haziran 328, s. 

352-353. 
ْنَسانِّۜ اَِّۜلَّ َما َسٰعى   3  (.İnsan için ancak çalıştığı vardır) َواَْن لَْيَس لِّۜاْلِّۜ
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çalışmaya ve gayret göstermeye teşvik ederken, fıtrat ve çalışma 

anlamına gelen sa’y kavramlarına atıf yapmaktadır: 

“İnsan için ne bu dünyada, ne öteki dünyada kendi mahsul-

i sa'yinden, kendi kazancından başka bir şey yok. İnsan ne ekerse 

onu biçiyor. Ekmeden biçmek olmuyor. İşte bu, fıtratın bir 

kanunu, Allah'ın bir kanunu, hem de lisan-ı Kur'an ile tebliğ 

edilmiş bir kanunudur (...) işte bütün kâinatı gördün: hiçbir yerde, 

hiçbir zerrede sükun var mı, atalet var mı? ... Şu alem-i fıtratta, 

bu alem-i tabiatta hiç sükün yok. Müslümanlık ise fıtratın dinidir. 

Belki fıtratın kendisidir. Din-i İslam hatem-i edyandır, bu itibarla 

en mükemmel dindir.”1 

Netice itibariyle diyebiliriz ki, Mehmet Akif samimi bir 

Müslüman ve iyi bir Kur'an talebesi olarak ilahi kelamı hayatının 

ve düşüncelerin merkezine yerleştirme gayretinde olmuştur. Yani 

Kur’an’ı hayatının öznesi haline getirmeye gayret etmiştir.  Bu 

gayretin gereği olarak islam dünyasının acil çözüm bekleyen 

içtimai problemlerini ve çözüm yollarını Kur'an'dan aldığı 

ilhamla çözmeye çalışmıştır. Bunun nedenini, Müslümanların 

modern dönemde yaşadıkları problemlerin kaynağını kendi kutsal 

kitaplarıyla irtibatlarının zayıflamasına bağlamaktadır. 

Kendilerini içinde bulundukları olumsuz durumdan ve gerilikten 

kurtarmanın en etkili ve kestirme yolunun Kur'an'la modern 

Müslümanlar arasında köprüler kurmaktan geçtiğine inandığı için 

ilgili gördüğü Kur'an ayetlerini modern Müslümanların 

durumlarına tatbik etme, yaşanan hayatla irtibat içine sokma ve 

bu şekilde söz konusu ayetleri güncelleştirme yolunda çaba sarf 

etmiştir.  
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MEHMET AKİF ERSOY’UN TEMEL İTİKADÎ 

MESELELER BAĞLAMINDA KELÂM İLMİNE 

KATKILARI 

Dr. Faruk GÜN 

 

Özet 

20. yüzyıl dünya için kültürel ve dini alanlarda gelişimlerin 

kaçınılmaz olduğu bir dönemdir. Mehmet Akif Ersoy, Doğu-Batı 

medeniyetlerinin ahlaki, kültürel ve dini yapılarını karşılaştırmalı 

olarak tahlil edebilen ender düşünürlerden biridir. Mehmet Akif 

kendi döneminde kelam âlimlerinden sayılmazsa dahi onun 

eserlerinde dini konularda itikâdi- kelâmi düşüncelere rastlamak 

mümkündür. Osmanlı Devleti’nde yaşanan toplumsal sorunlar ve 

halk arasındaki itikâdî problemlere Mehmet Akif Safahat’ında, 

yayınladığı çeşitli makalelerde değinmiş tefsir çalışmalarında bu 

konular üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Bu çalışmamızda Doğu-Batı medeniyetlerini gözlemleme 

fırsatı bulan Akif’in, Müslüman toplumlarının Batı medeniyetleri 

karşısındaki inanç durumları, İslam’ın ana kaynaklarından 

uzaklaşmakla problemleri, dinin içine sokulan hurafeler ve sahih 

bilginin halka ulaştırılma gereği fikri aktarılmaya çalışılacaktır. 

Bu bağlamda öncelikle Akif’in fikirlerinin olgunlaşmasına zemin 

hazırlayan sosyokültürel ortam ve bu ortamda meydana gelen 

itikâdi ve kelâmi problemler üzerinde durulacaktır. Akif’in 

dönemin itikâdi problemleri ve inanca dair söylemleri uluhiyet, 

nübüvvet ve semiyyat başlıkları altında ele alınıp işlenecektir. 

Mehmet Akif’in eserlerinin toplumsal ve dini alanlarda inanç 

 
 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve Mezhepler Tarihi 

Öğretim Üyesi. 
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bağlamında tespit ettiği dini anlayıştaki yanlış uygulamalara 

getirdiği çözüm önerileri Kelâm İlmi bağlamında işlenecektir. 

Bu çalışma ile 20. yüzyılda Akif’in eserlerinde itikâdi-

kelâmi güncel dini meselelere dair yer alan yanlış inanışlarla 

Akif’in bunlara dair sunduğu çözüm önerilerine ulaşmak hedef 

edinilmiştir. Bu minvalde Akif’in halkı İslami yaşantıya 

yönlendirme amacıyla ele aldığı inanç esasları hakkında verdiği 

bilgiler anlaşılır bir dil ile okuyucuya aktarılacaktır. Bu 

çalışmayla Kelâm ilmi bağlamında Akif’in eserlerinde dini 

boyutta değerlendirmeye tabi tuttuğu itikâdi fikirlerin 

anlaşılması, Akif’in İslâm toplumuna dinî alanda yaptığı 

katkıların önemine değinmek amaç edinmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 1 Allah, Nübüvvet, Meâd, Şehâdet, 

Ahlak, Milli Mücadele, Kader 

 

MEHMET AKİF ERSOY'S CONTRİBUTİONS TO 

KALAM İN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL 

THEOLOGİCAL ISSUES. 

Abstract 

The 20th century is a period in which cultural and religious 

developments are inevitable for the world. Mehmet Akif Ersoy is 

one of the rare thinkers who can analyze the moral, cultural and 

religious structures of East-West civilizations comparatively. 

Even if Mehmet Akif was not considered one of the scholars of 

kalam in his own time, it is possible to come across his 

theological- kalami ideas on religious issues in his works. 

Mehmet Akif mentioned the social problems experienced in the 

Ottoman Empire and the intellectual approaches that took place 

in the issues of theology among the people in his Safahat and 

various articles he published, and he focused on these issues in 

his exegesis(tafsir) studies.  
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In this study, it will be tried to convey the idea of Akif, who 

had the opportunity to observe the East-West civilizations, that 

Muslim societies were left behind by moving away from the main 

sources of Islam against Western civilizations, that superstitions 

and innovations were introduced into religion and that authentic 

knowledge should be transmitted to the public. In this context, 

first of all, the socio-cultural environment that paved the way for 

the maturation of Akif's ideas and the theological and kalam 

problems that occurred in this environment will be dwelled on. 

Akif's discourses on theological problems of the period and belief 

will be discussed under the headings of divinity, nubuwwah and 

semiyyat(afterlife topics). Solution suggestions brought by 

Mehmet Akif's works to wrong practices in religious 

understanding that he identified in the context of belief in social 

and religious fields will be discussed in the context of Kalam.  

With this study, it is aimed to reach the wrong beliefs in 

Akif's works about current theological- kalam religious issues in 

the 20th century and the solution proposals Akif offered for them. 

Within this direction, the information given by Akif about the 

principles of belief, which he dealt with in order to guide the 

people to the Islamic life, will be conveyed to the reader in a clear 

language. In addition to this, the importance of understanding the 

theological ideas that Akif evaluated in the religious dimension 

in the context of Kalam and the importance of Akif's 

contributions to the Islamic society in the religious field were 

considered.  

Key Words: Allah, Nubuwwah, Resurrection, Testimony, 

Morals, National Struggle, Destiny 

 

GİRİŞ 
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Bu çalışmamızda gayemiz Osmanlı Devleti’nin son 

zamanlarında o mâkus tarihin sonuçların birebir yaşayan, yeni bir 

Cumhuriyet’in doğuşuna tanıklık yapan Mehmet Âkif Ersoy’un 

fikirlerini Kelâm İlmine uygun usul ve konu açısından ele 

almaktır. 

Çalışmamızda Mehmet Akif’in edebiyatçı ve düşünür 

kimliği ile din üzerine yapmış olduğu açıklamalar Kelam İlmi’nin 

üsül-ü selâse (ülühiyyet, nübüvvet ve öldükten sonra diriliş) 

bağlamıyla sınırlı kalacaktır. Mehmet Akif’in ele aldığı konular 

onun şiirlerinde ve sözlerinde yer verdiği gibi aslı korunarak 

tırnak içerisinde gösterilecektir. Daha sonra bu fikirlerin Kelamî 

bağlamları kurulmaya çalışılacaktır.  

Bu tebliği sunmamızdaki amacımız Âkif'in Kelam’a dair 

bir eseri olmazsa bile din ve dünya ilgili konularda yapmış olduğu 

izahları Kelâm İlmi minvalinde ele almaktır. 

1. Mehmet Akif’te Ulûhiyyet Düşüncesi 

Akıl sahibi her insan, kâinata baktıkları zaman mutlak bir 

yaratıcının varlığına inanmak zorunda kalmışlardır. Mutlak 

yaratıcı da materyalist ve pozitivist akımların aksine Allah’tan 

(cc) başka bir varlık değildir. Bu bağlamda “her akıllı kimse 

Allah’ı bilmekle mükelleftir.”1 İnsan fıtratı bu şekilde inşa 

edilmiştir. Çünkü yeryüzünde Allah’ın varlığını kabul etmeyen 

aşırı felsefî akımları göz önünde bulundurmazsak, insanların 

bütününe yakını Allah’ın varlığına inanmışlardır.  İnsanlar her 

zaman Allah’ın varlığı birliği ve sıfatları konusunda Kelâmî bir 

problem hassasiyetinde meşgul olmuşlardır.2 

Allah vardır. Kelâm ilminde var olan her şey anlamına 

gelen mevcudat, Allah’ın vücût sıfâtına matuf bir kelimedir. 

 
1 Nûreddîn es-Sabûnî, el-Bidâye fî Usûli’d-Dîn: Mâtürîdiyye Akaidi, çev. Bekir 

Topaloğlu, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2005), 57. 
2 Kılavuz, Ana Hatlarıyla İslam Akâidi ve Kelâm’a Giriş, 102. 
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Mahlûkatın hepsi varlığını, Vacibü'l-Vücud’a borçludurlar. Bu 

mahlûkatın yaratılmasının bir hikmeti vardır. İnsanlar bu hikmeti, 

kendilerine verilen cüz’i irâde ile bilemeyebilirler. Ancak Allah, 

ilm-i ezelisi ile her şeyin hakikatini ve sırrını bilir, onun ilminde 

hiçbir şey saklanamaz. Âkif de mısralarında varlık Allah ve ilim 

arasındaki bu müteal durumu şöyle anlatıyor: 

Boştur, hele ibret diye a’mâkı, tecessüs, 

Âyât-ı İlâhî dolu âfâk ile enfüs. 

Bunlarda tecellî eden esrâra bakanlar, 

Ümmetler için rûh-i bekâ nerdedir, anlar.1 

Şiiri günümüz Türkçesiyle yazmak gerekirse; geçmişin 

derinliklerini ibret almak için irdelemek insana fayda 

vermeyecektir. İnsanlar, âfakta ve enfûste Allah‟ın ayetlerini, 

hikmetini ve tecellilerini taşıdığını göreceklerdir. Bu işaretlerde 

ortaya çıkan sırlara bakanlar, toplumlar için sonsuzluk ruhunun 

nerede olduğunu anlayacaklar. 

Şiirde geçen ayet kelimesi, kelâm ilminde terim olarak; bir 

şeyin veya bir amacın mevcudiyetini gösteren alâmet olarak 

tanımlanır ve delil, açık alâmet, ibret, işaret ve mucize anlamını 

taşır ayrıca Kur’ân’da de surelerin belli bölümlerini de ifade eder. 

Dizelerde geçen “ayet” kelimesi, delil anlamında 

kullanıldığı düşünebilir. Kelâmda sıklıkla kullanılan ayetin 

sözlük anlamlarından biri olan delil ise ispatı vacipte kullanılan 

bir terimdir. Ontolojik delil, fıtrat, gâye ve nîzam delili ve 

kozmalojik deliller bu başlık altında incelenir.2 

Kur’an-ı Kerim bazı ayetlerinde bu delillerden şöyle 

bahseder: “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 

 
1 M.Âkif Ersoy, Safahat, hzr Ertuğrul Düzdağ, (İstanbul: Nesil Yayınları, 

2013), 419. 
2 Mevlüt Özler, “İlahi İsim ve Sıfatlar”, Kelam El Kitabı, ( Ankara: Grafiker 

Yayınları, 2012) 219. 
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gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak 

şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden 

indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde 

her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki 

emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir 

topluluk için deliller vardır.” 1 

Başka bir şiirinde Akif Allah’ın varlığını ve ona duyulan 

fıtrî duyuguyu şöyle anlatmıştır: 

Lâ-mekânlarda mısın; nerdesin, ey gâib İlâh? 

Dönerim enfüsü, âfâkı ezelden beridir. 

Serpilip kubbene donmuş, o ışık damlaları, 

Seni, yer yer arayan yaşlarımın izleridir!2 

Yüce Allah zat ve sıfatlarında mahlûkata benzemez. Eğer 

bir benzerlik olsaydı var olma hükmü bakımından mümkün varlık 

olurdu. Mümkün varlığın, varlığı ve yokluğu düşünülebildiği için 

bu da Yüce Allah’ın vacip varlık oluşuna aykırı olur ve sonradan 

yaratılanlara benzerdi. Bu benzerlik birçok sıfata aykırı olduğu 

gibi kıdem sıfatına da aykırı olurdu. Akif zatî ve sübüti sıfatlara 

sahip olan yüce Allah’ın varlığını tüm esmasıyla beraber insan 

için inanılması gereken fıtrî bir duygu olduğunu her defasında 

dile getirmiştir.3 

Akif kelâm kitaplarında Allah’ın varlığı ile ilgili kullanılan 

ihtira, nizâm ve illet-î ğâiyye, hareket, nâmütenahi ve değişim 

delillerini ustalıkla kullanmıştır.4  

 
1 Bakara, 2/164 
2 Ersoy, Safahat, 466 
3 Özler, “İlahi İsim ve Sıfatlar”, 231; Recep Ardoğan, Delillerden Temellere, 

(İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 2014), 58; Ersoy, Safahat, 143, 175, 187, 188. 
4 Beyazîzâde Ahmet Efendi, el-Usûlü’l-Münîfe li’l-İmâm Ebî Hanîfe, nşr. İlyas 

Çelebi, (İstanbul: MÜİFY, 2000), 43-44; Ahmet Saim Kılavuz, Ana 

Hatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm’a Giriş, 93-94; Ebû Mansur el-Mâtürîdî, 

Te’vîlâtü’l Kur’an, çev. Bekir Topaloğlu-Kemal Sandıkçı, ed. Yusuf Şevki 
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Eserlerinde Allah’ın isim ve sıfatlarını sıklıkla kullanan 

Akif, başka dillerde kullanılan isimleri de kullanmakta bir beis 

görmemiştir. Türkçede kullanılan Yezdân, ve Farsça’da 

kullanılan Huda isimlerini Allah için kullanmıştır. Allah için 

kullanılan isimler Ehl-i sünnet’e göre tevfikidir. Mu’tezile’ye 

göre ise caizdir.  Kelâm ilminde Allah’ı kastetmek için vacib ve 

kadîm terimleri kullanılmıştır.1 Makdisî, bütün insan 

topluluklarında kendilerine ait dillerinde Allah’a mahsus 

isimlerin bulunduğunu çeşitli örneklerle anlatmaktadır.2 

Akif insan hürriyyeti bağlamında kader ve tevekkül 

üzerinden Allah’ın varlığı minvalinde kulun sınırlarından 

bahsetmektedir. Bu temel konuyu insan fiilleri, insan hürriyeti 

başlığı altında Kelâm ilmi ele almıştır. Bu başlık altında insan 

fiillerinin yaratıcısı tartışılır. İnsan fiillerinin faili, insan mı, Allah 

mı?  Konusu mezhepler tarafından farklı yorumlanmıştır. Kelam 

ilminin temel problemlerinden biri olan kader ve kaza konusuna 

Mehmet Akif içinde yaşadığı asrın problemleri bağlamında 

ustalıkla değinmiştir. 

İnsan fiilleri konusunda bazı düşünürler kulun, fiillerini 

gerçekleştirmesinde hiçbir etkisi yoktur. O tıpkı rüzgârın 

önündeki bir kuru yaprak gibi iradesiz ve güçsüzdür. Rüzgâr 

hangi yöne savurursa yaprak o yöne doğru gider. Allah ne dilerse 

kul onu yapmaya mahkûmdur. İnsanın bu konuda bir seçim 

yapma hürriyeti veya başka bir iradede bulunma seçeneği yoktur. 

Bu görüşe göre insanın imtihana tabi tutulması anlamsız hale gelir 

ve bundan dolayı insan güç yettiremeyeceği durumlarla da 

yükümlü tutabilir. İslam alemi için adeta bir pranga olan bu fikre 

Akif karşı çıkar ve şöyle der:  

 
Yavuz, 2. baskı, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017), 2: 264 Bkz. Ersoy, Safahat, 

143, 196, 218 vd. 
1 Yusuf Şevki Yavuz, “İlâh”, DİA, 22, /64; Bekir Topaloğlu, “Allah”, DİA, 

2/472-476. 
2 Bk. Makdisî, el-Bed’ ve’t-Tarih, 1/57-64. 
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“Kadermiş!” Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru; 

Belânı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu. 

Taleb nasılsa, tabî’î, netîce öyle çıkar, 

Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var? 

“Çalış!” dedikçe şerîat, çalışmadın, durdun, 

Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun! 

Sonunda bir de “tevekkül “ sokuşturup araya, 

Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya!1 

Savaş yılları Âkif’in cebrî ifadeler kullanmasına sebep 

olduğu görülmektedir. “Içimizdeki beyinsizlerin işledikleri 

yüzünden, bizi helâk eder misin Allâh’ım?...”ayetinin ilhamı ile 

yazılmıştır. Felaketlerin bitmediği yıllarda Allâh’ın yardımının 

neden gelmediği sorgulamıştır.2 İslam’a ve Müslümanlara 

yapılan zulümler karşısında şairin üzüntülü olduğu, yüreğinin kan 

ağladığı ve “Mâlike’l Mülk”e kalbini açarak samimi ifadelerle 

içini döktüğü anlaşılmaktadır. Akif bir şiirinde şöyle der: 

Eşhâsı da bâzîçe-i âvâre-i kudret! 

Cânîleri, kâtilleri meydana süren sen; 

Cânîdeki, kâtildeki cüret yine senden! 

Sensin yaratan, başka değil, zulmeti, nûru; 

Sensin veren ilham ile takvâyı, fücûru! 

Zâlimde teaddîye olan meyl nedendir? 

Mazlûm niçin olmada ondan müteneffir? 

Âkil nereden gördü bu ciddî harekâtı? 

Câhil neden öğrenmedi âdâb-ı hayâtı? 

Bir fâilin icbârı bütün gördüğüm âsâr! 

Cebrî değilim. . . Olsam İlâhî ne suçum var?3 

Bu şiirde insanların Allah’ın elindeki oyuncaklar gibi 

nitelemesi, canileri ve canilerdeki cesareti belirleyen gücün, 

 
1 Ersoy, Safahat, 229. 
2 Ersoy, Safahat, 187. 
3 Ersoy, Safahat, 17. 



V. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu 

233 

 

Allah’a nispet edilmesi, takva ve fücuru Allah’ın ilham ettiği, 

bütün bu olanların, zoraki bir güçle olduğu ifade edildiği 

görülüyor. Kelâm ilminde bu tür cümleleri kuran kimselerin cebri 

olduğuna kanaat getirilebilir. Ancak Mehmed Âkif, satırların 

sonunda cebri olmadığını ifade ediyor. Bu tür bir şiir yazmasının 

sebebi şudur: Kendinin bütün gayretlerine rağmen, bir belanın 

henüz bitmeden diğerinin yaşanması gibi karşısında gücünün 

yetmediği anlarda maddi olmayan konularda Cebriliğe varacak 

derecede “Müdahaleci bir Allah’ı” özlemektedir. İsyan 

derecesine varan kahrı onda adeta teslimiyete dönüşmektedir.  

Bir kişiye güvenmek, onu kendi yerine vekil tayin etmek 

anlamına gelen “tevkil” kökünden “vekil” türetilmiştir. 

“tevekkül” kelimesi ise birinin işini üstüne alma, birine güvence 

verme, birine işini havale etme, ona güvenme manasına gelir.  

Mehmed Âkif tevekkülüiman ile irtibatllandırmış onu 

imanın bir alameti olarak dizelerinde şu şekilde dile getirmiştir. 

Tevekkül öyle yaman bir şiâr-ı îmandı, 

Ki kahramân-ı fezâil denilse şâyandı. 

Akif tevekkül anlayışını süistimal eden insanları dine en 

rezil oyun oynayanlar olarak görmekte ve bunu şirk olarak 

değerlendirmektedir.  

Senin bu kopkoyu Şirkin sığar mı îmâna? 

“Tevekkül” öyle “tahakküm” demek mi Yezdân’a?   

2. Mehmet Akif’te Nübüvvet Fikri  

Peygamberlere iman inanç esaslarındandır. Kur’an’da 

peygamberlere iman ile ilgili birçok ayet bulunmaktadır. 

Peygamberlik, “Allah ile kul arasında elçilik yapma” anlamına 

gelen Farsça bir kelimedir. Arapça’da peygamber “nebi” ve 

“nübüvvet” olarak geçer. Peygamberler Allah ile kul arasında 

elçilik yapar, kullara örnek olup öncülük etmektedirler. . Hem 
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dünyada hem de ahirette mutlu olmak  için Allah‟ın emir ve 

yasaklarını insanlara ulaştıran kişiye peygamber denir.1 

Mehmet Âkif şiirlerinde peygamberlerin yüceliğini 

peygamberimizin şahsında dile getirmiş şöyle izah etmiştir: 

“Sultân-ı Rusül, ġâh-ı Mümecced’sin, efendim! 

Bîçârelere devlet-i sermedsin, efendim! 

Menşûr-i “Le amrük”le müeyyedsin, efendim! 

Dîvân-ı ilâhî’de ser-âmedsin, efendim! 

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed‟sin, efendim! 

Hak‟tan bize Sultân-ı Müebbed‟sin; efendim!” 

Âkif bu şiirinde Kelami bir proplem olan Peygamberlerin 

üstünlüğü meselesine ayette olduğu üzere peygamber 

efendimizin ömrüne yemin ederek onun üstünlüğüne de telmihte 

bulunmuştur. Cumhur-u ulemaya göre peygamberimiz ilk sırada 

olmak üzere Ulu’l Azm Peygamberler  sıralaması şöyledir.  Hz. 

Nuh,  Hz. İbrahim,  Hz. Musa,  Hz İsa.2  

  Mehmed Âkif Ersoy toplumlara peygamberlerin 

gönderilmeden önceki durumlarının vehametini özellikle Arap 

toplumunda dünyaya gelen Hz. Peygamber üzerinden örnek 

göstererek peygamberlik ve dinin lüzümünü şöyle anlatmaktadır. 

Sırtlanları geçmişti insanlar yırtıcılıkta; 

Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi! 

Kargaşa bütün ufukları sarmıştı dünyanın, 

Salgındı, bugün Doğu’yu yıkan, bölücülük derdi. 

Peygamberlerden önceki hayatı bu şekilde dile getiren Akif 

peygamber sonrası toplumu ise şu şekilde dile getirmektedir.  

 
1 Ebü’l-Mu ‘în Meymûn b. Muhammed en- Nesefî, Tabsıratü’l-Edille fi 

Usûli’d-Din, thk. Hüseyin Atay, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayınları, 2004), 1/22-23; Karadaş, İslâm’ın İnanç Yapısı, 38-39. Veysi 

Ünverdi, “Mu ‘tezile’de Peygamberlerin İsmeti”, Din Bilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi, C. 15, S.1, (2015), 79-107. 
2 Osman Karadeniz, “Nübüvvet ve Vahy”, Kelam El Kitabı, (Ankara: Grafiker 

Yayınları, 2012), 348. 
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Âlemlere Rahmetti, evet, apaçık Şeriati, 

Kanatlarını adalet isteyenlerin yurduna gerdi. 

Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep; 

Borçludur ona toplumu, borçludur ona ferdi. 

Mehmed Âkif diğer bir şiirinde Peygamberlerin ismet 

sıfatıına matuf Hz. Peygamber’in masumiyetini şöyle dile 

getirmiştir.   

Derken, büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz, 

Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi! 

Bir nefhada insanlığı kurtardı o ma’sûm. 

Bu şiirde ma’sum kelimesi ismet kelimesinden 

gelmektedir. Kelam ilminde ma’sum “engel olmak, gelebilecek 

zararları bertaraf edip korumak” anlamına gelen “asm” kökünden 

türemiş olup peygamberlerin Allah tarafından günah işlemekten 

korunması” demektir.1  İslam âlimleri masumiyetin zamanı 

konusunda ihtilaf peygamberlerin masumiyeti konusunda ise 

ittifak etmişlerdir.  Ebu Hanîfe; peygamberlerin küçük 

günahlardan korunduğu ve masumiyetin peygamber olarak 

gönderilişten sonraki dönemi kapsayacağını ifade etmiştir. 

Maturidî ise göre  “Masumiyet peygamberlerin imtihana tabi 

tutulmasına engel değildir.” Peygamberlerde de masumiyetle 

birlikte bir irade ve nefs mevcuttur. 2 

3. Sem’iyyât Bahisleri 

İnsanın inanç hayatının her anı ve hele ölümden sonraki 

evresi ahiret kıyamet melek ve insan ilişkisi üzerine inşâ 

edilmiştir. Materyalist felsefenin aksine bütün semavî ve ilahî 

 
1 Ulvi Murat Kılavuz, Ahmet Saim Kılavuz, Kelâma Giriş, 133-135; Topaloğlu 

– Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 163. Veysi Ünverdi, “Mu ‘tezile’de 

Peygamberlerin İsmeti”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. 15, 

S.1, (2015), 79-107. 
2 Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidî, 110. 
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dinlere göre bu dünyanın ve hadis olan bütün varlıkların sonu 

vardır.1   

Kur’ân’da her defasında dünyanın bir imtihan yurdu olduğu 

açıklanmıştır. Haklı ile haksızın, âdil ve zâlimin anlaşılması için 

âhiret hayatı gereklidir. Şairimiz Mehmed Âkif bu durumu şöyle 

dile getirmiştir.  

Şu fânî zindegâniyle hayât-ı câvidânî’nin, 

Telâkî-gâhıdır makber denen son menzil-i ârâm. 

Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı; 

Evet, bir ömr-i sânî var: Değil hilkat abes mâdâm.2 

Bu mısralarda Âkif,  âhiretin gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

Ahiret hayatının gerekliliği imani bir akidedir. İnsanın yeryüzüne 

gönderiliş gayesi ve şekli birçok felsefi ekol tarafından merak 

edilip ele alınmıştır. Kelâm âlimlerine göre insan beden ve ruhtan 

meydana gelmiş ikili bir yapıdır. İnsan ruh evresinden sonra, 

beden ile birleşip dünya hayatına başlamaktadır. Öldükten sonra 

da yeniden dirileceği güne kadar kabir, dirildikten sonra da ahiret 

hayatını yaşayacaktır.3  

Ahirette beklenilen konulardan bir tanesi şefaat olmuştur. 

Birinin önüne düşüp işlerini görmek, onun için için af dilemek” 

anlamına gelen şeytan  “günahkâr müminin affedilmesi, günahı 

olmayanların ise derecelerinin yükseltilmesi için izin verilen 

kimselerin, Allah nezdinde aracılık yapması” anlamına gelir.4 

Mu’tezile’ye göre “ilâhi adalete aykırı olacağı” için şefaat 

caiz değildir.  Ehl-i Sünnet’e göre peygamberlerin şefaâti caizdir. 

Allah hiçbir sebep olmaksızın nasıl ki kullarını günahlarını 

 
1 Topaloğlu, Allah’ın Varlığı, 159-164; Hilmi Ziya Ülken, Tarihi Maddeciliğe 

Reddiye, İstanbul: 1951, 1-23; M. Sait Özvarlı, Kelâmda Yenilik Arayışları, 

27-37. 
2 Ersoy, Safahat, 117. 
3 Cağfer Karadaş, İslâm Düşüncesinde Ahiret, s. 49; Topaloğlu vd., İslâm’da 

İnanç Esasları, 265. 
4 Kılavuz, Ana Hatlarıyla İslam Akâidi ve Kelâm’a Giriş, 343. 
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affedebiliyorsa, peygamberlerin ve velî kimselerin de duasıyla 

onlara şefaât edebilir.  Peygamber “Benim şefaâtim ümmetimden 

büyük günah işleyenler içindir”1 demiştir.  

İnsanın öldükten sonra karşılaşacağı durumlardan bir tanesi 

de Ru’yetüllah olup Kelâm alimleri bu durumu tartışmışlardır. 

Ru’yetullah, “Allah’ın görülmesi, cennet ehlinin Allah‟ı gözleri 

ile görmesi” anlamına gelir. Ehl-i sünnete göre; Allah’ın ahirette 

cennet ehline keyfiyeti bilinmeksizin görülmesi haktır.  

Mü’tezileye göre ise Allah’ıın ne bu dünyada ne de ahirette 

görülmesi mümkün değildir. Cumhuru ulemaya göre caiz 

olmasının en güçlü delili; Kur’ân’da geçen “O gün bazı yüzler 

vardır ki; ışıl ışıl parıldayacaktır. Onlar Rablerine bakıp dururlar.” 

ayetidir. 2 

Mehmed Âkif de Allah‟ın Ahirette görüleceğini “Merhum 

İbrahim Bey” adlı Şiirinin aşağıdaki dizelerinde İbrahim Bey’e 

hitap ederek durumu şöyle tefsir etmiştir. 

“Gerildi beynimizde bir sonsuz perde; açıldı ancak senin 

Azametinin önünde, Allah‟ın cemalini göreceğin âlem.” 

Şair “âlem” yani “ahiret” mevsufuna Allah’ın cemâlini 

göreceğin cümlesini sıfat olarak kullanmıştır. Burada ahireti 

değerli kılan en önemli unsurun ru’yetullah olduğunu çıkarmak 

mümkün olabilir.3 

SONUÇ 

Mehmed Âkif Ersoy, Osmanlı döneminde yaşamış, 

Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş en önemli 

mütefekkirlerden biridir. Yaşamış olduğu dönem savaş yılları 

olduğu için birçok acı, sıkıntı ve meşakkatı İslam alemi ile 

 
1 Ebû Davûd, Süleyman b. El-Eş’as, Es-Sünen, (Kahire: 1952), “Sünnet” 11. 
2 Mâtürîdî, Kitabu’t-Tevhid, 100. Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidî, 163. 
3 Ersoy, Safahat, 422. 
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beraber geçirmiştir. Bu dönemde gördüğü birçok yanlış algıya 

karşı çıkmış itikadi ve Kelamî problemlere değinmiştir.  

Âkif Kelam bilgini olamamakla beraber bir şairin duygu 

yüklü hitabeti ve hisseden bir kalp ile bu dönemde oluşan yanlış 

dini algıyı tenkit etmiştir. Hem günümüz ve gelecekteki nesiller 

için Ehl-i sünnet inancı üzerine sarfettiği şiirler, sözler ve fikirler 

rehber niteliğindedir. 

M. Âkif 'in eserleri incelenirken onun Mâturîdî ekolu 

çizgisinde ilâhiyyât, nübüvvet ve semiyyât konuları üzerinde 

durduğu görülmektedir. Akif’in bazı şiirlerinde cebrî ifadeler yer 

alsa da gördüğü asrın dehşeti karşısında özgür iradesini bir dua 

misali Allah’a bırakmak arzusunun şairlik nehafetinde sunulan 

bir ifadeden öteye geçmediği anlaşılmaktadır. İslam tarihine ve 

islam medeniyetine son derece vakıf olan Akif bunalan toplum 

içerisinde adeta Müslüman halkın terennüm eden dili, konuşan 

kalbi, sesli düşünen aklı olmuştur. Bu nedenle akaid ve Kelam’a 

dair birçok proplemin şairane üslübünü Ehl- sünnet çizgisi 

minvalinde Akif’in eserlerinde görmek mümkündür. 

Müslüman toplumu içinde bulunduğu zor durumdan Akif 

Matûrîdî ekolün fikirleri çizgisinde, Kur’an ışığında aydınlatmayı 

amaçlamıştır. Müslümanların kurtuluş reçetesi olarak dönemin 

problemlerine bir Kelâm alimi hassasiyetinde Kur’ânî çözümler 

üretmiştir.  Şiirlerinde küfrün dünyayı adeta kasıp kavurduğu o 

dönemde Allah’a inanmanın gerekliliğini, varlığının delillerini 

güçlü bir şekilde dile getirmiştir. Eserlerinde Kelam’ın ana 

konuları olan kader, tevekkül, iman ve yeis, ahiret, şefaât, şirk ve 

küfür konularını incelemiştir. Müslümanların tembelliğine sebep 

olan, Müslümanları tefrikaya sürükleyen yanlış düşüncelere ise 

karşı çıkmıştır. Akif eserlerinde birlik ve beraberlik, kardeşlik, 

sabır, adalet, çalışma, azim, ilim ve bilim gibi konuları işleyerek 

Kelam İlmi’nin hedef olarak insanlara vermek istediği amaç 

doğrultusunda toplumu aydınlatmıştır. 
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Akif Kelam İlmi’nin temel kaynağı olan Kurân ile beslenen 

rahmanî bir akılla eserlerinde hurafalerle mücadele etmiş; dini 

doğru anlamanın, insanları tekrar dinamik bir yapıya 

döndüreceğini dile getirmiştir.Akif yeniden dirilişin nesli için 

“Asım’ın Nesli” olarak bahsetmiştir.  

M. Âkif Ersoy Osmanlının çöküş döneminde yaşamış 

Kur’an’ın insanlığa göstermiş olduğu hedefi, Kelam İlminin 

incelikleri doğrultusunda Şair ve Edebiyatçı kimliği ulaştırmaya 

çalışan önemli şahsiyetlerden bir tanesi olmuştur. Akif İslam 

aleminin inanç sistemi üzerinde Kur’ân ekseninde tekrar 

düşünmüş inandığını savunmuş, dikkat edilmesi gereken konular 

hususunda milleti, siyaseti ve alimleri yeniden düşünmeye, önem 

vermeye ve dikkatli olmaya davet etmiştir. Kelâmî bir araştırma 

olarak ele alınan bu çalışmamızda Akif’in esrleri ‟Usûl-ü selase” 

minvalinde ele alınmıştır. Bu araştırma neticesinde Akif’in 

Kelam İlmine dair müstakil bir çalışması görülmemekle beraber 

eserlerinde Kelami konulara yer verdiği anlaşılmıştır.  
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3. OTURUM 

MEHMET AKİF ERSOY’DA MİLLET VE ÜMMET 

BİLİNCİ 
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İMANDA AİDİYET BİLİNCİ AÇISINDAN ÂKİF'İN IRK 

VE ÜMMET OLGUSUNA YAKLAŞIMI 

Recep ARDOĞAN* 

 

Özet 

Kelamcıların tartışmaları ve din bilimlerinin verileri 

ışığında yaklaşıldığında, kanaatimizce, imanın dört boyutu 

olduğu tespit edilebilir: 

1. Dinî inancın akılla temellenen bilgi boyutu 

2. Dinî inancın duygularla bütünleşen irade boyutu 

3. İmanın motive ediciliği 

4. Dinî inancın insana kimlik sağlayıcılığı  

Din, sosyal alanda da insana bir kimlik sağlar. Bu 

özelliğiyle, toplumun kimliğinin ve medeniyetin ben bilincinin de 

temel bir unsurudur. İmandaki Allah'a aidiyet duygusu, aynı 

zamanda Allah'ın dostları olan müminlere aidiyetle, onları veli 

edinmekle, onları sevmekle tamamlanır. İslam Peygamberi'nin 

(a.s.) siretinde kardeşlik hem mikro hem de makro ölçekte 

kaşımıza çıkar. Hicret öncesinde, Mekke'de Müslümanlar 

arasındaki kardeşleştirme ve Hicret sonrasında her muhaciri 

Ensar'dan biriyle kardeşleştirme (musahiplik), bunun mikro 

ölçekteki örnekleridir. Makro ölçekte ise tüm Müslümanlar 

birbiriyle kardeştir. 

Mehmet Âkif' de şiirlerinde tüm Müslümanların kardeş 

olduklarına ve birlik içinde olmaları gerektiğini vurgulamıştır. 

Âkif'in dikkat çektiği önemli bir hakikat, bir milletin benliğini ve 

kimliğini kaybetmemesi gerektiğidir. Güçlü bir toplumsal doku, 

bireylerin birlik içinde olma kuralını şart kılar. Bu da bir dinî 

inanç ile en aktif düzeyine ulaşabilir. Bu nedenle Âkif,  tüm 
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Müslümanların tevhid bağıyla vahdet içinde olmaları gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

Âkif’in şiirlerinde tekrarlanan kan, soy ve ırk ise biyolojik 

anlamda değil, sosyolojik anlamda; bilinçli olarak benimsenen bir 

özelliktir. Onun şiir ve yazılarında, Müslümanların cehaleti, 

ataleti, ye'si, yoksulluğu; dini anlama ve yaşama noktasında 

dejenerasyon hâli; Kur'an ve sünnetin insanlığa sunduğu değerler 

manzumesi, ilkeler ve hükümlerden uzaklaşma; bunlara ilaveten 

bunun sonucunda Müslümanların vahdet yerine ulusçuluk 

temelinde tefrika içine düşmesi, İslam dünyasının geri kalmışlık 

yanında Batı ülkelerinin işgali altında olması gibi akut sorunlar 

ve bunlara çözüm arayışı bir "dış bağlam" olarak yer alır. 

Unsuriyyet ve kavmiyyet fikri olarak ifade ettiği ırkı ideolojiyi; 

tefrikayı ve Batı taklitçiliğini reddeden Âkif’in da amacı, 

insanlara İslam ile yoğrulmuş bir millet şuuru kazandırmak, 

tarihin altın sayfalarından model göstermek ve tarihten gelen 

kahramanlık ruhunu harekete geçirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Aidiyet, ırkçılık, İslam, ümmet, 

vahdet 

 

ÂKİF'S APPROACH TO THE CASE OF RACI AND 

UMMAT IN TERMS OF AWARENESS OF BEGINNING 

IN FAITH 

Abstract 

When approached in the light of the discussions of Muslim 

theologians and the data of religious sciences, in our opinion, it 

can be determined that there are four dimensions of faith: 

1. The knowledge dimension of faith based on reason 

2. The will dimension (i.e. voluntarily choice) of faith that 

integrates with emotions 
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3. The motivatetiveness of faith to good deeds 

4. The sociological reflection of faith as upper identity. 

Religion also provides an identity to people in the social 

field. With this feature, it is a fundamental element of the identity 

of the society and the self-consciousness of civilization. The 

sense of belonging to Allah in belief is completed by belonging 

to believers, who are also Allah's friends, by taking them as 

brothers and loving them.  

In the course of the Prophet of Islam "brotherhood" emerges 

in both micro and macro scales. The fraternization 

(companionship) among Muslims in Mecca before the Migration 

and the fraternization of each Muhajir with one of the Ansar after 

the Migration are examples of this on a micro scale. Becides, on 

the macro scale, all Muslims are brothers to one another. 

Mehmet Âkif Ersoy also emphasized in his poems that all 

Muslims are brothers and that they should be in unity. An 

important truth pointed out by Âkif is that the Muslim nation 

should not lose its self-consciousness and identity. A strong social 

structure necessitates the rule of individuals to be in unity. This 

process can reach its most active level with a religious belief. For 

this reason, Akif emphasizes that all Muslims should be in unity 

with the bond of tawheed. 

The blood, lineage, vein and race repeated in Âkif's poems 

are not biological but sociological; It is a moral trait that is 

deliberately adopted. 

In his poems and writings, the basic and acute problems of 

Muslims and the search for solutions to them take place as an 

"external context". 

Among these problems are ignorance, laziness, despair, 

poverty; degeneration at the point of understanding and living 

Islam; becoming distant from of values, principles and provisions 
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that the Qur'an and the Sunnah present to humanity; as a result of 

this, moving away from the unity and felling into conflict and 

separation, the backwardness of the Islamic world and in addition 

to all these, becoming under the occupation of Western countries. 

Mehmet Âkif Ersoy's purpose is to give people a national 

consciousness kneaded with Islam, to show a model from the 

golden pages of history and to activate the spirit of heroism from 

history. In this context Âkif rejects the conflicts between the 

Muslims, Western imitation and the racist ideology that expressed 

in his poetry as “unsuriyyet” and “kavmiyyet”.  

Keywords: Belonging, racism, Islam, ummah, unity 

GİRİŞ 

İslam'a göre tüm insanlar, bir değişme olmaksızın aynı 

yaratılış özelliği yani fıtrat ile yaratılmışlardır. Her insan, diğer 

tüm insanlarla aynı konum ve değerdedir, aynı haklara ve 

yükümlülüklere sahiptir. Irk temelinde insanlar arasından 

ayrımcılık yapılamayacağı gibi insanların gelir ve kültür 

durumları, üstlendikleri sosyal roller de onlar arasında bir değer 

farklılığı oluşturmaz. Ayrıca, İslam, Müslümanlar arasında bir 

kardeşlik bağı tesis eder. Oysaki İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif 

Ersoy'un yaşadığı dönemde, Osmanlı Devleti sınırları içinde ve 

genel olarak tüm İslam dünyasında ayrılık hareketleri yaşanıyor; 

bu hareketle istilacı Batı ülkelerine yarıyor ve İslam memleketleri 

güç kaybediyordu. İşte bu tebliğde Mehmet Âkif Ersoy'un mevcut 

tabloyu nasıl okuduğu, şiirlerinde sorunu nasıl dile getirdiği ve 

önerdiği çözümün ne olduğu ele alınacaktır. Bu bağlamda onun 

birlik-tefrika, ırk, kan, kavmiyet, unsuriyet, asabiyet, millet, 

milliyet kavramlarına nasıl yaklaştığı ortaya konacaktır.  

1. İmanın Sosyolojisi: Aidiyet ve Kimlik Bilinci  
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İslam'ı bir inanç olarak benimsemek, onu hayat tarzının 

temeli yapmak, insanda köklü değişimlere yol açar. İslam'da 

imanın gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmesi beklenen bu 

değişim, imanın yapısal özellikleri gereğidir. Kelamcıların 

tartışmaları ve din bilimlerinin verileri ışığında yaklaşıldığında, 

kanaatimizce, imanın dört boyutu olduğu tespit edilebilir:1 

1. Dinî inancın akılla temellenen bilgi boyutu 

2. Dinî inancın duygularla bütünleşen irade boyutu 

3. İmanın motive ediciliği 

4. Dinî inancın insana kimlik sağlayıcılığı  

İman, bir inançta karar kılmak, kendini o inançla 

tanımlamak ve o inancı kimlik olarak benimsemektir. Kimlik, 

kişinin kendine ilişkin algı ve değer bilincini ifade ettiği gibi aynı 

zamanda onun diğer bireylerden ayırt edilmesini sağlayan 

sosyolojik bir kavramdır.  

Din, sosyal alanda da insana bir kimlik sağlar. Özünü 

oluşturma, gelişme ve dünyayı imar etme noktasında insana ve 

insanlığa kılavuzluk eder. Akılla temellenen ve duygularla 

bütünleşen inanç boyutu ve bu inancın bireyin duyguları, 

düşünceleri ve niyetleri üzerindeki derin etkileriyle din, dindar 

insanın kişiliğinin önemli bir unsurudur. Kişinin davranışlarına 

ve yaşam tarzına; toplumla ilişkilerine, toplumsal hareketlere yön 

veren objektif tezahürleriyle toplumsal alanda bazen kültürel bir 

motif bazen toplumsal değişim ve hareketlerin bir motivasyonu 

olarak karşımıza çıkar. Bu özelliğiyle din, bir toplumun 

kimliğinin ve bir medeniyetin ben bilincinin de temel bir 

unsurudur.  

 
1 Tebliğin imanın yapısal özellikleri ile ilgili bu bölümündeki tahlil ve 

sentezlerde yazarın "Delillerden Temellere" (klm Yay., İst. 2018) ve 

"Temellerden Topluma" (klm Yay., İst. 2016) isimli kitaplarının ilgili 

bölümlerinden yararlanılmıştır. 
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Dindarlığının odağındaki iman, dinî akideyi kimlik olarak 

benimsemektir. İmandaki ikrarın da asıl manası budur.1 Açıkçası, 

ikrar, hakikat bilgisinde karar kılmak, kendine en üst kimlik 

olarak iman ve İslam'ı seçmektir.2 Bu aynı zamanda bir aidiyettir. 

İmandaki aidiyetin de iki boyutu vardır.  

1.1. Allah'a Aidiyet 

İman, inanan insanın, Allah’a ait olduğunun şuuruna 

ermesidir. Allah’ın kulu olarak O’nun mülkü içinde O’nun 

mülkünün bir parçası olarak yaşadığının; kısaca sahibinin ve 

malikinin, Yüce Allah olduğunun farkında olmasıdır. 

Allah'a aidiyet ve O'na tevekkül, strese, depresyona karşı 

bir güvence ve sığınak sağlar. Allah'a dayanma, güvenme ve 

bağlanma, bireyin sosyal hayatta edindiği herhangi bir gruba 

aidiyet hissinden de oldukça farklıdır. Çünkü, sosyal gruplar ve 

dostlukların, özellikle bir hobi paydaşlığı gibi tek bir ortak 

noktada buluşmanın kazandırdığı aidiyet duygusu, kişi bir başına 

kaldığı zaman işlevini yitirir. Oysa, Allah inancıyla gerçekleşen 

aidiyet duygusu, kalabalıktan yalnızlığa, aşırı hareketlilikten 

durgunluğa her zaman için etkindir. Allah’a aidiyet, bireyi 

taşkınlıktan ve megalomaniden uzak tutar. Mümin için strese ve 

depresyona karşı bir güvence ve sığınak sağlar:  

 
1 “İkrar" sözcüğü, “ ُّقَرَّ يَقِّۜر” fiilinden gelir. İkrar iki şekilde olur:  

Birincisi, haber vermedir. Bu açıdan o tasdik, şahadet vb. lafızlar gibidir. 

Fıkıh’ta "ikrar" bu anlamdadır.  

İkincisi, iltizamın, bir sorumluluğu üstlenmenin ve bağlılığın oluşturulmasıdır. 

Örneğin, Âl-i İmran 3/81. ayette ikrar iman ve Hz. Rasül'e yardımı üstlenme 

ve buna bağlılıktır. Ayetteki "'...Onlar, 'Kabul ettik' demişlerdi..." 

ifadelerinde de ikrar, kuru bir söz, yalnızca haber vermekten ibaret değildir. 

(İbn Teymiyye, el-İmânü’l-Evsad, 89.) 
2 Anadolu Alevîliğinde de ikrar, yukarıda açıklanan anlama yakın bir ikrardır. 

Yani ikrar, kendini tanımlamak, ikrar ettiklerine benliğiyle bağlanmak ve 

onları kendisi için bir yol olarak benimsemektir. “İkrar vermek” misak, ahit 

söz vererek kendini bağlamaktır. İlk misaktaki sözüne, dünya hayatında bağlı 

kalmaktır. 
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“Onlar; başlarına bir musibet gelince, ‘Biz şüphesiz 

Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz’ derler (  إِذَا الَِّذيَن 

ِ  َوإِنَّـا إِلَْيِه َراِجعونَ  ِصيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا ِِلّ ”.(أََصابَتُْهم مُّ
1  

1.2. Müslüman Toplumuna Aidiyet 

İmandaki Allah'a aidiyet duygusu, aynı zamanda Allah'ın 

velileri/dostları olan müminlere aidiyetle, onları veli edinmekle, 

onları sevmekle tamamlanır. Şüphe ve tereddüt uzak bir iman 

bağıyla İslam toplumuna aidiyet hissiyle kemâle erer. Mazlumun 

yanında olan bir İslam kardeşliğiyle temayüz eder. İmanın bu 

yönüne, pek çok hadiste işaret edilir:  

“İman etmedikçe cennete girmezsiniz, Birbirinizi 

sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız (   ََ لونَُ خَْ دََ تال  

ََ ابُّ ـوا َُ ح َُ وا حتى ت َْ مِ ـن َُ وا وال تُ ـؤ َْ مِ ـن  ََ ى تُ ـؤ َّ ََ  حت  ََ ة َّ  2"...(الجن

"İnsan yâreninin dini üzeredir. O hâlde her biriniz, kimi 

yâren edindiğine baksın ( ر  َُ ظ ـنْ ـيَ َْ لـه َف َِ ليلََ خ  َِ على دين  َُ لَُ الرج

 َُ َِ ل  ََ ال  َُ خ َْ   ي ََ ن َُ م م  َُ ك  3".(أحد

"Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, 

bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün 

vücut, rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisi ile meşgul 

olduğu gibi, Müslümanlar da birbirlerine yardıma 

koşmalıdır!"4  

Dolayısıyla iman, ümmet şuurunu getirir. Müslümanda 

kendisinin İslam’a mensup, İslam toplumunun bir ferdi, ümmet-i 

Muhammed’in bir bireyi olduğu bilincini inşa eder. 

Dünya Müslümanlarının bir ferdi olduğunun bilincinde 

olması, İslam’ı, Müslümanlığı bir kimlik olarak benimsemesi 

demektir. Bu kimlik onun en üst kimliğidir. Müslümanlık dışında 

 
1 Bakara 2/156. 
2 Müslim, “İman", 54. 
3 Tirmizî, Zühd, 32. 
4 Müslim, Birr ve Sıla, 66. 
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her kimlik bu kimliğin altındadır ve bu kimliğe göre şekillenir. 

Türklük, Araplık, Doğululuk, Avrupalılık, taraftarlık, partililik, 

akademisyenlik, sanatçılık, öğrencilik gibi alt kimlikler vardır. 

Ama bunların hiçbiri Müslüman kimliğinin üstüne çıkamaz; 

çıkarsa imana zarar verir. 

İmanın konusu, bütün öteki hakikatlerin kendisine bağlı 

olduğu mutlak hakikat, dinî değer de tüm öteki kurallarla 

ulaşılmaya çalışılan mutlak değerdir. Bu yüzden iman; bir yandan 

bilgi, kabul ve çeşitli duygusal değişimlerle insanların iç 

dünyasında, akıl ve kalbinde başlar. İnsanı tüm benliğiyle kavrar. 

Onun benliğini ve ben bilincini şekillendirir. Müminin 

duygularına hayatiyet ve yön verir; kişilik ve karakterini sarar. 

Özünü oluşturma, varoluşunu gerçekleştirme, kemale yönelme ve 

dünyayı imar etme noktasında insana ve insanlığa kılavuzluk 

eden dindir. Din, dindarın kişiliğinin bir unsurudur. 

Duygular, düşünceler ve niyetler üzerinden amel alanına 

geçer. Başka bir ifadeyle, kişiyi salih amele motive ederek 

davranışlara ve sosyal hayata yansır. Onun benlik bilinci, 

karakterinin mayası haline gelir. Bir bilinç ve kimliğe dönüşür. 

Dolayısıyla iman, insana hem kendinde hem de sosyal alanda 

kimlik sağlar. 

Din, bir yandan bilgi, inanç ve duygu boyutlarıyla 

insanların iç dünyasında, akıl ve kalbinde başlar ve yaşanır; diğer 

yandan da direktifleri yönünde, ibadetler ve diğer uygulamalarla 

sosyal hayata yansır.1 Ayrıca, her fikir, etrafında insanları toplar 

 
1 Bununla birlikte, Batı'da Katolik kilisesiyle kurumlaşan din adamı sınıfının 

baskı ve vesayetinden kurtulmak isteyen ilim adamları ve düşünürler, dinin 

kamusal alandan bireysel alana çekilmesini amaçlamışlardır. Özellikle 

XXVI. yüzyılda doğan Protestanlık, Papa'nın dinî konumunu kabul etmemiş; 

kilisenin faaliyet alanını daraltmış, bireyin ilahî varlık ile doğrudan iletişim 

kurabilmesinin önünü açmıştır. Zamanla, dini tamamen bireysel bir olgu 

olarak alan bir eğilim; dini kavramların ve taleplerin seküler bir zemine 

aktarılmadıkça kamusal alanda dile getirilmesine karşı çıkan katı laisist 
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ve "düşünce toplulukları" ortaya çıkar. Aynı şekilde "dinî 

cemaatler"in ortaya çıkması da olağandır. Dinî cemaatler de 

mensupları arasında kardeşlik tesis eder. İslam Peygamberi'nin 

(a.s.) siretinde kardeşlik bilinci hem mikro hem de makro ölçekte 

kaşımıza çıkar. Hicret öncesinde, Mekke'de Müslümanlar 

arasındaki kardeşleştirme ve Hicret sonrasında her muhaciri 

Ensar'dan biriyle kardeşleştirme (musahiplik), bunun mikro 

ölçekteki örnekleridir.1 Makro ölçekte ise tüm Müslümanlar 

birbiriyle kardeştir: 

"Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu 

düşmanına teslim etmez.  

Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da 

onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan 

kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının 

birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah 

da Kıyamet günü onun kusurunu örter."2 

2. Mehmet Âkif'in Şiirlerinde Aidiyet ve Birlik Bilinci 

Mehmet Âkif'in şiirlerinde ve yazılarında da 

Müslümanların kardeş oldukları ve ayrılığa düşmemeleri 

gerektiğine tekrar tekrar vurgu yapılır.  

 
tutum ortaya çıkmıştır. Oysaki dinî yaşantının subjektif alanı aşarak değişik 

şekillerde objektifleşmesi, mahiyetinin gereği sosyolojik bir vakıadır. 
1 Kardeşleştirme anlamında "muâhât (المؤاخاة)" adı verilen bu olayda, Hz. 

Peygamber, Kureyş’e mensup bazı Müslümanları, azatlı köleler (mevlâ-lar) 

ile kardeş ilan etmiştir. Örneğin, Hz. Peygamber’in azatlısı Zeyd b. Hârise 

ile Hz. Hamza'yı; Ebû Huzeyfe’nin azatlısı Sâlim ile Ebû Ubeyde b. Cerrâh'ı; 

Hz. Ebû Bekir’in azat ettiği Bilâl-i Habeşî ile Ubeyde b. Hâris’i kardeş 

yapmıştır. Bununla o (s.a.v.), toplumda zayıf ve yoksul Müslümanların, 

güçlü ve varlıklı bir müslüman tarafından himaye edilmesini amaçlamıştır. 

(Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 222.) Hicret 

sonrasında da bir kardeşlik antlaşmasıyla, Mekkeli Müslümanlardan her 

birini Medineli bir Müslüman ile kardeş ilan etmiştir. (Buharî, “Edeb”, 67; 

Ebu Davud, “Ferâiz”, 17.) 
2 Buharî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58. 
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O iman ittihâd isterdi bizden, vahdet isterdi... 

Nasıl “bünyân-ı mersûs”1 olmamız lâzımsa gösterdi.2  

Akif'in millet kavramını oluşturan en önemli unsurlar inanç 

ve tarihtir. Doğrusu acısıyla tatlısıyla, günahıyla sevabıyla 

hatıralar nasıl ki kişiliğin önemli bir unsurudur. Bir millet için de 

tarih o derece hatta daha fazla önemlidir. Bu nedenle, Âkif zaman 

zaman tarihe atıfta bulunur:  

"O birkaç hayma [çadır] halkından cihangirane bir 

devlet 

Çıkarmış bir zaman dünyayı lerzan eylemiş [titretmiş] 

millet.”3 

Mehmet Âkif Ersoy'un özellikle altını çizdiği bir hakikat de 

her kavmin bir inancının bulunduğudur. İnançsız bir toplum 

olmaması, bazen kelam ilminde her insanın içine kazınmış bir 

Allah inancının bir hakikati yani insan ruhuna bunu bir marka gibi 

işleyen ilahî varlığın ispatına delil olarak gösterilir. Bazen de bir 

toplumun tek tek bireylerin sayısını aşan ve toplumda kural ve 

düzenin temeli olan sosyolojik bir unsur olarak dikkat çekilir. 

Kanaatimizce, insanı tanımlayan hakikatlerden biri de insanın 

inanan bir varlık olmasıdır. Burada "inanan varlık" derken 

kastettiğimiz, yakın sosyal çevresinin bir inancı taklit yoluyla 

(sosyalleşme sürecinde, ortak bir özelliği tevarüs olarak) 

benimsemesi değildir. İnsanın, tepki davranışlarının tahmin 

edilebilir olmasını sağlayan karakterinin; insan ve toplum 

anlayışının, hayat tarzının itikadî/felsefî/teorik temeli olarak şu ya 

da bu inancı benimsiyor olmasıdır, bu inancın onun duyuşunu, 

 
1 "Biliniz ki Allah, kendi yolunda birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf 

bağlıyarak çarpışanları sever (  بُْنيَاٌن َكاَنَُّهْم  َصفًّا  َس۪بيِل۪ه  ۪في  يُقَاتِلُوَن  الَّ۪ذيَن  يُِحبُّ   َ ّٰللاه اِنَّ 

 ayetinden alınan ve "kenetlenmiş bina" anlamına (.Saff 61/4) ".(َمْرُصوصٌ 

gelen bir terkiptir.  
2 Ersoy, Safahat, 253. 
3 Ersoy, Safahat, 65. 
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duruşunu, fikrini, niyetini, söylemini ve eylemi belirliyor 

olmasıdır. İnsanın ilkeler saptaması, bunu önce kendisi için 

zorunlu sayması, -harici bir yaptırım yokken dahi- kendisi buna 

uymanın zorunluluğunu hissetmesi de onun inanan bir varlık 

olmasının sonucudur. Yine insanın gerçek kişilik yanında tüzel 

kişilikler kabul etmesi, bunları gerçek kişiler gibi muhatap 

alabilmesi de yine onun inanan bir varlık olmasını sağlayan ruhsal 

yeteneğiyle ilişkilidir. Kural ve ilkeler saptama, bunlara uyma 

mecburiyetini hissetme, toplumda düzenin tesisi ve devamını 

sağlayan bireysel bir temeldir. Yani insan inanan bir varlık 

olmasaydı, toplumsal hayatın pek çok gereği yerine gelemez, 

insan küçük topluluklar oluşturabilse de devasa boyutta organize 

olamaz, devlet ve medeniyet kuramazdı. 

“Her cemaatten beş on dinsiz zuhur eyler bu hal 

Pek tabiidir. Fakat ilhadı [inançsızlık, ateizm] bir kavmin 

muhal 

Hangi millettir ki efradında yoktur hiss-i din? 

En büyük akvâma bir bak, dini her şeyden metin. 

Düşme ey avare millet, bunların hızlanına [başarısızlık, 

dalâlet] 

Vakıfız biz hepsinin pek muhtasar irfanına. 

Şarka bakmaz, garbı bilmez, görgüden yok vayesi [nasibi] 

Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz, bütün sermayesi.”1• 

Güçlü bir toplumsal doku, bireylerin bir olduğu ve birlik 

içinde olma kuralını şart kılar. Bu inanç en çok bir dinî inanç ile 

en aktif düzeyine ulaşabilir.  

Âkif'in dikkat çektiği bir hakikat de bir milletin benliğini ve 

kimliğini kaybetmemesi gerektiğidir.: 

Başka bir kavmin izinden yürümek, çok kere,  

Âdeta mühlik [helak edici] olur; sonra ne var, her 

millet,  

 
1 Ersoy, Safahat, 176. 
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Gözetir seyr-i tekâmülde birer ayrı cihet,  

Bir de hâtırlamıyorlar ki, umûmen beşerin,  

Daimâ koştuğu o maksada yükselmek için;..”1 

Başka milletleri taklit etmek, asimile olmak gibi tehlikeli 

bir sonuç doğurur. Bu nedenle, bir milletin benliğini ve kimliğini 

kaybetmemek için dininden, örfünden, kültür ve irfanından da 

uzaklaşmaması gerekir.  

Ayrılıkçı/kavmiyetçi düşünceler, siyasi ayrılıklardan 

kaynaklanır ve burada ayrılıkçı siyaset, fedakârlık erdemi üzerine 

değil, sahip olma arzusu ve güç istenci üzerine oturur. Sahip olma 

arzusu ve güç istenci, millet için fedakârlık erdemiyle çatıştığı 

kadar da birlik düşüncesine de karşıdır. Çünkü "ben önde 

olmayayım yeter ki biz olarak güçlü olalım!" söylemini değil 

"zayıf da olsak önde ben olayım! söylemini besler. Günübirlik 

politikalarla toplumda birlik düşüncesini zayıflatır; yol açtığı 

sorunlarla farklı kesimler arasına nifak tohumları eker.  

O îman ittihâd isterdi bizden, vahdet isterdi... 

Nasıl “bünyân-ı mersûs ” olmamız lâzımsa gösterdi. 

Peki! Bizler ne yaptık? Kol kol olduk, târumâr olduk... 

Nihayet bir denî [alçak] sadmeyle düştük, hâk-sâr olduk.2  

"Sen! Ben!" desin efrâd, aradan vahdeti kaldır:  

Milletler için işte kıyâmet o zamandır."3 

Şark’ın ki mefâhir dolu, mâzî-i kemâli, 

Yâ Rab, ne onulmaz yaradır şimdiki hâli! 

Şîrâzesi kopmuş gibi, manzûme-i îman, 

Yaprakları yırtık, sürünür yerde, perîşan. 

“Vahdet” mi şiârıydı? Görün şimdi gelin de: 

Her parçası bir mel’abe [oyuncak] eyyâmın elinde! 

 
1 Ersoy, Safahat, 151. 
2 Ersoy, Safahat, 253. 
3 Ersoy, Safahat, 385. 
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Târîhine mev’ûd-i ezelken [ezelde va’dedilmişken] 

“ebediyyet”, 

Ey, tefrika zehriyle şaşırmış giden, ümmet!1 

Arnavut milliyetçilerinin ırkçılık ve Osmanlı'dan ayrılma 

ihtirasları karşısında Mehmet Âkif Ersoy şöyle demektedir: 

"Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk,  

Bak, nasıl doğranıyor?.. Kalk, baba, kabrinden kalk!..  

Diriler koşmadı imdâdına, sen bâri yetiş…  

Arnavutluk yanıyor… Hem bu sefer pek müthiş!"2 

Diğer yandan Arapça kökenli "millet" ve "milliyet" 

kavramları güncel Türkçe'de olduğunun aksine ulus ve ulusçuluk 

anlamına değil, din ve dinî mensubiyet anlamına gelir.  

Seni tahrîk eden üç beş alığın ma'rifeti!  

Ya neden beklemiyordun bu rezil âkıbeti [yurdun 

düşmanlarca işgalini]?  

Hani, milliyetin İslâm idi... Kavmiyyet ne!  

Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine.  

“Arnavutluk” ne demek? Var mı şeriatte yeri?  

Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri!  

Arab’ın Türke; Laz’ın Çerkes’e yahut Kürd’e  

Acem’in Çinliye rüçhânı mı varmış? Nerde!  

Müslümanlıkta “anâsır” mı olurmuş? Ne gezer!  

Fikr-i kavmiyeti tel’in ediyor Peygamber  

En büyük düşmanıdır Rûh-i Nebî tefrikanın;  

Adı batsın onu İslâm’a sokan kaltabanın!”3 

Bu şiirde “Hani milliyetin İslâm idi… Kavmiyet ne!" 

mısrasında "milliyet" kavramı "kavmiyet" yani ulusçuluk-ırkçılık 

kavramına zıt olarak konumlanmaktadır. Yani "milliyet-çilik" ile 

 
1 Ersoy, Safahat, 407. 
2 Ersoy, Safahat, 163. 
3 Ersoy, Safahat, 165-166. 
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"kavm-iyetçilik" eşanlamlı değil aksine birbirine alternatif 

olgular olarak yer almakta; milliyet İslam ile 

ilişkilendirilmektedir. Ayrıca ırk temelinde üstünlük iddiası ve 

nasyonalizm, şiddetle reddedilmektedir.  

Irkçı düşünce, "Küçük ama benim olsun." düşüncesini 

süblime eder. Oysaki ortak tarih, vatan, kültür ve irfanı 

paylaştığımız etnik topluluklarla adalet ve özgürlük temelinde 

toplum, devlet ve millet olmak, bizi daha güçlü yapar. Çünkü 

başka etnik topluluklar dediğimiz, ortak bir tarihi ve aynı ülkeyi 

paylaştığımız, zaman ve mekânın birleştirdiği, komşu ve kardeş 

kıldığı insanlardır. Oysaki ayrılık, her bir etnik veya dinî 

topluluğu, emperyalist Batı karşısında yalnız ve zayıf bırakır. 

Yalnız ve zayıf olmamak, vesayet ve sömürü altına girmemek 

için yüzyıllardır beraber olduğumuz topluluklarla aramıza ayrılık 

tohumlarının ekilmesine izin vermemeliyiz. Bu nedenle Âkif de 

sanatını, Müslüman kavimler arasında zayıflamaya başlamış, 

kardeşlik ve biz bilincini yeniden tesis etmeye, bunun 

karşısındaki ırkçı ideolojiyi (unsuriyet fikri, kavmiyetçilik) ve 

onun yol açtığı tefrikayı önlemek için kullanır.  

Mehmet Akif'in üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı 

Devleti'nin, topraklarını kaybetmeye başladığı, Balkanlarda, 

Afrika’da ve Ortadoğu'da farklı ulusların Osmanlı'dan ayrılarak 

devletleştiği ve nihayetinde Osmanlı devletinin yerine Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kurulduğu bir dönemde yaşamıştır. Bu dönemde 

Osmanlı ve İslam dünyasının temel sorunu, parçalanmadır. Bu 

parçalanmada Osmanlı topraklarında 5. kol faaliyeti yürüten dış 

güçler, önemli role sahip olmuştur. Bu faaliyetlerin ideolojik 

temelini kavmiyetçilik oluşturuyordu. 

“İşte Fas, işte Tunus, işte Cezâyir, gitti!  

İşte İrân'ı da taksim ediyorlar şimdi.  

Bu da gâyetle tabîi, koşanındır meydan;  

Yaşamak hakkını kuvvetliye vermiş Yaradan.  
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Müslüman, fırka belâsiyle zebun bir kavmi,  

Medeni Avrupa üç lokma edip yutmaz mı?  

Ey cemâat, yeter Allah için olsun, uyanın!”1 

 

“Cemi'yyete bir fırka dedik, tefrika çıktı:  

Sapasağlam iken milletin erkânını yıktı.  

"Turan İli" namıyla bir efsâne edindik;  

Efsâne fakat "Gâye!" deyip az mı didindik?  

Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda?  

Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda!” 2 

 

"Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!  

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:  

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl”. 

Bir yoruma göre 'Âkif'in şiirlerinde ırk, biyolojik anlamda 

değil, sosyolojik anlamdadır. Onu ıra olarak açıklayanlar vardır. 

"Yüz, sima, görünüş" gibi anlamalara da gelen "ıra" yani 

"karakter, öz ruhsal yapı, davranışsal öz yapı, seciye" demektir. 

Bir milletin, biyolojik ırkını değil onu millet yapan sosyolojik 

özelliklerini, toplumsal karakter, kuşaktan kuşağa aktarılan 

anlayış, örf ve ahlakını ifade eder. Bu yorumdan daha kesin bir 

hakikat var ki o da Âkif'in ırkçılığa karşı olduğudur. Ancak ırk, 

kan, damar gibi ifadeleri yeni nesle bir tarih bilinci vermek, bir 

model göstermek ve kahramanlık ruhu aşılamak için kullanmak 

ırkçılık değildir. Yine İslam inancıyla yoğrulmuş; farklı etnik 

topluluklarla birlikte kahraman bir millet olmuş "kahraman 

ırk"tan söz etmek ırkçılık değildir. Irkçılığa karşı olmak, bir 

insanın sadece ırkından dolayı üstün veya değersiz olduğunu 

 
1 Ersoy, Safahat, 145. 
2 Ersoy, Safahat, 386. 
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düşünmekten, zenofobi denen yabancı düşmanlığından, 

sığınmacı düşmanlığından kendi ırkının daha fazla evrilmiş ve 

üstün olduğuna inanmaktan, başka uluslara kategorik bir 

düşmanlık etmekten kaçınmayı zorunlu kılar. 

"Zulmün ve sömürünün karşısında olan İslam ise tevhid 

inancıyla, bütün insanlığa hitap ederken üstünlüğü soya, geleneğe 

değil, bizzat kişinin tutum, davranış ve alışkanlıklarına bağlar. 

İnsanın herhangi bir eğilimini, ideoloji ve yaşam felsefesi haline 

getirmesine karşı çıkan İslam, bireyin sosyalleşmesi ve toplum 

oluşturmasında rol oynayan fıtrî bir özellik olan akraba ve aynı 

kültür ve birikimi paylaştığı toplumuna karşı yakınlık ve sevgi 

hislerinin de ırkçılık noktasına gelmesine karşıdır. "1  

Burada önemli bir nokta da şudur: "İnsanın fıtraten 

toplumsal bir varlık olmasının gereklerinden olan kimi eğilimleri 

ve ünsiyet yeteneği ve aidiyet duygusu, başka etnik ve kültürel 

topluluklara karşı düşmanlık ve tehdit oluşturma noktasına 

varmamalıdır."2 Fıtrat dini olan İslam, "doğal olan"ı tanır ama 

insanı "medenî olan"a yöneltir.3 İnsanın farklı özelliklerini, 

 
1 Ardoğan, "Ruanda'daki Soykırım Sömürgecilerin Eseri", 465. "Batı, başta 

Afrika ve İslam ülkeleri olmak üzere gittiği her yerde mahalli kültürü ve 

beşerî zenginlikleri yok etmeye koyulmuştur. Ama diğer yandan da Batı, 

etnik farklılıkları öne çıkararak, toplumların birlik ve dirliğini bozabilmeyi 

başarmıştır. Ülkeleri küçük gruplara ayırarak, beşerî farklılıkları travmalara 

dönüştürerek zaafa uğratmışlar, onların hem bilinçlerini hem de dirençlerini 

kırmışlardır." Onlar, "Ortadoğu'da ve Afrika ülkelerinde mezhep ve etnik 

ayrımcılığını körüklerken, bağımsızlık ve özerklik adına ortaya çıkan çeşitli 

ayrılıkçı hareketler de sömürgeci güçlerin neden kendilerini örgütlediğini ve 

desteklediğini düşünmemektedirler. Aslında özgürlük adına başkaları için 

ama birbirlerine karşı savaşmaktadırlar." İşte, milliyetçiliğin bu şeklinden 

-Âkif'in kavmiyetçilik dediği bu sapmadan- kaçınmak gerekir." Ardoğan, 

Recep, "Ruanda'daki Soykırım Sömürgecilerin Eseri", Günümüz Kelam 

Problemleri, ed. Recep Ardoğan, klm yay., Kahramanmaraş 2018, s. 465. 
2 Ardoğan, "Ruanda'daki Soykırım Sömürgecilerin Eseri", 465. 
3 Burada, doğal olan ile medenî/beşerî/fıtrî olan arasındaki ayrımla ilgili olarak 

aşağıdaki satırlara yer vermek, açıklayıcı olacaktır:  



Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı 

260 

 

kişiliği oluşturan farklı boyutları; içgüdülerini, ihtiyaçlarını; 

toplumdan dil, inanç, ahlak, yaşam tarzı tevarüs eden; içinde 

yaşadığı topluma ve ülkeye, tarih ve gelecek idealine aidiyet 

duygusunu görmezden gelmez. Bu bakımdan İslam, insanın 

kavmini sevmesine değil, adaletten ve vahdetten ayrılmasına; 

kavmiyetçilik yapmasına karşı çıkar. İslam'ın bu konudaki 

yöntemi doğal olanı tanımak ama medenî olana yöneltmektir. 

İnsanın içgüdülerini meşru yöne kanalize etmektir. Bunu 

konumuza uygularsak, insanın soydaşlarına duyduğu sevgi ve 

aidiyet hissi doğaldır ama bunu yıkıcı bir asabiyete 

dönüştürmeden akıl, vicdan ile hak ve hakikat duyusu ile 

dengelemek gerekir. Bir toplumunun taklitçilik ile kendine 

yabancılaşmasını; yozlaşmasını ve çözülmesini önleyen sınırda 

kaldığı sürece meşrudur; bir milletin bağımsız olarak varlığını 

sürdürmesini sağlar. Ayrımcı ve bölücü bir noktaya vardığı 

noktada ise gayr-i meşrudur.  

Birey, eğer tabiatına ilişkin şümullü bir kavrayıştan, 

koruması gereken bir onur bilincinden ve kesbetmesi gereken 

değer fikrinden yoksun olursa gayesizleşir. Gayesiz insan, 

içgüdüleri aklının önüne geçen ve duygularının önünde rüzgâr 

 
"Doğal olan, daha açık ifadeyle doğal yaşama ait olan davranış, ahlakî 

kavramlarla düşünülmeyen davranışlardır. Bir çıtanın yeni doğmuş bir 

ceylan yavrusunu avlaması ve yemesi, bir filin ağaç kabuklarını soyarak 

yemesi, bazı bitkilerin bulunduğu yerde başka bitki türlerine fazla yaşam 

alanı tanımaması, iyi ve kötü gibi ahlakî yargılarla nitelenemez. Bunlar 

doğaldır ve üzerinde tasvîri/deskriptif olarak kelam edilebilir. Doğal olandan 

normatif [toplumda olması gerekene dair] sonuçlar çıkarılması bazen önemli 

yanlışlara neden olabilir. ... Beşerî olan ise, insana ait olan ve dolayısıyla 

insanın ayırt edici özellikleri göz önünde bulundurularak değerlendirmeye 

konu olan davranışlardır. İnsanda doğal olanı aşan kabiliyetler de vardır; akıl, 

vicdan, adalet hissi, inanç ve değer bilinci. Bunlar da beşerîdir. Bu beşerî 

kuvveler, insandaki doğal kuvveleri dengeler, onu yıkıcı tutum ve 

davranışlardan yapıcı olana yöneltir. Onu, tabiatın ötesinde olanı kavramaya, 

inanmaya, ahlakî kavramlarla düşünmeye, ilkeler ve değer yargılarına göre 

hareket etmeye sevk eder. Onun teoloji, felsefe, ahlak, hukuk, bilim, sanat, 

ortaya koyabilmesini sağlar." Ardoğan, Recep, "Ekolojik Düzeni Okumada 

İki Yanlış: Sosyal Darvinizm ve Öjenik", KSÜ İFD, S 18 (2011), s. 13-14. 
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gibi savrulan, dolayısıyla oto-kontrolü gerçekleştiremeyen ve 

kötülüğe düşme riski en fazla olan kişidir. Çünkü yüce gaye ve 

ideallerden yoksun kimse, aklı duygu ve dürtüleriyle 

gölgeleneceği için gerçek anlamda makul bir fikir ve davranış 

tutarlılığına erişemeyecektir. Gayesi nefsani arzularını 

karşılamak, maddi haz elde etmek olan insan da aslında 

gayesizdir. Aynı şekilde toplumsal kuralların izin verdiği azami 

ölçüde içgüdülerini tatmin için çabalar. Bu kimselerin 

kavmiyetçiliği de kendi çıkarları, arzuları ve hırsları için bir araç 

yaptıkları görülür.  

“Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl  

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?” 

 

"İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz?  

Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işte gerek.  

Lâfı bol, karnı geniş soyları taklîd etme;  

Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek."1 

 

İstemem, dursun o pâyansız [sonu gelmez] mefahir 

[övünçler] bir yana… 

Gösterin ecdada az çok benziyen bir kan bana! 

İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yâdigâr, 

Çok değil, ancak necip evlâda lâyık tek şiar.2 

…. 

Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? 

Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.3 

Bu dizelerde "kan" biyolojik bir kalıtımı değil manevi bir 

kalıtımı ifade etmektedir. Çünkü yeni jenerasyonda görmek 

istediği, ataların maneviyat gücü ve kahramanlığıdır. Başka bir 

 
1 Ersoy, Safahat, 430. 
2 Ersoy, Safahat, 247. 
3 Ersoy, Safahat, 248. 
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ifadeyle Âkif'in şiirlerinde kan, irade dışı ırkî-kalıtsal bir özelliği 

değil iradî ve bilinçli olarak benimsenen bir özelliği 

anlatmaktadır. Burada altı çizilmesi gereken önemli bir husus 

vardır. Her dilde mecazlar vardır. Mecazların özelliği, bir 

kelimenin ilk konulduğu anlamın bırakılarak başka bir manaya 

geçilmesidir. Her dilde, halk dili ve günlük konuşmalar da dâhil 

olmak üzere çokça mecaz vardır. Edebi eserlerde mecazlar çok 

daha fazladır. En çok da şiir dilinde mecazlara başvurulduğu 

görülür. Bu nedenle bir şiiri tahlil ederken mecazlara azami 

ölçüde dikkat etmek gerekir. Bunun için de şiirdeki ibarelerin iç 

ve dış bağlamı1 çok önemlidir. Günümüzde siyaset 

yorumcularının bir klişesi de söz ile bir dış bağlam olarak zaman-

ortam ilişkilendirmesine çarpıcı bir örnektir. Siyasette dikkat 

çekici bir açıklamadan sonra yorumcular, "Zamanlaması 

manidar." derler. Bu klişede "zamanlama", sözün hangi vakitte 

söylendiğini değil hangi toplumsal olaylara ve siyasi gelişmelere 

denk getirildiğini ifade eder. Buna göre sözün söylendiği zaman 

diliminde şahit olunan gelişmeler, tartışılan teoriler, toplumsal 

yönelişler, gündemdeki fikirler, çözümü aranan sorunlar... Sözün 

anlamına etki etmektedir. Gerek söyleyenin o zamanki bir konuyu 

kastetmesiyle gerekse muhatapların özellikle o zaman için sözden 

anladıklarıyla... Âkif'in şiirlerinde şahit olunan toplumsal 

sorunlar, dünyadaki gelişmeler, geri kalmışlık, bölünmüşlük, 

savaş ve işgal gibi büyük hadiseler, bir dış bağlam olarak şiirin 

temasına dâhil olmakta ve anlamına etki etmektedir. Yukarıdaki 

dizelerde de "kan" "kahraman ecdadınızdan" denilerek bir nitelik 

atfedilmiş; ayrıca istikbalin, daha açık ifadeyle gelecek vaat 

etmesinin bu niteliğe bağlı olduğuna işaret edilmiştir. Dolayısıyla 

şiirde kan, ebeveynden yavrularına doğal olarak geçen biyolojik-

yapısal özellikler değil, toplumun yeni jenerasyona aktarması 

 
1 Bağlam konusunda geniş bilgi için bk. Ardoğan, Recep, Kelam İlminde 

Metodoloji, ed. Ekrem Uysal, 2. bs., klm Yayınları, Kahramanmaraş, 2021, 

s. 178 vd. 
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gereken inancı, irfanı, fikriyatı, örfü ve karakteridir. Bunları yeni 

jenerasyonun doğal olarak değil iradi olarak tevarüs etmesi 

gerekmektedir. 

Bazı şiirlerinden hareketle, Akif’i ideolojik anlamda 

nasyonalizm fikrine sahip olduğu yorumunu yapmak, onun diğer 

şiirlerindeki ana tema ve amacı görmezden gelmek demektir. 

Doğrusu, şairlerin genelinin aksine Mehmet Âkif Ersoy’un 

şiirlerinde, “bir kadına duyulan aşk” teması görülmez. Onun 

şiirlerinde tema, Müslümanların cehaleti, geri kalmışlığı, 

yoksulluğu, dini anlama ve yaşama noktasında dejenerasyon hâli, 

tüm bunlara ilaveten Müslümanlar arasında birliğin yerini 

ulusçuluk temelinde tefrikanın alması ve İslam ülkelerinin askeri 

işgal altında olmasıdır. Onun pek çok dizede ırk ayrımcılığını 

ifade eden kavmiyyet ve unsuriyyet ideolojisini reddettiği, 

bundan kaçınmaları için Müslümanları uyardığı görülür:  

“Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?  

Fikr-i kavmiyeti şeytan mı sokan, zihninize?  

Birbirinden müteferrik bu kadar akvâmı,  

Aynı milliyetin altında tutan İslâm’ı,  

Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir.  

Bunu bir lâhza unutmak ebedî haybettir [mahrumiyet]…  

Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez…  

Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez! 

Sizi bir âile efradı yaratmış Yaradan;  

Kaldırın ayrılık esbâbını [sebeplerini] artık aradan.  

Siz bu dâvada iken yoksa, iyâzen-billâh [Allah korusun!],  

Ecnebîler olacak sahibi mülkün nâgâh [ansızın]. 

Diye dursun atalar: 'Kale içerden alınır.' 

Yok ki hiçbir işiten; Millet-i merhume sağır. 

Bir değil, mahvedilen devlet-i İslâmiyye…  

Girdiler aynı siyasetle bütün, makbereye,  

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;  
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Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”1 

 

“Ki dinlemezseniz elbette mahvolur millet 

Sizin felâketiniz: Târumâr olan 'vahdet'.  

Eğer yürekleriniz aynı hisle çarparsa;  

Eğer o his gibi tek, bir de gâyeniz varsa;  

Düşer düşer yine kalkarsınız, emîn olunuz...  

Demek ki birliği temîn edince kurtuluruz.  

O halde vahdete hail ne varsa çiğneyiniz. 

Bu ayrılık da neden? Bir değil mi her şeyiniz? 

Ne fırka herzesi [boş laf] lazım, ne derd-i kavmiyet 

Bizim diyânete sığmaz sekiz dokuz millet. 

... 

Huzur-i Hak'a nasıl toplu durdunuzdu, demin?  

Günâhtır, etmeyin artık; ayıptır, eylemeyin!  

Şu ihtirâsa uyup az mı verdiniz kurban?  

Şikâk [ayrılık] için mi eder, sâde, kalbiniz daraban 

[çarpıntı]?  

Neden uhuvvetiniz böyle münhasır [özgü] namaza? 

Çıkınca avluya herkes niçin boğaz boğaza?  

Ne Müslümanlığıdır, anlamam ki, yaptığınız?  

Çıkar yol olmayacak, korkarım, bu saptığınız!... "2 

Mehmet Âkif Ersoy'un vurguladığı önemli bir husus da 

Müslümanın Müslümanı düşmanlaştırmasının bir nifak âlameti 

olduğudur: 

Gönüller ayrı oluş, sîneler bir olsa bile...  

Nifâk alâmeti bunlar, kuzum, tamâmiyle:  

Nifâka buğz ediniz hâlisen li-vechillâh;  

Halâs eder sizi ihlâsınızla belki İlâh."3  

 
1 Ersoy, Safahat, 144-145. 
2 Ersoy, Safahat, 226. 
3 Ersoy, Safahat, 227. 
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Bir hadiste geçtiği üzere, Müslümanın Müslümanla ihtilafa 

düşünce düşmanlıkta aşırı gitmesi nifak alâmetidir. Müslümanın 

İslam'ın "kardeş" yaptığı birini dünyevî sebepler veya dinde 

aşırılık neticesinde "düşman" olarak tanımlaması da 

kanaatimizce, bunun örneğidir. Mezkûr hadiste şöyle 

denilmektedir:  

"Dört haslet vardır ki, bunlar kimde bulunursa o hâlis 

münafıktır, kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya 

kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir:  

- Konuştuğu zaman yalan söyler,  

- Söz verdiğinde sözünü yerine getirmez,  

- Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. 

- Düşmanlık edince haddi aşar (  ،أَْربٌَع َمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافِقًا َخاِلًصا

َوَمْن َكانَْت فِيِه َخْصلَةٌ ِمْنُهنَّ  َكانَْت فِيِه َخْصلَةٌ ِمَن النِّفَاِق َحتَّ ى يََدَعَها إِذَا اْؤتُِمَن َخاَن  

".(َوإِذَا َحدََّث َكذََب َوإِذَا َعاَهَد َغَدَر، َوإِ ذَا َخاَصَم َفَجرَ 
1 

Bir Müslüman topluluk ile anlaşmazlığından dolayı, onlara 

karşı İslam düşmanlarıyla iş birliği yapmak, düşmanlıkta haddi 

aşmanın en yaygın örneğidir. Bir Müslüman grubun başka bir 

Müslüman gruba karşı, inkârcılarla iş birliği yapmaları, zihniyette 

bir çatlama [nifak] demektir ve son derece tehlikelidir. 

Bu nedenle bazıları, Mehmet Âkif Ersoy'un edebiyat 

hayatının ilk döneminde Pan-İslamist (İslam birliği siyaseti 

taraftarı) ve ümmetçi olduğunu daha sonra milliyetçi bir söyleme 

kaydığını ileri sürerler. Oysaki, Mehmet Âkif, her zaman etnik 

aidiyetlerin üstünde bir İslam aidiyetine sahip olmuş; bütün bir 

İslam dünyasının dirilişi ve direnişi için çabalamıştır. 

Kanaatimizce, onun bir şiirinden diğer bir şiirine vurgu ekseninin 

 
1 Buharî, İman, 24; Müslim, İman, 106; Ebu Davud, Sünnet 16; Tirmizî, İman. 

14; Nesâî, İman, 20. 
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değişmesi, düşüncesindeki köklü bir değişimden dolayı değil 

şiirin 'dış bağlam'ı ve 'duygusal yoğunluk'tan dolayıdır.   

Belirtelim ki, şiirin yazıldığı dönemdeki sosyal, kültürel ve 

siyasi durum; toplumsal sorunlar, özellikle de şair bu toplumsal 

sorunlara dikkat çekmek, onlara çözüm sunmak, çözüm yolunda 

insanları yönlendirmek ve gayrete getirmek için yazıyorsa, dış 

bağlam olarak son derece önemlidir.1 İstiklal şairi Mehmet Akif 

Ersoy’un yaşadığı dönem, ülkemizde savaşların olduğu, 

bağımsızlık için seferberlik ilan edildiği, toplumsal değişim, hızlı 

siyasi ve kültürel gelişmelerin gözlendiği bir tarih kesitidir. Bu 

dönemde Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği, ittihat ve terakki 

cemiyetinin kaybedilen toprakları geri almak için gözünü 

budaktan sakınmadığı, sonunda ülkenin geri kalanının da işgale 

maruz kaldığı görülür.  

Tarihimize bakıldığında, Müslümanların pek çok devlet 

kurduğu ve pek çok devlet yıktığına şahit olunur. Ancak Mehmet 

Âkif Ersoy'un yaşadığı dönemin daha özel bir durumu vardır.  

Osmanlı Devleti’nden kopmalar, çoğunlukla Batı 

ülkelerinin tahrikleriyle, gizli faaliyetleriyle ve onların 

kuklalarının çabalarıyla olmuştur. Bu durum bir Müslüman 

mütefekkir için olduğu kadar Müslüman halkın içinden sıradan 

biri için de son derece hazindir. Ancak bu hazin tablonun bu 

kadarla kalmadığı da herkes için aşikârdır. 3 kıtaya hükmeden 

Osmanlı'nın elinde kalan İstanbul ve Anadolu da Hristiyan Batı 

ülkelerince işgal edilmiştir. Uzun yıllar Osmanlı topraklarını 

korumak için cepheden cepheye savaşan Müslüman halk, bu kez 

kendi köylerini ve şehirlerini; varlıklarını ve bağımsızlıklarını 

 
1 “Dış bağlamın, asıl önem kazandığı durum, sözün veya yazının telif edildiği 

sosyal ve kültürel ortam ile onu anlamaya çalışanın sosyal ve kültürel 

ortamının farklı olması durumudur. Bu durumda, eğer, sözün sevk edildiği 

ortamın içtimaî, kültürel özellikleri ihmal edilirse, yanlış anlama ihtimali söz 

konusudur.” Ardoğan, Kelam İlminde Metodoloji, 189. 
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korumak için savaşmak zorunda kalmışlardır. Bunun yanında 

Müslüman ülkelerin geri kalmışlığı; halkın cehaleti, mekteplerin 

olmaması, medreselerin gerekli fonksiyonu görememesi, 

Müslümanlığın hurafelerle dolması; üretimin, imar ve 

kalkınmanın olmaması; bilim ve teknolojinin gelişmemesi, 

yoksulluk gibi sorunlar had safhadaydı. Askeri, iktisadi ve siyasi 

açıdan Batı, hâkim konumdaydı. Sorunun temel nedenlerinden 

biri, Müslümanlar arasındaki tefrika ve bunun yol açtığı zafiyet 

idi. Mehmet Âkif Ersoy, bunun çözümünün Müslümanlar 

arasında siyasi birlik olduğunu tespit ediyordu. Müslümanların 

ayrılığa düşmemeleri, özellikle birbirlerine düşmemeleri, aksine 

dışarıdan gelen tehditlere karşı birleşmeleri ve bir olmaları 

gerektiği açıktı. Bunun inanç ve fikir temeli de "İslam" diniydi. 

Âkif’in şiirlerinde kan, soy, ırk kelimeleri çokça 

tekrarlandığı söylenebilir. Âkif’in bundaki amacı, modern bir 

ulus kimliği inşa etmek veya mevcut bir ırkçılık fikrini yaymaya 

çalışmak değildir. Ayrıştırıcı ve bölücü bir düşünce yerine 

birleştirici bir ufka sahip olan ve Müslümanlar arasında tefrikayı 

reddeden Âkif’in amacı, yukarıda vurguladığımız sorunlar 

karşısında, tarihten gelen kahramanlık ruhunu harekete 

geçirmektir. Bir medeniyetin zaman, mekân, zihniyet ve insan 

unsurları vardır. Başka bir ifadeyle tarih, vatan, ruh ve millet. 

Âkif, şiirlerinde tarihe atıfta bulunarak milleti ayağa kalkmaya, 

yeniden tarih yazmaya yöneltmek istemektedir.  

O dönemde İngiliz işgali altında bulunan Hindistan’da 

sohbet ettiği bir zatın sözlerini şöyle aktarır: 

“Ah biz [Hint Müslümanları] hayra yarar unsur-i îman 

değiliz… 

Hind’in İslâm’ını pek Türk’e kıyas etmeyiniz. 

Onların [Müslüman Türklerin] ruh-i şehametle [yiğitlik] 

coşan kanları var; 
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Bizde yok öyle samimî asabiyet, o damar.” 1 

“Türk, “kan”, “asabiyet”, “damar” sözcüklerini çok yerde 

kullanan Âkif, bunlarla Türk ırkından olanları, salt bu özelliğiyle 

diğer bir ırktan olanlardan üstün tutan ırkçı, turancı bir düşünceyi 

asla benimsemez. Onun bu anlayışını, Hz. Peygamber'e atfedilen 

bir rivayetle ilişkilendirebiliriz:  

"...Amelinin geri bıraktığı kimseyi nesebi ileri 

geçiremez ( َُوَمن بَطَّأَ به َعَملُهُ، لَْم يُْسِرْع به نََسبُه)."2 

Yani bir insan, her toplumda karşımıza çıkan, iyilikten 

nasibi olmayan kötülük peşinde koşan biriyse, yani mensubu 

olduğu toplumun iyi özelliklerini taşımıyorsa, onun bir artısından 

bir üstünlüğünden söz edilemez.  

Aslında soy, bireyin inanç, ilim, irfan, anlayış, ahlak, 

değerler ve erdemler noktasında toplumdan neleri miras aldığıyla 

ilişkilidir. İnsanın yeryüzünde “halife” olmasının bir çağrışımı da 

budur. İnsan ancak devraldıkları ile beşerî varoluşunu 

gerçekleştiren, bunları geliştirdiği sürece kendini keşfeden ve 

sonrakilere bıraktıkları ile mahiyeti anlaşılabilen bir varlıktır. 

“Halef-selef ilişkisi içinde olmadığında insan, diğer varlıklar 

arasında fark edilebilir bir yere sahip olamaz. Hayvanlar, bitkiler 

ve organik olmayan yaratıklar da zaman içinde değişmelere 

uğrayabilirler, ama onların bu değişmeye kendi müdahaleleri 

yüzünden uğramaları söz konusu değildir.”3 Psikoloji, sosyoloji 

ve antropoloji gibi bilimlerin verilerine göre, insan için ya 

toplumsal sürecin içinde varoluşunu gerçekleştirmesi ya da fiziki 

yapısı dışında insan adını hak etmeyecek bir varlık olarak kalması 

şeklinde iki seçenek vardır. Dolayısıyla, insan için toplum ve 

tarih, âdeta bir “CV” gibidir. Kişinin "nereli" ve "kimlerden" 

olduğu, onun nasıl bir toplumun kültürel özelliklerini paylaştığı, 

 
1 Ersoy, Safahat, 138. 
2 Müslim, Zikir, 38. 
3 Özel, İsmet, “Hilafet ve Demokratlaşma”, III, 677. 
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nasıl bir ahlak anlayışı ve yaşam tarzına sahip olabileceği 

konusunda ihtimalî bir fikir verir. Kahraman ecdada, kana ve soya 

atıfta bulunmak, bir kişiyi “CV”sine dikkat çekerek 

donanımlarını kullanmaya çağırmak ve onu cesaretlendirmek 

gibidir.  

Üzerinde durulması gereken önemli bir husus da millet 

uğruna mücadele etmek ile millet adına karar verenlerin 

ihtirasları uğruna mücadele ve fedakarlığı ayırt etmektir. Bu 

konuda Mehmet Âkif Ersoy şöyle demektedir:  

" 'Le-yüsel'e binlerce sual olsa da kurban 

İnsan bu muammalara dehşetle nigehban [gözcü]. 

Bir şahsa esir olmayı bir koskoca millet 

Mekrinle mi ya Rab, sanıyor kendine devlet?”1 

Bir şahıs veya oligarşik grubu, -açıktan ifade edilmese de- 

"sorgulanamaz" kabul etmek; bu kimselerin hesapları 

doğrultusunda savaşa girmek, düşmanlıklar ilan etmek veya 

ittifakları yapmak; karanlık mecralarda tehlikeli maceralara 

atılmaktır. Ayrıca bir milletin yükselişi, sadece savaş alanında 

değil, ilim, kültür, sanat, eğitim, üretim, imar gibi her alanda çaba 

göstermeye bağlıdır. Âkif bu konuyu da şiirlerinde eleştirel bir 

üslupla vurgulamakta; sorunlara dikkat çekmektedir:  

"Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü.  

Hadi göster bakayım şimdi İbnü'r-Rüşd'ü?  

İbn-i Sîna niye yok? Nerde Gazâlî görelim?  

Hani Seyyid [Cürcânî] gibi, Râzî gibi üç beş âlim? 

... 

Yeniden doğrudan doğruya Kuran’dan alıp ilhâmı,  

Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm'ı.  

Kuru dâvâ ile olmaz bu, fakat ilm ister;  

 
1 Ersoy, Safahat, 16. 
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Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster?”1 

Mehmet Âkif, millet için dinin önemini vurgularken, sosyal 

bir motife indirgemez; İslam dinini inanç, kimlik ve yaşam tarzı 

olarak kabul eder. O, İslam'ı iyi öğrenmek, doğru anlamak ve 

bilinçli olarak yaşamak gerekliliğini de vurgular:2  

“Çin'de, Mançurya'da din, bir görenek başka değil. 

Müslüman unsuru gayet geri, gayet câhil.  

Acaba meyl-i teâli ne demek onlarca...?"3  

 
1 Ersoy, Safahat, 348. 
2 Âkif, bu yönüyle muhafazakâr aydınlardan ayrılır. Bilindiği üzere, geleneği 

koruma fikri muhafazakârlığı dine yaklaştırmaktadır. Muhafazakârlığın tüm 

biçimlerinin üzerinde birleştiği temel bir fikir de toplumu bir arada tutan 

değerlerin; din, ahlak, ailenin vazgeçilmezliğidir. Bunlardan din, 

diğerlerinden de önce gelir ve onlara temel oluşturur. 

Muhafazakârlar, dinin daha çok sosyal işlevleri olan bir kurum olarak da 

değerine inanır Çünkü onlara göre, hiçbir toplum ve millet dinden bağımsız 

olarak var olamaz. Din, otoritesi, sembolleri ve kurumları aracılığıyla 

toplumun birlik ve bütünlüğünü korumaya katkıda bulunur. bu din, zamanla 

toplumda kültürleşmiş ve gelenekleşmiş bir kurumdur. Dolayısıyla basit 

olarak ifade edilirse muhafazakârlığın, dine yaklaşımı teolojik açıdan değil 

sosyolojik açıdandır; "yarar" ve işlevsellik” temeline dayanır. Bu sebeple, 

muhafazakâr teoride sahiplenilen din ile dinin kendi hakikati farklılaşır. 

Aidiyeti sağlayan yönüyle dinin sembolik anlamı ve dinî semboller, 

muhafazakâr teoride daha öndedir. Toplumu bir arada tuttuğu, bireyleri iyi 

davranışa motive ettiği ve aidiyet bilinci aşıladığı sürece din, ateist 

muhafazakârlar için bile vazgeçilmez bir "toplumsal kurum" ve "millî şiar" 

olarak saygıyı hak eder. Vural, Mehmet, Siyaset Felsefesi Açısından 

Muhafazakârlık, Elis Yayınları, Ank. 2003, s. 48. Oysa Mehmet Âkif, İslam'ı 

hakikat olarak benimsemekte; kültürel hâle gelen yönünü değil bid'at ve 

hurafelerden arınmış asli mahiyetini benimsemektedir.  
3 Ersoy, Safahat, 135-136.  

Âkif ayrıca, İslam dünyasında okutulan ilimlerin çağın sorunlarına çözüm 

oluşturmayan, eskide kalmış, ahirete de dünyaya da yararı olmayan bilgi 

yığını olduğuna da dikkat çeker: 

"Sayısız medrese var gerçi Buhârâ'da bugün...  

Okunandan ne haber? On para etmez fenler,  

Ne bu dünyada soran var ne de ukbâda geçer!” Ersoy, Safahat, 135. 

Bu satırlarda, zamanla skolastik bir karaktere bürünmüş olan İslam ilimlerinde 

yenilenmeye şiddetle ihtiyaç olduğuna da işaret vardır. Önemli bir husus da 

İslam dünyasının top yekûn geri kalmış olduğunun betimlenmesidir. Öyle ki, 

İslam dünyasının farklı köşelerinde geri kalanı için model oluşturacak bir 
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“Çünkü milletlerin ikbâli için evlâdım,  

Ma’rifet, bir de fazilet… İki kudret lâzım."1 

Âkif, bu dizeleriyle, doğru amel için doğruyu bilginin 

gerektiğini, bilgiyi doğru kullanmak için de ahlaki kavramlarla 

düşünmek ve faziletli olanı benimsemek gerektiğine işaret 

etmektedir. Nitekim İslam dini de hem ilme ulaşmayı ve ilim 

üretmeyi emreder hem de ilmin iyi yönde meşru amaçla ve meşru 

yolda kullanmayı emreder. Bu bakımdan, altını çizelim ki 

insanların bir sosyal çevrede dünyaya gelmesi, onun ünsiyet 

sahibi sosyal bir varlık olmasındandır. Yine ayetine göre, 

insanlığın soylar ve boylar halinde yaratılmasındaki hikmet, 

bireyin doğuştan itibaren kaynaşabileceği hazır bir sosyal çevreye 

sahip olması; ayrımcılık için değil toplumsal aidiyet duygusu için 

yer bulmasıdır.  

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden 

yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve 

kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli 

olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır ( ا النَّاُس اِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن يََٓا اَيُّهَ 

ِ اَتْٰقيُكْم   ”...(ذََكٍر َواُْنٰثى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوباً َوَقـبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا  اِنَّ اَ ْكَرَمُكْم ِعْنَد ّٰللاه
2  

İnsan, içinde yetiştiği toplumun varlık görüşünü, ahlakını, 

töresini ve geleneklerini tevarüs eder ve bu tevarüs ettikleri 

 
ilerleme de mevcut değildir. Bu her birden geri kalmışlık, her birden gayret 

göstermeyi zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, ilim ve fikir adamlarının İslam 

dünyasını ileri götürecek yeni ilimler ve fikirlere ihtiyaç olduğu gibi sadece 

ilim adamları ve düşünürlere eğil, onlar aracılığıyla sorunlara çare olacak 

bilgi ve fikirlerin halka doğru ayılmasına da ihtiyaç vardır:  

"Sizde erbâb-ı tefekkürle avâmın arası,  

Pek açık. İşte budur bence vücûdun yarası.” Ersoy, Safahat, 148. 

İslâm açısından ilmin delile dayalı olarak paylaşılması esastır. İhtiyaç anında 

ilmi gizlemek ya da onu dezenforme etmek, kötü bir yola açmak demektir ve 

günahtır. Ayrıca, Müslümanın sorulduğuna Müslüman kardeşleri için doğru 

önerilerde bulunması bir vecibedir.  
1 Ersoy, Safahat, 371. 
2 Hucurat, 49/13. 
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(sosyal kalıtım) onunla toplum arasında ortak noktaların 

çoğalmasını ve bağların güçlenmesini sağlar. Bu bakımdan 

insanımıza düşen temel görevlerden biri, toplumunu iyi tanımak 

ve bu bilgiyi iyi niyetle ve doğru şekilde kullanmaktır. Bu 

bağlamda, milletimizi oluşturan farklı unsurları iyi tanımak, bu 

konudaki bilgileri de ortak gelecek inşa edebilmek için kullanmak 

gerekir. Gerek bireyler gerekse topluluklar arasında ortak 

noktaların da farklılıkların da olması son derece tabiî ve fıtrîdir. 

Burada doğru soru, bunların nasıl değerlendirileceğidir. Eğer, 

ortak noktalar ve bağlar göz ardı edilip farklılıklar vurgulanır ve 

her etnik topluluk, bir ulusçuluk üretmeye kalkışırsa, ortak tarihe 

sahip topluluklar arasında ihtilaflar olması kaçınılmazdır. Bu da 

çatışmalara ve coğrafi keşiflerin başladığı tarihlerden bugüne 

çeşitli biçimlerde sürdürülen emperyalizmin saldırılarına maruz 

kalmaya yol açar.  

Sonuç olarak Mehmet Âkif Ersoy'un gerek safahat’ında 

gerekse makalelerinde, İslam dünyasının cehalet, İslam'ı iyi 

anlayamama, Kur'an ve sünnetin insanlığa sunduğu değerler 

manzumesi, ilkeler ve hükümlerden uzaklaşma, bunun sonucunda 

Müslümanların vahdet yerine tefrika içine düşmesi, İslam 

dünyasının geri kalmışlık yanında Batı ülkelerinin işgali altında 

olması gibi akut sorunlar ve bunlara çözüm arayışı bir dış bağlam 

olarak yer alır. Bu sebeple, onun şiirlerinde, ırk, kan, damar 

kavramları, insanlara İslam ile yoğrulmuş bir millet şuuru 

kazandırmak, tarihin altın sayfalarından model göstermek için 

kullanılır ve bağlamda müspet anlamlar kazanır. Ayrıca onun 

unsuriyyet ve kavmiyyet fikri olarak ifade ettiği ırkı ideolojiyi, 

nasyonalizmi; başka kavimlere öykünmeyi ve batı taklitçiliğini 

kesin olarak reddettiği görülür. Kısaca onun ideali, tüm dünya 

Müslümanlarının makro ölçekte kardeşlik bağıyla bir millet 

olmasıdır.  
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MEHMED AKİF’TE ÜMMET FİKRİ VE AYRILIKÇI 

HAREKETLERE BAKIŞI 

Adil ŞEN 

 

Özet 

Tarihin çalkantılı bir döneminde yaşamış olan Mehmed 

Akif Ersoy (1873-1936) devrini doğru anlayan ve yorumlayan 

nadir mütefekkir ve sanat adamlarımızdan biridir. Dünyanın 

gittiği yönde İslam âleminin ve Osmanlı Devleti'nin başına 

gelmesi muhtemel tehlikeler konusunda kamuoyunun dikkatini 

çekmiş, toplumun şuur ve vicdanını diri tutmaya çalışmıştır. 

İslam âlemini meşgul eden meseleleri ele almış, çözüm yolları 

doğrultusunda görüşlerini manzum veya mensur olarak dile 

getirmiştir. İngiltere. Rusya ve Avrupa devletleri için Osmanlı 

Devleti ve İslam dünyası; geniş toprakları bol hammadde 

kaynakları mozaik görüntülü halkı ve zayıflamış durumu ile iştah 

kabartıyordu. Bu devletler 19. yüzyıl boyunca dıştan fiili harp, 

işgal ve ilhak yoluyla saldırdıkları gibi; içte de etkili olabildikleri 

kesim ve bölgelerin işgalini temin maksadıyla her türlü ayrılıkçı 

girişimi desteklediler. Mehmed Akif olup bitenler karşısında 

sessiz kalmamış, imkanları nispetinde kopacak kıyametin ne 

anlama geldiğini tüm İslam alemine ve Osmanlı kamuoyuna 

anlatmaya çalışmıştır. Dergiler yayımlamış, kitaplar çıkarmış, 

gerektiğinde fiili görev almaktan geri durmamıştır.  Yaşadıkları, 

Akif'i fikir işçiliği ve hareket adamlığına ilaveten, ··ciğeri yanan', 

‘ruhunun vahyini duyarak’ yazan bir sanatkâr olarak karşımıza 

çıkarmıştır.  Akif, ayrılığa, ayrımcılığa her türlü fitne fesat 

hareketine; ümmetin bünyesinde açılabilecek tüm ikilik 
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cereyanlarına kükreyerek karşı durmuştur. O kalemini birlik 

beraberlik uğruna kullanmıştır. Onun dilinde fırka, fırkacılık, 

tefrika, kavmiyetçilik vb. akımlar fasit davalardır. Bunları 

yaymaya çalışanlar, vatansızlar ve sömürgeci misyonerlerdir.  

Anahtar Kelimeler: İttihad-ı İslâm, ümmet, tefrika, 

kavmiyetçilik, fitne 

 

THE IDEA OF UMMAH AND VİEWS ON 

SEPARATİST MOVEMENTS İN MEHMED AKİF 

Abstract 

Mehmed Akif Ersoy (1873-1936), who lived in a turbulent 

period of history, is one of our rare thinkers and artists who 

understood and interpreted his period correctly. He attracted the 

attention of the public about the possible dangers that could befall 

the Islamic world and the Ottoman Empire in the direction the 

world was going, and tried to keep the consciousness and 

conscience of the society alive. He dealt with the issues that 

occupied the Islamic world, and expressed his views in verse or 

prose in line with the ways of solution. Ottoman Empire and 

Islamic world for England, Russia and European states; with its 

vast lands, abundant raw material resources, mosaic-like people 

and weakened condition. As these states attacked externally 

through actual warfare, occupation and annexation throughout the 

19th century; They supported all kinds of separatist initiatives in 

order to ensure the occupation of the sections and regions where 

they could be effective at home. Mehmed Akif did not remain 

silent in the face of what was going on, and tried to explain to the 

entire Islamic world and the Ottoman public what the apocalypse 

meant to the extent of his possibilities. He published magazines, 

published books, and did not hesitate to take an active role when 

necessary. His experiences have brought Akif to us as an artist 
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who writes by "hearing the revelation of his soul", in addition to 

being an intellectual worker and a man of action. Akif, against 

separation, discrimination, all kinds of mischief; He roared 

against all the currents of duality that could arise within the 

ummah. He used his pen for the sake of unity. In his language, 

sect, sectarianism, discord, tribalism etc. currents are vicious 

lawsuits. Those who try to spread them are stateless and colonial 

missionaries. 

Keywords: islamic union, ummah, discord, nationalism, 

strife  

 

GİRİŞ 

Mehmed Akif ERSOY, 19. Yüzyılın son çeyreği ve 20 

yüzyılın ilk döneminde yaşamış, her yönüyle takdir edilen, bu 

ülkede ve islam ümmeti içinde yaşayan her ferdin kendisinden bir 

parça bulduğu âbide bir şahsiyettir. O’nu böyle örnek, sevimli ve 

bizden biri kılan sahip olduğu güzel meziyetleri ve nebevî 

ahlâkıdır. İstanbul’da doğup büyümüş, devrinin mümtaz 

simalarından hususi ders almış, o dönemin seçkin okullarından 

derece ile mezun olmuş, ilmi, irfanı, edebi, ahlakı, çalışkanlığı ile 

dikkatleri üzerine çekmiş numune bir insandır. Bilhassa olgunluk 

çağlarında, memleket mes’eleleri, ümmetin sıkıntıları üzerine 

fikrî ve fiili faaliyetler yapmıştır. Memleketine, ümmet-i 

islâmiyeye ve insanlığa faydalı çalışmaların içinde olmuş, 

desteklemiştir. Asıl mesleği baytarlık olduğu halde, resmî olarak 

bu meşgalenin sahibi iken ilave olarak, diplomasiden üniversite 

hocalığına, yayıncılıktan fiili toplantılara, millet ve memleket 

meselelerine müdahil olmuş, resmi ve fahri bir seri vazifenin 

yürütücülüğünü yapmıştır. Hulasa Akif, derdi ve davası olan bir 

vatan evladıdır. Derdi ve davası şahsının ve ailesinin ötesinde, 

tamamen ümmet için ağlamış, ümmet için gülmüştür. 

Memleketinin, milletinin ve ümmetin her sahada yükselmesi ve 
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yücelmesi için hiçbir fedakârlıktan geri durmamıştır. Yüce 

ideallerin tutkunu olmuş, bu hususlarda tembellik ve ihmali, 

iman, İslâm, ahlâk ve terbiyesine mugayir bulmuştur. Her insan 

gibi yaptığı çalışmalardan müspet semere almak istemiş veya 

memleketin giriştiği her faaliyetin muvaffakiyet ile 

neticelenmesini temenni etmiştir. Bu istek ve temenniler olumlu 

sonuçlandığında en yüksek perdeden sevinmiş, alkışlamış ve 

destekçisi olmuştur. Beklentilerinin gerçekleşmediği durumlarda 

ise üzüntüden, hayal kırıklığına uzanan yelpazede ıstırap 

duymuştur. Esasen Akif, ümmet uğruna kendisini adamış 

mustarip bir insandır. Resimlerinin istisnasız hepsinde bu mahzun 

ve mustarip çehreyi görmek mümkündür. Orhan Okay’ın 

deyimiyle Akif; “ kendi kararı ve iradesiyle şairliğini toplum 

acılarına feda etmiş”1 bir insandır.  

1. Ümmet Fikri 

Akif’in yaşadığı çağda Osmanlı aydınları, devletlerinin 

gidişatını iyi görmedikleri için, herkes bir kurtuluş yolu arıyordu. 

Ana hatlarıyla o günün aydın ve okumuş insanları Osmanlı için 

kurtuluş reçetesi olarak düşünülen Osmanlıcılık, İslamcılık, 

Türkçülük ve Batıcılık şeklinde isimlendirilen fikir cereyanlarına 

mensup olarak tasnif edilmişlerdir2. Mehmed Akif bunlardan 

İslamcılık düşüncesi içinde değerlendirilmiştir. Orhan Okay 

hocamız bu tasnife ihtiyatla yaklaşır ve ‘Onu İslamcı akım içinde 

gören biziz’ 3diyerek o dönemde Akif’in inancının gereğini 

yaptığını söyler. Atasoy Müftüoğlu ise, ‘Mehmed Akif’in aziz 

islam ümmetinin ortak kimlik, kültür, medeniyet ve aidiyet 

 
1 Okay, Orhan.”Düşünce ve Edebiyat Dünyamızda Akif İmajı” Hece Mehmet 

Âkif Özel Sayısı 133 (Ocak 2008), 578  
2 Sina Akşin vd., Türkiye Tarihi (Osmanlı Devleti 1600-1908), (İstanbul:Cem 

Yayınevi, 1988), 3/342; M. Akif İnan. Mehmet Akif İnan Eserleri, (Ankara: 

Eğitim bir-Sen, 2016), 1/400-410  
3 Orhan Okay. Agm 
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bilincinin en özgün ve en özgür sesi’1 olarak niteler. Kıymetli 

edebiyat tarihçimiz Fuad Köprülü’ye göre Âkif, «İslâm İttihâdı 

mefkûresinin bu kudretli müterennimi, aruza, bütün Türk 

edebiyatında misli görülmemiş bir kudretle hâkim», «lisanı sade, 

ifadesi selis, üslûbu canlı», «halk hayatının en basit safhalarını 

bile en realist bir şekilde şiirlerine koymaktan» çekinmeyen 

şairimizdir2. Hatta sosyalist bakış açısı ile Cahit Tanyol, Akif’i 

İslam enternasyonalisti olarak tanımlar3. Aslında çok geniş bir 

hacmi tutacak bu değerlendirmeleri hulasa edecek olursak, 

Akif’le ilgili kaleme alınan her eserde O’nun İslam Birliği 

mefkuresi, Müslümanların vahdeti, Osmanlının bu vahdetin 

öncüsü ve çimentosu olduğu yolunda bir ömür sürdürdüğü ifade 

edilmektedir. 

  Akif’in başyazarlığını yaptığı, ‘Sırâtı Müstakîm (1908-

1912)’ ve ‘Sebîlü’r-Reşâd (1912-1925)’ dergilerinin her 

sayısında ‘Âlem-i İslâm’a Dair’ başlığı altında, bir veya birkaç 

islâm memleketinden haberler, mektuplar ve raporlar 

yayımladığına şahit oluyoruz. Akif bu yazılar ile okuyucu 

kitlesini İslam ümmeti, ümmetin birliği, Müslümanların 

kardeşliği bahislerinde, birbirlerinin sıkıntılarına çare aramak, 

ümmetin dertlerini kendine dert edinmek ve bu hususlarda bütün 

müslümanları şuurlandırmak için elinden gelen gayreti 

esirgememiştir. Ölümsüz eseri Safahat, bir bütün olarak 

incelendiğinde bu eser baştan sona ümmet-i islâmiyenin, 

dünyanın neresinde olursa olsun bütün Müslümanları konu 

edindiğini görürüz. Safahat’da ümmet mevzuu çeşitli 

münasebetlerle gündeme getirilir. Akif ümmet konusunu işlerken 

 
1 Müftüoğlu, Atasoy. ‘Sorumlu İmanın ve Sorumlu Vicdanın Sesi’ Hece 

Mehmet Âkif Özel Sayısı 133 (Ocak 2008), 581 
2 Fevziye Abdullah Tansel.” Mehmed Âkif Ersoy Hayatı ve Eserleri”, Haz. 

Abdullah Uçman, ( İstanbul: Ötüken, 2021), 199 
3 Tanyol, Cahit. “Mehmet Akif ve İslâm Enternasyonali”, Hece Mehmet Âkif 

Özel Sayısı 133 (Ocak 2008), 576  
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bir başlık altında değil, yeri geldikçe ele alır. Bu ele alış tarzı ve 

gayesi zaman zaman farklılık gösterir. Her hâlükârda okuyucuyu 

intibaha getirmek için bu vesileleri ustalıkla kullanır. Ümmet 

kelimesi, o dönemler ‘millet’ kelimesi ile eşanlamlı kullanıldığı 

için ‘islam ümmeti/islam milleti’ birbirinin yerine kullanıldığı da 

olur. 

Akif ümmet mevzuunu önce müsbet yönüyle ele alır. 

Çoğunlukla maziye atıfta bulunur, İslam ümmetinin tarihte 

gösterdiği başarılardan bahseder ve eğer aynı ruh, çalışkanlık, 

vahdet ve azim gibi hasletlere sarılırsak; benzer başarıları 

gerçekleştirebileceğimizi işler. Bu mısralarında gayet ümitli ve 

iyimserdir. Hatta başka milletlerden misal verirken bile konuyu 

aynı noktaya getirip, dikkat çekmeğe çalışır. Mesela Almanya’nın 

gerçekleştirdiği kalkınmayı anlatırken, Alman muhatabına 

söyledikleri aslında onların üzerinden bize ders mahiyetindedir:  

Sizin işittiğiniz bir terane, bir perde; 

Beşikte, sonra eşiklerde, sonra mektepte.  

Hülâsa her çatının altı aynı sesle dolu.  

Bütün şuûnu bir ahenge rapteden bu yolu  

Tutunca, gitgide mekteple, kışla, fabrika, fen  

Seçilmez oldu, hakikat, harîm-i âileden.  

Bu ittihadı tabî'î yaşatmak isterdi...  

Asıl kemâlini millet o işde gösterdi: 

Düşündü hangi semâdan hayâtın indiğini; 

Düşündü rûh-i umumîyi emziren dîni.  

Sonunda gördü ki: Ümmette müşterek vicdân  

Tahassüsatını almakta aynı menba'dan; 

Kurursa bir gün o menba' ne his kalır, ne hayât; 

Bekâa-yı dîn ile kaaim hayât-ı cem'iyyat; 

Mukaddesatını tesbîte uğraşıp durdu...  

Mücerredat-ı kesîfeyle bir cihân kurdu.  

Alınca şekl-i teayyün vatan heyûlası,  
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Budur revabıt-ı milliyyenin en a'lası,  

Deyip sarılmada asla tereddüd etmediniz.  

Nasılsa mektebiniz tıpkı öyle ma'bediniz.  

Ne çan sadâsı boğar san'atin teranesini,  

Ne susturur medeniyyet bu ahiret sesini.1  

Görüldüğü üzere Almanya’nın beşikten mezara kadar 

aile, mektep, kışla, fabrika, san’at dünyası, dini müesseseler 

ve cemiyetin her sahasında vahdetin nasıl bir medeniyet 

hamlesine yol açtığını tasvir etmiştir. 

Safahat’ın Dördüncü Kitap kısmında ‘Vaiz Kürsüde’ 

başlığı altında A’râf Suresi 185. Ayetini2 tefsir sadedinde 

İslâm ümmetinin yanlış kader ve tevekkül anlayışını, geri 

kalış sebeplerini irdeler. Sonra o dönemde ehliyetsiz bir 

şekilde içtihada kalkışanları tenkit eder ve ümmetin bu 

mühim işin de üstesinden gelebileceğini, fakat şartlarını 

yerine getirmesi ile bunu başarabileceğini vurgular: 

Kilitlidir kapı «ümmî duhat» için, amma  

Kıyam-ı haşre kadar ictihad eder «ulema».  

Evet, şeraiti mevcûd olunca insanda; 

Ne kaldı men' edecek içtihadı, meydanda?  

İle'1-ebed yetişir müctehid bu ümmetten; 

Şu var ki: Çıkmalı ferda-yı nüra zulmetten.3  

Akif, ikinci olarak İslam ümmetinden bahsederken içinde 

yaşadığı dönem itibariyle üç yüz elli milyon nüfuslu büyük 

kitlenin, Dünya’nın değişik yörelerindeki haline bakar. Onların 

içinde bulundukları durumu tasvir eder. Bu tasvirler çoğunluk 

itibariyle perişan manzaralar ile doludur. Kötümser bir hava 

 
1 Safahat, (Ankara: Büyükşehir Belediyesi Yayını, 1999), Berlin Hatıraları, 

378-379 
2 Onlar, Allah’ın göklerdeki ve yerdeki kudret ve hakimiyetini görmüyorlar 

mı? (el-A’râf 7/185) 
3 Safahat, Vaiz Kürsüde, 311 
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sezilir ve bu tasvirlerinde en acımasız tenkitlerde bulunur. Bu 

tavırda mükemmel bir murakebe/otokritisizm göze çarpar. 

‘Ümmet-i merhume, ümmet-i mazlûme’ vb tabirler kullanır. 

Müslümanların savaş, ihtilal, istila, cehalet, tembellik, zillet ve 

meskenet vb yollarla nasıl acıklı durumlara düştüğünü yana 

yakıla anlatır.  

Ümmetin haline baktım ki: Yürekler yarası!  

Ne bir ekmek yedirir iş; ne de ekmek parası.  

Kışla yok, daire yok, medrese yok, mektep yok; 

 

Ne kılıç var, ne kalem... Her ne sorarsan, hep yok!  

Kalmamış terbiye askerde. Nasıl kalsın ki?  

Birinin ömrü mülazımlıkta geçerken öteki,  

Daha mektepte iken tayy-ı meratible ferik!  

Bir müşirlik mi var? Allahu veliyyü't-tevfîk!  

Hele ilmiyye bayağdan da aşağ bir turşu!  

Bab-ı Fetva denilen daire ümmî koğuşu.  

Ana karnından icazetlidir, ecdada çeker; 

Yürüsün, bir de sarık, al sana kaadiasker!  

Vükela, neydi ya? Curnalcı, müzevvir, adî; 

 

Ne Huda korkuşu bilmiş, ne utanmış ebedi,  

Güç okur, hiç yazamaz bir sürü hırsız çetesi...  

Hani, can sağlığıdır doğrusu bundan ötesi!  

Belki üç beş kişi olsun bulur, irşad ederim,  

Diye etrafa bakındımsa da, endîşelerim  

İnkılab eyledi bir namütenahi ye'se,  

Görünüp süret-i haktan kimi söylettimse.  

Ekseriyyet kafasız; varsa biraz beyni olan: 

 

«Bu hükümet şu ahalîye biçilmiş kaftan! 

Kime dert anlatacaksın? Hadi anlat şimdi...  

Ben mi kaldım, neme lazım!» diyerek yan çizdi.  
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Hüsn-i zanneylediğim bir iki fazıl hocanın,  

İstedim fikrini açmak; dedim: Artık uyanın!  

Memleket mahvoluyor, din de beraber gidiyor;1 

Akif’in ümmet vurgusunu yaparken üçüncü tavrı 

diyebileceğimiz vaziyeti ise, birçok yerde ve şekilde yaşanılan 

hâlihazırdaki perişanlıklara rağmen, şartlar ne kadar kötü olursa 

olsun bir çıkış yolu ve çare sunmaktan geri durmaz. İstikbal için 

ümitlidir zira başka çare yoktur: 

Şark'ı baştanbaşa yıllarca dolaştım, gezdim; 

Hem de oldukça görürdüm... Kafa gezdirmezdim! 

Bu Arabmış, bu Acemmiş, bu Tatarmış,_demedim. 

Müslüman unsurunun hepsini gördüm kendim. 

Küçük âdemlerinin ruhunu tedkîk ettim. 

Büyük âdemlerinin fikrini ta'mîk ettim. 

İstedim sonra, neden böyle Japonlar yüksek?   

Nedir esbâb-ı terakkisi? Yakından görmek.   

Bu uzun boylu mesâi, bu uzun boylu sefer, 

Bir kanâat verecekmiş bana dünyâda meğer. 

O kanâat da şudur: Sırr-ı terakkinizi siz, 

Başka yerlerde taharriye heveslenmeyiniz.   

Onu kendinde bulur yükselecek bir millet;   

Çünkü her noktada taklîd ile sökmez hareket.  

Alınız ilmini Garb'ın, alınız san'atini;  

Veriniz hem de mesâinize son sür 'atini. 

Çünkü kaabil değil artık yaşamak bunlarsız; 

Çünkü milliyyeti yok san'atın, ilmin; yalnız, 

îyi hatırda tutun ettiğim ihtârı demin:   

Bütün edvâr-ı terakkiyi yarıp geçmek için, 

Kendi «mâhiyyet-i rûhiyye»niz olsun kılavuz. 

Çünkü beyhudedir ümmîd-i selâmet onsuz.2 

 
1 Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, 201-202 
2 Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, 231 
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Akif, İslam ümmetinin ancak kendi köklerine bağlı, 

çalışkan ve birlik beraberlik içinde olduğu sürece, yeni bir hamle 

yapabileceklerini birçok yerde aynı üslupla anlatır. İslamiyetin ilk 

döneminde Müslümanların birlik ve kardeşlik ülküsü içinde 

başarıdan başarıya koştuklarını yeri geldikçe misal olarak verir.  

Akif, ümmet kelimesini Safahat’ında bir yerde hiciv ve 

istihza sadedinde kullanmıştır. Safahat’ın Altıncı Kitap kısmında 

Köse İmam, Âsım ile memleket meselelerin konuşurken mektep-

medrese ikiliğine temas edip, kendini inkılapçı ve yenilikçi görüp 

medreseleri yıkanların, çıkan enkaz ile mektep yapacaklarını 

söylemesi üzerine ‘İnkılâb ümmetinin şânı yakıp yıkmaktır.’ 

şeklinde hesapsız inkılapçılığın/yıkımın nelere mal olduğunu, 

bunun çılgınlık, ahmaklık olduğunu izah eder:  

– Galiba sen yeniden kızdıracaksın Köse'yi; 

Söyle, mirasyedi bey, kimdi yıkan medreseyi? 

Biz miyiz, siz misiniz? Sizsiniz elbet... 

– Elbet! 

– Yıktınız kazmaya kuvvet, ne de sür'atle! 

– Evet.. 

– Bir hünermiş gibi ikrar ediyor ağzıyle... 

– Çünkü mektep yapacaktık onun enkaazıyle. 

– Çünkü mektep yapacakmış!.. Ne kolay söylemesi!  

Bir kümes yaptığınız var mı ki, bir kaz kümesi? 

– İnkılâb ümmetinin şânı yakıp yıkmaktır. 

– Size çılgın demiyen varsa, kuzum, ahmaktır.  

Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir?  

Onu en çolpa herifler de, emîn ol, becerir.  

Sâde sen gösteriver «işte budur kubbe!» diye; 

İki ırgadla iner şimdi Süleymâniyye.  

Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhât, o zaman,  

Bir Süleyman daha lâzım yeniden, bir de Sinan.  

Bunların var mı sizin listede hiç benzeri, yok.  
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Yâ ne var? Bir kuru" dil, siz buyurun, karnım tok!1  

2. Ayrılıkçı Hareketlere Bakışı 

Akif, ayrılığa, ayrımcılığa, her türlü fitne fesat hareketine; 

dinin, devletin, milletin ve ülkenin bünyesinde açılabilecek tüm 

ikilik cereyanlarına kükreyerek karşı durmuştur. O kalemini 

birlik beraberlik uğruna kullanmıştır. Onun dilinde fırka- 

fırkacılık, tefrika, kavmiyetçilik vb. akımlar fasit davalardır. 

Birliğin sarsılmasına ve nihayet kalenin içten alınmasına hizmet 

ettiği için lanetli tohumlardır. Bunları yaymaya çalışanlar, ülke 

içinde vatansızlar, sömürgeci misyonerlerdir. Müsaade edenler 

dünyanın gidişatını anlamayan sığ siyasetçiler, beyinsiz kafalar 

ve vurdumduymaz yetkililerdir. 

Akif, din-devlet ayrımına, asker içindeki ikilik hareketlerine, 

halk-aydın uzaklaşmasına, mektep-medrese çekişmesine, kardeşliğe 

halel getiren her harekete karşı kalemini kullanmış, mücadeleden 

vazgeçmemiştir. Bu mevzuda kimsenin makam ve mevkiine aldırış 

etmeden, hatır gönül dinlemeden ümmetin salâh ve selâmeti 

muvacehesinde doğru bildiklerini ifade etmekten çekinmemiştir. 

Mevzu ile alakalı kısa bir girişten sonra Akif’in 

tefrika/ayrımcılıkla ilgili fikir ve his dünyasını kendi ağzından 

dinleyebiliriz: 

Ey cemaat, uyanın, elverir artık uyku! 

Yok mu sizlerde vatan namına hiçbir duygu? 

Düşmeden pençesinin altına istikbalin, 

Biliniz kadrini hürriyetin, istiklalin 

… 

Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam  

Bağlamak lâzım iken, anlamadım, anlayamam  

Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize? 

Fikr-i kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize? 

 
1 Safahat, Âsım, 443 
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Birbirinden müteferrik bu kadar akvâmı, 

Aynı milliyetin altında tutan İslam’ı 

Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir. 

Bunu bir lahza unutmak ebedî haybettir… 

… 

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; 

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. 

Bırakın eski hükümetleri meydandakiler 

Yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer. 

İşte Fas, işte Tunus, işte Cezayir, gitti! 

İşte İran’ı da taksim ediyorlar şimdi. 

Bu da gayetle tabi’i, koşanındır meydan; 

Yaşamak hakkını kuvvetliye vermiş Yaradan 

Müslüman, fırka belasıyla zebun bir kavmi 

Medeni Avrupa, üç lokma edip yutmaz mı? 

Ey cemaat, yeter Allah için olsun, uyanın… 

Sesi pek müthiş öter sonra kulaklarda çanın!1 

Akif bu satırlardan sonra, İran’ın yıkılışı sırasında bütün 

dünyada yer yerinden oynarken, Müslümanlardan kimsenin 

kılının kıpırdamadığını, İslam kardeşliğinin icabının duygusuzluk 

olmadığını söyler. Osmanlı’nın İslam’ın son ümit ışığı 

olduğundan bahisle, emperyalist milletlerin gayzına karşı sivil-

asker herkesi uyarır ve memleketin karmaşa içinde olduğu ikazını 

tekrarlar. Ders almazsak olacakları çok yalın bir dille ifade eder: 

Durmasın sonra kazan kaldıradursun ordu,  

Düşmanın safları çiğner bu mukaddes yurdu.  

Enbiyâ yurdu bu toprak; şühedâ burcu bu yer,  

Bir yıkık türbesinin üstüne Mevlâ titrer! 

*** 

Hem vatan gitti mi, yoktur size bir başka vatan; 

 
1Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, 219-221 
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Çünkü mirasyedi sail kovulur her kapıdan!1 

Akif ikazlarında haklı çıkar, II. Meşrutiyet (1908) 

sonrasında, basiretsiz idarecilerin elinde ülkede kargaşa çıkar. 

1910 yılında Arnavutlık’ta ayrılıkçı bir isyan başlar. İki yıl süren 

bu huzursuzluklar, tam da Balkan harpleri ve Trablusgarp savaşı 

sırasında devleti meşgul eden bir başka bunalım olur. Akif, 

ayrılıkçılığı=kavmiyetçiliği yeren bir hadis-i şerif’in2 serbest 

tercemesinden hareketle ittihatçıların idarede gösterdikleri 

zafiyeti, Balkan kavimlerinin (Sırp-Yunan-Bulgar) 

Müslümanlara=Osmanlı’ya karşı birlikte hareket etmelerini 

hatırlatır. Yıldırım’ın, Murad’ın aldığı toprakların elden gidişini 

anlattıktan sonra sözü Arnavutluk davasına getirerek, kurulan 

hülyadan uyanışın “kanlı sabah’ından ibret alınması sadedinde 

diğer bütün Müslüman unsurları uyarır: 

Seni tahrik eden üç beş alığın ma’rifeti. 

Ya neden beklemiyordun bu rezîl âkibeti.  

Hani milliyyetin İslâm idi... Kavmiyyet ne!  

Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyyetine.  

“Arnavutluk” ne demek var mı şerîatte yeri?  

Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri.  

Arab’ın Türk’e, Laz’ın Çerkes’e  

yâhud Kürd’e;  

Acem’in Çinli’ye rüchânı mı varmış? Nerde!  

Müslümanlık’ta “anâsır” mı olurmuş?  

Ne gezer! Fikr-i kavmiyeti tel’în ediyor Peygamber.  

En büyük düşmanıdır ruh-i n Nebî tefrikanın  

Adı batsın onu İslam’a sokan kaltabanın.  

 
1 Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, 222 
2 “Nizar evladı: Yetişin Ey Nizaroğulları! Yemenliler de: Yetişin Ey 

Kahtanoğulları! dedi mi hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah’ın 

nusreti üzerlerinden kalkar, hepsine birden de kılıç musallat olur. 

(Bkz.”Nuaym b. Hammad, Kitâbu’l-fiten, Nşr. Semîr b. Emin Züheyrî, (Kâhire: 

Mektebetü’t-Tevhid, 1991), I, 397 
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*** 

Artık ey millet-i merhûme sabâh oldu uyan! 

Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan? 

Ne Araplık ne de Türklük kalacak aç gözünü! 

Dinle Peygamber-i Zîşânın İlahî sözünü. 

Türk Arabsız yaşamaz, 

Kim ki “yaşar” der, delidir! 

Arab’ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. 

Veriniz baş başa; zira sonu hüsrân-ı mübîn 

Ne hilâfet kalıyor ortada billâhi ne din! 

“Medeniyyet” size çoktan beridir diş biliyor; 

Evvelâ parçalamak, sonra da yutmak diliyor! 

Arnavutlar size ibret olacakken, hâlâ, 

Ne bu şûride siyaset, ne bu fasid da’va? 

Görmüyor gittiği yanlış yolu,  

Zannım, çoğunuz… 

Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz!1 

Akif, Safahat’ının dördüncü kitabı Fatih Kürsüsünde İslam 

âleminin, Osmanlı’nın çeşitli dertlerini dile getirirken mektep-

medrese ikiliğine parmak basar, “milletin öz evladı”, “yabancıdan 

daha düşman kesildi birbirine” tesbitinde bulunur. İlerleyen 

sayfalarda “Vaiz Kürsüde” kısmında, vaizin ağzından cehaleti 

“felaketin başı” olarak gösterip, sözü yine “tefrika”ya getirir: 

Şu cehlimizle musibet mi kaldı uğramadık? 

Mahalle mektebi olsaydı bizde vaktiyle; 

Ya uğrasaydı kalanlar güzelce ta’dîle; 

Yarım pabuçla gezen, donsuz üçbuçuk zibidi, 

Bir Arnavudluğu isyana kaldırır mı idi? 

Bugün ânâsır-ı İslam’ı bir denî cereyan 

Sürüklüyor ki: Bakın nerden eyliyor nebean. 

 
1Safahat, Hakkın Sesleri, 247-248  
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Felâketin başı, hiç şüphe yok, cehâletimiz; 

Bu derde çâre bulunmaz -ne olsa- mektepsiz. 

Ne Kürd elifbeyi sökmüş ne Türk okur, ne Arab; 

Ne Çerkes’in, ne Lâz’ın var bakın, elinde kitab! 

Hülâsa, milletin efrâdı bilgiden mahrûm. 

Unutmayın şunu lâkin: “Zaman: Zaman-ı ulûm!”1 

Asrın ilimlerini tahsil etmekle birlikte, mukaddesata azami 

saygı göstermenin şart olduğunu, “anasır-ı İslam’ı / İslam 

milletlerini” müşterek vatana bağlamanın, ancak İslam’a 

bağlılıkla mümkün olacağını söyler. Osmanlı’nın gevşemesi veya 

yokluğunun “üç yüz elli milyonluk” İslam âleminin intiharı 

olacağı, dünyanın Hıristiyan hâkimiyetine girmesi anlamına 

geleceği ikazında bulunur: 

“Nedir bu tefrika, yâhu! Utanmıyor musunuz? 

Geçen fecâyi’e hâlâ inanmıyor musunuz? 

Gömülmek istemeyenler boyunca hüsrâna; 

Nifâkı gömmeli artık mezâr-ı nisyâna.”2 

Akif, Müslümanların namaz kılarken gösterdiği “vahdet 

manzarasını” misal vererek hayatın her safhasında bu birlik 

şuurunun devam etmesini tavsiye eder: 

O halde vahdete hâil ne varsa çiğneyiniz…  

Bu ayrılık da neden? Bir değil mi her şeyiniz?  

Ne fırka herzesi lâzım ne derd-i kavmiyet;  

Bizim diyânete sığmaz sekiz, dokuz millet!  

Bütün bu tefrikalar, etsenizdi istikrâh,  

Görürdünüz nereden geldi... Yâ ibâdallâh!3 

Bu mısraları takip eden satırlarda her türlü nifak–şikak 

alametlerinden kurtulmamız gerektiğini, Balkan harpleri 

 
1 Safahat, Fatih Kürsüsünde, 316 
2 Safahat, Fatih Kürsüsünde, 319 
3 Safahat, Fatih Kürsüsünde, 321 
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sırasında on binlerce insanın/Müslümanın günahsız yere 

katledildiğini, ocakların acımasızca söndürüldüğünü, milletin 

mukaddesatının ayaklar altına alındığını etkili bir ifadeyle gözler 

önüne serer: 

Bütün yıkılmış ocak, başka şey değil görünen; 

Yüz elli bin bu kadar hânümânı buldu sönen! 

Siz, ey bu yangını ihzâr eden beş altı sefîl,  

Ki ettiniz bizi Hırvat’la Sırb’a karşı rezîl! 

Neden hükûmete Kur’an’la bağlı Arnavud’u 

Ayırdınız da harâb ettiniz bütün yurdu? 

Nasılmış, anlayınız iddiâ-yı kavmiyet? 

Ne yolda mahvoluyormuş bakın ki millet! 

Siz, ey bu zehri en evvel kusan beyinsizler! 

Kaçıp da kurtuluruz sandınız… Fakat ne gezer!1 

Müşterek vicdanın oluşması ve millî rabıtalar için din 

menbaından beslenmemizi, cemiyetin bekasının ancak bu yolla 

olacağını örneklerle açıklar.  Mısır ve Hindistan’ın İngilizler 

tarafından nasıl işgal edildiğini, Mısır’ın İslam âleminin beyni, 

Hindistan’ın ise gövdesi mesabesinde olduğunu, İngilizlerin bu 

ikisini de etkisiz hale getirdiklerini, bir sonraki adımın ne 

olacağını isabetle haber verir: 

Biz İngilizler olup hali önceden müdrik; 

O beyne pençeyi taktık, o göğse yerleştik. 

Yolundadır işimiz bağladık mı kıskıvrak! 

Hem öyle zorla değil, çünkü “fikr-i kavmiyet” 

Eder bu gâyeyi teshîle pek büyük hizmet. 

O tohm-i lâ’neti baştan saçıp da orta yere,  

Arab’la Türk’ü ayırdım mı şöyle bir kerre, 

Ne çırpınır kolu artık ne çırpınır kanadı; 

Halîfe’nin de kalır sâde bir sevimli adı! 

 
1 Safahat, Fatih Kürsüsünde, 333 
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Donanmamızla verip, sonra, Şark’ı velveleye,  

Birinci hamlede bayrak diker Çanakkale’ye;1 

I. Dünya Harbi sırasında (1915) yazılan bu şiir ışığında son 

yüzyılın tarihini okuyacak olursak, tefrikanın, ayrı baş çekmenin 

İslam âlemine, Osmanlı’ya nelere mal olduğunu; savaş sonrası 

İngilizlerin bilhassa Mısır, Irak ve Arabistan’da, Fransızların 

Suriye ve Kuzey Afrika bölgelerinde, neyi nasıl başardıklarını 

daha iyi anlamış oluruz. Kaldı ki o günden bugüne yapılanlar da 

mahiyet itibariyle çok farklı şeyler değildir. 

M. Akif, bazen işlediği konuyu müsbet tarafından alır, 

teşvik ve moral yükleme sadedinde kullanır. Safahat’ın beşinci 

kitabında, “Necid Çöllerinden Medine’ye” başlıklı şiirinde, uzun 

meşakkatli bir yolculuktan sonra dünyanın her bir tarafından 

gelmiş Müslümanların ‘Mescid-i Nebi’de omuz omuza namaz 

kılışını, buradaki kardeşlik ve vahdet manzarasını tasvir ederken 

yine ümmetin birlik ve beraberliğine vurgu yapar: 

Bu başka başka lisanlar, bu herc ü merc âvâz, 

Birer niyâz idi Mevlâ’ya... Hem de aynı niyâz! 

Evet, şu önde duran ihtiyar Serendibli, 

Ya arka saflara düşmüş zavallı Mağribli;  

Dalıp dalıp gidiyorken semâyı merhamete,  

Gerek bu âleme âid, gerekse âhirete,  

Ne istesin ki, berâberce ben de istemeyim?  

Şu ben ki... Her birinin ayrı ayrı kardeşiyim.  

Ezelde kaynaşan ervâha ayrılık var mı?  

Cihan yıkılsa bu vahdet yerinden oynar mı?  

Olunca minberimiz, Arş’ımız, Hudâ’mız bir;  

Benim de beklediğim nûr onun da gâyesidir.2 

 
1 Safahat, Berlin Hatıraları, 384 
2 Safahat, Necid Çöllerinden Medine’ye, 394-395 
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Akif, Asım’ın ilerleyen sayfalarında mektep-medrese 

kavgasının topluma verdiği zararları sayarken, bu arada halk-

aydın ayrışmasına dikkat çeker. Medresenin ve cami imamının 

toplumdaki bütünleştirici rolünü ele alır: 

Halkı irşâd edecek var mı ya sizden başka? 

Onu insan bile saymaz, mütefekkir tabaka! 

Köylüden milletin evlâdı kaçarken yan yan 

Sizdiniz köydeki unsurla berâber yaşıyan. 

Rûhunuz halkımızın, köylümüzün rûhuna denk; 

Sözünüz bir, özünüz bir, o ne mes’ûd âhenk! 

Biz bu âhengi harâb etmeyecektik, ettik; 

Kapanır türlü değil açtığımız kanlı gedik. 

Ne kadar benziyoruz şimdi sakat bir duvara… 

Vahdetin tertemiz alnında ne çirkin bu yara 

Hadi iş gör bakalım, var mı ki imkân? Nerde! 

İkilik, azimle hâil kesilir her yerde.1 

I. Dünya harbinin bitimine yakın bir zamanda yazdığı 

“Hâlâ mı Boğuşmak” başlıklı şiirinde Enfal suresi 46. ayetinin2 

serbest tercemesinde Vahdet-Tefrika mukayesesi yapar. 

Sosyolojik olgu olarak tefrikanın bir millete verebileceği zararı 

tasvir eder.  

Sen! Ben! desin efrâd, aradan vahdeti kaldır; 

Milletler için işte kıyâmet o zamandır. 

Mâzîlere in, mahşer-i edvârı bütün gez: 

Kanûn-i ilâhî, göreceksin ki değişmez.3 

Tefrikaya karşı çıkan Akif birlik beraberlik ve kardeşlik 

temalarını işlediği “Vahdet” isimli şiirinde ise İslam’ın ilk 

yıllarında Müslümanların birbirine candan bağlılığını gösteren bir 

 
1 Safahat, Âsım, 437 
2 “Birbirinize girmeyin ki maneviyatınız sarsılmasın, devletiniz gitmesin.”( 

El-Enfâl 8 /46) 
3 Safahat, Hâla mı Boğuşmak, 510 
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sahneyi canlandırır. Olay Yermuk harbinde geçmiştir. Şahadet 

anında su isteyen üç sahabinin, kardeşlerini tercih ederek, bir 

damla suya hasret gidişlerini etkili bir şekilde hikaye ettikten 

sonra, sözü yaşadığı döneme getirir: 

Şark’ınki mefahir dolu, mâzî-i kemâli,  

Yâ Rab, ne onulmaz yaradır şimdiki hâli!  

Şirâzesi kopmuş gibi, manzûme-i imân,  

Yaprakları yırtık, sürünür yerde, perîşan.  

“Vahdet” mi şiârıydı? Görün şimdi gelin de:  

Her parçası bir mel’abe eyyâmın elinde!  

Târîhîne mev’ûd-i ezelken “ebediyyet”,  

Ey, tefrika zehriyle şaşırmış giden, ümmet! 

“Nisyân”a çıkan yolda mı kaldın güm-râh?  

Lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâh!1 

Bu şiirin yazıldığı 1924 yılı, ülke içinde gruplaşan 

kesimlerin birbirini tasfiye ile uğraştıkları esnada, Suriye’de 

Fransızlar, Irak, Mısır ve tüm Arabistan’da İngilizler, 

Kafkasya’da Ruslar vb. istedikleri şekilde hareket etmektedirler. 

Zaman Akif’i haklı çıkarmıştır ama o haklı çıkmaktan 

memnun değildir. Aksine üzgündür ve ıstırabı sonsuzdur. 

Parçalanan ve her biri emperyalist ülkenin elinde oyuncak 

durumuna düşen Müslümanlar için dua eder: 

“Yâ Râb, şu muazzam Ramazan hürmetine, 

Kaldır aradan vahdete hâil ne ise; 

Yâ Râb, şu asırlarca süren tefrikadan 

Artık ezilip düşmesin Ümmet ye’se. 

Mâdâm ki verdin bize bir rûh-i nevin… 

Yâ Râb, daha bir nefha-i te’yîd insin.2 

SONUÇ 

 
1 Safahat, Vahdet, 535 
2 Safahat, Ramazan, 604 
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Bütün buraya kadar yazdıklarımızı özetleyecek olursak 

Akif, her halükârda Müslümanların birliğinden yanadır. Tevhid 

inancının sosyal yansıması, vahdeti gerektirir. Her sahada ve her 

kademede birlik ve beraberlik asıldır. Köylü-şehirli, asker-sivil, 

mektep-medrese ayırımcılığı toplumu helak eder. Kavim, ırk, 

mezhep gibi hususlar, ayrılığa değil marifete vesile olmalıdır. 

Kur’an ve Sünnet’in ruhu, tarihi tecrübe ümmetin topyekûn 

birliğini gerektirir. Her türlü unsuriyetçilik, nifak ve şikak, lanetli 

tohumlardır.  Adı, unvanı ideolojisi ne olursa olsun, ayrılığa 

sebebiyet verecek hiçbir düşünce ve hareket makbul değildir. Bu 

düşünce akımları ve hareketler dinî ve itikadî yönden batıl, 

siyaseten yanlış, ahlaken de düşüklüktür. Sosyolojik olarak ise 

toplumları paramparça eden zararlı akımlardır. Toplumum 

çözülmesi veya Müslüman unsurların kavmiyetçilik hastalığı ile 

ayrı baş çekmeleri, kendini medeni olarak takdim eden 

Avrupa’nın öteden beri diş bilediği İslam dünyasını, işgal ve istila 

etmesini kolaylaştırır. Sonuç olarak, ayrımcılık ve bölücülüğün 

varacağı nokta, Avrupa emperyalizmine yem olmaktır. Elden 

çıkan İslam memleketlerinde olduğu gibi, elden çıkacak yurt ve 

insanlarımızın Avrupa’nın kahredici hakimiyeti altında 

‘çekmediği melanet’, tatmadığı acı ve zillet kalmayacaktır. Bu 

münasebetle Âkif’in vecize haline gelmiş bir mısraı ile konuyu 

bitirmek istiyoruz:  ‘Girmeden tefrika bir millete düşman 

giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’. Büyük şair 

ve mütefekkirimiz Mehmed Akif’i rahmet, minnet ve şükranla 

yâd ediyoruz. 
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1. OTURUM 

MEHMET AKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNİN YÖNTEM VE 

İÇERİK BAKIMINDAN ANALİZLERİ 
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AHMED-İ HANİ VE MEHMET AKİF'İN ŞİİRLERİNDE 

İTİKADİ MESELELERİN MUKAYESESİ1 

Mehmet Salih GECİT* 

 

Özet 

Bu tebliğde iki önemli şair ve dava adamımız olan Şeyh 

Ahmed-i Hânî ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde geçen itikâdî 

ve kelâmî konularla ilgili görüşleri ele alınacaktır. Böylece Eş’arî 

bir gelenekten gelen Ahmed-i Hânî ile Maturidi bir gelenekten 

gelen Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri arasında benzer ve farklı 

yönlere işaret edilecek, içinde yaşadıkları toplumun toplumsal ve 

siyasal durumları, sorun ve ihtiyaçları konusunda bilgi verilecek, 

mensubu oldukları dini ve itikadi anlayıştan hareketle çözüm 

yolları arayan iki büyük dava adamının çözüm önerileri ele 

alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed-i Hânî, Mehmet Akif Ersoy, 

İslam, İtikad, 

 

Abstract 

In this paper, the views of our two important poets and 

litigants, Sheikh Ahmed-i Hânî and Mehmet Akif Ersoy, on 

religious and theological issues in their poems will be discussed. 

Thus, similar and different aspects will be pointed out between 

the poems of Ahmed-i Hânî, who comes from an Ash'ari tradition, 

and Mehmet Akif Ersoy, who comes from a Maturidi tradition, 

information about the social and political situations, problems and 

needs of the society they live in, and their religious and creed. 

 
1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kelam ve İtikadi 

İslam Mezhepleri Tarihi Öğretim Üyesi 

msgecit@agri.du.tr, Orcid No: 0000-0001-7212-2291 
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Based on this understanding, the solution proposals of two great 

litigants who are looking for solutions will be discussed. 

Key Words: Ahmed-i Khânî, Mehmet Akif Ersoy, İslam, 

Theologi 

 

GİRİŞ 

Şeyh Ahmed-i Hânî ile Mehmet Ersoy’un şiirleri sanatın 

din ve toplum, özellikle ümmet için kullanıldığı bir anlayışı 

temsil etmektedir. Ahmed-i Hânî taşradan ve imparatorluğun İran 

sınırındaki en uzak sancağından hitap ümmete ederken, Mehmet 

Akif Ersoy da İmparatorluğun merkezi olan İstanbul’dan ümmete 

hitap etmektedir. Hânî bu söyleyişinin amacını şöyle ifade 

etmektedir: 

Saki! Allah için lütfet. 

Cem kadehine koy bir yudum şarap 

Kadeh şarapla dünyayı göstersin, 

Görünsün dilediğimiz ne varsa. 

Aydınlığa kavuşsun önümüzde durumlar. 

Gelecek bizim için başarılı olacak mı, bilelim. 

İşte kemale erdi talihsizliğimiz, 

Acaba zevale yüz tuttu mu dersin? 

Yoksa hep böyle olduğu yerde mi kalacak. 

Son devir gelip çatıncaya dek? 

Mümkün mü acep felek çarkından, 

Bizim için de çıksın bir yıldız, 

Bize yar olsun bahtımız, 

Bir defada uykudan uyanıversin.1 

 
1 Ahmed-i Hânî, Mem u Zin, Terc. M. Emin Bozarslan, Gün Yayınları, 1968, 

İstanbul, s. 54. 
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Burada Hânî içinde yaşadığı toplumun halinden şikâyet 

etmekte ve bu durumdan çıkmanın çarelerini anlamaktadır. 

Kullandığı üslup açısından bakıldığında çok dertli ve içi dolu 

olduğu görülmektedir. Aynı hissiyatı Mehmet Akif’te şöyle 

görmekteyiz: 

Bana sor sevgili kari', sana ben söyleyeyim, 

Ne hüviyette şu karşında duran eş'arım: 

Bir yığın söz ki, samimiyyeti ancak hüneri; 

Ne tasannu ' bilirim, çünkü, ne san'atkarım. 

Şi 'r için «göz yaşı» derler; onu bilmem, yalnız, 

Aczimin giryesidir bence bütün âsârım ! 

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; 

Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım! 

Oku, şayed sana bir hisli yürek lazımsa; 

Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.1 

Hem Hânî, hem de Mehmet Akif, edebiyat ve şiiri sağlam 

bir din ve inanç şuuruyla yazmışlar, toplumun eksikliklerini, 

ihtiyaçlarını, sorunlarını bu yolla dile getirip gündeme 

taşımışlardır. Bu nedenle bütün şiirlerinde “Allah, peygamber, 

ahiret, insan, ümmet, millet, adalet, istiklal” kavramları veya 

bunların anlamları geçmektedir. Ancak Mehmet Akif’in ümmetin 

tümünü temsil eden hilafet kurumunun merkezinde yer alması, 

onun merkezi esas alan bir bakış açısını ileri sürmesine onu sevk 

etmektedir. Bu itibarla onun sahip olduğu anlayış sorunların 

çözümünde merkezi yönetime destek olacak şekilde ümmetin 

farklı unsurlarının ayrı ayrı değil, bir bütün olarak 

değerlendirilmesini gerektirmektedir. Ahmed-i Hânî ise 

merkezden uzak bir yerde unutulmuş ve yalnızlığa terk edilmiş 

bir unsurun sorunlarını dile getirmektedir. Nitekim Ahmed-i 

Hânî’nin şakirdlerinden olan Said Nursî bu unsura "Mariz bir 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Haz. M. Ertuğrul Düzdağ, s. 2007, İstanbul, s. 

3. 
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asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi, ittibâ-ı 

Kur'ân'dır."1 Sözünde Hânî’nin bu bakışını özetlemektedir. 

Aynı şekilde Said Nursî’nin "Azametli, bahtsız bir kıt’anın; 

şanlı, talihsiz bir devletin; değerli, sahipsiz bir kavmin 

reçetesi, ittihad-ı İslâmdır."2 sözü Mehmet Akif’in anlayışını 

özetlemektedir. Yanî Hânî de Akif’in davasının aynısını taşradan 

haykırmaktadır. Böylece ikisinin birbirinin gözünden kaçan 

ayrıntıyı beraberce ikmâl ettiğini söylemek de mümkündür. 

Mehmet Akif bu bağlamda şöyle demektedir: 

“Hani milliyyetin İslam idi. – Kavmiyet ne!  

Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyyetine  

Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri  

Arap’ın Türk’e, Laz’ın Çerkez’e yahut Kürd’e  

Acem’in Çinli’ye, rüçhanı mı varmış nerde?” 

Arnavutluk ne demek, var mı şeriatta yeri”3 

Ahmed-i Hânî ise ümmetin farklı unsurlarını yan yana 

zikrederek şöyle demektedir: 

Dünyada ne kadar salâvatlar varsa 

Ümmi peygamberimiz hepsinin alıcısıdır 

Ki ona ümmet oldular 

Araplar, Acemler, Kürtler ve Rumlar4 

İki şiiri mukayese ettiğimizde, her iki şairin de esasında 

ümmet bilincini taşıdığı, ancak Mehmet Akif’in “farklı 

kavimlerden oluşan bir ümmet”ten bahsettiği, Ahmed-i Hânî’nin 

de “ümmetin farklı kavimleri”nden bahsettiği görülmektedir. Bu 

açıdan ikisine de “ümmetin şairi” adı verilebilir. Birisi ümmetin 

merkezindeki şairi iken, diğeri de taşradaki şairidir. Birisinin 

giryesi, haykırışı hilâfet merkezinde resmi kurum ve kuruluşların 

 
1 Said Nursî, Muhakemât, 1. 
2 Said Nursî, Asâr-I Bediiyye, 2/2. 
3 Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2014, s. 366. 
4 Ahmed Hânî, Nûbihar, Haz. Zeynelabidin el-Amedî, yy, tsz, s. 2-3. 
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nezdinde, edebiyat ve sanat çevrelerinde yankılanırken, diğerinin 

haykırışı, yalvarışı, ağlayışı serhat bölgesinde Ağrı Dağı’nın 

eteklerinde ve sınır boylarında dağlardan yükselip semaya 

ulaşmakta, koyunlarına kaval çalan çobanın âhenkli ritimleri gibi 

uzaktaki vatandaşın kulaklarında yankılanmaktadır. 

Şiirlerinde edebiyat ve şiir sanatını en üst derecede kullanan 

Hânî ve Akif, bütün şiirlerini İslâmî ilimler müktesebatına da 

dayandırmışlardır. Bu nedenle fırsat geldikçe tefsir, hadis, kelâm, 

tasavvuf, İslâm tarihi gibi temel islâmî ilimlerin birçok dalını 

ilgilendiren konu ve olaylara da sık sık telmihlerde 

bulunmaktadırlar. İkisi de camide edebiyat yapan büyük ozan ve 

şair olmakla birlikte şer’î ilimlerde de büyük mesafeler kat’ etmiş 

ilim adamlarıdır. Bu nedenle hem dava, hedef, konu açısından, 

hem de dil ve üslup açısından çok güçlü müşterek noktaları 

bulunmaktadır. Aynı şekilde kullandıkları kelime ve kavramlar 

da İslâm ilim mirasının ve medeniyetinin dile kazandırdığı 

ıstılahlar ve mefhumlardan oluşmaktadır. Birisi Kürtçe şiir 

yazarken, diğeri de Türkçe şiir yazmakta, aynı zamanda 

beraberce İslâm ümmetine mal olmuş, âdeta ümmetin ortak malı 

haline dönmüş Arapça ve Farsça kelimeleri aktif şekilde 

kullanmaktadırlar. Konumuz iki büyük şairin itikadî meselelere 

bakışı olduğundan dil ve üslup konusunu ele almayacağız. Bu 

nedenle aşağıda bazı başlıklar altında bu iki büyük “özgürlük ve 

adalet şairi”nin dinî ve itikadî görüşlerini arz edeceğiz. 

 

1. Ulûhiyyet Bahsi 

1.1. Allah’ın Adı: Şeyh Ahmed-i Hânî bütün eserlerini 

Allah’ın adını anarak yazmaya başlar. Kendisi Allah’a ve Hz. 

Peygamber’e inandığı gibi eserlerini okuyanlara da bu düşünceyi 

telkin etmektedir. Medrese öğrencileri için yazdığı 

“Nûbihâr/Nûbâr” adlı eserinde öncelikle Allah konusunu 

zihinlere nakşetmekte, bu bağlamda şöyle demektedir: 
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Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Her ilmin başlangıcı Âlim Allah’ın adıdır. 

Hamdler, övgüler ve tüm şükürler ona, 

Çünkü O, merhamet eden yaratıcıdır. 

İnsana dili veren zaten O’dur 

Lisan ki, fesahat ve beyan aracıdır.1 

Akif de şöyle demektedir: 

Birsin, ezelîsin, ebedîsin, samedîsin 

Fermânına mahkûm ezeliyyet, ebediyyet;  

Ey pâdişeh-i arş-ı güzîn-i samediyyet.  

İbdâ’-ı bediin-ki cihanlarla bedâyi’2 

Burada Akif tıpkı Hânî gibi bir ve kadir olan Allah’ın her 

şeyin mutlak yaratıcısı olduğunu, tüm övgülerin ona ait olduğunu 

ifade etmektedir. 

1.2. Allah’ın Azameti: Ahmed-i Hânî aynı tavrını Mem u 

Zîn adlı kitabında da takip etmekte ve kitaba başlarken “Allah’a 

Övgü” bölümünde Allah’ın adını anmakta, zatıyla ilgili bilgiler 

vermekte ve sıfatlarından bir kısmını zikretmektedir. Bu 

çerçevede şöyle demektedir: 

Kitabın baş yazısıdır Allah’ın adı 

Vallahi eksiktir olmazsa O’nun adı! 

 

Ey Aşk güzelliğinin doğuş ufku Allah! 

Ey Hakiki ve Mecazi aşkın mahbubu olan Allah! 

 

Sevgilinin yüzündeki aydınlık sensin, 

Zavallı aşıkın gönlündeki ateş de sensin! 

 

Evren tılsımının içindeki definesin sen; 

 
1 Hânî, Nubihar, s. 2.  
2 Ersoy, a.g.e., s. 44 
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İnsan adından keşfedilen hazinesin sen! 

 

Bu evren, bu insan ve görülen bu varlıklar 

Masivan olan bu mümkünler ve mevcutlar 

 

Hepsinin idaresi ve geçimi seninledir, 

Emir bahçesinin feyiz yağdıranı sensin!1 

Yüce Allah’ın azametini ve malikiyetini aynı üslup ile dile 

getiren Akif de aşağıdaki dizelerinde Ahmed-i Hânî’ye sanki 

nazire yapmışçasına şöyle demektedir: 

Tutun da “zerre”lerinden, çıkın “sehâbiyye” 

Denen yığın yığın eşbâh-i âsûmâniye; 

Hülâsa, âlem-i imkânı devredin; o zaman 

Şühûda bağlı bir îmanla hükmeder vicdan: 

Ki hilkatin ne kadar şekli varsa: Ulvîsi, 

Kesîfi, müdriki, uzvîsi , gayr-ı uzvîsi ; 

Kemâl-i şevk ile mahkûmu aynı kânûnun… 

Bütün şu’ûn-i avâlim tecelliyâtı onun. 

Nedir ki etmededir fıtratın bu kânûnu, 

Fezâyı, gökleri, deryâyı, deşti , hâmûnu , 

-Adımlarında zekâdan serî’ olup hattâ- 

Esîri kaplayacak füshatiyle istîlâ? 

Evet, soruldu mu idrâke ansızın bu suâl, 

Lisân-ı hâli şu düstûru haykırır derhâl: 

“Bekâyı hak tanıyan, sa’yi bir vazîfe bilir; 

Çalış çalış ki, bekâ sa’y olursa hakkedilir.  

Konulsa rahle-i tedkîke hangi bir mevcûd; 

Olur tekâsüfü bir sa’y-i dâimin meşhûd. 

Ademle karşılaşan zıd vücûd olur, demeyin; 

Onun mukâbil olan kutbu sa’ydir. Sa’yin 

Gezip dolaştığı ıssız, çorak fezâ-yı adem; 

 
1 Hanî, Mem u Zîn, s. 19-20. 
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Bakarsınız ki: Çıkarmış vücûda bir âlem. 

Tevakkuf ettiği hestî-serây-ı dûra-dûr, 

Görürsünüz ki: Ademdir… Ne bir ziyâ, ne de nûr! 

Kulak verin de neler söylüyor, bakın idrâk: 

Bu, lücce lücce tekâsüf, bu sa’y-i dehşet-nâk, 

Belîğ sa’yidir ummân-ı kudretin, ezelî; 

Hurûş-i feyz-i ezel her kutayresinde celî . 

Mükevvenâtı ezelden halâs edip ebede 

Sürükleyen; onu hayret-fezâ hüviyyette 

Tekallübât ile bir müntehâya doğru süren; 

Hem istikâmeti dâim o müntehâya veren, 

İrâde hep ezelî sa’yidir, bakılsa, onun; 

Kimin? O kudret-i mahzın, o sırr-ı meknûnun ! 

Ne dinlenir, ne de âtıl kalır, velev bir an, 

Şu’ûn-i hilkati teksîf edip yaratmaktan.1 

İlahi azamet ancak bu kadar güzel ve te’sirli anlatılır ki, 

Hânî ile Akif Sultan Ahmed Camii ile Ayasofya Camii 

minarelerinde karşılıklı olarak “mukabele ezanı” okuyan hoş sesli 

müezzinler gibi âhenkli haykırışlarda bulunmaktadırlar. 

1.3. Allah’a Yakarış: Hânî, “Allah’a Çağrı ve Yakarış” 

bölümünde de Allah’ı tanıma işinin idrak açısından derin bir 

mesele olduğunu ifade eder:  

 

İdrak sahibi olup da irfan arayanlar 

Senin Hakkında “Tanımadık” Dediler. 

 

Hânî, Şu Bilgisizliğiyle Senin Hakkında 

Sapıklığa Düşerse Çok Değil, İnan! 

 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Haz. Orhan Okay-Mustafa İsen, Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1992, s. 202-204. 
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Meğer Yardımcısı Allah Ola! 

Ya Da Rehberi Mustafa Ola! 

 

Allah’ım, Mustafa’nın Hakkı İçin 

Hânî’yi Kendine Aşina Kıl!1 

Aynı duyu ve düşünceleri Mehmet Akif de “Allah” isimli 

şiirinde şöyle dile getirmektedir: 

Ey kudreti insanları lâl eyleyen Allah! 

Âcizlere ey bahş–ı mecâl eyleyen Allah! 

 

Teslîm ediyor akl–ı selîm hayretle her dem 

Her kârda izhâr–ı kemal eyleyen Allah! 

 

İdrâk–i sıfatın bize mümkün mü ki heyhât 

Âkılleri pâ–bend–i ıkâl eyleyen Allah! 

 

Aşk âteşini kalplere sensin koyan elbet 

Âlemlere mecnûn–u cemâl eyleyen Allah! 

 

Hâl ehlini âlâm u mesâib ile giryân 

Biçareyi mehcûr–u visâl eyleyen Allah! 

 

Yârab! Kerem et beni dildâra kavuştur 

Gamgînleri âzâd–ı melâl eyleyen Allah!2 

İki şiir karşılaştırıldığında münâcât havası içerisinde onun 

kemâl sıfatlarına işaret edildiği görülmektedir. Aynı zamanda 

O’nun idrakin fevkinde bir zat olduğuna da vurgu yapılmaktadır. 

Bu itibarla bakıldığında sanki Mehmet Akif’in bu dizeleri, 

Ahmed-i Hânî’nin yukarıdaki dizelerinin özeti gibidir. Ahmed-i 

 
1 Ahmed-I Hânî, Mem u Zîn, Haz. Hüseyin Şemrexî, Nubihâr Yayınları, 

İstanbul, 2009, s. 16. 
2 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, TBMM Yay., Ankara, 2021, s. 108. 
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Hânî “övgü, azamet ve yakarış” konularını ayrı ayrı ve uzun uzun 

anlatırken, Mehmet Akif bu üç gerçeği kısa, öz ve bir şiirde ele 

aldığı gibi bazı yerlerde tıpkı Hânî gibi uzun uzun ele almaktadır. 

Bu açıdan Mem u Zîn’deki ilk bölümler ile Safahat’taki “Vaiz 

Kürsü’de” şiiri bütünüyle mukayese edilebilir. Neticede iki şairin 

şiirlerinin toplamı aynı duygu ve inancı paylaşmaktadır. Dil ve 

üslubun birbirine çok yakın olması da ayrı bir benzerlik ve 

ortaklık numunesi olarak gözükmektedir. Dîli (gönlü) bir olan iki 

şairin dili (lisanı) da birdir. 

1.4. Allah’a Övgü ve İlahî Aşk: Ahmed-i Hânî Mem û 

Zîn’de Allah inancını ve İlahi aşk konusunu felsefî ve tasavvufî 

bir üslup içerisinde şöyle dile getirir:  

Ey aşk güzelliğinin doğuş ufku olan Allah 

Ey hakiki ve mecazî aşkın sevgilisi olan Allah 

Senin adın üzerine yazılır aşk namesi 

Senin adındır aşk kaleminin hammaddesi1 

Akif, benzer bir üslup ile “aşk güzelliğinin doğuş ufku” 

temasını “aşk ateşini kalplere koyan” ifadeleriyle şöyle dile 

getirmiştir:  

Aşk âteşini kalplere sensin koyan elbet 

Âlemlere mecnûn–u cemâl eyleyen Allah! 

Hâl ehlini âlâm u mesâib ile giryân 

Biçareyi mehcûr–u visâl eyleyen Allah! 

Yârab! Kerem et beni dildâra kavuştur 

Gamgînleri âzâd–ı melâl eyleyen Allah!2 

Böylece her iki şairin de nihayette her şeyi Allah’ın ilim, 

irade ve kudretine bağladığını görmekteyiz. Her iki arif ve aşık 

şairde ilâhi aşk, ifadede de aynı, duyguda da aynı şekilde tecelli 

etmiştir. 

 
1 Hânî, Mem û Zîn, s. 9. 
2 Akif, Safahat, 108. 
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1.5. Allah’ın İsim ve Sıfatları: Hânî, manzum akaid 

risalesi olan Akida İmane’de ise Allah (c.c.)’ avamın anlayacağı 

bir dilde akaid risalelerinde geçen isim ve sıfatlarla tanıtmaktadır. 

Söz konusu kitapta şu mısralar geçmektedir: 

Asla yoktur O’na hiçbir nezir ve benzeyen  

Neyi apaçık söyleyebilir ki O’nu vasfeden?  

Sıfat-ı Seb’aya sahiptir Allah-u Zül-Celal  

Bil ki yedi tanedir ey çok arif ve ehl-i kemal!  

Hayat, kudret, ilim, irade ve kelam  

Sem Basar’la beraber oldular tamam.  

Allah cevher değildir, ne de cisim ve araz,  

Ne küldür, ne cüzdür, böyle bil, olmadan garaz.1 

Mehmet Akif de şöyle der: 

“Ey pâdişeh-i arş-ı güzîn-i samediyyet.  

İbdâ’-ı bedî’in-ki cihanlarla bedâyi’  

Meydâna getirmiş- bize ey Hâlik-ı Mübdi’” 

“Bir an, diyerek eylemişim bilmeyerek, bak!  

Takyîd zamanla seni ey Fâtır-ı Mutlak!” 2 

 

“Tutun da “zerre”lerinden, çıkın “sehâbiyye”  

Denen yığın yığın eşbâh-i âsumânîye;  

Hülâsa, âlem-i imkânı devredin; o zaman  

Şühûda bağlı bir îmanla hükmeder vicdan:  

Ki hilkatin ne kadar şekli varsa:  

Ulvîsi, Kesifi, müdriki, uzvîsi, gayr-ı uzvîsi.  

Kemâl-i şevk ile mahkûmu aynı kânunun…”3 

 

Şiirlerinde davasını ve duygularını anlatırken Allah’ın isim ve 

sıfatlarını sıra sıra anlatmakta, zikretmekte ve dikkatlere aktif bir 

 
1 Hânî, Akide, s. 1. 
2 Ersoy, Safahat, s .44. 
3 Ersoy, Safahat, s. 862 
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şekilde yerleştirmektedir. Şiir halinde ilâhî isim ve sıfatlarında 

böylesine muhteşem bir âhenk içerisinde sunan Akif, nesir halinde 

yazdığı eserlerinde Hânî’nin ifadelerini de anımsatmaktadır. Örneğin 

Çaviş’in “Tevhid” konulu yazısından yaptığı çeviri de Allah’ın 

sıfatlarını şöyle sıralamıştır: “Allah birdir, şeriki yoktur. Hâlık’tır, 

bâridir, musavvirdir. Öyle bir Allah’tır ki O’ndan başka ilah yoktur. 

Bâkidir, her an bütün hilkat üzerinde hâkim ve kaaimdir. Ne uyuklar, 

ne de uyur… Mahlûkâtın işlediklerini, işleyeceklerini bilir…Gözler 

O’na yetişemez, O gözleri görür, latîftir, habîrdir.”1 

Demek ki her iki ârif ve mâhir şairin davası ve duyguları bir 

olduğu gibi itikadı da birdir. 

1.6. Kaza ve kader: 

Bazı akaid ve kelâm kitaplarında kaza ve kader meselesi 

Allah’ın ilim, irade, kudret ve halk gibi sıfatlarını ilgilendiren bir 

konu olduğundan dolayı “Allah’a İman” konusu altında 

işlenmektedir. Biz de burada bu teâmüle uyarak konuyu 

işleyeceğiz. 

Ahmed-i Hânî ilahî aşk, sevgi, muhabbetle başladığı, onun 

azamet ve kibriyasını dile getirdiği, daha sonra da beşerî aşk 

üzerinden hakikî aşkı anlattığı Mem u Zîn adlı kitabının sonunda 

her şeyi ilahi irade, takdir ve kudrete bağlayarak duygu ve 

inançlarını bitirmektedir: 

Allah’ım biliyorsun zavallı Hânî de 

Kalem gibi tutsaktır. 

Gerçekten onun kalbi senin elindedir, 

Mutlak olarak onun eli, kendi elinde değildir. 

Sen onun başını yonttuğun zaman 

Sen ne irade ettiysen o da onu yazdı. 

 
1 Şengüler, İsmail Hakkı, Açıklamalı Mehmet Akif Külliyatı, Hikmet Neşriyat, 

İstanbul, 2000, C. VIII, s. 153. Ayrıca bkz. Abdülaziz Çaviş, Anglikan 

Kilisesine Cevap, çev. Mehmet Akif Ersoy, DİB Yayınları, Ankara, 1974, s. 

84. 
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Amir sensin, o ise emirle me’mur, 

Memurlar her zaman olurlar mazur. 

Gerçi sen ona bir irade-i cüz’iye vermişsen de 

O, onu da tamamen sana bıraktı. 

O, gerek ilmiyle ve gerek kalemiyle 

Baştan ayağa kadar hep senin elindeydi. 

Kendi menfaatini ve zararını bilmez o, 

Kendisi için en iyisini ne bilir o!.. 

Senin rızan her nasılsa 

O da ney gibidir, o havayı çalar… 

Vallahi ak ve siyah yazıdan 

Maksadı, gayesi sensin Allah’ım!... 

Fakat kötülük mürekkebiyle 

Hayli sayfalar karartmıştır o! 

Ona yazı yazmayı öğreten yazı senin yazındır, 

Otuz yıldır ki yanlış yazılar yazmaktadır O! 

Çünkü yokluktan koptuğu zaman, 

Tarih bin altmış bir idi. 

Bu yıl kırk dört yaşına girdi, 

O, günahkarların öncüsü!..1 

Burada mutlak bir teslimiyetle ilahî emir, irâde ve kudrete 

teslim olmuş, iradesini ilahî iradenin kapsamına adamış bir inanç 

ve duygu söz konusudur. Aynı duyguyu şairâne iafedeler 

içerisinde Mehmet Akif’te de görmekteyiz. Akif de benzer üslup 

ve ifadelerle Allah (c.c.)’a şöyle yalvarmaktadır: 

Takdir–i sıfatında melâik bile hayran 

Yâ Rab, seni idrake nasıl yol bulur insan 

Esrar–ı ulûhiyyete irfan ne yapsın 

Hep aczini derpîş ediyor gayet–i irfan 

Her yerde tecelli kılıyor şâhid–i feyzin 

Misbâh–ı cemalinle muşa’şa bütün ekvân 

 
1 Hânî, Mem u Zîn, 219-223. 
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Kudsiyyetinin bârikıdır mihr–i muzîa 

Ulviyyetinin nâtıkıdır mâh–ı fürûzan 

Kudret, azamet zatına mahsûs u müsellem 

Kudret, azamet sadece zatında nümâyan 

Birsin, ezelsin, ebedîsin, samedsin 

Ya Rab, sana yoksun demeye var mıdır imkân 

Sensin bütün ef’âlde fa’âl–i hakikî 

Sensin melikü’l arş olan sahib–i ferman 

Bir kısmı bu halkın seni Mâbud bilirler 

Bir kısmı ise etmiyor el’an sana iman 

Ser–dâde–i iman iken erbâb–ı fazilet 

Üftade–i hüsran oluyor bunca hakîman 

Her nazarda çarpar göze bin ukde–i hikmet 

Lâkin onu keşf eyleyemez dîde–i iz’ân 

Kânun–u ilâhideki ahkâm büyüktür 

Mikyas–ı tefekkür ise gâyetle küçüktür1 

Allah’ın azamet ve kibriyasını dile getirerek her şeyin 

Allah’ın takdirine bağlı olduğunu, onun izni olmadan bu âlemde 

bir şeyin vucûda gelemeyeceğini beyan etmekte, insan aklının 

O’nun yaratılışı ve işleri karşısında idrakten aciz kaldığını 

hatırlatmaktadır. Bu mısralarda ve diğer şiirlerinde Allah’ın ilim, 

irade, kudret, yaratma sıfatlarını daima vurgulayarak kader 

inancının alt yapısını oluşturan temel itikadî esasları hatırlatmala 

birlikte aşağıdaki şiirinde bu inancın detaylarını da çok net bir 

şekilde ortaya koymaktadır: 

“Kader ferâiz-i îmâna dâhil… Âmennâ…  

Fakat yoktur onda senin sapmış olduğun ma’nâ  

Kader: Şeriâiti mevcûd olup da meydanda,  

Zuhûra gelmesidir mümkinâtın a’yânda.  

Niçin nasıl geliyormuş… O büsbütün meçhul;  

 
1 Akif, Safahat (TBMM), s. 118-119. 
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Biz ihtiyarımızın suretindeniz mes’ûl.  

Kader nedir, sana düşmez o sırrı istiknâh;  

Senin vazifen itâ’at ne emrederse İlâh.  

O, sokmak istediğin şekle girmesiyle kader;  

O, bütün evâmiri şer’in olur bir anda heder!  

Neden ya; Hazret-i Hakk’ın Resûl-i Muhterem’i  

Bu bahsi menediyor mü’minîne, boş yere mi? ”1 

“Kadermiş!” Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru:  

Belânı istedin, Allah da verdi… Doğrusu bu.  

Taleb nasılsa, tabî’î, netîce öyle çıkar,  

Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var?”2 

Burada halkın avam kesiminin kader konusunda düştüğü hatalı 

anlayışa dikkat çekerek kader inancının tembelliğe, düşmana 

teslimiyyete ve geri bıraktırıcı ihmalkarlıklara vesile kılınmasını tenkid 

etmektedir. Kısacası Akif Osmanlı tebaası olan yetmiş millet üzerinden 

mesaj vererek “evet takdir Allah’ındır, ama tedbir de bizim 

görevimizdir.” Demektedir. Ahmedi Hânî de aynı şekilde Allah’ın 

azameti, takdir ve iradesini vurguladıktan sonra, insanın da gayret 

göstermediği takdirde dünyada ilerlemeymeyeceğini, başka 

toplumlardan geri kalacağını Kürtler üzerinden şöyle dile 

getirmektedir:  

İşte kemale erdi talihsizliğimiz 

Acaba zevale yüz tuttu mu dersin? 

Yoksa hep böyle olduğu yerde mi kalacak 

Ben Allah'ın hikmetine şaşakaldım 

Kürtler dünya devletinde, 

Acep ne sebeple kalmışlar boynu bükük, 

Hepsi birden niçin olmuş mahkum? 

Onlar kılıçla şöhret şehrini fethetmişler. 

Himmet ülkesine boyun eğdirmişler 

 
1 Ersoy, a.g.e., s. 456. 
2 Ersoy, a.g.e., s. 452. 
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Onların her bir beyi Hatem cömertliğinde 

Ve Rüstem cengaverliğindedir her bir erkeği. 

Bak Arabistan'dan Gürcistan'a kadar 

Kürtlüktür olmuş kaleler gibi. 

Bu Rumlarla Acemler onlarla hisar olmuş, 

Kürtlerin hepsi dört kenarda yer tutmuş. 

Her iki taraf, Kürt kabilelerini, 

İmha oklarına hedef yapmışlar.1 

Demek ki insan, üstüne düşen sa’y ve gayreti göstermezse, Allah 

(c.c.) de onlar hakkındaki hükünü icra etmez. Nitekim bu husus şu 

ayette açık şekilde ifade edilmektedir: “İnsanı önünden ve ardından 

takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, 

bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu 

değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. 

Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.”2 

2. PEYGAMBERLİK KONUSU 

2.1. Hz. Muhammed Övgüsü: Ahmed-i Hânî, diğer 

eserlerinde olduğu gibi Mem u Zîn eserinde de Hz. Muhammed’i 

büyük bir aşk ve şevk duygusu içerisinde övmektedir. Mem  u 

Zîn’in “Peygamber’e Övgü” adını taşıyan üçüncü bölümünde 

“Allah’ın yüceliğinin bir gereği olarak varlıkların “kün” emrine 

binaen yaratıldığını, bu yaratmanın da Allah’ın sanatını layıkıyla 

göstermek üzere tüm varlıkların ışığı olan Hz. Muhammed’le 

gerçek güzellik ve değerine ulaştığını ifade etmektedir”3 Bu 

şiirinde şöyle demektedir: 

Fakat o bilgili Hakim’in sanatı 

 
1 Hânî, Mem u Zîn, 26-29. Metnin çevirisi için Bkz. 

http://www.ufkumuzhaber.com/direnis-kalesi-colemerg-8521h.htm. 
2 Ra’d Suresi, 13/11. 
3 Mehmet Salih Gecit, . "Hoca Ahmed Yesevî İle Şeyh Ahmed-İ Hânî’nin 

Divân-ı Hikmet ve Mem u Zin Eserlerindeki İtikadî Esasların Mukayesesi". 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 13 / 3 (Şubat 2013): 123-156 . 
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O güçlü, kudretli nakışçının hüneri 

Kalabilir miydi tek bir resimle 

Ona layık bir yazı gerekliydi 

Ebedi Güzellikten ilk defa parlayan 

Bir nur idi manası Muhammed idi 

Onun içindi yaratılışı feleklerin 

Onun içindi secdesi meleklerin! 

Âdem henüz su ve çamur iken 

O tüm âlemler için Rahmet idi… 

Arap şahı sancağını kaldırınca 

Acem kisrasını yere serdi 

Davasını elle ve dille yürütürdü o, 

Elinde kılıç, dilinde Kur’an vardı! 

 Onun dininden şüphe edenler için 

Dinini tartışıp eleştirenler için 

Kur’an ve hadisler ne güçlü mucizelerdir 

Ayetler ve sureler ne açık delillerdir!..1 

Mehmet Akif’in şu beyitleri sanki Hânî’nin bu şiirinin 

özeti gibidir:  

Ahmed ki nebiyy–i bî–gümandır, 

Kuran ile feyz–yâb–ı şandır. 

Fe’tû... diyerek Resulü ekrem, 

Eylerdi muannidîni mülzem. 

Fe’tû... denilince ehl–i inkâr, 

Kabil mi ki eylesinler ısrâr. 

Davâya mahal kalır mı artık, 

Kavga ve cedel kalır mı artık?2 

Hânî’nin dediği gibi “Arap Şahı Kur’an’ı ve kılıcını 

kaldırdığında” ve bunun yanında bir de “güçlü mu’cizeler olan 

Kur’an ve Hadisleri” okuduğunda Akif’in dediği gibi “Kavga ve 

 
1 Hânî, Mem u Zîn, s. 17-22. 
2 Akif, Safahat, (TBMM), s. 128. 



V. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu 

313 

 

cedel kalır mı artık?” İşte burası Hânî ile Akif’in buluştuğu 

nehirdir, kevser havuzudur. 

Mehmet Akif Hz. Muhammed’i tıpkı Hânî gibi derin bir 

sevgi ve saygıyla sevmektedir. O’nun şu şiiri aynı sevgi ve imanı 

ifade etmektedir: 

Ne lâhûtî geceymişsin ki teksin sermediyyette; 

Meşîmenden doğan ferdâya hayrânım, ne ferdâdır! 

Işık nâmıyle vicdanlarda ondan başka bir şey yok; 

O bir sönsün, hayât artık müebbed leyl-i yeldâdır. 

Perîşan sözlerimden bıkma, hoş gör, yâ Resûlallah, 

Kulun şeydâdır amma, açtığın vâdîde şeydâdır!1 

Ahmed-i Hânî “Peygamber’e Övgü” başlığı altında aynı 

duygu ve düşünceleri şu beyitlerde de açıklar: 

O’nun bütün elçileri haktır ve tamam,  

Hususen Muhammed Aleyhisselam.  

Cümle âlemin defterinin baş (ism)i odur  

Peygamberliği zaten mektup, mühür (ise) odur.  

Allah (c.c) O’nun için yarattı felek  

O’na hizmet etsinler diye gönderdi melek.  

Ki meleklerle beraber arştan Kur’an’ı etti nazil  

O bahtiyarlık sahibi Habibi için, (kadrini iyi bil)...2 

Hânî, Hz. Muhammed’e ilişkin bu ulvî duyguları sebebiyle dünya 

ve ahiret saadetini temin etmenin yolu olarak O’na yönelik muhabbet, 

itaat ve yönelişi esas almaktadır. Bu sebeple Yüce Allah’tan Hz. 

Muhammed’in şefaatini dilemektedir: 

Kurtuluş yolunu arıyorsan şayet harıl harıl  

Mucizeler sahibi Muhammed’in yoluna sarıl! 

Mustafa’ya inen şu Kur’an’ı duy 

Razı ol, gel de inan haydi ona uy! 

 
1 Ersoy, Safahat, (Gölgeler, Mevlid-i Nebi), s. 419. 
2 Hânî, Akide, s.1.  
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Şefaatçim Hz. Ahmed’e selamlar olsun 

Şefaat ederken ben Ahmed’i de duysun!1 

Akif de aynı şekilde Hz. Muhammed Efendimiz’in 

yüceliğini ifade etmekte, tıpkı Hânî gibi şiirinin makta’ında 

Allah’tan Hz.Muhammed’le birlikte haşrolma duasını niyaz 

etmektedir: 

“Dünyâ neye sâhipse, onun vergisidir hep;  

Medyûn ona cem’iyyeti, medyun ona ferdi.  

Medyûndur o ma’sûma bütün beşeriyyet…  

Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.”2 

Ele aldığımız bu mısralarda her iki abid ve zahid zât, peygamber 

aşkını yaşamanın yolu olarak ona tabi olmayı, ona mensup olmayı ve 

onun ümmetine dahil olmayı kabul etmişlerdir ki bu da Kur’an-ı 

Kerim’deki şu ayetin muktezasıdır: “(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı 

seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”3 Burada 

sadık bir tasdik ve derin bir sevginin mevcudiyeti görülmektedir. Gerek 

Hânî, gerekse de Akif, şarkın iki büyük şairi olarak şark dünyasının 

meftun ve medyun olduğu Rasulullah’ı Allah’ın yeryüzüne bahşettiği 

en büyük lütuf ve kainatın kendisi hürmetine yaratıldığı bir zat olarak 

görmektedirler. Bu, aynı zamanda itikadî düşüncelerinin tasavvufî ve 

irfanî boyuna da işaret etmektedir. 

2.2. Kur’an: İki şairin ortak noktalarında bir diğeri de 

Kur’an ile ilgili ifadeleridir. Ahmed-i Hânî Kur’an-ı Kerim’den 

şöyle bahsetmektedir: 

Onun dininden şüphe edenler için 

Dinini tartışıp eleştirenler için 

Kur’an ve hadisler ne mu’cizelerdir, 

 
1 Hânî, Nubihâr, 55. 
2 Ersoy, Safahat s. 876. 
3 Al-i İmran, 3/31. 
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Ayet ve Sûreler ne açık delillerdir.1 

Hânî’nin bu mısralarını şerh ve haşiye mahiyetinde Akif 

“Kur’an’a Hitap” adlı şiirinde şöyle demektedir: 

Ey nüsha–i cânı ehl–î dinin 

Ey nâsih–i şanı münkirînin 

Ey meş’al–i hikmeti İlâhî 

Ey mecma’–ı feyz–i bî–tenâhî! 

Takdir–i meziyyetinde efkâr 

Heyhat eder mi kudret izhâr? 

Sen cilvegeh–i cemâl–i Hak’sın, 

Âyîne–i Hak desem ehaksın. 

Tenzîl–i celîli Kibriyâ’sın, 

Burhân–ı celâlet–i Hudâ’sın. 

Feyz aldı cihan senin yüzünden 

Bir bârika–i kemalsin sen, 

Bir bârika kim bekaya mazhar, 

Her lem’ası tâ zaman–ı mahşer, 

Bir şule–i intifâ–masûnsun, 

Her an bu şerefle rû–nümûnsun. 

Ettin bizi feyz–i Hak’tan âgâh 

Ey nûr–u mübin tebârek–Allâh! 

Mahlûk değil, kelâm–ı Hak’sın 

Âlî–i sunûf–ı mâ–halâksın. 

Furkan ki kitab–ı Mustafa’dır, 

Bir mucize–i Hudâ–nümâdır. 

Olmakta ulü’n–nühâye a’len, 

Bin harika her bir ayetinden. 

Kuran’ı görüp duhât–ı urban 

Hep kalmadılar mı lâl ü hayran? 

Furkan ki zahîr–i müminîndir, 

 
1 Hânî, Mem û Zîn, s. 43. 



Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı 

316 

 

Misbâh–ı münîr–i müminindir, 

Şehrâh–ı Hüdâ onunla mekşûf, 

Mechul kalır o olsa meksûf. 

Yâ Rab, bu nasıl kitâb–ı âli 

İdrake sığışmıyor meâli. 

Ulviyyetin eyleyenler inkâr, 

Bir mislini eylesinler izhâr. 

Elhak, o kitab–ı bî–nazire, 

Meydana getirmeden nazire 

Aciz bu cihâniyân aciz 

Kim muktedir, ins ü can aciz... 

Mâdâm ki iktidar yoktur, 

Tanzîre de ictisâr yoktur.1 

Bu ifâdeler Mem u Zîn başında Allah, Peygamber ve 

Kur’an hakkındaki ifadelerin sanki tekrarı ve izahı 

mahiyetindedir. 

2.3. Muhammedî Ümmet Vurgusu: Ahmed-i Hânî ile 

Mehmet Akif’de giçlü bir ümmet duyusu yer almaktadır. Bu 

güçlü duygu bir de edebiyat ve sanat melekesi ile birleşince 

ikisinden de atışma havasında güçlü ifadeler ve etkili mısralar 

dökülüvermektedir. Hânî der ki: 

Ey Allah’ım, kendi lütfünle ümmetine et ihsan 

Kur’an ve imanla gönder onları bu dünyadan! 

Bir şehsuvar gibi sürdükçe ümmetini atından 

Cennete götürsün tümünü, hesap meydanından.2 

Dünyada ne kadar salâvatlar varsa 

Ümmi peygamberimiz hepsinin alıcısıdır 

 
1 Akif, Safahat (TBMM), s. 128. Akif’in İstiğrak adlı şiri, Ahmed-i Hânî’nin 

Mem u Zîn başında “Allah’a Övgü” başlıklı bölümü ve sonrasındaki 

şiirleriyle karşılaştırıldığı zaman sanki aynı kalemden çıkmış gibidir. Bu 

konuda genç araştırmacılara edebî ve sanatsal araştırmalar yapmalarını 

öneririz. Bkz. Akif, Safahat, s. 155-158. 
2 Hânî, Nûbihar, s.6. 



V. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu 

317 

 

Ki ona ümmet oldular 

Araplar, Acemler, Kürtler ve Rumlar1 

Mehmet Akif de bir şiirinde sanki Ahmed-i Hânî’nin bu mısrasını 

şerh etmektedir: 

İşte, ey unsur–u isyan, bu elim izmihlâl, 

Seni tahrik eden üç beş alığın marifeti! 

Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? 

Hani, milliyyetin İslâm idi... Kavmiyyet ne! 

Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyyetine. 

“Arnavutluk” ne demek? Var mı şeriatte yeri? 

Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri! 

Arabın Türke; Lazın Çerkese yahut Kürd’e; 

Acemin Çinli’ye rüchânı mı varmış? Nerde! 

Müslümanlık’ta “anâsır” mı olurmuş? Ne gezer! 

Fikr–i kavmiyyeti tel’în ediyor peygamber. 

En büyük düşmanıdır ruh–u Nebî tefrikanın; 

Adı batsın onu İslâm’a sokan kaltabanın! 

Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel, 

Sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? 

Artık ey millet–i merhume, sabah oldu uyan! 

Sana az geldi ezanlar diye, ötsün mü bu Çan? 

Ne Araplık ne de Türklük kalacak aç gözünü! 

Dinle peygamber–i Zîşân’ın ilâhî sözünü. 

Türk Arapsız yaşamaz, kim ki “yaşar” der delidir! 

Arabın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. 

Veriniz başbaşa; zira sonu hüsrân–ı mübîn 

Ne Hilâfet kalıyor ortada billâhi ne din! 

“Medeniyyet... size çoktan beridir diş biliyor; 

Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. 

Arnavutlar size ibret olacakken, hâlâ 

 
1 Hânî, Nûbihar, s.6. 
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Ne bu şûrîde siyaset ne bu fâsit dava? 

Görmüyor gittiği yanlış yolu, zannım çoğunuz... 

Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz! 

Bunu bende duyunuz, ben ki evet, Arnavudum... 

Başka bir şey diyemem... İşte perişan yurdum...1 

Demek ki ümmet duygusu ikisinde de güçlüdür. Bu 

duygunun içinde Hânî’de taşranın şairi olarak şarkın uzak 

köşelerindeki ümmetin bir parçası, adeta yetimi olan Kürtlerin 

derdinin haykırışı, Akif’te de hilafet merkezinde bulunup 

ümmetin bütün sorun ve dertlerinin mes’uliyetini sırtında taşıyan 

Türklerin ağır yükünden kaynaklanan haykırışı duyulmaktadır. 

Böylece ikisi de ele ele ve gönül gönüle vererek ümmet 

coğrafyasının her karışının haykırışını yapmaktadır.  

2.4. Sahabe ve Dört Halife’ye Övgü: Ehl-i sünnet itikadında 

Peygambere İman konusunun bir devamı olarak sahabeye sevgi ve 

saygı gelmektedir. Ayrıca Ehl-i sünnet fırkasının diğer fırkalardan 

farklı olan mümeyyiz vasıflarından birisi de tüm sahabiler hakkında 

hayırdan başka bir ifade kullanılmamasıdır. Nitekim bunu Ebu 

Hanîfe’nin Fıkh-ı Ekber’inde gördüğümüz gibi bütün sünnî akaid 

kitaplarında görmekteyiz. İşte Hânî ve Akif de bu itikad üzere şiir 

yazmışlar ve bunu daima kendi şiirlerinde yansıtmışlardır. Bu 

çerçevede ilk anılacak sahabîler de raşid halifelerdir ki Hânî dördünü 

bir beyit içerisinde ele alır ve şöyle der: 

İlah Allah’tır elçi Resulullah’tır ey Allah’ı tanıyan 

Halife dörttür, her dördü de önderdir ey Müslüman! 

O dörtten biri Ebu Bekir, diğeri ise Ömer ve Osman,  

Sonuncusu Ali’dir hiçbir şüphe olmadan!2 

 
1 Akif, Safahat (TBMM), s. 550-551. 
2 Hânî, Newbihâr, s.1-2.  
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Eş’arî fırkasına mensup olan Hânî’nin bu itikadî görüşünü 

Maturidî fırkasına mensup olan Akif de savunmakta ve aynı 

duyguları şöyle beyan etmektedir: 

Dini tedkik edeceksek, dönelim haydi geri; 

Alalım neşet–i İslâm’a yakın bir devri: 

O ne dehşetli terakki, o ne müthiş sürat! 

Öyle bir harika gösterdi mi insâniyyet? 

Devr–i fetrette kalan, hem de asırlarca kalan; 

Vahşetin, gılzetin amakına daldıkça dalan; 

Gömerek dipdiri evladını kum çöllerine; 

Bunda bir neşve duyan hiss–i nedamet yerine! 

Önce dağdan getirip yonttuğu taş parçasını, 

Sonra halik tanıyan bir sürü vahşi yığını; 

Nasıl olmuş da otuz yılda otuz bin senelik 

Bir terakki ile dünyaya kesilmiş mâlik? 

Nasıl olmuş da o fâzıl medeniyyet, o kemal, 

Böyle bir kavmin içinden doğuvermiş derhal? 

Nasıl olmuş da zuhur eyleyebilmiş Sıddîk! 

Nereden gelmiş o Haydar’daki irfân–ı amîk? 

Önce dehşetli zıpırken, nasıl olmuş da Ömer, 

Sonra bir adle sarılmış ki: Değil kâr–ı beşer?1 

Böylece dört raşid halifenin üstün taraflarını, başarılarını ve 

islâmiyet ile insaniyete hizmetlerini açık bir şekilde ifade 

etmişlerdir. Şiirlerinin muhtelif yerlerinde genel olarak sahabe-i 

kirâm, özel olarak da dört râşid halifenin faziletlerini ve 

örnekliklerini dikkatlere sunmaktadırlar. 

3. Sem’iyât ve Ahirete İman Konusu 

Sem’iyat veya gaybiyyât diye Kelâm kitaplarında meşhur olan 

bahis, insan aklı ile bilinme ihtimali olmayıp ancak nakil yani vahiy 

neticesinde bilinebilen gerçekleri ifade etmektedir. Gerçi insan aklı bu 

 
1 Akif, Safahat, 521. 



Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı 

320 

 

konularda bir takım tahminler ileri sürebilir, ihtimaller hakkında fikir 

yürütebilir. Ancak göz ile görülmeyen, hissî bilgi kaynaklarıyla test 

edilemeyen, bilimsel olarak da deney ve gözlem yollarını aşan bu 

konularla ilgili her türlü görüş, fikir, iddia zanniyât derecesini 

aşamamaktadır. Bunların kat’iyyet ifade etmesi için bilgi 

kaynaklarından birisi olan haber-i sadık kapsamında olması 

gerekmektedir. İşte ölümden sonraki hayat, Kabir, berzah hayatı, 

kıyamet ve sonrası, ahiret ve ahiret ahvali gibi konular bu itibarla 

sem’iyât ve gaybiyât konuları kapsamında ele alınmaktadır.  

Şeyh Ahmed-ı Hânî ile Mehmet Akif dindar, imanlı, iz’anlı ve 

müslüman şair oldukları için, aynı zamanda İslâmî tedriatı görüp ilmî 

konularda esr yazdıkları için onlar da İslâm akaidinin ahiret ev sem’iyat 

konularını eserlerinde işlemişledir. 

Ahmed-I Hânî Akide kitabında bu konuları özlü bir şekilde ele 

almaktadır. Mem u Zîn adlı eserinde de Safahat’ın usûl ve üslubuna 

benzer şekilde sırası geldikçe dile getirmektedir. Burada Akida İmane 

adlı eserinden kısa bir alıntı yapacağız: 

Şu anda vardır Cennet ve Cehennem  

Ne fani olurlar ne de olurlar âdem  

Kıyamet gününde olacak kesin  

Azabı haramın, hesabı helalin.  

 Hayır sahiplerine kurtuluş ve rıza vardır  

Şer sahiplerineyse ikab ve ceza vardır.  

Kabirde ölü varlıklara gelecek  

Münker ile Nekir sual edecek  

 Haşirde terazi ve mizan vardır  

Kötülük, iyilik ve ölçü tutan vardır.  

Sırat o köprü ki çok korkunç ve müthiş  

Bütün mahluklar için onda var bir geçiş 1 

Ahiret inancı Kur’an’da ve İslâm inancında iman esasları 

arasında merkezî bir yer teşkil etmektedir. Bu nedenle Mekkî âyetlerde 

 
1 Hânî, Akide, s.  
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“Allah’a ve Ahiret Gününe İman” konusu birlikte birçok yerde geçer. 

İşte bu inanç Hânî’nin şiirlerinde kendini açık bir şekilde tezahür 

ettirdiği gibi Akif’in şiirlerinde de kendisini çok açık bir şekilde 

göstermektedir. Ancak Ahmed-i Hânî ahiret anlayışını icmâlî iman 

açısından ele aldığı için konunun temel esaslarını ve genel muhtevasını 

ele almaktadır. Akif ise zamanla ahiret inancı konusunun aşılarak 

pratikte hatalı bir şekilde kullanılmasına teoki göstermiş, pratik ile 

teoriğin uyumsuzluğuna dikkat etmiştir. Bu konuda şöyle demektedir: 

“Evet, bir ömr-i sânî var: Değil hilkat abes mâdâm,  

Sen ey Gâfil beşer, âlemde bir te’mîn-i istikbâl  

Edeydim, der çekersin ihtiyârî bir yığın âlâm.  

Eğer üç günlük istikbâl için ferdâyı anmazsan,  

Hederdir, korkarım, dünyâda imrâr ettiğin eyyâm.”1 

Üç günlük dünya hayatının ardından ebedi ahiret hayatı 

gelmektedir. Akif bu hususu şöyle nakşetmektedir: 

“Bu bî-nihâye avâlim idâresiz yürümez…  

Fakat idare için hangi noktadır merkez?  

Nedir ki mevki’i, eb’âda sığmayan bu yığın  

İçinde, şimdi bizim kendi kâinatımızın?  

Harîm-i hikmet-i eşyâya hiç sokulmamalı:  

O bir cihân-ı muammâ ki büsbütün kapalı!”2 

“Cihan-ı Muamma” neticede bir “ömr-ü saniye” inkılab 

edecek ve insanlar bu dünyadaki gayret ve başarılarına göre öbür 

hayatı da mutlu ve saadetli bir şekilde geçirecektir. O halde insan, 

ahireti kazanmak için bu dünyada başarılı çalışmalarda 

bulunmalı, tenbel olmamalı, ilahi kaderi istismar etmemeli ve 

üstüne düşeni yapmalıdır. 

SONUÇ 

 
1 Hânî, s. 242. 
2 Ersoy, a.g.e., s. 434. 
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Buraya kadar numune olarak ele aldığımız birkaç beyit ve 

mısrada şunu gördük ki, Hânî ile Akif aynı irfanın iki fedakâr, 

cefakâr ve tellal ozandır. İkisi de dil ve üslup açısından aynı 

kelime, cümle ve edebiyatı kullanıp aynı manaları dile 

getirmişlerdir. Neticede Hânî de Akif gibi yahut Akif de Hânî gibi 

sanatını davası için kullanmışlardır. Bu iki şairin ve dava 

adamının şiirlerini ele alıp mukayese ettiğimizde merkez ve taşra 

dilinin ara sıra farklı tonlar ve nağmeler içerse de aynı davaya 

hizmet ettiğini görmekteyiz. Bu açıdan tebliğ metnini aşan 

konumuzun master ve doktora çalışması hâklinde işlenmesi, 

Mem u Zin ile Safahat arasında karşılaştırmalı çalışmaların 

yazılması gerekmektedir. 
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MEHMET AKİF’İN “BİR MERSİYE” ŞİİRİ İLE AHMED-

İ HANÎ’NİN “KANÊ MUHAMMED BEG GELO? KAN 

PADÎŞAHÊ SERHEDAN?” ŞİİRİNİN ŞEKİL VE İÇERİK 

BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Nesim SÖNMEZ• 

 

Özet 

Âdemoğlu, yaratıldığı günden bu yana, ölüm vakıası 

hayatın bir gerçeği olarak insanlık tarihinde varlığını 

sürdürmektedir. İnsanlar sevdiklerinin ölümünü, onların bir anda 

gözlerinin önünden kaybolup gitmelerini çok kolay kabul 

edemiyorlar. Dolayısıyla kaybedilenlerin ardından onları anma 

ihtiyacı, her toplumda kendini gösteren insanî bir duygudur. Bu 

duygunun dile getiriliş sahalarından birisi de edebiyattır. Klasik 

Doğu Edebiyatında kaybedilen yakın, dost ve akrabalara yönelik 

şairler tarafından kaleme alınan ve adına mersiye denilen birçok 

şiir yazılmıştır. Bu şiir türünde eser veren şairler arasında 17. 

Yüzyılda yaşayıp eserlerini Kürtçe kaleme alan Ahmed-î Hanî ile 

20. Yüzyılda yaşayıp eserlerini Türkçe kaleme alan İstiklal 

Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy da bulunmaktadır. 

Bu tebliğde Ahmed-î Hanî’nin kaleme aldığı ve divanında 

yer alan “Kanê Muhammed Beg Gelo? Kan Padîşahê Serhedan?” 

adlı şiiri ile Mehmet Akif Ersoy’un Safahatta yer alan “Bir 

Mersiye” adlı şiirini, şekil ve içerik bakımından karşılaştırılmış 

olup her iki şairin de vermek istedikleri mesajlar karşılaştırmalı 

edebiyat açısından irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Edebiyat, Şiir, Mersiye, 

Ahmed-î Hanî, Mehmet Akif Ersoy   
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MEHMET AKİF ERSOY’S POEM TİTLED “A LAMENT” 

AND AHMED-İ HÂNÎ’S “KANÊ MUHAMMED BEG 

GELO? KA PADÎŞAHÊ SERHEDAN?” 

A COMPARİSON OF HİS POEM IN TERMS OF FORM 

AND CONTENT 

Abstract 

Since the day Adam was created, the event of death 

continues to exist in the history of humanity as a fact of life. 

People cannot easily accept the death of their loved ones and their 

disappearance from their eyes. Therefore, the need to 

commemorate the disappeared is a human emotion that manifests 

itself in every society. One of the fields of expression of this 

feeling is literature. Many poems, called mersiye, were written by 

poets for close, friends and relatives lost in Classical Eastern 

Literature. Among the poets who produced works in this type of 

poetry are Ahmed-i Hânî, who lived in the 17th century and wrote 

his works in Kurdish, and Mehmet Akif Ersoy, the poet of our 

National Anthem, who lived in the 20th century and wrote his 

works in Turkish. 

In this communiqué, “Kanê Muhammed Beg Gelo? Kan 

Padîşahê Serhedan?” and Mehmet Akif Ersoy’s poem “Bir 

Mersiye” in Safahat will be compared in terms of form and 

content, and the messages that both poets want to give will be 

examined in terms of comparative literature. 

Keywords: Classical Literature, Poetry, Elegy, Ahmed-i 

Hânî, Mehmet Akif Ersoy 
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Mersiye (  َمْرثِّۜيَة) kelimesi, Arapçada يَْرثِّۜي    resa-yersî / َرثَي -  

fiilinin mastarı olup çoğulu  (َمَراثِّۜي) dır. Sözlüklerde “ölüyü 

anmak, ağıt yakmak, yadetmek, onun için tören düzenlemek, yas 

tutmak, mateme girmek, iyiliklerini saymak…” anlamlarına 

gelmektedir1. Terim olarak da; İslamî edebiyatta bir kişinin 

vefatından dolayı duyulan acı, keder ve üzüntüyü dile getirmek, 

ölenin iyi yönlerini öne çıkarmak ve ölen kişiye karşı şairin 

ilgisini dile getirmek maksadıyla lirik şeklinde yazılan şiir olarak 

tanımlanmaktadır2.  

Mersiyelerde genel olarak lirik bir anlatım şekli hâkimdir, 

nazım şekli olarak da kaside, gazel, müseddes, muhammes, kıta, 

terkîb-i bend, tercîi bend formatında yazılırlar. Ancak en çok 

kullanılan nazım şekli terkîb-i bendtir. Bazı mersiyelerde ölenin 

vefat tarihi ebced hesabıyla verilmektedir3. Örneğin 1640 (?) 

yılında vefat eden ünlü Kürt şairi Melayê Cizîrî’nin vefatı üzerine 

Fakîyê Teyran tarafından söylenilen “Îro Girya Me Tê/ Bugün 

ağlamamız geliyor” adlı mersiyede geçen “Heyf eyn û lam bûne 

cuda” mısrası ebced hesabına göre Cizîrî’nin ölüm tarihi 

verilmiştir. Mersiyeler şekil bakımından belli kurallara bağlı 

oldukları gibi muhteva bakımından da bir iç düzene sahiptirler. 

Genel itibarıyla mersiyeler dünyanın; faniliği, aldatıcılığı, 

adaletsizliği, gaddarlığı ve zalimliği, feleğe yapılan sitem, yas, 

olayın tasvir edilmesi, dua ve temenni olmak üzere beş bölümden 

oluşmaktadır4. Kendilerine mersiye yazılan kişiler; padişahlar, 

şehzadeler, vezirler, devlet ileri gelenleri, şeyhler, aile bireyleri, 

 
1 Muhammed b. Ya‘qûb el-Fîrûzabadî, el-Qamûsu’l-Muhît, (Kahire: Daru’l-

Hadis), 2008, 619. 
2 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. 23. Baskı, (İstanbul: Kapı 

Yayınları, 2013), 302; Mustafa İsen, Dile Duran Ölüm. (İstanbul: Kapı 

Yayınları, 2012), 4. 
3 M. Zeliha Stebler Çavuş. “Türk Edebiyatında Mersiyeler”, A.Ü. Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 38, (Erzurum: 2008), pp. 131-138, 133. 
4 Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, (Ankara: Akağ 

Yayınları, 1994), 3. 
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dostlar ve arkadaşlardır. Örneğin, Dinî-tasavvufî edebiyatta ehl-i 

beyte olan sevgiyi dile getirmek ve Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da 

şehid edilişini dile getirmek maksadıyla yazılan pek çok mersiye 

bulunmaktadır. Mersiyeler şahıslar için yazıldığı gibi savaşlarda 

kaybedilen topraklar ve ölümünden üzüntü duyulan hayvanlar 

için da yazılabilmektedir1. Bu türden mersiyelere Ebû Nuvâs’ın 

(ö. 198/813 [?]) ormanda avlanırken bir yılan tarafından sokulup 

zehirlenmesi sonucu ölen av köpeğine yazdığı şiir örnek 

verilebilir2.  

Kaynaklarda geçen bilgilere göre âdemoğlunun söylediği 

ilk şiirin mersiye olduğu, en eski mersiyenin de Kabil’ın, kardeşi 

Hâbil’i öldürmesi neticesinde babaları Hz. Âdem tarafından 

söylenmiştir3.  

Bir edebi tür olarak mersiye, ilk olarak Arap edebiyatında 

ortaya çıkmış, oradan da Fars, Türk ve Kürt edebiyatına 

geçmiştir. Arap edebiyatında mersiyenin tarihi, Cahiliye 

dönemindeki cenaze merasimlerinde kadınlar tarafından 

söylenilen seçili ve ahenkli sözlere kadar uzanır. Dönemin 

kadınları tarafından söylenilen bu sözler sonraki dönemlerde 

manzum kalıplara aktarılması neticesinde bugünkü mersiye türü 

ortaya çıkmıştır. Arap geleneğine göre mersiyelerde ölen kişinin 

cömertlik, misafirperverlik, güçsüzleri himaye etme, cesaret ve 

kahramanlıklarını öne çıkartma, ilim ve irfanın yan ısıra dünya 

hayatının fani olduğu hatırlatılarak ölenin eş, dost ve akrabalarına 

sabır tavsiye edilerek konu hikmetli sözlerle desteklenirdi4. 

 
1 Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, 307. 
2 Ebû Nuvâs, Dîvân. nşr. Ahmed Abdülmecîd el-Gazâlî, (Beyrut: 1404/1984), 

643. 
3 M. Faruk Toprak, “Mersiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29/215. 
4 Toprak, “Mersiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 29/215. 
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Arap edebiyatında mersiye türünde örnek olarak verilen ilk 

mersiye kadın şair Hânsâ, kabileler arası savaşlar neticesinde 

kaybettiği iki kardeşinin acısıyla söylediği şiirdir1. Fars 

edebiyatında İslamî dönemde intikal eden en eski mersiye örneği 

İbn Hurdâzbih’in el-Mesâlik ve’l-Memâlik’inde yer alan, Ebu’l-

Yenbagı Abbas b. Tarhân’ın Semerkant’ın harabe haline gelmesi 

yüzünden Derî Farsçası ile yazdığı altı kıtalık şehir mersiye 

verilebilir2. Bazı kaynaklara göre de Fars edebiyatında yazılan ilk 

mersiye örneğinin Rûdekî’ye (ö. 940) ait olduğu söylenmektedir3. 

XV. yüzyılda Fars Edebiyatından Türk edebiyatına geçen 

mersiye türünün Türk edebiyatındaki ilk örneklerden birisi 

Ahmedî’nin (ö. 815/1412-13) Germiyan beylerinden Süleyman 

Şah (ö. 1387) için yazdığı mersiyeyi vermek mümkündür4. Klasik 

Kürt edebiyatında ise mersiye türünün ilk örneklerine XVII. 

yüzyılda Fakîyi Teyrân’ın (ö. 1050/1640 [?]) ünlü Kürt şairi 

Melayê Cıziri’nin (ö. 1050/1640 [?]) vefatı üzerine yazdığı Îro 

Girya Me Tê adlı şiiridir5. 

1. Ahmed-î Hanî ve Mehmet Akif Ersoy 

1.1. Ahmed-î Hanî’nin Hayatı ve Eserleri 

Ahmed-î Hânî, 1061/1651-1652 yılında bugünkü Ağrı 

ilinin Doğubayazıt ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi aslen 

Hakkâri ilinin Çukurca ilçesinin Xana Sêgundan köyünden olup 

sonraları göç edip Doğubayazıt’a yerleşmiştir. Babasının adı 

İlyas, annesinin adı ise Gulnigar’dır. Ahmedê Hânî, klasik şiir 

geleneğinden hareketle kendisine aşiretinin ismi olan “Hânî” 

 
1 İsen, Acıyı Bal Eylemek, 15. 
2 Tahsin Yazıcı, “Mersiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29/217. 
3 Mustafa İsen vd., Eski Türk Edebiyatı. (Ankara: Grafik Yayıncılık, 2005), 

254. 
4 İsen, “Mersiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 2004), 29/218. 
5M. Xalit Sadinî. Feqîyê Teyran, Jiyan Berhem û Helbestên Wî. (Stenbol: 

Nûbihar, 2010), 139. 
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mahlasını seçer ve bunu şiirlerinde kullanır. Bazı araştırmacılar 

da “Hânî” isminin onun aşiretinin adı değil de doğduğu köyün adı 

olduğunu söylemektedirler. 

Ahmed-î Hânî’nin saray kâtipliğini yapmasından da 

anlaşılıyor ki kendisi bölgenin medreselerinde iyi bir eğitim 

almıştır. O dönemde saray kâtibi olmanın en önemli şartlarından 

birisi de iyi bir eğitim görmüş olmak ve iyi bir yazı yazma 

melekesine sahip olmaktı. Hânî’nin bu özellikleri kendisinde 

barındırdığı, saray kâtipliği yapmasından ve telif ettiği 

eserlerinden anlaşılmaktadır. Hânî, 1118/1706-7 yılında doğduğu 

yer olan Doğubayazıt’ta vefat etmiş ve aynı ilçede bulunan İshak 

Paşa Sarayı’nın yakınında defnedilmiştir.  

Ahmedê Hânî’nin günümüze ulaşan dört eseri 

bulunmaktadır. Bunlar Nûbihara Piçûkan, ‘Eqideya İmanê, Mem 

û Zin ve Divanı’dır1. 

1.2. Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı ve Eserleri  

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul ilinin Fatih 

merkez ilçesine bağlı Sarıgüzel semtinde doğar. Babası İpekli 

Mehmet Tahir Efendi, annesi ise Emine Şerife Hanım’dır. İlk ve 

Orta öğrenimini Fatih Rüşdiyesi ile Mekteb-i Mülkiye 

İdadisi’nde tamamladıktan sonra, dört yıllık Halkalı Ziraat ve 

Baytar Mektebine girer, bu bölümü 1893 yılında birincilikle 

bitirir.  Ziraat Nezareti, Umur-i Baytariye Müdür Yardımcılığı 

yaparken görevi gereği, Rumeli Arnavutluk, Anadolu ve 

Arabistan’ı dolaşır. Eşref Edip’le birlikte Sırat-ı Müstakim, 

Sebilürreşad dergilerini çıkarır. Harbiye Nezareti adına 

Almanya’ya (Berlin) gönderilir. Arapça, Farsça ve Fransızcayı 

 
1 Geniş bilgi için bkz.: Nesim Sönmez, “Şeyh Ahmed-i Hânî’nin Mem û Zîn 

Mesnevisinde Ayetlerden İktibaslar (I-IV Bölüm)” Turkish Studies, Volume 

13/20, Summer 2018, pp. 665-686.  
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çok iyi bilen Akif, Darülfünun Edebiyat-ı Umumiye 

Müderrisliğini de yapar. 

Mehmet Âkif, Birinci Meclis’te Burdur Milletvekilliği 

yapar (1920-1923). Daha sonra Mısırlı Prens Abbas Halim 

Paşa’nın davetiyle Mısır’a gider, Hilvan’a yerleşir. 1926’da 

Mısır’da Edebiyat Fakültesi’nde Türkçe ders verir. Mısır’da iken, 

siroz hastalığına yakalanır. Bir süre, hava değişimi için Lübnan’a 

gider. 1936 da Antakya’ya gelir, fakat tekrar Mısır’a döner. 

Mısır’dan da Türkiye’ye döndüğünde ağır hastadır. İstanbul’da 

tedâvi görür, hastaneye yatar ama hastalığı geçmez. 27 Aralık 

1936 Pazar günü akşamı vefat eder. Ertesi gün Edirnekapı 

Şehitliği’ne defnedilir. İstiklal Marşımızın şairi olan Akif, bütün 

şiirlerini, Safahat adını verdiği bir kitapta toplamıştır1.  

1.3. Her İki Şairin Fikir Dünyası 

Ahmed-î Hanî, klasik Kürt edebiyatının seçkin 

şahsiyetlerinden birisidir. Onun kişiliğini tanımak ve eserlerini 

anlamaya çalışmak, bugün yaşadığımız sıkıntıların çözülmesinde 

bize yol gösterecek ve bulanıklaşan zihinlerimizi fikirleriyle 

berraklaştıracaktır. Ahmed-î Hanî’nin hayatına ve eserlerine 

baktığımızda onun hayatının beslendiği kaynakların Kur’an, 

Sünnet ve mensubu bulunduğu milletin değer yargıları olduğunu 

görürüz. Ahmed-î Hanî, yazdığı eserlerle milletinin, İslam 

Dininin inanç esaslarını doğru bir şekilde anlamasına katkıda 

bulunmuştur. Kürtçe olarak kaleme aldığı Nûbihara Piçûkan adlı 

Arapça-Kürtçe/ Kürtçe-Arapça sözlük ile Arapçanın talebeler 

tarafından kolay bir şekilde öğrenilmesini sağlamayı amaçlarken; 

Eqîda Îmanê adlı eseriyle de yaşadığı toplumun sağlam bir İslam 

akidesine sahip olmasını hedeflemiştir.  

 
1 Geniş Bilgi için bkz. Fevziye Abdullah Tansel. Mehmed Âkif Ersoy Hayatı 

ve Eserleri. 4. Baskı, Hazırlayan: Abdullah Uçman, (İstanbul: Ötüken 

Yayınları, 2021). 
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Ahmed-î Hanî’nin yaşamına baktığımızda söyledikleri ile 

yaptıkları arasında bir paralellik görmekteyiz. Yani kimilerinin 

yaptıkları gibi hayat hikâyesi ile eserleri arasında bir tenakuza 

rastlamak mümkün değildir. Ahmed-î Hanî, mensubu bulunduğu 

milletin derdini ve sıkıntılarını kendi derdi ve sıkıntısı olarak 

algılayan, yaşanılan problemleri çözmek için çaba sarf eden bir 

âlim, mütefekkir, şair ve ediptir. Yazdığı Mem û Zîn adlı 

mesnevisinin dibacesinde mensubu bulunduğu milletin içinde 

bulunduğu çıkmazları bir bir saydıktan sonra problemin 

çözülmesi için de reçeteler sunmaktadır. 

Ahmed-î Hanî, bölgede bulunan beyliklerin başında 

bulunan beyleri çok sert bir şekilde eleştirip kula kul olandan 

herhangi bir hayrın gelmesinin söz konusu olmadığını ifade 

ederek, yazdığı Mem û Zîn mesnevisini beylere değil doğrudan 

halkına armağan etmiştir.  

Mehmet Akif Ersoy ise modern Türk edebiyatı ve düşünce 

tarihinin seçkin ve aydın şahsiyetlerindendir. Akif’in şahsiyetini 

ve eserlerin anlamak demek bugün yaşanan sıkıntılara hal çaresi 

aramak demektir. Onun hayatına baktığımızda tıpkı Ahmed-î 

Hanî’nin hayatında olduğu gibi kelimenin tam anlamıyla yanlışa 

yanlış, doğruya doğru diyen bir şahsiyet karşımıza çıkmaktadır. 

Akif’in hayatının ve fikir dünyasının şekillenmesinde Hanî de 

olduğu gibi Kur’an, Sünnet ve yaşadığı toplumun örf ve adetleri 

etkili olmuştur, yani bu üç öğe onun beslendiği en temel 

kaynaklardır.  

Mehmet Akif; Safahat’ın müellifi, İstiklal Marşının şairi, 

Çanakkale savaşının destanını yazan şair, vatan şairi, şairi azam, 

Kur’an mütercimi, ilim, fikir ve dava adamı olan örnek bir 

şahsiyettir. O, söyledikleri ile yaptıkları arasında çelişki 

bulunmayan ender şahsiyetlerdendir. 
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Akif, halkının derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen bir 

insandır. O, “Safahat” ta, bir yandan memlekette yaşanan acıları 

ve yoksulluğu anlatırken diğer yandan da milletine, gelecek 

günler için umutlu olmaları gerektiğini söylemektedir. Ülkesinin 

başına gelen sıkıntılardan dolayı üzülmüş, ancak hiçbir zaman 

halkına ümitsizlik aşılamamıştır, aksine milletine mücadeleci 

olmalarını öğütleyerek şöyle seslenmektedir: 

Bırakın mâtemi yâhu! Bırakın feryâdı; 

Ağlamak fâide verseydi, babam kalkardı1 

Ona göre memleketin başına gelen felaketlerden dolayı 

matem tutmanın, ah vah ederek feryadı figan etmenin 

problemlerin çözümünde bir katkısının olmadığını şayet fayda 

verseydi, ölülere yakılan ağıtlar neticesinde ölenlerin tekrar 

hayata dönmeleri gerekirdi. Ancak böyle bir durum söz konusu 

olmadığına göre, memleketin içine düştüğü bu vaziyetten ancak 

mücadele ile çıkılabileceğini söylemektedir.   

Akif, İslam dininde cehalete, yobazlığa, tembelliğe ve batıl 

inançlara yer olmadığını belirterek, İslam dininin en temel 

kaynağının ölülere değil dirilere indirildiğini şu sözlerle dile 

getirmektedir: 

İnmemiştir hele Kur’ân, bunu hakkıyle bilin, 

Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için!2 

Bu beyitten de anlaşılıyor ki Müslümanlar, Kur’an’ın 

gönderiliş amacını anlamada hata işlemektedirler. Kur’an, 

hayatta olan insanları doğru yola sevk eden ve onları aydınlatan 

bir hayat kılavuzu olmasına rağmen Müslümanlar, onu adeta 

ölmüş insanlara yönelik bazı vecibeler yerine getirmek 

maksadıyla gönderilmiş bir kitap olarak görmektedirler. Akif, bu 

 
1 Mehmet Âkif Ersoy; Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde 7. Baskı, (Haz.: M. 

Ertuğrul Düzdağ), (Ankara: DİB Yayınları, 2012), 165. 
2 Mehmet Âkif Ersoy; Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde 153. 
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hataya işaret ederek, esas hatanın burada başladığını çünkü 

Kur’an’ın ölülere değil aksine dirilere indiğini dolayısıyla 

inananların bu temel ilke doğrultusunda hareket etmeleri 

gerektiğini vurgulamaktadır. 

2.  Şiirlerin Şekil ve İçerik Bakımından 

Karşılaştırılması 

Bu başlık altında Ahmed-i Hânî’nin “Kanê Muhammed 

Beg Gelo? Ka Padîşahê Serhedan?” adlı şiiri ile Mehmet Akif 

Ersoy’un “Bir Mersiye” adlı şiirinin şekil ve içerik bakımından 

karşılaştırılması yapılacaktır. 

2.1. Şekil Açısından Karşılaştırılması 

2.1.1. Sebebi Telif 

Ahmed-î Hanî, “Kanê Muhammed Beg Gelo? Kan 

Padîşahê Serhedan?” adlı mersiyesini Bayezit Beyi Mir 

Muhammed Purbela (Mirza Bey)’i anmak için yazmıştır. 

Kaynaklarda Mir Muhammed Purbela hakkında geniş malumatlar 

bulunmamaktadır. Ancak İshak Paşa Sarayının ön kısmında 

bulunan bir mezarın üzerinde “Mîr Mihemd Pir Bela (Mirza Bey 

D.....Ö. 1678” bilgisi yer almaktadır. Yine arştırmacı Abdullah 

Varlı’nın verdiği bilgilere göre Mir Muhammed Purbela, Behlül 

Paşa’nın oğludur, babasının vefatı üzerine 1056/1646 yılında 

Bayezid beyi olarak göreve başlar ve 1091/1681 yılına kadar bu 

göreve devam eder. Varlı, Purbela ölüm tarihini Ahmed-î 

Hanî’nin araştırmamızın bir bölümünü teşkil eden “Kanê 

Muhammed Beg Gelo? Kan Padîşahê Serhedan?” adlı 

mersiyesinin son dörtlüğünde yer alan “her çend ve sail în” 

kelimelerini ebced hesabına göre işlem yaparak vefatının 

1091/1681 olduğunu söylemektedir1. Söz konusu beyit şöyledir: 

Xanî! Tu jî, destan hilîn 

Her çend ku zêde dilkul în 

 
1 Geniş bilgi için bkz.: Ebdullah M. Varlî, Dîwan û Jînewarî ya Ahmedê Xanî 

I-II, (Stenbol: Sîpan Yayınevi, 2004), 308-395.  
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Îro ji bo mîri sail în  

Kan Padîşahê Serhedan?1 

“Hanî! Ellerini kaldırıp dua et sen de, her nekadar gönlü çok 

yaralı isen de; Mir için rahmet dileyelim bu gün de, Serhatların 

Padişahı nerede?”  

Mehmet Akif Ersoy ise “Bir Mersiye” adlı şiirini çok 

sevdiği ve genç yaşta kaybettiği arkadaşı Hilmi’nin vefatı üzerine 

kaleme almıştır. Kendisi, yazmış olduğu mersiyenin başında 

sebeb-i telifi; “Henüz on dokuz yirmi yaşlarında iken bu cihan-ı 

zülmete veda ederek, âlem-i nûranûr-i didara yükselen yâr-i 

canım Hilmi hakkında” 2 şeklinde açıklamaktadır.   

2.1.2. Kafiye ve Nazım Şekli  

Ahmed-î Hanî, “Kanê Muhammed Beg Gelo? Ka Padîşahê 

Serhedan?” adlı şiirini musammat nazım şekli ile ve aruz vezninin 

“Müs tef i lün/ Müs tef i lün/ Müs tef i lün/ Müs tef i lün” kalıbı 

ile yazmıştır. Şiirin kafiye düzeni aaaA/ bbbA/ cccA… 

şeklindedir. Şiirin tamamı 34 dörtlükten oluşmaktadır.   

Mehmet Akif Ersoy “Bir Mersiye” adlı şiirinde iki tür 

nazım şeklini kullanmıştır. Mersiyenin birinci bölümünde 

kaybettiği arkadaşı Hilmi hakkındaki sözlerini “gazel” nazım 

şekli ile yazarken, arkadaşına hitaben yazdığı ikinci bölümü ise 

“muhammes” nazım şekli ile yazmıştır. 

Mehmet Akif, “Bir Mersiye” adlı şiirinin birinci kısmı olan 

30 mısralık gazel bölümünü aruz vezninin “Me fâ i lün/ Fe i la 

tün/ Fe i lün (Fa‘lün) kalıbıyla ve aa/ ba/ ca… kafiye düzeni ile 

yazarken; ikinci kısımda bulunan 35 mısralık “muhammes” 

bölümünü de aruz vezninin Mef û lü/ me fâ i lün/ Fe‘û lün ve 

 
1 Kadri Yıldırım, Ehmedê Xanî Kulliyatı IV Dîwan, (İstanbul: Avesta 

Yayınları, 2014), 135. 
2 Mehmet Âkif Ersoy; Safahat, 94. 
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Sekt-i Melih1: Mef ‘û lün/ Fâ ‘i lün/ Fâ‘ û lün” kalıbıyla,  kafiye 

düzeni ise “aaaaA/ bbbbA/ ccccA… şeklinde yazmıştır. 

2.2. İçerik Açısından Karşılaştırılmaları 

2.2.1. Ahmed-î Hanî’nin Mersiyesi 

Ahmed-î Hanî, mersiyesini dönemin Doğubayazıt 

bölgesinin paşası olan Mir Muhammed Purbela’nın vefatı üzerine 

kaleme almıştır. Biz biliyoruz ki o dönemde söz konusu bölge 

Osmanlı Devleti’nin idaresi altındaydı ve dönemin yöneticilerine 

o zaman padişah değil paşa denilirdi. Ancak Ahmed-î Hanî, Mir 

Muhammed Purbela’yı bir paşadan ziyade bir padişah olarak 

görüyor dolayısıyla ona Ey Serhatların padişahı diye 

seslenmektedir. Yazdığı şiirden anlıyoruz ki Şairin gönlünde o, 

sadece bir paşa değil aynı zamanda bir padişahtır. Hanî, içinde 

özlemi, üzüntüyü ve kederi barındıran “Acaba Muhammed Bey 

nerede” sorusunu dost ve arkadaşlarina sorarak şiirine başlar, 

etrafındakilere Serhad Beyinin vefat ettiğini dolayısıyla bugün 

onların ağlama günü olduğunu aşağıdaki beyitlerde dile 

getirmektedir. 

Kanê Muhammed Beg gelo? 

Kan Padîşahê Serhedan? 

Îro ji dil bigrîn dilo! 

Kan Padîşahê Serhedan?2  

“Acaba Muhammed Bey Nerede? Serhatların padişahı 

nerede; Bugün gönülden ağlayın, o içimizden göç edip gitti, 

Serhatların padişahı nerede?”. 

 
1 Sekt-i Melih: Şair; Mef û lü/ me fâ i lün/ Fe ‘û lün (//. ./. / ..// ../) veznini 

kullanırken, bazı mısralarda: Mef ‘û lün/ Fâ ‘i lün/ Fâ ‘û lün (///. ./. / ..// ../) 

versiyonunu kullanabilir. 10 heceli mısra, sekt-i melih yapıldığında 9 heceli 

olur. (Baş tarftaki yan yana 2 kısa hece kaldırılmış, yerine bir uzun hece 

konmuştur.) N.S. 
2 Yıldırım, 125. 
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Îro bibînin îbretê 

Axa û xelqê hêşetê 

Kanê xwedanê xîretê 

Kan Padîşahê Serhedan?1  

“Bugün bakıp ibret alınız, halkın ağa ve beyleri siz; Hani 

nerede o gayret sahibi, Serhatların padişahı nerede?”. 

Dörtlükte geçen “hêşet” kelimesi bir yerleşim adı olmakla 

birlikte genel olarak yerleşim yeri yani, köy, kasaba, ilçe ve şehir 

anlamlarına da gelmektedir. Hanî, yaşadığı yerin halkına 

seslenerek, kendisinin çok sevdiği padişahını kaybettiğini 

dolayısıyla onun bu acısına ortak olmak maksadıyla havarına 

gelmeleri için nida etmektedir. Heşet kelimesini daha önce Faki-

yî Teyran bu anlamda kullanmış olup Ahmed-î Hanî’de 

kendisinden etkilenerek meramını ifade etmek ve ne kadar acı 

hissettiğini söylemek için şiirinde bu ifadeyi kullanmaktadır. 

Faki-yî Teyran’ın içerisinde heşet kelimesinin geçtiği dörtlüğü 

şöyledir: 

Îro werin lêzim werin 

Cîran û xelkê Hêşetê 

Hûn rayekê li min bikin 

Îro qewî girya me tê2 

“Sizler gelin, kesinlikle gelmelisiniz, siz komşular ve 

meskûn yerlerden; çare olacak bir yol gösteriniz, bugün 

ağlamaklıyım çok derinden”. 

Ahmed-î Hanî’nin, her beytin sonunda “Kan Padîşahê 

Serhedan?/ Serhatların padişahı nerede?” sorusunu tekrarlaması 

da gösteriyor ki o, beyini çok sevmekte, ona saygı göstermekte ve 

vefatından dolayı üzüntü ve kedere gark olmuştur. 

 
1 Yıldırım, 125. 
2 M. Xalit Sadînî. Feqîyê Teyran Jîyan Berhem û Helbestên Wî. 4. Baskı, 

(İstanbul: Nûbihar, 2010), 139. 
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Ahmed-î Hanî, yazmış olduğu bu mersiye de; genel olarak 

Doğubayazid Beyi’nin özelliklerini anıp, kendisinin tıpkı Yusuf 

Peygamber gibi adaletten ödün vermeyen bir lider olduğunu 

“Kanê Ezîzê Misrîyan/ Mısırlıların Aziz’i nerede”1, en az 

Mahmüdiler2 kadar güç ve kudret sahibi olduğunu “Kanê hevrikê 

Mehmûdîyan/ Mahmûdilerin hasmı nerede”3, adil biri olduğunu 

“Daîm edalet pîşe bû/ Herzaman adaletti onun mesleği”4, gayretli 

ve soylu biri olduğunu “Kanê xudanê xîretê/ Hani nerede o gayret 

sahibi”5, “Kê dî wereng zatek şerîf/ Kim gördü böyle soylu bir 

zatı”6, sanat ve hüner sahibi olduğu “Kanê emîrê zu’l-funûn/ 

Sanat ve hûner sahîbî nerede”7, bilge biri olduğu “Di ‘îlmê xwe 

‘ellame bû”8 sözleriyle vurgulamaktdır. Yine kendisinin aşırı 

derecede zengin bir şahsiyet olduğunu, sayılamayacak derecede 

elmasları, incileri ve diğer mücevherleri bulunduğunu söyleyerek 

bütün bu mal varlığını defterlere kayıt etmeye dahi insanın güç ve 

kuvvetinden xarıc olduğunu dile getirmektedir. 

Elmas û le‘l û gewheran 

Tomar û tac û bin peran 

Hed nîne bêxem defteran 

Kan Padişahê Serhedan9 

“Elmaslar, inciler ve cevherleri, sicilleri, taçları ve taca ait 

tüyleri; Sığdıramam, almaz kayıt defterleri, Serhatların Padişahı 

nerede?”. 

 
1 Yıldırım, 127. 
2 Mahmüdiler bugünkü Van iline bağlı Hoşab nahiyesinde hüküm süren bir 

Kürt aşiretidir. Evliya Çelebi’nin Seytehatname adli eserinde ifade ettiğine 

göre Mahmüdiler aşireti, barış dönemlerinde dahi hazır bekleyen altı bin 

civarında silahlı süvarileri bulunmaktaydı.  
3 Yıldırım, 127. 
4 Yıldırım, 129. 
5 Yıldırım, 125. 
6 Yıldırım, 126. 
7 Yıldırım, 127. 
8 Yıldırım, 128. 
9 Yıldırım, 131. 
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Sed me‘ne ku hespêd bedew 

Safî hudûd, zêrîn celew 

Kes nîne wan raket ji xew 

Kan Padişahê Serhedan1 

“Yüz anlam taşıyan güzel atları, saf sınırlı, altındandır 

gemleri; Uykudan uyandıran yok onları, Serhatların Padişahı 

nerede?”. 

Ew şehnişîn û hewd û av 

Nêçîrgehê pir seyd û rav 

Nabit bibêjim ew bi nav 

Kan Padişahê Serhedan2 

“Şahın yeri, havuzları ve suları, Av yeri, avla dolu hayatı, 

avları; İsmen tek tek sayamam onları, Serhatların Padişahı 

nerede?”. 

Muhamammed Bey’in, bütün bunlara karşılık vefat ettiğini, 

dünyanın fani olduğunu, bu zenginliğe rağmen ölümüne engel 

olamadığını, ahiret yurduna dünya malı adına her hangi bir şeyi 

götürme imkânının bulunmadığını, bu nedenle biz geride 

kalanların da bundan ibret alıp, fani olan bu dünyaya fazla meyilli 

olmamamız gerektiğini şu beyitte ifade etmektedir.  

Mîrê me wê nabit siwar 

Têr bûye ew naçit şîkar 

Teyxûn û terlan man li xwar 

Kan Padîşahê Serhedan?3  

“Beyimiz artık binmiyor ata, doymuş artık gitmiyor ava; 

Doğanları kalmış artık aşağıda, Serhatların Padişahı nerede?”. 

Serdarîya koma gelek 

 
1 Yıldırım, 131. 
2 Yıldırım, 131. 
3 Yıldırım, 132. 
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Nakit siwarê çavbelek 

Çavêt spî bin ey felek 

Kan Padîşahê Serhedan? 1  

“Birçok toplumun serdarı, o ela gözlü artık yönetmiyor 

onları; Gözlerin kör olsun ey felek, Serhatların Padişahı nerede?”.  

Dunya diborîtin bi dor 

‘Umrê ‘ezîz nadin bi zor 

Dewlet dibên naçîte gor 

Kan Padîşahê Serhedan?2 

“Dünya dönüp dolaşır, sırayla eler, değerli ömürlerini zorla 

vermezler; Zenginlik mezara gitmez derler, Serhatların padişahı 

nerede?”. 

Xelkê xudanê dewlet 

Wê çûye mala zulmetê 

Bila bixwînin rehnetê 

Kan Padîşahê Serhedan?3 

“Devlet sahibi olan o insan bil, işte gitmiş karanlık mezar 

evine; İnsanlar rahmet okusun kendisine, Serhatların padişahı 

nerede?”. 

Ahmed-î Hanî mersiyesini içerisinde dua barındıran şu 

dörtlükle bitirir. 

Xanî! tu jî destan hil în 

Herçen ku zêde dilkul în 

Îro bo Mîrî sail în 

Kan Padîşahê Serhedan?4 

 
1 Yıldırım, 131. 
2 Yıldırım, 134. 
3 Yıldırım, 134. 
4 Yıldırım, 135. 
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“Xanî! Ellerini kaldırıp dua et sen de, her nekadar gönül çok 

yaralı ise de; Mîr için rahmet dileyelim bugün de, Serhatların 

padişahı nerede?” 1.  

2.2.2. Mehmet Akif Ersoy’un Mersiyesi 

Mehmet Akif Ersoy, on dokuz-yirmi yaşlarında olan Hilmi 

adındaki arkadaşının vefatı üzerine “Bir Mersiye” adlı şiirini 

kaleme almıştır. Arkadaşının vefatı onu derinden üzmüş, onun iç 

âleminde derin yaralar meydana getirmiştir. Arkadaşı Hilmi’yi 

kaybetmenin kendisini ne kadar derinden üzdüğünü ifade etmek 

için şiirin birinci bölümünün hemen başında: 

Nihâyet oldu nazardan nihân o nûr-i mübîn, 

Peyinde kaldı ufuklarda bir hayâl-i defîn!2 

şeklinde duygularını dile getirerek arkadaşının ne kadar 

güzel meziyetlere sahip olduğunu, bu fani dünyaya çok değer 

vermediğini, genç yaşta ruhunu Rahim-î Rahmana teslim ettiğini 

ifade etmektedir. Her nefisin mutlaka ölümü tadacağını bunun 

çok doğal bir durum olduğunu, fezada yükselen yıldızların da 

enininde sonunda batacağını söyleyerek ilâhi emri 

kabullenmesinin dışında bir alternatifinin olmadığını 

söylemektedir.   

Zevâl, o emr-i tabiî kemâle derpeydir: 

Fezâda yükselen encüm olur ufûle karîn 

Hilmi’nin dünyaya değer vermediğini, orayı yaşanılacak bir 

mekân olarak görmediğini dolayısıyla nâsûta sırtını dönüp, 

yüzünü lâhûta yani ilahi âleme çevirdiğini dolayısıyla gidip 

cennette en güzel yeri aldığını debi bir ifade ile işaret etmektedir. 

Tenezzül etmedi nâsûta, döndü lâhûta; 

Kemîne pâye-i iclâli oldu illiyyîn. 

 
1 Şiirin tamamı için bkz.: Yıldırım, 125-135. 
2 Mehmet Âkif Ersoy; Safahat, 94. 
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Kendisini bir türlü unutamadığını, hayalinin hüzünlü 

anılarında dolaştığını, ruhunun yüce makamlarda olduğunu, 

vücudunun dünyada bulunan rahat yataklarda uzanmayı değil de 

mezar toprağını kendisine döşek seçip orada yatmayı tercih 

ettiğini, buda onun gözünde dünyanın ne kadar kıymetsiz 

olduğunun göstergesi olduğunu söylemektedir. 

Hayâli yâd-ı hazînimde, rûhu bâlâ-gerd, 

Vücûdu bister-i makberde iğtirâb-güzîn...  

Hilmi’nin mezar taşındaki kitabenin ilm-i ledünden 

olduğunu, başucunda bulunan kandilin kendisinde var olan nurun 

parıltısı olduğunu, rüzgârın nazlı elinin kabrinin toprağını 

süpürdüğünü, bulutlardan inen adeta inci tanesi yağmurların, 

kabrinin fezasında sâiklik ettiğini, yıldızların onun türbesinin 

bekçileri olduğunu, baharın da kendi lahtini örten güzel örtü 

olduğunu, bülbüller o güzel nağmeleriyle bir gonca gibi 

açılmadan solup kuruyan yanağına seher vaktinde Yasin 

okuduklarını ve bu servilikte inleyen seslerin rüzgârın değil 

üstünde uçuşan meleklerin kanatlarının seleri olduğunu 

söylemektedir. 

Havâda mevcesidir şehper-i melâikenin 

Eden riyâh değildir bu servilikte enîn.  

Mehmet Akif, şiirin ikinci bölümüne vefat etmiş arkadaşı 

Hilmi’ye hitab ederek sözlerine başlamakta, her ne kadar dar-ı 

ukbaya iltihak etmiş olsa da kendisini asla unutmadığını ve 

unutmayacağını, kendisinin aslına dönen bir nur olduğunu, 

ölümün kendilerini ayırmadığını aksine kendisini her taraftan 

gördüğünü söyleyerek ona olan sevgisini ifade etmektedir.  

Ey aslına iltihâk eden nûr 

Sensin bana her tarafta manzûr 

Olsan da zılâl içinde mestûr 

Bir an değilim o lem’adan dûr 
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Rûhumda ebed-karâr şu’len1 

Seher vakitlerinde kendisinin güzelliğinin dalgalandığını, 

ayın parlaklığının onun alnının ışığından olduğunu, gece vaktinde 

has sarayın önündeki perde, taze gül yapraklarına sarınmış olan 

koku kendisinden gelen güzel kokudan başka bir şey olmadığını 

hayalen kendisine söylemektedir. 

Mevvâc sabâhatin seherde 

Berk urmada nâsiyen kamerde 

Şeb sahn-ı harem-serâna- perde 

Matvî evrak-ı verd-i terde 

Bir şemme kitâb-ı nükhetinden! 

Akif, mersiyenin sonunda adeta hayatın gerçekleriyle 

yüzleşerek arkadaşının ölümünün gerçek olduğunu 

kabullenmektedir. Yine arkadaşı Hilmiye hitab ederek sözler son 

verir. 

“Ey hatırasıyla kardığım yâr” nidasıya seslenerek; artık 

aralarında bir cihanın bulunduğunu, arkadaşının göklerde ilahi 

güzellikleri seyretme sefasını sürerken kendisinin yerde bıktırıcı 

ayrılığın azabını yaşamaktayım. 

Ey hatırasıyla kaldığım yâr 

Artık aramızda bir cihân var 

Sen gökte safâ-güzîn-i dîdâr 

Ben yerde azâb içinde bîzâr 

Gûşumda bütün terâne şîven 

Kulağına bir feryad gibi gelen nağmelerin nedeninin artık 

ayrı cihanlarda olmaları olduğunu, nağmelere dem tutan neyin 

sesinin feryad olduğunu, akan derelerin şırıltısının birer feryad 

olduğunu, arkadaşının göklerde hande-zâr ederken, kendisine 

yadigâr olarak sadece feryad kaldığını söylemektedir2. 

 
1Mehmet Âkif Ersoy; Safahat, 95.  
2 Şiirin tamamı için bkz.: Mehmet Âkif Ersoy; Safahat, 94-96. 
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Şîven demi nây-i nağme-kârın 

Şîven cereyânı cûybârın 

Şîven sesi bâd-ı bî-karârın 

Şîven bana âh yâdigârın... 

Sen gökleri hande-zâr ederken 

SONUÇ 

Ahmed-i Hanî’nin “Kanê Muhammed Beg Gelo? Ka 

Padîşahê Serhedan?” şiiri ile Mehmet Akif Ersoy’un “Bir 

Mersiye” şiirini şekil ve içerik bakımından karşılaştırdığımız bu 

araştırmamızda aşağıda verilen sonuçlar tesbit edilmiştir:  

Klasik Kürt Edebiyatının en önemli temsilcilerinden olan 

Ahmed-i Hanî, 17. Yüzyılda yaşamış, âlim, mütefekkir ve hikmet 

ehli bir şahsiyettir. Mehmet Akif Ersoy ise yeni Türk edebiyatının 

en önemli temsilcilerinden biri olup şiirlerinin ana özelliği 

gerçekçi ve toplumcu bir içerik taşımaktadır. Ahmed-i Hanî, 

yazmış olduğu eserlerinde milli duygulara yer verdiği gibi Akif 

de şiirlerinde milli duygulara çok sık yer vermiş ve vatan şairi 

olarak nitelendirilmiştir.  

Şekil bakımından gerek Hanî ve gerekse Akif şiirlerinde 

Arapça ve Farsçanın yoğunlukta olduğu ağır bir dil 

kullanmamışlardır. Yaşadıkları dönemlerde kullanılan dile yakın 

bir dil kullanmışlardır. Her iki şair de şiirlerini arûz veznini ve 

kafiyeyi kullanarak yazmışlardır. Her iki şair de şiirlerinde yoğun 

bir şekilde imgeler kullanarak fikirlerini dile getirmişlerdir.  

İçerik bakımından her iki şair de şiirlerini sevdiklerinin 

vefatı üzerine duydukları üzüntü ve kederi dile getirmek için 

kaleme almışlardır. Ahmed-î Hanî mersiyesini, Bayazid Paşas 

olan Mîr Muhammed’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ve kederi 

dile getirmek için yazmıştır. Mîr Muhammed, bir padişah 

olmamasına rağmen Hanî, onu bir padişah olarak görüp o şekilde 

seslenmektedir. Bu durum Hanî’nin Bayazıd Paşasını ne kadar 
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çok sevdiğinin göstergesidir.  Mehmet Akif ise genç yaşta 

kaybettiği Hilmi adında bir arkadaşının vefatından duyduğu acı 

ve izdırabı dile getirmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde 

Akif’in arkadaşı olan Hilmi hakkında herhangi bir bilgiye 

rastlayamadık. Her iki şair de şiirlerinde kendilerine mersiye 

yazdıkları şahsiyetlerin meziyetlerini teferruatlı bir şekilde 

yazmaktadırlar.  

Her iki şairin de şiirlerine baktığımızda kendilerinin 

okuyucularına da bir mesaj vermek istediklerine şahit olmaktayız. 

Şöyle ki her iki şairde yazdıkları mersiyeler de dünyanın 

faniliğinin altını çizmekte, dünyada insanların sahip oldukları mal 

ve mülkü doğru yolda kullanmadıkları takdirde bu mal ve mülkün 

kendilerine herhangi bir fayda sağlamalarının mümkün 

olmadığını, her nefsin mutlaka ölümü tadacağını dolayısıyla bu 

duruma hazırlıklı olunması gerektiğini ve gerçek âlemin uhrevi 

âlem olduğunu dile getirmektedirler.   
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MEHMET AKİF’İN MANZUM HİKÂYECİLİĞİ: 

“HASTA” ÖRNEĞİ 

Müzahir KILIÇ* 

 

Özet 

Mehmet Akif Ersoy; edebiyat ve kültür hayatımızın 

mümtaz simalarından biridir. O, milli ve manevi değerleri prensip 

edinmiş bir şair ve ideoloji adamıdır. Onun şahsiyetinin 

oluşumunda şu üç kaynak önemlidir: Birincisi, Kur’anlı bir ev, 

her gün annesinin okuduğu Kur’an-ı Kerim. İkincisi, pehlivanlı 

bir mahalle yani spor. Üçüncüsü ise iyi bir eğitim, yani düzenli 

bir okul hayatı… 

Şiir geleneğinde büyük şairlerden etkilenme esastır. Hikemi 

tarza örnek sayılabilecek şiirlerinde “Sadi” gibi “kıssadan hisse” 

tarzını benimsemiştir. Toplumun aksayan yönlerini bir vaiz 

edasıyla, anlaşılır bir dille, milli duyuş ve dini değerlere bağlı bir 

şekilde anlatmıştır. 

Ondaki şiir dilinin tesiri manzum hikâyecilikteki 

ustalığından kaynaklanmaktadır. Hasta, Kocakarı ile Ömer, Küfe, 

Seyfi Baba, Bülbül… Bunları okudukça Akif’in aklı fikri 

memleketin sosyal sıkıntılarında olduğu, gözlerinin Anadolu’nun 

hep acıklı manzaralarını takip ettiğini, dilinin ve kaleminin 

sorunlara çare aradığını görüyoruz.  

Bu tebliğimiz, bizzat şahit olduğu bir olayı, Halkalı Ziraat 

mektebinde yatılı bir öğrencinin hastalanması neticesinde tebdil-

i hava sebebiyle okuldan gönderilmesini dramatize ettiği olayı 

anlatmaya çalışacağız. Şair için en kudretli şiir yaşadığı olaylar 

üzerine yazdığı şiirdir. Yukarıda isimlerini saydığım şiirleri; milli 
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duyuş, ahlaki bir inanış, kudretli bir imanın tezahürü ve 

sunumundan ibarettir.  

Şiirde duygunun, insanlığın, acının ve çaresizliğin üst 

noktasına şahit oluyoruz. Böyle bir şiiri ancak imanı ve 

merhameti olan bir şair kaleme alabilir, O da Akif’tir.  

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif, Türk Edebiyatı, 

manzum hikâye, hasta, tahlil 

 

MEHMET AKIF'S POETIC STORYTELLING: THE 

EXAMPLE OF "PATIENT" 

 

Abrasct 

Mehmet Akif Ersoy; It is one of the outstanding features of 

our literary and cultural life. He is a poet and a man of ideology 

who adopted national and spiritual values as a principle. The 

following three sources are important in the formation of his 

personality: First, a house with the Qur'an, the Qur'an that his 

mother reads every day. The second is a neighborhood with 

wrestlers, that is sports, and the third is a good education, that is, 

a regular school life. 

In the tradition of poetry, being influenced by great poets is 

essential. In his poems, which can be considered as an example 

of Hikemi style, he adopted the style of "share from the story" 

like "Sadi". He explained the failing aspects of society in a 

preacher manner, in an understandable language, and in a way 

that adhered to national sentiment and religious values. 

The influence of his poetic language stems from his mastery 

in verse storytelling. Patient, Crone and Ömer, Küfe, Seyfi Baba, 

Nightingale… As we read these, we see that Akif's mind is on the 
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social problems of the country, his eyes are always following the 

pathetic landscapes of Anatolia, and his language and pen are 

looking for solutions to problems. 

In this paper, we will try to narrate an event that he 

personally witnessed, the event that dramatized the dismissal of a 

boarding student at Halkalı Agricultural School due to the change 

in the weather as a result of his illness. The most powerful poem 

for the poet is the poem he wrote about the events he lived. His 

poems, whose names I have mentioned above, consist of a 

national feeling, a moral belief, a manifestation and presentation 

of a mighty faith. 

In the poem, we witness the high point of emotion, 

humanity, pain and despair. A poet with faith and compassion can 

write such a poem, and that is Akif.  

Keywords: Mehmet Akif, Turkish Literature, verse story, 

Patient, analysis 

 

GİRİŞ 

Manzum hikâye denince olayların anlatımından ziyade 

şeklin yani anlatılan hikâyenin manzum olarak sunulması 

kastedilir. Şair için manzum anlatım etkili bir ifade biçimidir. 

Zaten şiir ifadeyi etkili kılan bir anlatım türüdür. Bir de şairin şiir 

kudreti eklenirse tesirli bir anlatım ortaya çıkar.  

Manzum, nazım’dan türemiş olan bir kelimedir. Özellikle 

XX. yüzyıl öncesinde, edebiyatımızda şiir yerine çoğunlukla 

“nazım” terimi kullanılmıştır.13 Nazım, vezinli ve kafiyeli 

sözlerden oluşan metinlere verilen genel bir addır. Yani manzum, 

nazma dökülmüş anlamına gelmektedir. Manzume de “manzum 

şiir” anlamındadır. Manzumelerde her türlü öğretici bilgi ve 

ahlâkî mesaj verilir. Manzum hikâye ise en geniş ifadesiyle “şiir 
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yoluyla hikâye anlatma formu” (Sağlık 2008: 363) olarak 

nitelendirilebilir.  

AKİF tasvir ve tahlillerinde, gizli kahraman olarak yer alır. 

“Hasta”, “Küfe”, “Hasır”, “Seyfi Baba”, Kocakarı ile Ömer”, 

“Mahalle Kahvesi” ve “Köse İmam” gibi şiirlerde daha çok 

merhamet duyguları ile önde olan bir Akif’le karşılaşırız1.  

Türk edebiyatında manzum hikâyenin köklü bir geçmişi 

vardır. Edebiyatımızda bilinen ilk manzum hikâye örneği Yusuf 

Has Hacib’in Kutadgu Bilig’idir. Ondan sonra Türk şairleri daha 

çok mesnevî formu içinde bu türün örneklerini vermişlerdir. 

Tanzimat yıllarından itibaren ise Şinasi’nin, Abdülhak Hamit’in, 

Tevfik Fikret ve Ali Ekrem’in, Mehmet Emin ve Mehmet Akif’in 

farklı özellikler gösterseler de birçok manzum hikâye yazdığı 

görülür (Gökçek 2005: 289-290). 

Edebiyatımızda en çok manzum hikâye yazan şairlerden 

biri de Mehmet Akif’tir. Onun Safahat’ında yirmi manzum 

hikâye yer almaktadır. Bunlar Fatih Camii, Küfe, Hasta, Hasır, 

Selma, Meyhane, Bayram, Mezarlık, Kör Neyzen, Âmin Alayı, 

Seyfi Baba, İstibdat, Hürriyet, Dirvas, Ahiret Yolu, Bebek Yahut 

Hakk-ı Karar, Köse İmam, Kocakarı İle Ömer, Mahalle Kahvesi, 

Said Paşa İmamı başlıklı manzum hikâyelerdir (Aydoğan 1996: 

7-54). 

Manzum hikâye geleneği yüzyıllarca öncesine dayanıyorsa 

bile, Tanzimat’tan sonraki şairler içinde Tevfik Fikret’e kadar bu 

türe fazla rağbet edilmediği görülmektedir. Nitekim Şinasi’den 

sonra Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın akıcı, sade, anlaşılır bir dille 

herhangi bir manzum hikâye yazmadığı bilinmektedir. Tevfik 

Fikret’ten önce ise bu tür için ilk adımları Recaizade Mahmud 

 
1 Ali Erol, Tasvir Ve Tahlil Şiirleri İle İki Şair: Mehmet AKİF Ersoy Ve Mirza 

Elekber Sabir,  
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Ekrem, Abdülhak Hamit ve Muallim Naci atmıştır.( Çıkla 2009:  

51-85) 

Mahalle Kahvesi, Köse İmam, Hasır ve diğerleri olmak 

üzere Safahat’ta birçok manzum hikâye örnekleri vardır. Akif, 

Serveti Fünun dönemi şairlerinden olmasına rağmen onu 

“müstakil şahsiyetler” içerisinde değerlendirilmektedir. Dönemin 

önemli manzum hikâye yazarlarından biri de Tevfik Fikret’tir. 

Onun bu türde yazmış olduğu “Balıkçılar” şiirini de hatırlatmış 

olalım.  

Akif’in yedi bölümden oluşan Safahat adlı şiir kitabındaki 

manzum hikâyeleri üç bölüme ayrılır 

1. Toplumsal hikâyeler: Bunlar sosyal meseleleri 

realist görüşle işleyen manzum hikâyelerdir. En güzelleri; 

Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane. 

2. Şairin hayatından alınan manzum hikâyeler: Bu 

bölümde Fatih Camii, Hasta, Seyfi Baba gibi değerli 

eserlerin konularını Akif bizzat yaşamıştır. Seyfi Baba 

Akif’in çok sevdiği dostu Dülger Hasan Dede’nin 

hayatından bir bölümdür.  

3. Tarihi Hikâyeler: Bu bölümde Hz. 

Muhammed’in ve halifelerin hayatları ile ilgili manzum 

hikâyeler vardır. Kocakarı ile Ömer gibi.1 

Akif, hakkında birçok eser, makale ve bildiri yazılan şair, 

her şeyden önce bir ideal adamıdır. Onun ideali en büyük gayesi 

olan mükemmel insan, mükemmel Müslüman hedefine 

varmaktır. Bu sebeple ömrü insanlığa ve onun bağlı olduğu 

değerlere hizmet etmekle geçmiştir. İnandığı gibi yaşamaya 

çalışan Akif, hizmet için şiiri kendisine bir araç olarak görmüştür. 

Bu sebeple: 

Bana sor sevgili kâri’ sana ben söyleyeyim 

 
1 Canım, Rıdvan, s.25 
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Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım: 

Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri; 

Ne tasannu’ bilirim, çünkü ne san’atkârım. 

Şi’r için “gözyaşı” derler, onu bilmem, yalnız 

Aczimin giryesidir bence bütün âsârım! 

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; 

Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım! 

Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa; 

Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa. 

Bütün yazdıklarını “aczimin giryesi” diyerek özetlemiştir. 

Aciz insanın gözyaşı dökmesi, maddi olarak değerlendirilebilir 

bu durum onu rahatlatabilir. Şairi de rahatlatan kalemidir. 

Kimseyle paylaşamadığı durumları kalemiyle paylaşır. Manzum 

ya da mensur kaleminden dökülen mısralar, cümleler hem kendisi 

için bir rahatlama hem de okurla paylaşımdır. Biliriz ki 

mükemmel şiir, yaşanarak yazılan şiirdir.  Akif, bu konuyu 

hemen her durumda vurgulamıştır. Herkesin malumu üzere 

İstiklal Marşı için kendisine yöneltilen soruya verdiği cevap 

manidardır. “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı 

yazdırmasın”. Bu sözün altındaki gerçek; bir konu üzerine şiir 

yazabilmek için o olayın bir daha yaşanmasının gerekli 

olduğudur. 

Akif’in şiirleri, özellikle manzum hikâyeciliği diye 

değerlendireceğimiz şiirleri “yaşanmış” bir hikâyedir. Yakın 

çevresinde olan olayları manzum bir şekilde kuvvetli tasvir gücü 

ve realist bir duyguyla yazmıştır. “Safahat Öyküleri” kitabının 

yazarı Münire Daniş,1 30 manzum hikâyeye yer verir. Biz 

bunlardan çok bilinenlerden bir kaçının özellikle “Hasta” şiirinin 

üzerinde duracağız.  

1. Manzum hikâyelerinden bazıları: 

 
1 Daniş Müninre, Safahat Öyküleri 
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1.1. Kocakarı ile Ömer  

Herkesin uykuda olduğu karanlık bir gecede Hz. Abbas, 

Hz. Ömer’i görmek için yola çıkar. Onunla dışarda karşılaşır. Hz. 

Ömer’le birlikte her evin önünde durup oradakilerin durumundan, 

hal ve hatırını sorarak bilgi edinir. Bir çadırın önüne geldiklerinde 

içerde ocak başında duran bir kadın, kazan içinde bir türlü 

pişmeyen yemekle torunlarını avutmaya çalıştığını görürler. Yaşlı 

kadın, kimsesiz olduğunu, ocakta kaynayanın çakıl taşları 

olduğunu söyler ve ekler:  

Gidip söyleyeyim ha! Dilencilik yapamam.  

Ömer de kim? Benim ondan kerimdi babam  

Ölür de yüzsuyu dökmem sizin halifenize!  

Sözlerini duyunca Ömer oradan çıkar ve sırtında un çuvalı 

ve bir testi yağla geri döner. Çocuklara bizzat eliyle yemek pişirir. 

Çocukların karnı doyunca sevinçten oynamaya başlarlar. Hz. 

Ömer Emirlik görevini yerine getirmenin mutluluğu içindedir.  

Kadın için her ay gelip alması için nafaka bağlanır. Adaletiyle 

haklı bir unvan edinen Hz. Ömer için Akif şu mısralarla noktayı 

koyar. Bu mısralar onun emirlik (devlet başkanlığı) görevinin 

sorumluluğunu ve nasıl bir adalet anlayışı ile devlet yönettiğini 

göstermektedir.   

“Kenâr-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu 

Gelir de adl-i İlahi sorar Ömer’den onu”.  

1.2. Küfe 

Küfe isimli manzum hikâyede Akif, bir çocuğun babasının 

ölümünden sonra Onun sağlığında evin geçimini sağlamak için 

hamallıkta kullandığı küfeyi kullanan Hasan'ın dramı anlatılır. 

Emsallerinin en güzel elbiseler ve giysilerle okula gittiği bir yaşta 

o evin geçimini sağlamak için sokaklarda küfe ile çalışmak 

mecburiyetindedir.  

Birazdan oynayacak hepsi bunların, ne iyi! 
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Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi, 

-Ki ezmek istedi görmekle reh-güzârında- 

İlel’ebed çekecek dûş-i ıztırârında! 

O, yük değil, kaderin bir cezâsı ma’sûma... 

Yazık, günâhı nedir, bilmeyen şu mahkûma! 

1.3. Seyfi Baba 

Seyfi Baba’da şair, mahalleden yakın bir dostunu gecenin 

karanlığında elde baston ve diğer elde fenerle ziyaretini 

anlatmaktadır. Kimsesiz ve hasta ihtiyarın belli ki bir su vereni 

bile yoktur. Akif’in cezvede kaynattığı ve ikram ettiği ıhlamur 

çayı onun yüzüne kan gelmesini sağlamıştır.  

Şiirde insanlığın, merhametin, komşuları ve yaşlıları 

ziyaretin bir insanlık görevi olduğu vurgulanmaktadır. 

İstanbul’un bakımsız ve izbe sokaklarının içler acısı tablosu 

bütün sefaletiyle gözler önüne serilmiştir.  

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde; 

Boşanan yağmur îlîklerde, çamur tâ belde. 

Hanî, çoktan gömülen kaldırımın, hortlayarak; 

‘Gel! ‘ dîyen taşları kurtarmasa, însan batacak. 

1.4. Bülbül  

Bülbül şiirinde, istiklal savaşı yıllarında düşmanlar 

tarafından işgal edilen Bursa’nın durumu söz konusu edilmiştir. 

Ecdat yadigârı toprakların işgali Akif’i oldukça etkilemiş bu 

hüzün ve çaresizlik karşısında “bülbül” ile dertleşirken kendi 

zavallılığını, çaresizliğini ve düşman çizmeleri altında inleyen 

toprakları acısını yüreğinde hissetmektedir. Çünkü bağımsızlığın 

ve hürriyetin değerini bilen biri olarak işgalin altında kalmanın 

ağırlığını bülbülün vasfında en ince noktalarıyla şiire dökmüştür. 

Onun konuşturduğu bülbül, bir sembol değil, tabiatın canlı 

bülbülüdür.  
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Bursa’ya giren Yunan ordusunda teğmen olan başvekilleri 

Venizelos’un oğlu Sofokles doğruca Osmanlı devletinin 

kurucusu olan Osman Gazi’nin türbesine girmiştir. Orada 

sandukaya ayağını dayayarak çektirdiği fotoğrafı dünya 

basınında yayınlanmıştır. 

– “Kalk koca Türk! Senden ırkımın intikamını almaya 

geldim. Bak kurduğun devlet parça parça oldu. Bursa’yı eski 

sahibine iade ettik. Zelil neslin şimdi elimizde bir köle 

durumunda bulunuyor. Kalk! Seni bir kere daha öldüreyim de 

ırkımın intikamını alayım!”  Yunanlar tarafından işgale uğraması 

büyük bir yasa sebep olur ve Mehmet Akif Ersoy bu dizeleri bir 

gecede hem ağlar hem kaleme alır.1 

Bülbül  

… 

— Eşin var, âşiyânın var, bahârın var ki beklerdin;  

Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?  

O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun;  

Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. 

Bugün bir yemyeşil vâdî, yarın bir kıpkızıl gülşen, 

Gezersin, hânümânın şen, için şen, kâinâtın şen. 

Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perîşandır?  

Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurûşandır?  

Hayır, mâtem senin hakkın değil… Mâtem benim hakkım: 

Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!  

Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda;2 

… 

1.5. Meyhane  

Meyhane şiirinde, meyhanede yaşanılanlar bütün 

çıplaklığıyla anlatılmıştır. Meyhanenin müdavimleri, aralarında 

 
1 https://www.antbilgi.com/bulbul-siiri/ 
2 Şiirden bir bölüm alınmıştır.  
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içki parasını ödeyemeyenlerin meyhaneci ile konuşmaları canlı bir 

tablo halinde sunulmuştur.  

Aman bizim Baba Arif susuz musuz içiyor!  

Onun bi dalgası olmak gerek: Tünel geçiyor.  

Moruk, kaçıncı kadeh? Şimdicek sızarsın ha! 

 Sızarsa mis gibi yer, yatmamış adam değil a. 

Yavaş yavaş kafalar, kelleler kızışmıştı,  

Ağız, burun, hele sesler bütün kanşmıştı; 

Yukarıdaki şiirde görüldüğü üzere meyhane ehlinin argo 

ifadeleri şiirde birebir kullanılmıştır. Akif, meyhaneyi tarif 

ederken duyduğu rahatsızlığı da vurgulamayı ihmal etmez.  

Akif her meselede köklü çözümden, kalıcıdan yanadır. 

Milleti kurtaracak Asım’ın neslidir, ilmi ile irfanı ile mükemmel 

dünya görüşü ile kurtarıcıdır. Meyhaneler-kahvehaneler, 

miskinlik yuvasıdır. Tembelliğe karşıdır. "Nedir üç dört alın? Bir 

yurdun alnından boşansın ter” derken, meyhanelerin ve 

kahvehanelerin kapısına kilit vurulmasını ister, insanlık ruhunun 

şarap dalgaları ve sigara dumanları arasında mahvolmasına 

dayanamaz1. 

1.6. Hasta 

Halkalı Ziraat Mektebinde geçen bu olay Akif’i çok 

derinden etkilemiştir. Şahsım da Yatılı okulda okuduğum için 

şiiri her okuduğumda bütün vahametiyle ve teessüratıyla aynı 

duyguları yaşamaktayım. Şiir gerçek bir olayın canlı 

anlatımından ibarettir. Hasta, revir, tebdil-i hava gibi kavramların 

işlendiği bu manzum hikâye; hasta bir çocuğun doktor tarafından 

muayenesiyle başlar. Akif olayın şahididir. Zira bu okulda 

Edebiyat öğretmeni olarak görev yapmaktadır.  

 
1 Ali Kara, Safahatta Manzum Hikâyeler 
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Okul Müdürü “hastayı çağırır. O esnada odaya giren çocuk 

tam bir hayalettir. Yüzü sapsarı, benzi solmuş, şakaklar içeri 

çökmüş omuzları iki değnek gibi yukarı sivrilmiş, bir kemik 

külçesi haline gelmiştir. Ama o haliyle bile doktorun yanına giren 

hasta çocuk fesini düzeltmeyi ihmal etmez.  

Rengi uçmuş yüzünün, gözleri çökmüş içeri. 

Elmacıklar iki baştan çıkıvermiş ileri. 

O şakaklar göçerek cepheyi yandan sıkmış; 

Fırlamış alnı, damarlarla beraber çıkmış, 

Bet-beniz kül gibi olmuş uçarak nur-i şebâb; 

O yanaklar iki solgun güle dönmüş, bitâb! 

O dudaklar morarıp kavlamış artık derisi; 

Uzamış saç gibi kirpiklerinin her birisi! 

Kafa yük gibi kesilip boynuna, çökmüş bağrı; 

İki değnek gibi yükselmiş omuzlar yukarı. 

Hastayı muayene eden doktor durumu anlamıştır. Çocuk 

çoktan yola girmiş, gitmektedir. Ancak bunu kendisine söylemek, 

sen veremsin demek kolay değildir. İnce hastalık ciğerlerini 

sarmıştır. Bunun kolay yolu ise,  tebdil-i hava diyerek okuldan 

uzaklaştırmaktır. Çünkü kalırsa sirayet olacaktır. Tebdil-i hava 

alırsan iyi gelir, diyerek ikna yolu seçilmiştir. Ancak çocuk 

durumun farkındadır. Fakat ne yazık ki gidecek yeri yoktur. Anne 

ve babası ölmüştür. Bir abisinin olduğu onun da hasta kardeşini 

kabul etmesi mümkün görülmemektedir. Bütün bunlara rağmen; 

Müdürün, doktorun ve şairin hüznünü çocuğun çıkışı bozar ve: 

- Şimdi tebdil-i hava var mı benim istediğim? 

Bırakın halime artık beni, rahat öleyim! 

Üç buçuk yıl bana katlandı bu mektep, üç gün 

Daha katlansa kıyamet mi kopar? Hem ne içün 

Beni yıllarca barındırmış olan bir yerden. 

'Öleceksin!' diye koğmak? Bu koğulmaktır. Ben, 

Kimsesiz bir çocuğum nerde gider yer bulurum? 
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 Etmeyin sokaklarda perişan olurum! 

Anam ölmüş babamın bilmiyorum hiç yüzünü; 

Sanki atideki mevhum refahım giderek, 

Onu çalkandığı hüsranlar, içinden çekecek! 

Kardeşim kurduğun amali devirmekte ölüm; 

Beni göm hurfe-i nisyana, ben artık öldüm! 

Hangi bir derdim için ağlıyayım, bilmiyorum. 

Döktüğüm yaşları çok görmeyiniz; mağdurum! 

O kadar sa'y-i beliğin bu sefalet mi sonu? 

Biri evvelce eğer söylemiş olsaydı bunu, 

Çalışıp ömrümü çılgınca heba etmezdim, 

Ben bu müstakbele mazimi feda etmezdim! 

Merhamet bilmeyen insanlara bak, Yarabbi, 

Koğuyorlar beni bir sail-i avere gibi! 

- Seni bir kerre koğan yok, bu sözün pek haksız. 

' İstemem yollamayın ' dersen eğer, kal, yalnız.. 

Hastasın.. 

- Hem Verem'im! Söyle, ne var saklayacak! 

- Yok canım, öyle değil… 

- Öyle ya herkes ahmak, 

Bırakırlar mi, eğer gitmemiş olsam acaba? 

Doğrudur gitmeliyim.. Koşturunuz bir araba. 

Son sınıftan iki vicdanlı refikin koluna 

Dayanıp çıktı o biçare, sefalet yoluna. 

Atarak arkaya bir lemba-i lebriz-i elem,  

Onu teb'id edecek paytona yaklaştı ' Verem'! 

Tuttu bindirdi çocuklar sararak her yerini, 

Öptüler girye-i matem dökerek gözlerini; 

- Çekiver doğruca istasyona …. 

- Yok, yok, beni ta, 

Götür İstanbul’a bir yerde bırak ki; guraba, 

- Kimsenin onlara aldırmadığı bir sırada – 
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Uzanıp ölmeye bir şilte bulurlar orada!1  

Çaresiz çocuk bu durumu kabullenir. Arkadaşları 

gözyaşları dökerek onu gözlerinden öperler. İstasyona doğru 

götürülmesini söyleyen müdüre, hayır beni İstanbul’un öyle bir 

yerinde bırak ki, hiç kimsenin aldırış etmediği bir sırada uzanıp 

ölmeye bir yatak bulurlar. Sözleri ile hikâye sonlandırılır. Bir 

yanda çaresizlik,  bir yanda zorunluluk. Bazen merhametli olmak 

da yetmiyor.  

SONUÇ 

Akif’i toplumun dertlerine gerçekten eğilen merhametli ve 

hissiyatı kuvvetli gerçek bir şair olarak bilmek gerekiyor. O, 

toplumun her derdini kendine dert edinmiş birçoğunu bizzat 

yaşayarak şiirine aksettirmiştir. Seyfi Baba’yı, Hasta’yı, Kocakarı 

ile Ömer’i ve diğerlerini okurken kalbimizin ve hissiyatımızın 

aynı duyguları yaşadığını görürüz. Dülger Hasan Dede’yi yani 

Seyfi Baba’yı anlatırken evden çıkışı, sokakların hali, Seyfi 

Baba’nın içinde bulunduğu sefaleti tüm gerçekliğiyle ve 

okuyucunun heyecanını ve hissiyatını harekete geçirecek şekilde 

kaleme almıştır.  

Akif iyi bir mümin, iyi bir şair ve iyi bir vatanseverdir. 

Şiirleri için “aczimin giryesi” demesi onun realist yönünün en 

güzel ifadesidir. Ruhu şad olsun.  

KAYNAKÇA 

 
1 Mehmed Akif Külliyatı, sh. 21-33 
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MEHMET AKİF ERSOY VE DİĞER ŞAİR, YAZAR, 

MÜTEFEKKİRLER 
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TÜRK DÜNYASINI AYDINLATAN MEHMET AKİF 

ERSOY VE HÜSEYİN CAVİD'İN TÜRK RUHU, İSLAMİ 

DUYGULARI VE TÜRK GENÇLİĞİNİN MUTLU 

GELECEĞİ İÇİN UMUTLARI 

Bağır BABAYEV1 

 

Özet 

Bugünkü Türk dünyasının dört tarafında saygı, özen ve 

nezaketle hatırlanan Mehmet Akif Ersoy, bin yıl sonra bile 

unutulmayacak!". ”Büyük Türk Dünyası her zaman minnetle 

hatırlayacaktır. “Akif, yalnızca Türkiye’nin vatanseverleri için 

değil, aynı zamanda Türk-İslam âlemi için de örnek bir 

şahsiyettir”. ”Tüm çalışmaları, sosyal yaşamın, ulusun ve 

Anavatanın tüm deneyimlerinin açık bir aynasıdır. Bu aynanın adı 

"Safahat"dır. “Yoksul insanların gerçek çehreleriyle yer aldığı 

şiirler Türk edebiyatında ilk kez M.Âkif tarafından yazılmıştır”. 

M.Akif, bütün hayatı boyunca Şark âleminin, İslam birliğinin 

güçlenmesi için çırpınmış, çağdaş bir İslamcı oluş, 

Meşrutiyet'den Cumhuriyete eserlerinde Türk ruhu ve İslam 

duyguları korunmuştur.  Onun Türk, milliyetçi ve İslamcı 

duyguları her zaman önemlidir. 

“İstiklal Marşı”nda Ersoy, Türkün şanlı tarihini, özgürlüğü 

için can veren Türk cesurlarını büyük bir saygıyla onurlandırdı”. 

M.Akif’ten ders alan “Azerbaycan'ın dertli şairi Hüseyin Cavid 

edebiyatda Kur’an ve turan düşüncesiyle”. “20. yüzyılın Türk 

sosyal düşüncesinin iki kanadıdır”. İslam medeniyetine ve 

prensiplerine bağlı kalmakla yükselmenin mümkün olacağına 

inanan M.Akif gibi, Cavid de milli ruh sahibi idi. O, Vatanını, 

halkını, milletini seven, fazilet sahibi olup, Türk Dünyasına ve 

Türkiye’ye bütün kalbiyle bağlı idi”. M.Akif önce halkı 

 
1 Nahçıvan Devlet Üniversitesi, baqirbabayev59@mail.ru +994 60 220 93 94 
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uyandırmaya, daha sonra ise onlarda hâkim olan yanlış din 

inancını ortadan kaldırarak onlara doğruları öğretmeye çalışır. 

Aynı düşünce ve çabayı Cavid’de de görmek mümkündür. 

“Maral”, “Şeyh Sanan”, “Topal Teymur”, “Peygamber” gibi 

eserlerinde Cavid, Türk-İslam ideolojisini, Turancılığı sanatsal ve 

felsefi olarak temsil etti. 

  Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Cavid Anavatanının, 

milletinin güzel geleceğine, onun Allah'a olan inancıyla, 

çalışmakla geri kalmışlıktan kurtulacağına inanıyor. Türkiye'nin 

kalkınmasını isteyen bugünün gençleri, sadece Türkiye'nin 

İslam'la olan güçlü ulusal birliği sayesinde bunu yapabilecek. M. 

Akif”in idealindeki Türk geçliği ruh yapısı, tahsil ve terbiye, ilim, 

çalışkanlık, ümit ve azim, dindarlık, ahlak ve vatan sevgisi 

başlıklarında ele alınmıştır. Türk gençliğinin ümitsizliğe 

düşmeyip azmi elden bırakmamalarını ve ileriye bakmalarını 

istemektedir. Onun “başarısı bu necip millettin başarısıdır”. 

Anahtar kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Hüseyin Cavid, 

Türk-İslam âlemi, Türk gençliği, mutlu gelecek  

 

THE SPIRIT OF TURKISM, THE ISLAMIC 

FEELINGS OF MEHMET AKIF ERSOY AND 

HUSEYN JAVID AND THE HOPES FOR A HAPPY 

FUTURE FOR TURKISH YOUTH 

 

Abstract 

Mehmet Akif Ersoy, remembered with respect, care and 

kindness on all four sides of today's Turkic world, will not be 

forgotten even after a thousand years!". ”The Great Turkic world 

will always remember gratefully. "Akif is an exemplary 

personality not only for the Patriots of Turkey, but also for the 

Turkish-Islamic world. ”All his work is a clear mirror of all the 
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experiences of social life, the nation and the motherland. The 

name of this mirror is "Safahat". "Poems in which poor people are 

involved with their real faces are the first time in Turkish 

literature. Written by Akif”. M.All his life, Akif struggled for the 

strengthening of the Eastern world, the Islamic Union, becoming 

a modern Islamist, the Turkish spirit and Islamic feelings were 

preserved in his works from Meşrutiyet to the Republic. His 

Turkish, nationalist and Islamist sentiments are always important. 

In”national anthem”, Ersoy honoured the glorious history 

of Turkey with great respect the Turkish Braves who died for their 

freedom". “Huseyin Cavid,the sufferer poet of Azerbaijan, with 

the thought of the Koran and turan in literature” “20. the two 

wings of Turkish social thought of the century”. Who believes 

that it is possible to rise by adhering to Islamic civilization and 

principlesLike Akif, Cavid was a national spirit holder. He loved 

his homeland, his people, his nation, had Virtue, and was 

wholeheartedly connected to the Turkish world and Turkey”. 

M.Akif first tries to awaken the people, and then to teach them 

the truth by eliminating the false belief in religion that prevails in 

them. It is possible to see the same thought and effort in Cavid. In 

his works such as” Maral “,” Sheikh Sanan“,” Topal Teymur“,” 

Prophet", Cavid represented Turkish-Islamic ideology, Turanism 

artistically and philosophically. 

Mehmet Akif Ersoy and Huseyin Cavid believe that his 

homeland, his nation will have a beautiful future, that he will get 

rid of the backwardness with his faith in Allah and work. Today's 

young people who want Turkey to develop will only be able to do 

so thanks to Turkey's strong national unity with Islam. M. Akif " 

s ideal of Turkish transience spirit structure, collection and 

decency, science, hard work, hope and perseverance, piety, 

morality and love of Homeland are discussed in the titles. He 

wants the Turkish youth to not despair and not give up on 
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perseverance and look ahead. His "success is the success of this 

nation”. 

Keywords: Mehmet Akif Ersoy, Hussein Javid, Turkish-

Islamic world, Turkish youth, happy future 

 

GİRİŞ 

 Sosyo-politik olaylardan zengin olan 19. yüzyılın sonu, 20. 

yüzyılın başlarında dünyada yeni, güçlü ve büyük siyasi, 

ekonomik ve sosyal değişiklikler meydana geldi. Yüzyıllardır 

dünyaya hâkim olan Osmanlı Devleti zayıfladı ve yıkılmak 

üzereydi. Rus imparatorluğu'nun esaretinde yaşamaya mahkûm 

olan Türk ulusal toplulukları kendi bağımsızlıklarını kazanmaya 

çok yakındı. 20. yüzyılın başlarında büyük coğrafyaya yerleşmiş 

olan Türk milleti, Türk ulusal bilincinin oluşumunda ve onu temel 

ideolojiye dönüştürmede görmüştür. "Tüm Türk halklarının 

kültürü özgürlük, zengin maneviyat ve vatanseverlik ile doludur. 

Bu idealleri gerçek bir mücevher olarak gören Türk halkları her 

zaman manevi, ahlaki değerlerine sahipti" (Aleskerova, 2013: 

381). 

20. yüzyılın başlarında halklar bağımsızlıklarını kazanırlar, 

siyasi haritada yeni devletler ortaya çıkarlar. Bu dönemde hem 

Türkiye'de hem de Azerbaycan'da çeşitli inançlar, toplumlar ve 

akımlar Türk kültürünü, Türk eğitimini ve geleneklerini tercih 

etmiştir. Ulusal topluluklarda ulusal bilinç oluşuyordu. Bu 

dönemin temeli öz farkındalıktı, yani Türk milli kimliğinin 

düşüncelere yansımasıydı. 

“Türk milli bilincini şekillendiren ve geliştiren İsmail 

Gaspiralı, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Ali bey Hüseynzade, 

Ahmed bey Ağaoğlu, Hüseyin Cavid gibi Türk aydınları, Türk 

ulusal kimliğinin korunması, Türk toplumlarının birincil 
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ideolojik taş olarak tanıtımı, umetcüilikten milliyetçiliğe geçiş 

için mücadele ettiler" (Veliyev, 2013:318). 

Bugünkü Türk dünyasının dört tarafında saygı, özen ve 

nezaketle hatırlanan Mehmet Akif Ersoy, bin yıl sonra bile 

unutulmayacak!". ”Büyük Türk Dünyası her zaman minnetle 

hatırlayacaktır. “Akif, yalnızca Türkiye’nin vatanseverleri için 

değil, aynı zamanda Türk-İslam âlemi için de örnek bir 

şahsiyettir”. ”Tüm çalışmaları, sosyal yaşamın, ulusun ve 

Anavatanın tüm deneyimlerinin açık bir aynasıdır. Bu aynanın adı 

"Safahat"dır. “Yoksul insanların gerçek çehreleriyle yer aldığı 

şiirler Türk edebiyatında ilk kez M.Âkif tarafından yazılmıştır”. 

M.Akif, bütün hayatı boyunca Şark âleminin, İslam birliğinin 

güçlenmesi için çırpınmış, çağdaş bir İslamcı oluş, 

Meşrutiyet'den Cumhuriyete eserlerinde Türk ruhu ve İslam 

duyguları korunmuştur.  Onun Türk, milliyetçi ve İslamcı 

duyguları her zaman önemlidir. 

“İstiklal Marşı”nda Ersoy, Türkün şanlı tarihini, özgürlüğü 

için can veren Türk cesurlarını büyük bir saygıyla onurlandırdı”. 

M.Akif’ten ders alan “Azerbaycan'ın dertli şairi Hüseyin Cavid 

edebiyatda Kur’an ve turan düşüncesiyle”. “20. yüzyılın Türk 

sosyal düşüncesinin iki kanadıdır”. İslam medeniyetine ve 

prensiplerine bağlı kalmakla yükselmenin mümkün olacağına 

inanan M.Akif gibi, Cavid de milli ruh sahibi idi. O, Vatanını, 

halkını, milletini seven, fazilet sahibi olup, Türk Dünyasına ve 

Türkiye’ye bütün kalbiyle bağlı idi”. M.Akif önce halkı 

uyandırmaya, daha sonra ise onlarda hâkim olan yanlış din 

inancını ortadan kaldırarak onlara doğruları öğretmeye çalışır. 

Aynı düşünce ve çabayı Cavid’de de görmek mümkündür. 

“Maral”, “Şeyh Sanan”, “Topal Teymur”, “Peygamber” gibi 

eserlerinde Cavid, Türk-İslam ideolojisini, Turancılığı sanatsal ve 

felsefi olarak temsil etti. 
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Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Cavid Anavatanının, 

milletinin güzel geleceğine, onun Allah'a olan inancıyla, 

çalışmakla geri kalmışlıktan kurtulacağına inanıyor. Türkiye'nin 

kalkınmasını isteyen bugünün gençleri, sadece Türkiye'nin 

İslam'la olan güçlü ulusal birliği sayesinde bunu yapabilecek. M. 

Akif”in idealindeki Türk geçliği ruh yapısı, tahsil ve terbiye, ilim, 

çalışkanlık, ümit ve azim, dindarlık, ahlak ve vatan sevgisi 

başlıklarında ele alınmıştır. Türk gençliğinin ümitsizliğe 

düşmeyip azmi elden bırakmamalarını ve ileriye bakmalarını 

istemektedir. Onun “başarısı bu necip millettin başarısıdır” 

Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Cavid, Türk-islam 

dünyasının iki büyük dehasıdır. "Turan saltanatını dehaları ile 

yüceltmiş, isimleri her zaman milletinin hafızasında olan Mehmet 

Akif Ersoy ve Hüseyin Cavid, düşünceleri, duyguları ve kaderi 

aynı olan aydınlardır (Abasova, 2013: 92). "Bu sanatçılar Türk 

milletini mutlu görmeyi hayal ettiler, eserler yazdılar, 

özgürlüklerini, hümanizmi, lirik-romantik düşünceleri söylediler, 

insanlık ve hümanizm adına yazdılar ve yarattılar, öfke ve 

intikam duygusunun üstesinden geldiler, halk geleneklerine 

derinden ve sıkı bir şekilde inandılar, duygularını insanlık dışı 

duyguların üstünde tuttular" (Aleskerova, 2013: 382). Yıllar 

boyunca Azerbaycan'da Sovyet baskısı yazarların sanatını ve 

fikirlerini kısıtladı. Ancak, Azerbaycan edebiyatçıları, sınırın 

diğer tarafındaki kardeşlerinden gizlice bilgi almaya çalışırken, 

fikirlerinden ve sanatlarından etkilendiler. 

“Türk kültür ve düşünce tarihinin öncülerinden olan Akif 

hakkında birçok araştırma ve inceleme yapılmış ve birçok değerli 

eser ortaya konulmuştur. Fakat “İstiklal Marşı”’nı bu millete 

armağan etmiş olan Mehmet Akif’i bütün Türk milleti, özellikle 

yeni nesil yakından tanıması gerekmektedir. Çünkü o, 

memleketin dert ve sıkıntılardan kurtulmasında halkın ve 

gençliğin eğitiminde ileri sürdüğü görüşleri ve fikirleri ile 
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mükemmel bir rehber, gerçek bir eğitimci, milletimizin ve kültür 

hayatımızın en çalkantılı dönemlerinde yaşamış ve bu çalkantılı 

ortamda kendine göre rol üstlenmiş bir aydınımızdır. Bundan 

dolayı Mehmet Akif Ersoy’un tarihî kimliğine yansıyan çok 

yönlülüğünün çağdaş yöntem ve tekniklerle araştırılması 

gerekmektedir” (Aliyeva, 2013: 248). 

Yaşamda ve yaratıcılıkta kendilerine özgü özelliklerden 

kaynaklanan birtakım ayırt edici özelliklerin yanı sıra, içlerinde 

birçok benzer ve tesadüfi an vardı. Yani, bu ikisinin yaşam tarzı, 

büyük ölçüde birbirine benzeyen düşünür - sanatçıların - 

çocukluk ve ergenlik yıllarının yanı sıra eğitimleri, bir birey 

olarak oluşmaları ve sanatsal ve felsefi yaratıcılığa gelişleri 

büyük ölçüde örtüşmektedir.  

“Safahat” şairi Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlığının 

sanat dünyasında kutsallığı iki faktör oluşturuyordu: din ve dil 

(Abasova, 2013: 92). Büyük şairin solmayan umudu Türk 

gençliğiydi. Türk dünyası her zaman büyük şairi sonsuz üzüntü 

ve uzun ömürlülükle hatırlayacaktır.” Eserlerini yirminci yüzyılın 

başlarında Türk kültür yaşamına damgasını vuran Akif, Türk 

toplumunun önemli meselelerini üstlendi ve millete geleceğe 

yönelik çözümler bularak çağrıda bulundu". Akif, Doğu'nun 

imanla dolu kalbini Batı'nın zırhlı duvarından daha güçlü olarak 

görüyor”. 

Mehmet Akif Ersoy, islam birliğini güçlendirmek için 

çalışan gerçek bir mümin olan vatanseverdir. Hayatı ve edebi 

faaliyetleri sadece Türk vatandaşlarına değil, Türk ve İslam 

dünyasına da örnek teşkil etmektedir. Ve asıl sebep yine şairin 

kendisinde. Hayatı boyunca Doğu dünyasını, Islam birliğini 

güçlendirmek için savaştı. Kendilerine sunulan sosyal mesajlar 

sadece Türkiye'de değil Azerbaycan'da da algılandı ve yasaklara 

rağmen halka sunuldu. 
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Türk dünyasından gurur duyanlar, büyük milliyetçiler ve 

turanlılar, Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Cavid, Türkiye ve 

Azerbaycan'ın bağımsızlığı için çok önemli hizmetler sundular. 

Bu seçkin şairlerin çalışmalarında, vatanseverlik, Türkcülük, 

Turançılık gibi yüksek ulusal duygular Birliği oluşturmaktadır 

Mehmet Akif'in şiirlerinin ve yazılarının ana kaynağı olan milli- 

manevi -Türkcülüyüdür. Mehmet Akif'in Türk dünyasını 

aydınlatan bir kişi olarak Türk milliyetçi ve islamcı duyguları her 

zaman gündemdedir. Şairin eserleri, tüm Türk dünyası için 

gelecek nesiller için bir örnek olacaktır. Akif'in solmayan umudu 

Türk gençliğiydi. Medeniyetin beşiğini İslam dünyası sayan, 

İslam medeniyetine ve prensiplerine bağlı kalmakla ileri gitmenin 

mümkünlüğüne ve daim optimist ruhla yaşamaya inanan Mehmet 

Akif milli ahlakı, ruhu daha önde tutardı. 

Türk'ün kendi tarihi, edebiyatı, sanatı, kültürü ve çok 

değerli tarihi edebiyatı vardır. Bu bilge tarihi yansıtan tarihi 

edebiyatın yaratıcılarından biri, Azerbaycan dramatizminin 

kurucusu Hüseyin Cavid'dir. O, eserlerinde her zaman 

Türkcülüyü, Türk ruhunu ve Türk maneviyatını korumaya çalışan 

nadir sanatçılardan biridir. Hüseyin Cavid, İsmayıl bey 

Gaspiralı'nın "Dil”te, fikirde, işte birliğ" ve Ali bey 

Hüseynzade'nin "Türkleşme, İslamlaştırma, modernleşme" gibi 

ideal-politik programlarının yolunu takip etti. Onun en büyük 

örneği, Türk Birliği, bu birliğin coğrafi bölgesi olan Turan”da 

yaşayan Türklerin manevi, ekonomik ve politik birliğiydi. 

“İnançlı bir Türkçü-Milliyetçi olarak tanınan Hüseyin Cavid 

1906–1909 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesinde 

okumuş, Mehmet Akif’in öğrencisi olmuş, ondan etkilenmiş, 

hatta Akif’in başyazarı olduğu “Sıratı Müstakim” dergisinde üç 

şiir yayınlatmıştır. Mehmet Akif’ten ders alan Azerbaycan'ın 

dertli şairi Hüseyin Cavid edebiyata Kur’an ve Turan 

düşüncesiyle kadem basmış ve vatana döndükten sonra da 

Türkiye’de öğrendiklerine sadık kalmıştır” (Gül, 2013:193). 
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20. yüzyılın başlarında ilerici aydınlar, düşünürler, yazarlar, 

şairler ve Azerbaycan gazetecileri halkın cehaletten kurtulması 

için sürekli mücadele ettiler. Hüseyin Cavid de bu mücadelenin 

ön saflarında savaştı. Hümanizm, insanlık, sevgi ve merhamet 

fikirleri, Hüseyin Cavid'in eserlerinde lider bir konuma sahipti, 

eserlerinde tasavvufun ruhu duyuldu. Onun eserlerinde İslam 

peygamberi- Hz.Muhammed”e (s.a.s.) büyük saygı ve sevgi 

duyulur, Müslümanları bilime, eğitime çağıran hadislere atfedilir: 

“Bilim Çin'de olsa bile, onu arayın. Allah, bilime özlem duyanı 

sever”. Cavid her zaman büyük Yaratıcıya, İslam'ın 

peygamberine, İslami değerlere saygı gösterdi. Azerbaycan Türk 

Edebiyatı tarihinde önemli bir yer tutan Şair Hüseyin Cavid 

(1882-1941), Nahçıvan'da doğdu. “Nahçıvan'ı” Mustafa Kemal 

Atatürk “Türk Kapısı” ve Kazım Karabekir Paşa “Doğu kapısı” 

olarak adlandırdı.  

Hüseyin Cavid, aynı zamanda, derin bilgeliği, felsefi şiiri 

ve eşsiz dramaturjisi ile yaratıcı dünyada ulusal bilincin 

uyanışında da önemli bir rol oynamıştır. Şiir “Bahar 

şebnemleri”,” Geçen günler“, “Anne”, ”Meral”, ”Şeyda”, drama” 

Şeyh Senan”, ”Uçurum”, ”Topal Teymur”, ”Peygamber”, 

”Hayyam”, bir trajedi ”İblis”, ”Seyavuş“ eseri, ”Afet" eseri, Türk 

dünyasına olan bağlılığının bir yansımasıdır (Abasova, 2013: 93). 

Milli ruhu ifade eden Cavid, Türkcülük duygusuyla ortaya çıktı. 

Bu özellikler eserinin ana çizgisini “Uçurum”, ”Afet” 

oyunlarında oluşturuyor. Burada yazar, ulusal ahlakta 

bulunmayan yabancı etkilerin çirkinliklerini yansıtıyor. Diğer 

Türk milliyetçileri gibi, Hüseyin Cavid'in Türk milliyetçiliğinin 

ana kaynağı "Türkcülük, İslamcılık və Çağdaşlık”dır. 

Şiirlerinde, Mamed Akif Ersoy, Türkiye'nin görkemli 

tarihini büyük bir saygıyla onurlandırdı, Türkiye'nin özgürlüğü 

için hayatlarını feda eden, kanlarının son damlasına kadar savaşan 

şehitlerinin ruhlarına büyük saygıyla onları vatan topraklarının 
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her yerinde iz bırakan unutulmaz cesur insanlar olarak hatırlayıp, 

büyük bir saygıyla onurlandırdı (Rahimli, 2013:442):  

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda,  

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda (M. Akif 

Ersoy,2009). 

“İstiklal Marşı”nda, Türkiye'nin gelecekteki İstiklalına dair 

büyük bir inanç ve umut duygusuyla araştırmacılar, düşmana 

karşı acımasızlığa yönelik çağrının orijinal şiirsel ifadesine de 

dikkat çektiler. Vatan özgürlüğünün hissedildiği Akif'in en ünlü 

eserleri, Türk devletinin tehditle karşı karşıya kaldığı günlerde 

yazılmıştır. İlk büyük destan olan “Çanakkale Şehitler"i şiiri, 

adından da anlaşılacağı gibi, Türklerin Şehitlerin kanıyla tarihte 

kaydettiği Çanakkale savaşları hakkında yazılmıştır. Şairin ikinci 

büyük destanı, Bursa'nın işgaline karşı tutumunu ifade ettiği 

“Bülbül" şiiridir. Ve üçüncü ünlü eseri -“İstiklal Marşı” İstiklal 

Savaşı'nı anlatıyor. “M. Akif aynı zamanda toplumunu yanlış 

Avrupalılaşma karşı da uyarmaktadır. M. Akif gibi H. Cavid’de 

yanlış batılılaşmanın getirdiği olumsuz etkileri ifşa ederek halkı 

uyarmaya çalışır. H. Cavid’de M.Akif’in etkisiyle şiirlerinde 

emperyalizme karşı barışmaz bir mücadele yürütür” (Babashova, 

2013: 502). 

Mehmet Akif ' e göre, İslam aleminin çöküş sebebi, 

İslamiyet'in kendisi değil, kendisini müslüman sayan halkın, bir 

tarihten sonra, onun ruhunu ihmal ederek, din diye bir batıl 

inançlar bataklığına saplanmış olmasıdır. Bir düşünür-sanatçı 

olarak Mehmet Akif Ersoy, 20. yüzyılda Türkiye'de İslam-Türk 

milliyetçiliği olarak adlandırılabilecek dini-düşünce hareketinin 

güçlü bir temsilcisidir. İslam Birliğinin ideali, Akif'in bu imana 

eklediği ulusal renkle birleşince, o zamanın Türk toplumu 

arasında önemli dini, ideolojik ve sanatsal ihtiyaca bir cevap oldu. 

M. Akif'in dindarlığında, ahlak ve erdem sevgisi ve halkın iyiliği, 
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güçlü rönesanslarla ve ulusal, sosyal hayatımızdan ödünç alınan 

yararlı Müslüman geleneklerle birleşince açıkça görülmektedir.   

"Müslümanlık" denilen ruh-ı ilahi, arasak,  

"Müslümanız" diyen insan yığınından ne uzak! (M. Akif 

Ersoy, 2009) 

Ancak Akif, yalnızca Türkiye’nin vatanseverleri için değil, 

aynı zamanda Türk-İslam âlemi için de örnek bir şahsiyettir. O 

bütün hayatı boyunca Şark âleminin, İslam birliğinin güçlenmesi 

için çırpınmıştır (Gündoğdu, 2011: 128). “Ama o idealisttir, 

anavatanının, milletinin Allah'a olan inancıyla ve Batı bilimini ve 

teknolojisini geliştirerek geri kalmışlığından kurtulacağına inanır 

(Özmaden, 2013: 156) :  

Allaha dayan, sa’ye sarıl, hikmete ram ol,  

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. (M. Akif 

Ersoy, 2009). 

Cavid’in içtimai konulu şiirlerinde ve manzumlarında M. 

A. Ersoy’un etkisi, konu ve duygu benzerlikleri yoğun bir şekilde 

kendini göstermektedir. M. A. Ersoy’un ve Cavid’in şiir ve 

manzum konu ve tema açısından “Öksüz Enver”, “Küçük 

Serseri”, “Geceydi”, “Bir Kızın son Feryadı”, Veremli Kız” gibi 

şiirlerini örnek gösterebiliriz. Cavid’in sosyal ağırlıklı bu tür 

şiirlerin esin kaynağı M. Akif’in “Hasta”, Meyhane”, “Küfe”, 

“İstibdad”, “Seyfi Baba”, “Bebek”, “Köse”, “İmam” gibi şiirleri 

olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü bu şiirler arasında tasvir, üslup 

ve konu açısından birbirlerine benzemekteler (Babashova, 2013: 

501).  

Medeniyetin beşiğini İslam dünyası sayan, İslam 

medeniyetine ve prensiplerine bağlı kalmakla yükselmenin 

mümkün olacağına inanan Mehmet Akif, milli ahlakı, milli ruh 

telakki eder, onun iflasını en büyük ölüm sanırdı. “Hüseyin Cavid 

de Mehmet Akif Ersoy gibi milli ruh sahibi idi. Vatanını, halkını, 
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milletini seven, fazilet sahibi biri idi. O, Türk Dünyasına ve 

Türkiye’ye bütün kalbiyle bağlı idi. Cavid’in eserlerinde Türkiye 

ve Türkiye ile ilgili konular her zaman önde gelen mevzuların 

başında yer almakta idi (Karaer, 2013: 316). 

Mehmet Akif önce halkı uyandırmaya, daha sonra ise 

onlarda hâkim olan yanlış din inancını ortadan kaldırarak onlara 

doğruları öğretmeye çalışır. Aynı düşünce ve çabayı Hüseyin 

Cavid’de de görmek mümkündür. Ancak Sovyetler birliğinde 

onun bazı eserlerinin yönetimce kasten kendi istedikleri gibi 

yorumlanarak onu dinsiz göstermeye çalışmışlardır (Gündoğdu, 

2011: 131). “Fakat Hüseyin Cavid hiçbir zaman dinsiz 

olmamıştır” (Karaer, 2013: 316). H. Cavid “İblis” (1927) 

piyesinde her zaman savunduğu milliyet ve Türkçülük 

mefkûresine sadık kalarak, Türk milletinin şanlı tarihini 

kurtarmak için yalnız kılıcın kafi gelmediğini bu kurtuluşun 

ilimle, irfanla, medeniyetle yapılacağı eserinin kahramanlarının 

dilinden olduğunu ifade ediyor” (Babashova, 2013: 502):  

Tüm çalışmalarında Cavid, genel bir Türk bağlamında 

düşünen, ortak bir Müslüman çerçevesinde yazan ve yaratan bir 

sanatçıydı. Eserlerinin isimleri, konusu, kapsamı ve coğrafyası bu 

konuya bir kez daha açık bir şekilde tanıklık etmektedir. 

Ateizmin, kitlesel tanrısızlığın vaaz edildiği bir zamanda, 

“Peygamber" oyununun yazılması gerçekten büyük ğayret, irade 

ve cesaret gerektiriyordu. Bir kez daha sanatsal bir biçimde 

“Topal Teymur” dramını yazmak, sahip olduğumuz görkemli 

ulusal-manevi değerleri ortaya çıkarmak ve göstermek, bir kez 

daha Türklerin görkemli geçmişini yansıtmak, tüm Doğu ve Türk 

tarihinin hor görüldüğü, Azerbaycan'ın ortak Türk bağlamından 

koparıldığı, ”Sovyet Rusyası önderliğindeki kardeş halkların 

ailesindeki mutluluğun kutlandığı" bir zamanda, gerçekten büyük 

bir kahramanlıktı. Büyük oyun yazarı, aşağıdaki sözlerle, Sovyet 

resmi propagandasına aykırı olarak Türk fatihlerinin hiç 
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aydınlanma ve kültürden yoksun olmadıklarını, ancak kendi 

ülkelerinde kültür ve sanatın gelişmesine özel önem verdiklerini 

vurguladı.  

Turan’a kılıçtan daha keskin uçlu kuvvet, 

Yalnız medeniyet, medeniyet, medeniyet (Cavid, 2005: II, 

69 ). 

Hüseyin Cavid'in neredeyse tüm eserlerinde, özellikle 

“İblis”, “Topal Teymur”, “Anne”, “Meral”, “Uçurum”, “Şeyh 

Sanan” dramalarında, “Azer” şiirinde, ulusal kimlik sorunu bir 

şekilde ya da başka bir şekilde ifade edilmiştir. Bununla birlikte, 

yazarın sanatsal yaratıcılığında, Türk Ulusal kimliğine dair 

görüşlerinde dikkat çeken iki ana nokta vardır: 1. Türk Ulusal 

kimliğinin korunması, Türk toplumlarında daha da genişlemesi; 

2. Türk Ulusal kimliğinin yabancı etkilerden ve aşınmadan 

kurtuluşu (Veliyev, 2013: 319). 

Sovyet döneminde iktidardaki komünist ideolojinin 

egemen olduğu bir ortamda, Türk'ün görkemli geçmişi söz 

konusu değildi.  Cavid, eserinde "Uçurum"u Türk Ulusunun 

uçurumu olarak sembolize etti. Türk, Ulusal kimliğinden 

uzaklaştıkça, onu yıkıma götüren uçuruma yaklaşır. H. Cavid, 

“Topal Teymur” adlı eserinde ulusal kimlik meselesine tarihsel 

açıdan, “Uçurum” da ise modern süreçlerin ve genel Türk 

bağlamının bakış açısıyla ilişkin tutumunu ifade etti. Yazarın 

Türk ulusal kimliği konusundaki temel düşüncesi, Türk Ulusal 

kimliğinin korunmasının Türkler için varoluşun temel ilkesi 

olmasıdır. Türk, Ulusal kimliğinden uzaklaştıkça, zayıflar, 

yenilir. Türk ulusal kimliği tarihsel olarak Türkleri koruyan ve 

onları zafere götüren en önemli kriterdir. "Uçurum" trajedisinde, 

oyun yazarı ayrıca Türkleri ulusal kimliklerine sadık kalmaya, 

yabancıların, özellikle Batı'nın olumsuz özelliklerinden uzak 

durmaya çağırdı : 

Kahraman Oğuzların, Büyük Ertugrulların 
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Sarsılmaz halefleri, Şimdi hep sapkın, azğın (Cavid, 2005: 

III,75).   

“Topal Teymur” adlı eserinde yazar, Türk ruhunun hayatına 

öncülük eden, Türk ahlakına ve kurallarına uyan, Avrupa yaşam 

tarzına öncülük eden Yıldırım Beyazid'le tanışır ve Beyazid'in 

yenilgisini yabancı kültüre ve yaşam tarzına olan tutkusunda, 

Türk Ulusal değerlerinden yabancılaşmasında görür. Yazar sanki 

okuyucuya bir mesaj iletiyor gibi görünüyor-Türk Ulusal 

kimliğinin taşıyıcısı ne kadar güçlü olursanız, şanlı Türk Ulusal 

kimliğinden uzaklaşırsanız o kadar zayıf olursunuz (Veliyev 

,2013: 319).  

"Maral" dramında şöyle diyordu: "Yabancılar 

kahramanlarına anıtlar dikiyorlar, onlara Büyük İskender, Büyük 

Napolyon diyorlar. Sadece biz! .... Biz de Cengiz gibi 

Cihangirleri, Teymur gibi kahramanları karartmak istiyoruz!” 

(Cavid, 2005: II,70). Burada dikkat çeken en önemli noktalardan 

biri de, Teymur ve Cengiz Han'la ilgili kabaca aynı görüşün Tatar 

türkolog Yusuf Akçura'nın “Cengiz Han” adlı makalesinde yer 

almasıdır: “Napolyon'u Osmanlı Devletine büyük zarar veren 

”büyük" olarak adlandırmamıza rağmen, onlara Teymur, 

Cengiz'in sözlerinde bulunmayan sıfatlar getiriyoruz. Büyümeyi 

düşünmüyoruz, onlara başkalarının gözünden baktığımız 

gerçeğinden kaynaklanıyor" (Aliyev, 2002: 285).   

Hüseyin Cavid, İslam ideolojisinin hiçbir zaman zor'a 

dayanmadığını, inancına, sevgisine öncelik verdiğini, diğer 

dinlere de saygılı davrandığını belirtti. Bu düşünceleri ”Şeyh 

Sanan”,”Peygamber”, ”İblis"eserlerinde izlenebilir. Bu nedenle 

H. JCvid'in yazar, kişilik olarak beraat etmesinden sonra bile, 

Sovyet ideolojisinin uzun zamandır eserlerini bilimsel olarak, 

nesnel ve temel olarak analiz etmesine izin vermemesinin nedeni 

budur. Bu anlamda Türk ve İslam kültürü, Cavid'in eserlerinde 

birliktir. Bu bakımdan H. Cavid ve A. Hüseyinzade, M. Hadi, 
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Ağaoğlu gibi İslam'ın yenilenmeye aykırı olmadığı sonucuna 

vardı ve doğada her şeyin değişip geliştiğine inanıyordu. Ancak 

İslam hiçbir zaman değişime ve uzlaşmaya karşı değildi. Bu 

nedenle Cavid, Allah'ın dinini yeryüzünde yaymış ve onu vaaz 

eden peygamberlere büyük takdir vermiştir. “H. Cavid'in estetik 

vizyonunda dine, İslam'a karşı tutum önemli bir yer tutmaktadır. 

O, gerçek yasaların ve İslam'ın ilkelerinin savunucusudur. Ancak 

İslam ülkelerinde yanlış, dayatılan İslam'a ve geri kalmışlığa 

itiraz ediyor. Ve "Şeyh Sanan" trajedisinde mistik bir karakter 

ifadesi var. Aslında, bu şüphe güzel bir geleceğin idealiyle 

birleşiyor (Özmaden ,2013:156). 

SONUÇ 

Yirminci yüzyılın başlarında var olan türkleşme fikri ileri 

aydınlar tarafından desteklendi ve ciddi adımlar atıldı. Dil Birliği, 

din Birliği, düşünce birliği alanında çabalar gösterildi. Bu çabayı 

gösteren düşünürlerden biri Hüseyin Cavid idi. Cavid, dilin 

Birliği fikrine kendini feda etti. Bugün türklüğümüzü, 

demokrasimizi İslamsız hayal etmek imkansızdır. Köklerimize 

olan bağlılığımız, ulusumuzun tarihsel olarak dışsal kargaşa 

karşısında deforme olmasını önleyen ve aynı zamanda ulusumuzu 

güçlendiren köklerimize olan bağlılığımız, dinimize dönüşümüz 

olabilir. Sovyetler Birliği'nde, Cavid'in bazı eserlerini kendi 

takdirlerine göre yorumlayarak, onu dinsiz kılmaya çalıştılar. 

Fakat H. Cavid hiçbir zaman dinsiz olmamıştı. Hayatının geri 

kalanında yalnız olan Allah'ın varlığına inanan Cavid, hiçbir 

eserinde Allah'ı inkar etmedi, Allah'ın varlığına ve gücüne 

inanıyordu. “İblis” dramasında, Arif'in Tanrı'ya hitap eden 

monologu bunun en açık örneğidir! "Peygamber" eserinde, 

Cavid'in ahirete olan inancına şahit oluyoruz. 

Bana gülmekdesiniz gerçi bu gün,  

Var yarın sizler için korkulu gün. 

O zaman işte ölenler dirilir,  
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Kim ne yapmışsa ceza çektirilir 

Cavid, Azerbaycan'ın Sovyet Rusya tarafından işgal 

edilmesinden sonra Turan fikrini ısrarla sürdürdü. Çünkü 

zihninde, Turan dışındaki herhangi bir vatan fikri yokdu. Bu 

açıdan bakıldığında, Ulusal kültürü, ulusal ruhu ve Sovyet 

Azerbaycan döneminde sömürgeciliğe karşı türkçülüyün en 

önemli örneğini savunanlar arasında H.Cavid özellikle öne çıktı. 

Sovyet Rusya'nın Azerbaycan'ı işkalinin sonucu olan Azerbaycan 

Türkcülüyünü, aksine, her dramasında ve şiirinde canlı tutmaya 

çalıştı. Muhammed Amin Resulzade'nin görüşüne göre, 

“Uçurum”, “İblis” ve “Seyavuş” gibi eserlerde Hüseyin Cavid 

hümanizm fikirlerini yaymış ve bu nedenle zamanının acımasız 

rejimini şiddetle eleştirmiştir. En kararlı devrimci gibi yazılan bu 

eserde, parlak şair, milliyetçilik ve Türkcülük fikrine özel bir yer 

ayırıyor: kahramanın diliyle, Turan 'ı kurtarmak için tek bir kılıç 

yeterli değil. “H. Cavid “İblis” (1927) piyesinde her zaman 

savunduğu milliyet ve Türkçülük mefkûresine sadık kalarak, 

Türk milletinin şanlı tarihini kurtarmak için yalnız kılıcın kafi 

gelmediğini bu kurtuluşun ilimle, irfanla, medeniyetle yapılacağı 

eserinin kahramanlarının dilinden ifade ediyor.  

Mehmet Akif gibi Hüseyin Cavid de İslam’a gönül vermiş, 

imanlı, erdemli bir insan, “Bütün Müslümanlar ancak 

kardeştirler” deyişine bağlı bir sanatkâr olmuştur. Ondaki iman 

gücü sosyal hayattaki bütün zorlukların üstesinden gelecek bir 

hazinedir (Karaer, 2013:311). Ne yazık ki, bu şairlerin ve 

yazarların aynı kaderi paylaştıkları gerçeği de tesadüfi bir 

karşılaşma değildir. Vatanlarını, milletlerini, dinlerini en çok 

seven bu aydınlar, Türkiye'de Akif gönüllü sürgüne mahkum 

edilirken, Azerbaycan'da önce sürgün edilen ve daha sonra idam 

edilen Hüseyin Cavid , Ahmed Cavad, Mikayıl Muşfig gibi 

ölümsüz şahsiyyetlere karşı çeşitli suçlamalar getirildi. 

"Panislamistler", "Pantürkistler", "Vatan hainleri" olarak 
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etiketlendiler. Akif, eserlerinde yaşadıklarını yansıtıyordu ve bize 

miras bıraktı. Dolayısıyla, çatışma sırasında edebi yeniliklerle eşit 

olarak yaşananlardan ders çıkarmanın gerekli olduğu sonucuna 

varılmıştır. M.Akif gibi ayrıcalıklı bireyler, miras aldıkları 

eserleri sayesinde bize her zaman doğru yolu gösterirler 

(Gündoğdu S.,2013: 408).  

M. Akif realist, H. Cavid Romantik tarzın temsilcisidir. 

İkisi de idealisttir. H. Cavid'in romantizminde gerçekçiliğin bir 

payı vardır. M. Akife İslamcılık, her ne kadar Cavid'de 

türkcülüyü daha belirgin bir şekilde gösterse de, üslup 

farklılıkları, her iki sanatçının estetik görüşleri birbirine yakın ve 

çoğu durumda birbirini tamamlıyor. 
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MEHMET AKİF ERSOY VE AHMET CAVAD'IN 

ESERLERİNDE BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZİN 

ŞANLI İŞARETİNİN ZİKRİ 

Reşad ASGEROV1, 

 Bağır BABAYEV2 

 

Özet 

Türkiye ve Azerbaycan’ın önde gelen düşünürleri Mehmet 

Akif Ersoy ve Ahmed Cavad'ın eserleri, vatan sevgisi, 

Anavatanın yüceltilmesi ile tamamen bağlantılıdır. 

Mehmet Akif Arsoy, hayatını Türk Kurtuluş Mücadelesine 

adadı. Ulus'un Türk kimliğiyle gurur duyduğunu söyleyen 

Mehmet Akif, Türk devletinin asla sömürge egemenliği altında 

olmayacağına ve seçkin bayrağının sürekli başının üstünde 

sallanacağına inanıyordu. Çünkü bu bayrak yıllardır kahramanlık 

tarihinin en seçkin mükemmelliğini taşıyor. Kimsenin bu 

bayrağa, özgürlüğe meydan okumaya cesaret edemeyeceğine dair 

güvence veriyor. İstiklal Marşı’nda “Hakkıdır, hür yaşamış 

bayrağımın, hürriyet;/ Hakkıdır; hakka tapan, milletimin istiklal” 

söyleyen şair, halkının vatansever ruhunu daha görkemli bir 

şekilde ifade etti (9). 

Ünlü Azerbaycan’ın bağımsızlık şairi Ahmed Cavad, 

Mehmet Akif Ersoy gibi faaliyetleri ve yaratıcılığı ile halkın 

ulusal kimliğini aydınlatmak, uyandırmak ve anlamak için savaştı 

(Cavad,2005:114-118). Azerbaycan'ın bağımsızlık 

mücadelesinde Üç Renkli bir bayrak elde etmek için binlerce 

canın feda edildiğini belirterek, özgürlüğün kolay olmadığını 

 
1 Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Felsefe ve sosyoloji Enstitüsü 

asgarov_rashad@mail.ru, Tel: +994503789929 
2 Nahçıvan Devlet Üniversitesi, baqirbabayev59@mail.ru, +994602209394 

mailto:asgarov_rashad@mail.ru
mailto:baqirbabayev59@mail.ru


V. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu 

383 

 

özellikle kaydetti. Böylece, Anavatan oğullarının kahramanlığını 

söyleyen şair, Anavatanın özgürlüğü için dökülen kanın 

yeryüzünde kalmadığını, ancak sürekli gururla çırpınan bir 

bayrak üzerinde somutlaştığını vurguladı. Karadeniz, Türk 

bayrağına bakarken, şairin içinde büyüklük ve kahramanlık dolu 

bir hikayenin ne kadar büyük olduğunu vurguladı 

(Cavad,2005:140). 

Ulusal bağımsızlığın mücahitlerinden biri olan Ahmed 

Cavad, kendini ülkesinin “hak söyleyen sesi” olarak adlandırdı. 

Şairin şiirleri "Neden doğdun", "Al bayraga"da sanatçının 

Anavatanının bağımsızlığının sembolü için sınırsız sevgisinin 

gurur duygusunu yansıtıyor. 

Şair ayrıca Türk bayrağına kazınmış bir Ay yıldızına da 

hitap ediyor. Sanki dünyanın Göksel sembolleri olarak hareket 

eden ay ve yıldızlar, bu bağımsız Türk devletinin gücü için bir 

cennettir. 

Anavatanının kutsal ve ölümsüz olduğunu söyleyen 

Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Cevad ile dayanışma içinde, yüksek 

zirvelerde çırpınan bayrağımıza dökülen kanın helal olduğunu 

söyledi. Bu nedenle, bu bayraklar özgür yaşamın sembolüdür. 

100. yıldönümünü çok kısa bir zaman farkıyla kutladığımız 

bağımsızlık yürüyüşleri, Türk dünyasının Birliği ve gelecekteki 

gelişimi için de çok önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Memmed Akif Ersoy, Ahmed Cavad, 

özgürlük, Türk Birliği, Türk Dünyası 

IN THE WORKS OF MEHMET AKIF ERSOY AND 

AHMET JAVAD, THE CHANTING OF THE GLORIOUS 

SIGN OF OUR STRUGGLE FOR INDEPENDENCE 
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The work of Mehmet Akif Ersoy and Ahmed Javad, the 

leading thinkers of Turkey and Azerbaijan, is completely 

connected with the love of the motherland and the glorification of 

the motherland. 

Mehmet Akif Arsoy dedicated his life to the Turkish 

liberation struggle. Mehmet Akif, who said that the nation was 

proud of its Turkish identity, believed that it would never be under 

the rule of somurje and that its elite flag would constantly be 

waved above its head. Because this flag has been carrying the 

most outstanding excellence in kahramanka history for many 

years. This flag reassures those who think freedom will not swell 

from the Square and “a herd of Deaf” will be thrown into the 

street. National anthem " Hakkirdir, my proud flag, Hurriyet, 

Hakkirdir; the poet, who worships hakka, my nation of Istiklal", 

expressed the patriotic spirit of his people in a more grandiose 

way (9). 

The famous Azeri independence poet Ahmed Javad fought 

to enlighten, awaken and understand the national identity of the 

people with his activities and creativity such as Mehmet Akif 

Ersoy (Ahmed Javad, 2005: p.114-118). He noted that thousands 

of lives were sacrificed in order to obtain a tricolor flag in the 

independence march of Azerbaijan, noting that freedom is not 

easy. Thus, singing the heroism of the Sons of the Fatherland, the 

poet emphasized that the blood spilled for the freedom of the 

Fatherland does not remain on earth, but is embodied on a flag 

that flutters with constant pride. Looking at the Turkish flag, 

Karadeniz emphasized how great a story full of greatness and 

heroism is within the poet (Ahmed Javad, 2005: p.140). 

Ahmed Javad, one of the mujahideen of national 

independence, was not mistakenly called his country's “voice of 

truth.” The poet's poems" what were you born, "in" al bairaga, " 
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reflect the artist's sense of pride in his boundless love for the 

symbol of his homeland's independence. 

The poet also addresses a Moon Star engraved on the 

Turkish flag. As if the moon and stars, acting as celestial symbols 

of the world, are a paradise for the power and power of this 

independent Azerbaijani state. 

Mehmet Akif Ersoy, who said that his homeland is sacred 

and priceless, in solidarity with Ahmet Cevad, said that the blood 

spilled on our flag fluttering on high peaks is halal. Therefore, 

these flags are symbols of free life. 100. independence marches, 

which we celebrate the anniversary with a very short time 

difference, are also very important for the unity and future 

development of the Turkic world. 

Keywords: Mammad Akif Ersoy, Ahmed Cavad, freedom, 

Turkish Union, Turkish World. 

GİRİŞ 

Türkiye ve Azerbaycan'ın önde gelen düşünürleri Mehmet 

Akif Ersoy ve Ahmed Cavad'ın eserleri, vatan sevgisi, 

Anavatanın yüceltilmesi ile tamamen bağlantılıdır. 

Mehmet Akif Arsoy, hayatını Türk Kurtuluş Mücadelesine 

adadı. Ulus'un Türk kimliğiyle gurur duyduğunu söyleyen 

Mehmet Akif, Türk devletinin asla sömürge egemenliği altında 

olmayacağına ve seçkin bayrağının sürekli başının üstünde 

sallanacağına inanıyordu. Çünkü bu bayrak yıllardır kahramanlık 

tarihinin en seçkin mükemmelliğini taşıyor. Kimsenin bu 

bayrağa, özgürlüğe meydan okumaya cesaret edemeyeceğine dair 

güvence veriyor. İstiklal Marşı’nda “Hakkıdır, hür yaşamış 

bayrağımın, hürriyet, Hakkıdır; hakka tapan, milletimin istiklal” 

söyleyen şair, halkının vatansever ruhunu daha görkemli bir 

şekilde ifade etti (9). 
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Ünlü Azerbaycan’ın bağımsızlık şairi Ahmed Cavad, 

Mehmet Akif Ersoy gibi faaliyetleri ve yaratıcılığı ile halkın 

ulusal kimliğini aydınlatmak, uyandırmak ve anlamak için savaştı 

(Cavad,2005:114-118). Azerbaycan'ın bağımsızlık 

mücadelesinde Üç Renkli bir bayrak elde etmek için binlerce 

canın feda edildiğini belirterek, özgürlüğün kolay olmadığını 

özellikle kaydetti. Böylece, Anavatan oğullarının kahramanlığını 

söyleyen şair, Anavatanın özgürlüğü için dökülen kanın 

yeryüzünde kalmadığını, ancak sürekli gururla çırpınan bir 

bayrak üzerinde somutlaştığını vurguladı. Karadeniz, Türk 

bayrağına bakarken, şairin içinde büyüklük ve kahramanlık dolu 

bir hikayenin ne kadar büyük olduğunu vurguladı 

(Cavad,2005:140). 

Ulusal bağımsızlığın mücahitlerinden biri olan Ahmed 

Cavad, kendini ülkesinin “hak söyleyen sesi” olarak adlandırdı. 

Şairin şiirleri "Neden doğdun", "Al bayraga"da sanatçının 

Anavatanının bağımsızlığının sembolü için sınırsız sevgisinin 

gurur duygusunu yansıtıyor. 

Şair ayrıca Türk bayrağına kazınmış bir Ay yıldızına da 

hitap ediyor. Sanki dünyanın Göksel sembolleri olarak hareket 

eden ay ve yıldızlar, bu bağımsız Türk devletinin gücü için bir 

cennettir. 

Anavatanının kutsal ve ölümsüz olduğunu söyleyen 

Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Cevad ile dayanışma içinde, yüksek 

zirvelerde çırpınan bayrağımıza dökülen kanın helal olduğunu 

söyledi. Bu nedenle, bu bayraklar özgür yaşamın sembolüdür. 

100. yıldönümünü çok kısa bir zaman farkıyla kutladığımız 

bağımsızlık yürüyüşleri, Türk dünyasının Birliği ve gelecekteki 

gelişimi için de çok önemlidir. 

Bulgular: 
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Türk dünyasının farklı iki coğrafyasında doğan, sadece 

yaratıcılıkları ile değil, yaşamlarındaki benzerliklerle de yakın 

olan Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) ve Ahmed Cavad (1892-

1937) hemen hemen birbirine benzeyen inançlı, imanlı, mütevazı 

bir ailede yetişmişlerdir. 1920 yılına kadar yazdığı şiirleri ile 

Ahmed Cavad Azerbaycan istiklalinin en sevilen şairi olarak 

tanınmıştır. O, bir taraftan Mehmet Akif gibi şiirleri ve faaliyeti 

ile halkı uyandırmağa çalışmış, diğer taraftan da ona karşı planlı 

olarak yapılan baskılara göğüs germiştir. Her zaman 

mahkemelerde “hak”, “adalet” adı altında korku ve baskılara 

maruz kalan Ahmed Cavad’ı ezmeğe, çalışmışlardır (Gündoğdu 

S., 2008: 733) 

Milli yürüyüş, halkın, ülkenin bağımsızlığını ve gücünü, 

Vatan ve bayrağa olan sevgiyi, özgürlük, bağımsızlık ve 

şağdaşlık konusundaki coşkuyu, vatanseverlik duygusunu 

yansıtır ve özel günlerde, resmi törenlerde, uluslararası spor 

müsabakalarında müzikle gerçekleştirilen şiirsel bir eserdir. 

Mehmet Akif Ersoy ve Ahmed Cavad, Türkiye ve 

Azerbaycan'ın birbirini destekleyen “İstiklal Marşı” yazacak 

kadar şanslıydılar. Bağımsızlık mücadelesinin en zor aşamasında, 

halkı "vatan, millet, bayrak" gibi kutsal bir amaçla birleştiren, 

ulusun duygularını ifade edecek, insanları, kalpleri 

heyecanlandıracak, gözyaşlarını gözyaşlarına ayıracak manevi 

bir atmosfer yaratan ulusal bir yenilenmeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. “İstiklal Marşı”'nın doğuşu da tam olarak budur. 

Mehmet Akif Ersoy Türkiye Cumhuriyeti'nin, Ahmed 

Cavad Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin milli “İstiqlal 

Marşı”nın yazarlarıdır. Türkiye'de, Azerbaycan'da doğmuş 

olmalarına ve farklı yerlerde ve zamanlarda yaşamalarına 

rağmen, yaşamlarında ve çalışmalarında ortak temalarda benzer 

birçok paralellik vardır. 
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Mehmet Akif Ersoy ile Ahmed Cavad’ın yaşamlarında 

olduğu gibi yaratıcılıklarında da paralellikler ve benzerlikler 

çoktur. Hemen hemen aynı dönemi paylaşan bu iki şair, tarihin 

acılarını aynı zamanda tatmışlardır. Vatanını, Milletini seven, 

onun iyiliği için canını feda etmeye hazır olan, geçmişine saygılı 

bu insanlar gerek yaşamları, gerekse yaratıcılıkları ile Türk 

dünyasının unutulmaz şahsiyetleridir (Karaer, 2013: 314). 

Türk dünyasının bin yıllık müezzam geçmişinden 

günümüze kadar birçok devlet adamı, şair, yazar ve diğer sanat 

adamı büyüdü. Fakat onlardan çok azı nesillere ışık tutabildiler, 

varoluş dönemlerini aşarak yolu açabildiler.Bu olağanüstü 

şahsiyetlerden biri, Çanakkale şehitlerinin ünlü şarkıcısı Mehmet 

Akif Arsoy, İstiklal Marşı'nın ölümsüz yazarı, Türk milletine ve 

Anavatanına olan sınırsız bağlılığıyla tanınan ve kendisini Türk 

milletinin ruhuyla ebedi tahtı yapan ölümsüz yazarıdır. 

Ulusal ve İslami duyguları bir araya getiren Mehmet Akif, 

ulusunun ve Anavatanının ilerlemesini istedi, eserlerinde Türke 

ve Türklüye düşman ülkelerin her birine karşı nefreti dile getirdi, 

Türklerin savaşma kararlılıkları karşısında onları bir kez daha 

deneyimleyeceklerine inandı ve bu inancı şiirlerinde 

yansıtıyordu. 

Mehmet Akif samimi bir müslümandı, sarsılmaz bir inanç 

ve hareket adamıydı. Ondan önce hiçbir şair, ulusun ve 

Anavatanın sevgisini İslam'la bu kadar güzel bir şekilde 

birleştiremedi, ulusun şehitliğe, kahramanlık adına o kadar çok 

sevgiyi, Türklerin en zor zamanlarında vatan adına aşılayamadı. 

İslam'ı kahramanca bir din olarak gören Mehmet Akif, vatan 

sevgisini, sonsuz sevgiyi ve hakkı savunan inanç sistemini ilk 

yaratıcı dönemlerde "İslam Birliğinin" en ateşli 

propagandacılarından biri olarak gördü. 

Mehmet Akif'e göre, birçok düşünür İslam'da İslam'ı tam 

olarak anlamayan Müslümanların yanlış fikirleri dile 
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getirmesinin nedenini gördüler. Düşünür, “Eğer İslam dünyası 

teknolojide geride kalıyorsa, bunun nedeni dinde değil, İslamcılık 

adına yanlış davranışlarda aranmalıdır” dedi. Gerçek 

Müslümanlık en büyük kahramanlıktır. Mehmet Akif'in 

neredeyse tüm şiirleri dini ve milli niteliktedir. Türk toplumuna, 

eğitim ve yetiştirme okulu olan, inanç, ahlak ve ulusal duygulara 

sahip olan bir şehirde ataletten kurtulmaya çağırdı. 

Türk tarihinde ulusal birlik ve eşitlik örneklerinin en canlısı 

şüphesiz ulusal mükemmellikle bağlantılıdır. Ulusal kendini 

geliştirme ruhu, kılıcın ve kalemin bir araya geldiği ve maddi 

gücün manevi güçle birleştiği anlarda başarılı olur. Bu ruh, 

düşman ordularının Türklere karşı savaşan birçok ordudan önce 

Türklerin manevi gücü tarafından yenildiği ve tarihin gidişini 

değiştiren “Çanakkale Savaşı”nda kendini gösterdi. Bu vesileyle 

Mehmet Akif ünlü destanını “Çanakkale Şehitlerine” diye yazdı. 

Bu şiirde şair, yenilmez bir Türk askerinin şehitliğinin 

ölümsüzlüğünü seslendirdi. Böyle zor bir dönemde Mehmet Akif, 

Türk dilinde yazılmış şiirleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 

faaliyetleri ile Türk İstiklal Mücadelesi'ne katıldı, halkın Mustafa 

Kemal Paşa çevresinde birleşmesini istedi. Tarihte tarihin 

gidişatını değiştiren, büyük dalgalar yaratan bu tür kişilikler ve 

olaylar vardı. Büyük Mustafa Kemal Atatürk de böyle bir 

kişilikti, "Çanakkale Savaşı" böyle bir olaydı. 

Hareketin doğrudan katılımcısı ve ilahisi Mehmet Akif 

Ersoy, “İstiklal Marşı”nı yazdı ve şanlı Türk milletini alkışladı. 

Bu, Türk gençliğinin büyük düşünür şairi Mehmet Akif Ersoy'un 

son vasiyetidir:  

Sahibsiz olan memleketin batması haktır, 

Sen sahib olursan, bu Vatan batmayacaktır! (Ersoy, 

Safahat, 2009). 
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Lakin kaderleri onları genç yaşlarından itibaren büyük 

sıkıntılara sokmuş, acılı bir hayat yaşamağa mecbur etmişti. 

Defalarca haksız yere heps olunan A. Cavad’ın yaşadığı 

sıkıntılar, hiçbir zaman onun iman ve inancını kıramamıştır. 

Azerbaycan’ın 28 Nisan 1920’de Rus işgaline uğramasıyla 

beraber kendisini Pantürkistlik, halk düşmanlığı ve vatan hainliği 

ile suçlayarak bütün hayatını alt-üst edenler, onu 1937 de kurşuna 

dizerler (Kazımova, 2008: 265; Hacıyeva, 2008: 492) ve ancak 

böylece sesini kesip kalemini susturabildiler. 

Bu iki şairin ortak yönlerinden biride İstiklal uğrunda 

canları ve kalemleri ile çarpışarak milleti ayakta tutmaya 

çalışmalarıdır. Biri Türkiye devletinin “İstiklal Marşı’nın, diğeri 

ise Azerbaycan’ın Devlet Himni”nin yazarlarıdır (Kazımova, 

2008: 268). Bu marş ve himnin bir mısraını yazmak için 

mukayese edilmeyecek Vatan ve millet sevgisine sahip olmak 

gerekirdi ki, bu da yalnız onlara nasip olmuştur. Onların her ikisi 

de Milli mücadele kahramanıdırlar. 

20. yüzyılın başlarındaki Azerbaycan Romantik şiirinin 

temsilcisi olarak A. Cavad'ın Türkiye ile edebi bağların 

geliştirilmesinde, Türkcülük ve bağımsızlık fikirlerinin 

oluşumunda ve tanıtımında, iki ülke arasındaki sosyo-politik, 

edebi-kültürel bağların güçlendirilmesinde, Türkiye'nin İstiklal 

şairleriyle bağların genişletilmesinde, Cavad'ın yararları 

muazzamdır. 

İşte asıl nedeni, Sovyet İmparatorluğu döneminde yetmiş 

yıldan fazla bir süredir eserinin takdir edilmemesi, basılmaması, 

Bolşevik ideolojik ilkelere karşı kaba sosyolojik yaklaşım 

nedeniyle her zaman eleştirilmemesi ve Türklerin, Türkiye'nin 

bağımsızlığı ve sevgisi hakkındaki şiirlerinin halk tarafından gizli 

tutulmasının ana sebebidir. H.Cavid olarak, Türkiye'ye bağlı 

şairlerle birlikte A. Cavad da pantürkist, hain, “halkın düşmanı” 

olarak adlandırıldı ve 1937 baskısının kurbanı oldu. 
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Ancak Sovyet iktidarının çöküşünden sonra, Azerbaycan'da 

ulusal bir kavramın yaratılmasıyla bağlantılı olarak, bastırılmış 

sanatçılarımızın yaratıcılığını nesnel olarak değerlendirmek için 

koşullar yaratıldı. Son yıllarda bu yöndeki araştırmalar artmıştır 

ve Ahmed Cavad hakkında araştırmalar ortaya çıkmıştır. Bununla 

birlikte, Türkiye ile olan ilişkileri, konuyla ilgili çalışmaları, Türk 

görüşleri hakkında bir sıra araştırmalar yapılmaktadır. 

A. Cavad ayrıca sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk 

dünyasının ve halklarının kaderini, geleceğini de düşünmüş, 

birlik hayalini kurmuştur. Onların hayatlarını ve ilerlemelerini 

birbirinden ayrı olarak hayal bile edemezdi. Her zaman 

Türkiye'nin rolüne özel önem verdi. Türk kültürünün 

parçalanmamasını, Birliğinin daha da güçlenmesini diledi. 

20. yüzyılın başlarında Azerbaycan edebiyatında ve milli 

bilinç tarihinde A. Cavad'ın kendi yeri, kendi çizgisi vardır. Genel 

olarak, Türk faktörü hem Ahmet Cavad'ın eğitiminde hem de 

yaratıcılığında hem kişisel kaderinde önemli bir rol oynamıştır. 

Osmanlı Türk atmosferinin A. Cavad’ın şiiri üzerindeki güçlü 

etkisi, Balkan ve Cihan savaşları yıllarında derinleşen ve genel 

türkcü bir vizyon haline gelen Gence gymnasium'daki eğitimiyle 

başlıyor (Memmedli, 2010: 15).   

Ahmed Cavad, dokunaklı, lirik ve romantik bir tarzda, 

Osmanlı Türklerinin Azerbaycan halkına karşı yerli tutumlarını, 

kardeşlerine ve umutlarının yeri olarak ona karşı tutumlarını 

anlattı. Böylece şair, her iki Türk halkının beslediği sevgi ve 

akrabalığın karşılıklı olduğunu gösterdi. 

Memed Akif Ersoy ve A. Cavad'ın eserlerinde en çok 

bağımsızlığa ve türkcülük fikrine dair şiirlere ilgi duyuyorlardı. 

Kendisinin de onun gibi birçok mektup yazması tesadüf değildir. 

İlginçti ki, genellikle M. Akif'in şiirlerinde Arapça, Farsça 
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kelimeler vardırsa da, sözleri basit, anlaşılır bir halk dilinde. 

Örneğin: 

Deniz dalgasız olmaz, 

Gönül sevdasız olmaz. 

Yarı güzel olanın, 

Başı belasız olmaz (Memmedli, 2010: 72). 

M. Akif'in “İstiklal Marşı” (Türkiye milli marşı) ve “Ceng 

şarkısı”'nın ve A.Cavad'ın “Azerbaycan” (Azerbaycan milli 

marşı) ve “Marşı” nın şiirleri fikir, tema ve ruh bakımından çok 

benzerdir. A. Cavad ve M. Akif gibi özgürlüğü korumak için 

şiirden ilham aldı: 

Azerbaycan, Azerbaycan! 

Ey kahraman evlatın Şanlı vatanı! 

Senden ötrü can vemeye cümle hazırız! 

Senden ötrü kan dökmeye cümle kadiriz. 

Üç Renkli bayrağınla mesut yaşa!.. (Cavad, 2005: 213). 

Aynı dönemde Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi 

Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri Bey kendisini ulusal 

marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Konulan 500 liralık ödül 

nedeniyle başlangıçta katılmayı reddettiği bu yarışmaya, o güne 

kadar gönderilen şiirlerin hiçbiri yeterli bulunmamıştı ve en güzel 

şiiri Mehmet Âkif'in yazacağı kanısı mecliste hâkimdi. Mehmet 

Âkif'in yarışmaya katılmayı kabul etmesi üzerine kimi şairler 

şiirlerini yarışmadan çektiler. Şairin orduya ithaf ettiği İstiklâl 

Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye'de 

yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup 

ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 

17.45'te “İstiklal Marşı” olarak kabul edildi. Âkif, ödül olarak 

verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer bünyesinde, kadın ve çocuklara 

iş öğreten ve cepheye elbise diken Dar’ül Mesai vakfına 

bağışladı. 
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Eser, Türk topraklarının önemli bir kısmının kaybolduğu, 

ülkenin kaderinin Anadolu'daki kavgalar sırasında çözüldüğü bir 

dönemde yazılmıştır ve şairin inancı kısa bir süre sonra 

gerçekleşmiştir. Mehmet Akif'in bu şiirinin artık Türkiye'nin ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin “İstikal Marşı” olduğunu 

unutmayalım. 

Türkiye'de yaşanan sıkıntı dönemini yansıtan Mehmet 

Akif'in şiirlerinde inanç ve umut var. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın, hürriyet; 

Hakkıdır; hakka tapan, milletimin istiklal (Ersoy, Safahat, 

2009). 

Kafiyesi, dili kendi yerinde, akıcılık ve berraklıktan 

bahsetmeye değmez. Şair, kelimenin tam anlamıyla böylesine 

muhteşem ve kelimenin tam anlamıyla cesur bir şiir yazarak, 

ağızdan ağza bir kelime seçmiş gibi görünüyordu. Böyle bir soru 

da ortaya çıkabilir, bu şiirde övgüye değer bir soru var mı? 

Sorumun kendim cevapı: bu şiirde şair sadece Türk olmanın ne 

demek olduğunu açıkladı. Böylece, Türk vatanseverinin 

doğasında bulunan birçok özelliği şair, özgürlük için sallanan 

kanatların gölgesinde gurur ve gurur duygusuyla tanımladı. ve 

bunun üzerine, şiirin anlamı tek bir eylem üzerine inşa edilmiştir: 

Kan Kırmızı Türk Bayrağı. Ve bu sefer, yukarıda bahsettiğim 

“özgürlük için kanat çırpma” nın el yapımı kırmızı Türk Bayrağı 

olduğunu güvenle söyleyebiliriz. 

Şiiri okuduğunda ve misralar arasındaki mesafede, 

geleceğe de büyük bir gözle tavsiyede bulunur. O, toprağımızı, 

vatanımızı korumamızı, onun gözetiminde durmamızı tavsiye 

ediyor. “İstiklal Marşı”, halkın gözlerini açmanın, özgürlüğe 

çağrılmanın bir aracıydı. 

Kafiyesi, dili kendi yerinde, akıcılık ve berraklıktan 

bahsetmeye değmez. Şair, kelimenin tam anlamıyla böylesine 
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muhteşem ve cesur bir şiir yazarak, ağızdan ağza bir kelime 

seçmiş gibi görünüyordu. Böyle bir soru da ortaya çıkabilir, bu 

şiirde övgüye değer bir soru var mı? Sorumun kendim cevapı: bu 

şiirde şair sadece Türk olmanın ne demek olduğunu açıkladı. 

Böylece, Türk vatanseverinin doğasında bulunan birçok özelliği 

şair, özgürlük için sallanan kanatların gölgesinde gurur ve gurur 

duygusuyla tanımladı. ve bunun üzerine, şiirin anlamı tek bir 

eylem üzerine inşa edilmiştir: Kan Kırmızı Türk Bayrağı. Ve bu 

sefer, yukarıda bahsettiğimiz “özgürlük için kanat çırpma”nın el 

yapımı kırmızı Türk Bayrağı olduğunu güvenle söyleyebiliriz. 

Şiiri okuduğunda ve misralar arasındaki mesafede, 

geleceğe de büyük bir gözle tavsiyede bulunur. O, toprağımızı, 

vatanımızı korumamızı, onun gözetiminde durmamızı tavsiye 

ediyor. “İstiklal Marşı”, halkın gözlerini açmanın, özgürlüğe 

çağrılmanın bir aracıydı… 

Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri Safahat’da toplanmıştır. 

Bütün şiirleri burada bulunabilir, ama ilginç olan şu ki burada 

“İstiklal Marşı” yoktur. Evet, şairin eserinin başyapıtı bu 

koleksiyona dahil edilmedi. Ve neden sorulduğunda şöyle dedi: 

"Bu şiir artık yazılmayacak ve ben onu yazamam. Böyle bir şiir 

yazmak için o günleri görmeniz, o günleri yeniden yaşamanız 

gerekir. Bu şiir artık benim değil, milletindir. Bu, benim millete 

en değerli hediyem. Allah bu millete bir daha “İstiklal Marşı” 

yazdırmasın". 

Akif, yalnızca Türkiye’nin vatanseverleri için değil, aynı 

zamanda Türk-İslam âlemi için de örnek bir şahsiyettir. O bütün 

hayatı boyunca Şark âleminin, İslam birliğinin güçlenmesi için 

çırpınmıştır. (Gündoğdu S. 2011: 128). Şairin Safahat adı altında 

toplanan şiirleri 8 kitaptan oluşmuştur. Şair, İstiklâl Marşı'nı 

Safahat'a koymamıştır. Nedenini ise şöyle açıklar: "Çünkü ben 

onu milletimin kalbine gömdüm". Kitap: Safahat (1911) - 44 

manzume içerir. Siyasal olaylar, mistik duygular, dünyevi 
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görevlerden bahsedilir. Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde (1912) - 

Süleymaniye Camii'ne giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, 

kürsüde Seyyah Abdürreşit İbrahim'in konuşturulduğu uzun bir 

bölümle devam eder. Kitap: Hakkın Sesleri (1913) - Topluma 

İslami mesajı yaymaya çalışan on manzumedir. Kitap: Fatih 

Kürsüsünde (1914) - Fatih Camii'ne giden iki kişinin söyleşileri 

ile başlar, vaizin uzun konuşması ile devam eder. Kitap: Hatıralar 

(1917) - Âkif'in gezdiği yerdeki izlenimleri ve toplumsal 

felaketler karşısında Allah'a yakarışını içerir. Kitap: Asım (1924) 

- Hocazade ile Köse İmam arasındaki konuşmalar şeklinde 

tasarlanmış tek parça eserdir. Kitap: Gölgeler (1933) - 1918-1933 

arasında yazılmış 41 adet manzumeyi içerir. Her biri, yazıldıkları 

dönemin izlerini taşır. Kitap: Safahat (Toplu Basım) (ilki 1943) - 

7 Safahatını bir araya getirir. Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 

75. ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 90. yılı olması nedeniyle 2011 

yılı T.C. Başbakanlığı tarafından "Mehmet Akif Ersoy Yılı" 

olarak ilan edilmiştir. 

“Ahmed Cavad da Mehmet Akif gibi halkı için elinden 

geleni esirgememişti” (Gündoğdu S. 2008: 733). Sadece şiirlerde 

değil, Azerbaycan'ın bağımsızlığı mücadelesinde de yer alan 

Ahmed Cavad, 1918'de Türk ordusuyla birlikte Bakü'ye geliyor 

ve Müslüman dünyasında özgürlüğe kavuşan ilk cumhuriyet olan 

Azerbaycan'ı yüceltenecek ateşli şiirler yazıyor (Memmedli P, 

2013: 336). 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan bağımsızlığını ilan 

etti. Cumhuriyet Devlet Himni’ni kabul etdi. Mayıs ayı başlarında 

sona eren yarışmada; sözleri Ahmed Cevad’a, bestesi ise ünlü 

Azerbaycan bestecisi Üzeyir Hacıbeyli’ye ait olan eser birincilik 

kazanmıştır. Ancak bu İstiklal Marşı kısa süre sonra yasak 

edilmiştir (Hacıyeva, 2008: 489-490). 

 Nisan 1919’da Parlamento üzerinde dalgalanan milli 

bayrağa söylediği “Azerbaycan Bayrağına”, Bakü’yü Ermeni-

Rus işgalinden kurtaran Türk askerini alkışlayan “Ey Asker”, 
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“Türk Ordusuna” (1918) milli bir şarkı olarak nesillerin gönlünde 

taht kurmuş “Çırpınırdı Karadeniz” (1914), “Şehitlere”(1919), 

ay-yıldızlı Türk bayrağına muhabbetle söylediği “Al 

Bayrağa”(1919) gibi şiirleri yazarak 1918-1920 yıllarında 

Azerbaycan’da meydana gelen toplumsal-siyasi hadiselere karşı 

duyarsız kalmıyor. 

XX yüzyılın başlarında ve sonlarında iki kere bağımsızlığa 

kavuşan Azerbaycan ilk istiklal marşını bir kere yazdı. İkinci kere 

1992’de komünist rejiminden kurtulup yeniden bağımsızlığına 

kavuşan Azerbaycan asrın başlarında yazılan, müziği Üzeyir 

Hacıbeyli’ye ve sözleri Ahmet Cavad’a ait olan İstiklal marşını 

yeniden candan okuyarak kabul etmiştir (Hacıyeva, 2008: 493).  

SONUÇ 

Mehmet Akif Ersoy’da Türk milletinin tarihinde ve 

gönlünde taht kurmuş büyük bir şahsiyettir. M.Akif, ülkeyi 

yükseltecek ve milletimize ümit olacak bir nesil yetiştirmek 

istemiştir. Şiirlerinde işlediği ümit neslinin adını “Asım’ın nesli” 

koymuştur. Asım; Akif’in yetiştirmek istediği, imanlı, inançlı, 

ahlaklı, dava sahibi, gayretli, idealist, ümit neslini sembolize 

etmiştir. 1915’te Çanakkale’de işgalci, emperyalist İngiliz ve 

Fransız ordularını durduran ve bütün dünyaya “Çanakkale 

geçilmez!” gerçeğini kabul ettiren bu nesildir. “Çanakkale 

Şehitlerine” şiirinde Mehmet Akif, Asım’ın nesli için şöyle der: 

“Asım’ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek; İşte çiğnetmedi 

namusunu, çiğnetmeyecek!”. 

Mehmet Akif Ersoy, ülkenin geçirdiği zor zamanlarda 

ümidini yitirmemiş, ümitsizliği küfür olarak kabul etmiştir. 

“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkâr edenlerden 

başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez!" ayetini hatırlamış, 

milletimize ümit vermiştir. Bugün bizlere düşen görev; milli 

birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını, milletimizin 
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bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, 

mücadeleci ruhunu en iyi biçimde tasvir eden büyük dava adamı 

Mehmet Akif Ersoy’u ve eserlerini iyi anlamak ve gelecek 

nesillere aktarmaktır. Şair, hatip, milletvekili, fikir adamı 

Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle, minnetle anıyoruz. 

Türk kurtuluş savaşında şiirler yazarak, konuşmalar 

yaparak, orduya, ulusa seslenerek cepheden cepheye dolaşarak 

orduya cesaret aşılayan Mehmet Akif Ersoy gibi Ahmet Cavat da 

bir vatansever şair gibi “Men çiynenen bir ölkenin hak bağıran 

sesiyem”- diyerek Azerbaycan topraklarına göz dikenleri 

lanetleyerek, Ermeni zulmüne uğrayan Erzurum, Kars, Batum 

gibi Türk illerine Azerbaycan Cumhuriyetinin üyesi olarak 

yardıma koşmuş, I. Dünya savaşının insanlığa getirdiği 

felaketlere dikkatleri çekmiştir. 
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GEÇ OSMANLI VE ERKEN TÜRKİYE DÖNEMİNDE 

BİR KURTULUŞ ÖNERİSİ OLARAK 

“MİLLİYETÇİLİK” DÜŞÜNCESİ VE AKİF’İN 

PERSPEKTİFİ: ÜLKEN VE GÖKALP’İN 

MİLLİYETÇİLİK GÖRÜŞLERİ İLE MUKAYESELİ 

OLARAK BİR DEĞERLENDİRME 

M. Latif BAKIŞ1 

 

Özet 

Geç Osmanlı ve Erken Türkiye dönemi esasen pek çok 

krizin görüldüğü, dolayısıyla da pek çok alanda kurtuluş ya da 

ıslahatın arandığı bir dönüm noktasıdır. Kurtuluş için 

seslendirilen önerileri birer çözüm reçetesi olarak tavsif edecek 

olursak, söz konusu reçeteleri şu şekilde zikredebiliriz: 

Osmanlıcılık, Turancılık, Arapçılık, Batıcılık, İslâmcılık 

(Ümmetçilik), Anadoluculuk. Bu hususta Ersoy ve Gökalp’in 

çözümü milliyetçilik düşüncesinde aradıkları; fakat her iki simin 

aynı kavrama farklı anlamlar yükleyerek konuya yaklaştıkları 

görülmektedir. Milliyet veya millet kavramına üç simin yaklaşım 

tarzını kıyas ederek konuyu izah ettiğimiz çalışmada gördük ki 

Gökalp söz konusu kavramla bir kavmiyetçiliği, Ülken kültürü, 

Ersoy ise ümmetçiliği kastetmektedir. Ersoy söz konusu 

düşüncesini özellikle şiir ve nesir üzerinden sıklıkla seslendirir. 

Ersoy sadece Anadolu insanına değil diğer Müslüman 

coğrafyasının insanlarına da aynı ortak inanç etrafında 

bütünleşmeyi, kenetlenmeyi ve bir güç olmayı teklif eder. Ersoy, 

Nil’in kenarında bir arada keyifle sohbet etmekte olan üç Batılı 

şahsın (İngiliz, Fransız ve İtalyan) üzerinden, Mısır, Türkiye ve 

diğer Müslüman beldelerdeki kriz, kaos ve tefrikaları düşünerek 

 
1 Öğretim Görevlisi Dr., AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din 

Bilimleri Bölümü (Felsefe Tarihi) ORCID: 0000-0002-1794-7765 

bakislatif@gmail.com; mlbakis@agri.edu.tr gsm: 0505 875 05 61 
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büyük resmi görür ve müteessir olur. Söz konusu tefrikanın asıl 

nedenini tespit etmeye girişirken, bir diğer taraftan da çözüme 

katkı sunmaya gayret sarf eder. İstiklal Marşı olarak da anılan 

şiirinin dizelerinde mezkûr tespit teklifler seslendirilmektedir. 

Mücadele ruhunun imandan geldiğini, iman edilen değerlerin 

yaşatılmasının bu nedenle de önemli olduğunu tarihin serüveni 

ışığında bir kez daha gösteren Ersoy, geleceği asıl sahipleri olan 

genç nesillere sağlam bir şekilde bırakabilmenin kaygı ve 

sorumluluğuyla hareket eder. Azimli olmayı öğütleyen Ersoy, 

geçmişten ibretler (dersler) almanın kaçınılmaz oluşuna da işaret 

eder. Üç mütefekkirin de fütüristik bir perspektifle hareket 

ettikleri, ortak bir gayeye matuf olarak düşünce v çözüm 

geliştirmeye çalıştıkları; ancak yöntem ve gerekçelerinin 

farklılıklar gösterdiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ersoy, Ülken, Gökalp, Milliyet, İnanç  

 

THE THOUGHT OF “NATIONALISM” AS A 

PROPOSAL FOR LIBERATION IN THE LATE 

OTTOMAN AND EARLY TURKISH PERIOD AND 

AKIF'S PERSPECTIVE: A COMPARATIVE 

EVALUATION WITH ULKEN AND GOKALP'S VIEWS 

OF NATIONALISM 

 

Abstract 

The period of the Late Ottoman and Early Turkey was 

essentially a turning point in which many crises were seen, and 

therefore salvation or reform was sought in many areas. If we are 

to describe the suggestions made for salvation as a solution 

recipe, we can mention these prescriptions as follows: 

Ottomanism, Turanism, Arabism, Westernism, Islamism 

(Ummetism), Anatolianism. In this regard, the solution that Ersoy 
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and Gökalp sought in the idea of nationalism; but it is seen that 

both sims approach the subject by attributing different meanings 

to the same concept. In the study, in which we explained the 

subject by comparing the approach of three sims to the concept of 

nationality or nation, we saw that Gökalp means a nationalism, 

Ülken culture, and Ersoy means ummahism with the concept in 

question. Ersoy offers not only to the people of Anatolia, but also 

to the people of other Muslim geographies to integrate, unite and 

become a power around the same common belief. Ersoy sees the 

big picture and gets upset by thinking about the crisis, chaos and 

discord in Egypt, Turkey and other Muslim lands over three 

Western figures (British, French and Italian) chatting together 

happily on the edge of the Nile. While attempting to identify the 

root cause of the said division, on the other hand, it endeavors to 

contribute to the solution. In the lines of his poem, which is also 

known as the National Anthem, the aforementioned 

determination proposals are voiced. Ersoy, showing once again in 

the light of history's adventure that the spirit of struggle comes 

from faith, and that it is important to keep the values that are 

believed alive, acts with the concern and responsibility of leaving 

the future intact to the young generations, who are their true 

owners. Ersoy, who advises to be determined, also points out that 

it is inevitable to take lessons (lessons) from the past. All three 

thinkers acted with a futuristic perspective and tried to develop 

ideas and solutions for a common goal; however, it is seen that 

the methods and justifications differ.  

Keywords: Ersoy, Ülken, Gökalp, Milliyet, Faith 

GİRİŞ 

İstiklal Şairi veya Millî Şair olarak da bilinen Mehmed Akif 

ERSOY’un (1873-1936) yaşadığı yıllar, Osmanlı Devletinin 

nerdeyse bütün müesseselerinde zayıflıkların belirdiği; söz 

konusu zaafiyetlerin kamunun da görebileceği kadar tebarüz 
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ettiği ve bu durumdan kurtuluş için pek çok ıslahâtların ve 

değişikliklerin denendiği bir dinamik dönemdir. İç karışıklıkların, 

dış tehdit ve saldırıların ve de çağın dinamik gelişmelerine ayak 

uydurmada başarı sağlanamamasının neticesinde dağılma ve 

bölünme sürecine giren koca imparatorluk, küçük ulus devletlere 

bölündü. Millî ve manevî hassasiyetlerin zayıflamasının da 

gözlendiği söz konusu kritik geçiş döneminde Ülkenin fikir, 

edebiyat ve sanat insanları kurtuluş için birbirinden faklı görüş ve 

öneriler sunmak suretiyle, bir çözüm seferberliği başlattılar. Bir 

taraftan Osmanlı’nın bir daha güçlenip dirilmesine engel olmak 

için, ırkçılık ve pozitivizm gibi hastalıklı birtakım fikirler İslam 

toplumları arasında yayılmaya çalışılırken; bir diğer taraftan da 

kadîm devlet geleneği ve köklü kültürel bağlar bir kazanım ve güç 

olarak kullanılmaya ve böylece kurtuluş ümidi canlı tutulmaya 

çalışılmıştır. Hürriyet, demokrasi ve hümanizma gibi cazibesi 

yüksek kavramlar kullanılmak suretiyle, çok uluslu ve çok 

kültürlü bir yapı arz eden Anadolu’nun bütünlüğü bozulmaya 

çalışıldığı anlaşılmaktadır. Mezkûr menfi uğraşıları basiretle 

okuyabilen ender düşünce adamlarımızdan olan Akif ve Ülken de 

söz konusu zararlı akımlara ve cereyanlara karşı bir millî 

mücadeleyi düşünce ve edebiyat sahasında vermişlerdir. Akif’in 

ve Ülken’in “milliyetçilik” görüşlerinin Gökalp’in kavmiyetçi 

yaklaşımından tamamen farklılıklar gösterir.  

Aslen Arnavut olan şair, ‘Türkçülük’, ‘Turancılık’, 

‘Arapçılık’, ‘Çerkezcilik’ vb. kavmiyetçi fikirlerin tehlikesine 

dikkat çekmeye çalışmış; bu ifade ve düşünceleri ise “bela” 

olarak nitelemiştir. Akif’in bir bakıma ümmeti kast ederek 

kullandığı “millet” kavramı, Ülken’de “Anadoluculuk” adıyla 

kültürel bir milliyetçilik için kullanılırken, Gökalp’te ise 

tamamen “Turancılık” anlamında bir kavmiyetçilik düşüncesini 

seslendirir. 

1.Millet Düşüncesi ve Tefrika İlişkisi 
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Akif hakkında yazı yazanlar, onun toplumda görülen 

gerilikleri, eksiklikleri, kusurları bir ayna gibi yansıttığında ve 

bunlara çareler gösterdiğinde hemfikirdirler. Türk edebiyatında 

onun kadar, içinde yaşadığı devri bütün teferruatıyla gören ve 

gösteren başka bir şair yoktur denilebilir. Türk tefekküründe ise 

aynı özellikler özellikle Ülken’de müşahede edilmektedir. Akif, 

yaşadığı devrin problemleriyle ilgilenmiş, bunları yazı ve 

şiirlerinde dile getirmiş, daha da önemlisi, uygun çözümlerini 

göstermiştir. Şiirlerinde sürekli bir vatan sevgisi, mukaddesat 

bekçiliği, adâlet sevdası ve millet (ümmet) bilinci işlenmiştir. 

Nitekim O’nun şu dizesi, kendi düşüncesinde “millet” fikriyatının 

nasıl bir zemin üzerinde kurulu olduğunu gösterir: 

Girmeden tefrika bir millete, düşman 

giremez; 

Toplu vurdukça yürekler, onu top 

sindiremez. 

Millet olmak, değerler küresi etrafında bir bütünlüğü 

oluşturmak demek olduğundan, Akif’in beyitlerinde süreklilik 

gösteren “tefrika” vurgusu ve bu tehlikeye karşı uyarıcılık 

misyonu ile hareket edilmesi kıymetlidir. Belki de millet olmanın 

ne demek olduğu sorusuna tefrikanın ne olduğunu tanımlayarak 

cevap aramak daha doğru bir yöntem olacaktır. Bir bakıma, ne 

olduğunu anlamanın bir yolu da ne olmadığını bilmekten geçer 

düşüncesi ile hareket etmek ima edilir. Buna göre, sözlükte 

“ayırma, ayırt etme, parçalama; dağılma, parçalanmışlık” 

anlamlarındaki tefrika terim olarak belirli bir dinî, fikrî veya 

siyasî birliğe sahip insan topluluklarının bölünüp parçalanmasını, 

fırkalara ayrılmasını ifade eder. Tefrikanın karşıtı 

vahdet/cemâattir. Tefrika, “görüş ayrılığına düşme” anlamına 

gelen ihtilâfla yakından ilişkili olsa da1; farklı konularda özgür bir 

 
1 Tuncay Başoğlu, “Tefrika”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, DİA, c. 40, ss. 279-

281, İstanbul 2011, s. 279. 
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şekilde görüş bildirmek tefrika olarak değerlendirilmemiştir. 

İslâm dini, inanç esaslarında, ibadetle ilgili hükümlerde, 

mü’minlerin, doğruluğu hakkında görüş birliğine vardığı şeylerde 

ve İslam toplunun birlik ve beraberliğini sarsacak konularda ise 

tefrikaya düşmeyi yasaklamış1 olmasına rağmen, Hz. Peygamber 

(sav)’in dâr-ı bekâ’ya irtihallerinden hemen sonra ve hatta 

mübarek naaşlarının defin işleri gerçekleştirilmeden, 

Müslümanlar arasında, başta iktidara kimin ehil olduğu meselesi 

olmak üzere, pek çok konuda ihtilaflar baş göstermiştir. Çok ciddi 

boyutlara varılmasına Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in halifelikleri 

süresince müsaade edilmeyen tefrika, sonraki safhada artık 

varlığını hissettirmiştir. 

 Hz. Ömer döneminde Medine’nin İslâm’ın yegâne 

merkezi olmaya devam etmesi İslâm ümmeti için bir birlik tesis 

etmiştir. Fakat o sağlam birlik ortadan kalkınca, Medine de 

yegâne merkez olma özelliğini kaybetmişti. Hz. Osman’ın 

iktidarı ile başlayan, Emevi Hanedanı’nın yönetimde etkin 

kılındığı, işlerin ehil olmayana verilmesi meselesi, Hz. Ali 

döneminde iktidar olma sevdası etrafında kutuplaşmaların 

yaşanmasıyla varlığını sürdüren tefrika, Haricilerin isyanı ile 

İslâm tarihinde resmen varlığını ilan etmiştir. İslâm toplumunun 

bu yolla birliğinin dağılmaya başlaması süreci, başka milletlerden 

İslâm’a giren ve/veya sonra gelen nesiller tarafından ilmî ve 

düşünsel sahada da varlığını hızlandırmış ve günümüze kadar 

çeşitli sebep ve yollarla devam etmiştir. 

Tarihen sabittir ki; bir din, milletlerin sosyal yapısı üzerine 

ne derece tesir yaparsa yapsın, yine bir milletin geleneklerini ve 

kalıtsal özelliklerini tamamen değiştiremez. Şurası da 

muhakkaktır ki, bir din çevresini değiştirdikçe, yeni çevreden 

birçok şeyler ona eklenir. Dinlere, esasında olmayan birçok 

 
1 Dinî Terimler Sözlüğü, MEB, Ankara 2009, s. 356. 
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bid’atlerin eklendiğini görürüz. Bunlar hep çevrelerin ilâveleridir. 

Fakat garip olan şurasıdır ki, bir dine ilave edilen şeylere, o dinin 

rengi verile gelmiştir.1 O dönemde de, elde Kur’ân ve hadisler 

vardı. Gerçi yeni nesil âlimleri kendi görüş ve içtihâdlarını 

ashâbın görüşleriyle süslemeye rağbet ediyordu; fakat bu görüşler 

de kendi içtihatlarıyla boyanmış olduğundan, birbirinden değişik 

ve birbirine zıt fikirlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştu.2  

“Ve hepiniz, Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara 

ayrılmayın! Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki ni’metini hatırlayın; siz 

(birbirinize) düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin 

arasını birleştirdi, böylece O’nun (Allah’ın) nimeti ile kardeşler 

oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan 

kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki 

böylece siz hidayete erersiniz”3 ayetindeki hakikate ve Hz. 

Peygamber(sav)’in Veda Hutbesindeki; “Mü’minler! Size iki 

emânet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç 

şaşırmazsınız. Bu emanetler, Allah’ın kitabı Kur’ân ve O’nun 

Peygamberinin sünnetidir” nasihate rağmen; cemaat, siyaset, ırk, 

mezhep, meşrep ve daha pek çok konu etrafında başlayan bir 

dağılma ve bozulma günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 

Temeline inildiğinde görülür ki, bu tefrikanın sebepleri arasında 

ilkin birbirini tanımama ve bundan mütevellit önyargılar 

yatmaktadır. Nitekim birbirine karşı suçlayıcı tavır içinde 

bulunan kişiler veya kümeler muhtemelen daha birbirleriyle yüz 

yüze gelmiş ve tanışmış bile olmayabilir.4 İkinci olarak da 

yabancı muhbir ve ajanların fitneleriyle5 sebep oldukları iç 

karışıklıklar yatmaktadır. Cemaatleşme tarzında kümelenmeleri 

 
1 Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, İslâm Tarihi, çev. Cem Zorlu, Ağaç 

Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009, s. 337. 
2 Hilmi, İslâm Tarihi, s. 338. 
3 Âl-i İmrân, 3: 103. 
4 Rasim Özdenören, Müslümanca Yaşamak, İz Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 34. 
5 Bkz. M. Sıddık Gümüş, İngiliz Câsusun İ’tirâfları ve İngilizlerin İslâm 

Düşmanlığı, Hakikat Kitabevi, İstanbul 2008. 
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esasen doğal saymak gerekir. Çünkü bu gün yaşayan 

Müslümanlar uzun sürmüş bir tarihi yıkımın artıklarından 

neşvünema bulmuştur. Bu yüzden, çeşitli kümelerin varlığını 

Müslümanlar arasında bir tefrika olarak değil, fakat bir canlılığın 

ifadesi olarak değerlendirmenin yerinde olacağını düşünüyoruz.1 

Bilgi sahibi olmadan yargı sahibi oluşumuz genel hastalığımız ve 

bu hastalığın kronikleşmesinde tefrikayı canlı tutmak suretiyle 

kuvvet kattılar. Artık İslâm’a, onu içinden kavramaya çalışarak 

yaklaşmak, görüşümüze “bedahet hissi” yerleşmesi2 için acil ve 

yegâne yöntem arz etmektedir. Bu aciliyet şu ayetin kesin emir 

oluşu dolayısıyladır da; “Siz gerçekten inanıyorsanız Allah’tan 

korkun, aranızı düzeltin, Allah’a ve peygamberine itaat edin.”3 

 Bu ilahi emir, söz konusu uyarının dikkate alınmaması 

halinde olası akıbeti de haber vermektedir; “Kendisine apaçık 

deliller geldikten sonra, parçalanıp ayrılığa düşenler gibi 

olmayın. Onlar için kıyamet günü büyük azap vardır.”4 İşte bu 

ilahi ikaza muhatap olduğu bilincini havi akıl ve iman sahipleri, 

küfrün tek millet olduğu ve karşısında İslam’ın tek millet olduğu 

şuurunu kazandırmaya kendilerini muvazzaf saymışlardır. Tarihe 

yön veren, şakakları ağarmış o bahtlı mü’minlerden biri de Milli 

Şair veya İstiklal Şairi merhum Mehmed Akif Ersoy’dur. 

2. Akif’in Tefrika Istırabı 

Her ne kadar, Âlem-i İslâm’daki yangını kendi can evinden 

hissedişini anlatmaya kendisini yeterli görmediği için, hayıflanıp;  

Ağlarım ağlatamam hissederim söyleyemem 

Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizârım 

 
1 Özdenören, Müslümanca Yaşamak, s. 34. 
2 Özdenören, Müslümanca Yaşamak, s. 34. 
3 Enfal, 8: 1. 
4 Âl-i İmrân, 2: 105. 
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dese de; aslında hemen hemen her beytine, satır satır bu 

ıstırabı ateşten bir gergef gibi işleyebilmiştir. Bütün maharetinin 

ya da yaptığı işin sadece şiir yazmaktan ibaret olduğunu ifade 

edip tevazu etse de; şiirin sadece mürekkebin kalemden 

damlaması olmayıp yürek yangınının gözyaşı halinde taşmasının 

mücessem hali olduğunu ve bunu anlamaya davet ettiğini de 

gizleyemez;  

Şiir için ‘gözyaşı’derler; onu bilmem, yalnız 

Aczimin giryesidir bence bütün âsarım 

----------------------------------------------- 

Oku, şayed sana hisli bir yürek lâzımsa; 

Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa!.. 

Yukarıda nazara verdiğimiz ilahi emir ve nebevi düstura 

rağmen Müslümların arasına nifakın nasıl girdiğini serzenerek 

sorar: 

Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam, 

Bağlamak lazım iken, anlamadım, anlıyamam, 

Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize? 

Fikr-i kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize? 

Tarih boyunca insanların birbirlerine diş bilemelerinin pek 

çok saikinden söz edilebilir. Aynı sebepler İslâm toplumu için de 

pek tabii ki geçerlidir. Lakin; uzun geçmişimiz boyunca 

zikredilmeye ve dolayısıyla da sakınılmaya en kayda değer olan 

saik elbette ve hiç kuşkusuz ırkçılıktır. Veda Hutbelerinde Hz. 

Resûlullah(sav)’in, “Aarb’ın aceme(Arap olmayana) acemin de 

Arab’a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır” düsturuna 

rağmen; herkes Adem’in evladı olduğunu ve Adem’in de 

topraktan olduğunu unutup, başka başka ünsiyetlerle tefrik 

edilmeye başladı. Bu hastalık ortaçağ boyunca Avrupa 

milletlerinin birlik olmasının önünde duran en büyük engel idi. 

Bu hastalıktan bizar düşen Avrupa’dan neş’et eden bu mülevves 

fikir cereyanı ne hazindir ki İslâm Dini’nin en muhkem kalesi 
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hükmünde olan Osmanlı tebaasına da sirayet etmiş ve ağacı 

içinden oyan güve gibi içten yıkıma hazırlamıştır. Nitekim 

yaklaşık yüz yıldır aynı sorun, Osmanlı’dan geriye kalan ve 

küçültülmüş tüm Müslüman topraklarda tekraren 

sahnelenmektedir. Merhum Akif bu hastalığa ‘kavmiyet’ 

demektedir. Milliyet veya millet ifadelerini ise ‘aynı inancın 

mensubu olamk’lık için kullanmaktadır:  

Birbirinden muteferrik bu kadar akvamı,  

Aynı milliyetin altında tutan islam'ı,  

Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir.  

Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir...  

O zamanlar için icat olunan tefrika sloganları 

‘Osmanlıcılık’, ‘Turancılık’, ‘Arapçılık’, ‘Acemcilik’ iken, daha 

sonra ‘Sünnilik-Şiilik’icat edildi ve karşılıklı olarak aynı inancın 

mensupları birbirlerine kırdırılmaya çalışıldı –ki hala daha bu 

oyun tedavül dışı olabilmiş değildir-. Şimdi ise Türkiye 

topraklarında yaşayan Müslümanları ve zaten zayıf durumda olan 

birliklerini tamamen yok edebilmek adına ‘Kürtçülük’ ve 

‘Türkçülük’ formunda aynı formül uygulandı-uygulanıyor. 

İslâm’ın, bir kavmi bir diğer kavmin esaretinde yaşamaya razı 

kıldığı gerekçesiyle ve dolayısıyla da özgürleşmek iddiasıyla bu 

Din’i ve telkinlerini red etmek gerektiğini, safi zihinlere zerk 

ederek, hastalığı tüm uzuvlara sirayet ettirmeye çalıştılar. 

Komunist-Marksist-Leninist ve Ateist (şimdilerde ise Deist) bir 

nesil yetiştirerek İslâm toplumuna kendi efradını bela etmeye 

çalışıyorlar. Bu tehlikeyi gören şair, bu bilinçsizliğe karşı en acı 

feryatla uyarısını yapacaktır; 

Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez..  

Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez!  

Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan;  

Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan.  

Siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah,  
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Ecnebiler olacak sahibi mülkün nagah.  

Kalenin içinden fethedildiğini nazara veren şair, söz konusu 

tefrika ve kavmiyetçilikten kimlerin nasıl fayda sağladığını 

görmeye ve hüşyar bir basiretle hükmetmeye çağırır. Aksi 

taktirde, mezkûr hastalık, bigane kalan herkesin gömüldüğü bir 

acı ve nefret kabristanına dönüştürecektir vatan topraklarını; 

Diye dursun atalar: 'Kal'a içinden alınır.  

Yok ki hiç bir kişiden... Millet-i merhume sağır!  

Bir değil mahvedilen devlet-i islamiyye...  

Girdiler aynı siyasetle bütün makbereye.  

Ve örnek veriyor o gün tefrika ile dağılmalar yaşayan 

Müslüman ülkeleri; tıpkı bu gün Suriye, Irak, Fas ve Mısır’da 

olduğu gibi; 

Bırakın eski hükümetleri meydandakiler  

Yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer.  

İşte Fas, işte Tunus, işte Cezayir, gitti!  

İşte Irak'ı da taksim ediyorlar şimdi. 

Ve ‘işte’ dediği Irak’ın bugün ki içler acısı hali!.. Can 

yanmasının bir derin ve sessiz feryadı olmuştu Akif’te şiir. 

Ümmet’in bağrı deşiliyor iken bu acıyı yüreğinden duymaması 

beklenemezdi. Müslümanlar kardeş idiler ve kardeşleri acı 

çekiyorlardı.  

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim 

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim 

Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım 

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. 

“Allah’a ve Resul’üne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, 

sonra korku ile zaafa düşersiniz ve kuvvetiniz elden gider. Bir de 

sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”1 ayetinin 

 
1 Enfal, 8: 46. 
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işaret ettiği süreç tam manasıyla vuku bulmuştu. Ama ye’s daha 

büyük bir bataklık idi şaire göre; o nedenle, o da satırlarını, 

Müslümanların ruhunda ve fikirlerinde yeniden bir uyanış 

sağlamak ümidiyle kaleme almaya çalışacaktı. Çiğnenme 

pahasına vahdeti tesis etmek. İşte Akif’te okunması gereken 

temel disiplin budur. 

Tefrikanın milletin bütün fertlerini sardığı, birlik ve 

beraberliğin adeta ortadan kalktığı, yüreklerin artık ayrı hislerle 

attığı1 bir durumda, tefrikanın acı meyvesi olarak ahlâkî 

rezîletlerin Müslümanların can pazarında sergilenmesinin 

kaçınılmaz olacağını da nazara vermek suretiyle; bunun da temel 

sebebinin cehalet olduğunu ifade eder. Ve satırlarını bir bakıma 

“ma’rufu emir ve münkeri de nehy” emrinin gereği olarak kullanır 

ve uyarır;  

Bu havâlide cehâlet ne kadar çoksa, nifak 

Daha salgın, daha dehşetli… Umûmen ahlâk 

- “Çok bozuk!” az gelecek- nâmütenâhi düşkün!.. 

 Samimi duyguları üzerinden bilinçsiz gençliğimizi politik 

malzeme yapanların, bu gün, Âkif’in sözünü ettiği gayri ahlâkî 

ortamlarla beyinlerinin ve ruhlarının bulandırılışına şahit 

oluyoruz. İçten bir imanın kalbe kazandırdığı basiretin aine-i hali 

olarak, Safahat’ında millî(millet-i İslâm’ın) acılarını müşahade 

etmek mümkündür. Geçmişi olmayan milletlerin geleceği de 

olmazmış. Bu sözden murat, geçmiş sorunlarını iyi tahlil edip 

ondan nasihat ve çare devşirmek olsa gerektir. Âkif de bu işe 

kendi şiirlerini vesile kılmaya çalışan bir tarih şahididir.  

Ne acıdır ki, “kavmiyetçilik” dediği ırkçılıktan sakındırıp, 

yegâne kurtuluş reçetesinin de “milliyetçilik” kavramıyla ifade 

ettiği ümmetçilik fikri olduğunu beyan ettiği için ölümünde 

yalnızlığa terk edilen Âkif’i; “milliyet” anlayışını 

 
1 Ali Özer, Mehmet Âkif Ve Eğitim, İzmir İlahiyat Vakfı, İzmir 1991, s. 17.  
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“kavmiyetçilik” olarak ifade ettiği ve sakındırdığı bir bela olan 

ırkçılık ile itham edip, merhuma hak etmediği yaftayı ilintileyen 

bir nesil var şimdi. Vefatından sonra bu ithamlara maruz 

kalacağını biliyormuş gibi, o gün ateşli bir sabırla, acısını ve 

imanını haykırmıştır. Viran olmuş topraklarında, bağrı yanık bir 

bülbül gibi haykırmayı bizzat üstlenmişti; 

Yüreğim baştanbaşa bir diyâr-ı harabdır  

bağrımda can çekişen bir avuç ızdıraptır.  

Bir damlacık göğsünde bir umman huruşandı şairin!.. Nasıl 

olmasındı ki? Terakkiye mani olduğu gerekçesiyle örtüyle 

savaşmayı ve ahlâken Ruslaşmayı öğütleyenler vardı. Ve 

maalesef buna karşı sükût edilmekteydi. Şairin yürek yangını 

burada da harlanacaktı; 

Bacımın örtüsü de batmakta zalimin gözüne 

Acırım tükrüğe billahi, tükürsem yüzüne! 

Âsım’ın Nesli dediği, başına küfür ehlinin dokunmasına 

müsaade etmeyen, Âsım b. Sabit(ra) isimli sahabeyle aynı ruha 

ve rikkate sahip bir nesil hayal etmişti şair. Ancak buna da 

neredeyse ümitsizliğe düşecek kadar bir duyarsızlık ve 

‘nemelâzım’cılık hastalığından dolayı ihtimal vermeyecekti. Din 

ve mukaddesat pâmâl olmuş, ahlâk mefluç, cihat anlamını ve 

işlevini zihinlerden yitirmiş. Tam da böyle bir manzaranın yürek 

burkan ifadeleriyle Akif bir kez daha âtiye seslenecekti mâziden:  

Sanmayın: Şevk-i şehâdetle coşan bir kan var… 

Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var!..  

Tüm bu hususiyetler ışığında Akif’in millî ve manevî 

değerlerin bir arada yaşatılmasına büyük bir önem verdiğini, 

yaşanmışlıklardan ders almanın zorunluluğuyla hareket ederek 

geleceği güvence altına almanın gerekliliğine işaret ettiğini, 

genelde İslâm özelde ise Anadolu’nun kültür ve inancına karşı 

birleşen küfür ehlinin gayretlerinden ders çıkararak 
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Müslümanların da acilen kendi aralarındaki tefrikaları bırakıp 

yeniden din kardeşliği çatısı altında bir bütünü oluşturmaları 

gerektiğini seslendirdiğini görürüz. Osmanlı’nın terekesi olarak 

değerlendirilen Anadolu coğrafyasının kaderini sorgulayan 

dönemin akademisyen, şair, edib, felsefeci, dindar, siyasetçi ve 

politikacısına varana kadar hemen her cenahtan insanın bir 

kurutuluş çaresi aradığı; çözümlerin ise çok çeşitlilik gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Söz gelimi tamamen batıcılığı savunanlar olduğu 

gibi, salt Türk kavmiyeti fikri ile hareket edenlerin de olduğu 

görülmektedir. Bir kısım mütefekkirin ise evrensel hümaniter 

değerleri vaazederek bir çözüm teklif ettiği görülmektedir. 

Akif’in çözüm için sunduğu teklif ise “ümmet” fikri etrafında bir 

“millet” olma bilinci eksenin gerçekleşecek olduğu şeklindedir. 

Ülken’in ileri sürdüğü şekliyle Anadolu’nun 1071’de kapılarının 

Türklere açılması ve Türk kavminin İslâmlaşması ile başlayan 

milletleşme serüveni, Akif’in de fikriyatında karşılık bulur. Akif 

bu nedenle kurtuluşu yine İslâm inanç, kültür, ahlâk ve 

düsturlarında olduğuna inanır; şiirlerinde ve hayatının pratiğinde 

de bunu seslendirir. 
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MİLLÎ MÜCADELE’DE BESTEKÂR BİR PAŞA: KÂZIM 

KARABEKİR VE HÜR VATAN MARŞI 

Nuretin KARAKUŞ1 

 

Özet 

Marşlar, askerî bir müzik türü olmanın yanı sıra özellikle 

ulus devletlerin tıpkı bayrak gibi kullandığı ve kendisini temsil 

ettiği bir semboldür. Herhangi bir ulusu diğerlerinden ayıran ve 

onu temsil eden marşlar aynı zamanda ortak duygu ve düşünce 

birliği sağlamaya yarayan bir motivasyon aracıdır. Millî 

Mücadele’nin gerek askerî ve siyasî alanda gerekse sosyal ve 

psikolojik alanda en önemli olgularından birisi ‘İstiklâl Marşı’dır. 

Mehmet Âkif Ersoy’un kaleme aldığı sözlerin (güftenin) ve 

Osman Zeki Üngör’ün bestelediği marşın haricinde hem söz 

(güfte) hem de beste bakımından çok sayıda ‘İstiklâl Marşı’ 

mevcuttur. Kâzım Karabekir tarafından hem sözlerinin 

(güftesinin) yazıldığı hem de bestesinin bizzat kendisi tarafından 

yapıldığı ‘Hür Vatan Marşı (İstiklâl Marşı)’da bunlardan bir 

tanesidir. Kâzım Karabekir, özellikle askerî ve siyasî alanlardaki 

başarıları ile ön plana çıkmaktadır. Ancak sanat ve bilhassa müzik 

ile olan münasebeti de hiç yadsınamayacak kadar önemlidir. Bu 

bağlamda Kâzım Karabekir’in bestecilik yönünün ön plana 

çıkarılması ve Hür Vatan Marşı (İstiklâl Marşı)’nın incelenerek 

tanıtılması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Çalışmanın verileri literatür taraması ve nitel araştırma 

yöntemlerinden özellikle doküman ve belge analizi yöntemi 

kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca bu çalışma Kâzım Karabekir 

ve Hür Vatan Marşı (İstiklâl Marşı) ile sınırlandırılmıştır. 

 
1 Arş. Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, nurettinkarakus@gmail.com, 

https://orcid.org/0000-0001-8352-0615. 

mailto:nurettinkarakus@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8352-0615
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Anahtar Kelimeler: Kâzım Karabekir, Hür Vatan Marşı, 

İstiklâl Marşı, Marş. 

 

A COMPOSER PASHA IN TURKİSH NATİONAL 

STRUGGLE: KÂZIM KARABEKİR AND THE 

NATİONAL ANTHEM 

 

Abstract 

In addition to being a military type of music, anthems are a 

symbol that nation states use and represent themselves just like a 

flag. Anthems that distinguish and represent any nation from 

others are also a motivation tool that helps to provide a common 

feeling and thought unity. One of the most important phenomena 

of Turkish National Struggle, both in the military and political 

field, and in the social and psychological field, is the 'Turkish 

National Anthem'. Apart from the lyrics written by Mehmet Âkif 

Ersoy and the anthem composed by Osman Zeki Üngör, there are 

many 'Turkish National Anthem' in terms of both lyrics and 

composition. The 'Hür Vatan Marşı', written by Kâzım Karabekir 

and composed by him, is one of them. Kâzım Karabekir stands 

out with his achievements especially in military and political 

fields. However, its relationship with art and especially music is 

also undeniably important. In this context, the main purpose of 

this study is to highlight Kâzım Karabekir's composer aspect and 

to examine and introduce Hür Vatan Marşı. The data of the study 

were obtained by using the literature review and qualitative 

research methods, especially document analysis method. In 

addition, this study is limited to Kâzım Karabekir and Hür Vatan 

Marşı.  

Key Words: Kâzım Karabekir, Hür Vatan Marşı, Turkish 

National Anthem, Anthem. 
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GİRİŞ 

Tıpkı insan yaşamında olduğu gibi devletlerin de simgelere, 

sembollere yüklediği anlamlar fenomenolojiktir. Bu bağlamda 

herhangi bir renk, şekil veya işaret; herhangi bir grup, kabile, 

topluluk ya da toplum için hem kendisini tanıtmak hem de 

kendinden olmayanları/diğerlerini tanımak üzere çok şey ifade 

edebilir. Devletlerin bayrakları ve marşları bu konuda ilk akla 

gelebilecek örneklerdendir. Dolayısıyla herhangi bir bayrak veya 

marş aynı zamanda bir simge ve semboldür. Bu bakış açısıyla 

birlikte -ve müzikte anlam meselesi göz önünde 

bulundurulduğunda- marşlar, simgesel anlamlar içeren bir ifade 

pratiğidir. İngilizce’de march, Fransızca’da marche, Almanca’da 

marsch, İtalyanca’da marcia olarak ifade edilen marş, etimolojik 

olarak ‘yürümek’, ‘yürüş’, ‘yürüyüş müziği’ anlamlarına 

gelmektedir1. Marş; ritim, ölçü ve tempo bakımından bir grup 

insanın ya da daha fazla sayıda kişinin yürüyüşüne uygun düşen 

ve bu amaçla bestelenmiş olan işlevsel bir müzik yapıtıdır. 

Genellikle askerî müzik toplulukları için ya da askerî amaçla 

kullanılmak üzere yazılmıştır2. Bunun yanı sıra 17. yüzyılda 

üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan çalgı topluluklarıyla 

canlanan ‘askerî marş’, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

‘geçit marşı’, ‘tören müziği’, ‘taarruz marşı’, ‘süvari marşı’ vb. 

nitelemelerle anılmıştır. Marşlar, 19. yüzyılda askerî amaç 

haricinde şenliklerde, kutlamalarda, düğünlerde, karşılamalarda 

ve cenazelerde kullanlmıştır3. Özetle marşlar, belirli bir amaçla 

(yürüyüş) askerî birliklerin veya askerî olmayan sivil/resmî 

toplulukların hareketini bir düzen içerisinde yönetmek amacıyla 

 
1 Murat Özden Uluç, Müzik İşaretleri ve Terimleri Sözlüğü, (Ankara: 

Yurtrenkleri Yayınevi, Tarihsiz), 117. 
2 Ahmet Say, Müzik Sözlüğü, 2 Basım (Ankara: Müzik Ansiklopedisi 

Yayınları, 2005), 335-336.  
3 Ahmet Say, “Marş”, Müzik Ansiklopedisi, (Ankara: Müzik Ansiklopedisi 

Yayınları, 2005), 2/426. 
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bestelenmiş müzik yapıtlarıdır. Bugün (2022) askerî marş 

haricinde bilinen en önemli marş çeşitleri ‘cenaze marşı’ ve ‘millî 

marş’tır. Cenaze marşları genellikle ritmik yönden ağır/yavaş 

tempoda ve hüzünlü iken millî ve askerî marşlar ritmik yönden 

daha hareketli ve coşkuludur1. Özellikle askerî ve millî marşlar, 

simgesel anlamlar içermesi bakımından daima temsilî bir anlam 

taşımış, işlevsel bir görev üstlenmiştir.  

1. İstiklâl Marşı 

Millî Mücadele’nin doğudan batıya, güneyden kuzeye 

yurdun tüm sathında devam ettiği bir zamanda özellikle İstiklâl 

Savaşı’nın millî bir ruh içerisinde kazanılmasını sağlamak ve 

gerek askerin gerekse halkın motivasyonunu artırmak amacıyla 

Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Dr. Rıza Nur öncülüğünde 

bir ‘millî marş’ güfte yarışması düzenlenmiştir.  Düzenlenen 

yarışmaya 724 şiir gönderilmiştir. 12 Mart 1921 yılında Mehmet 

Âkif Ersoy’un şiiri bestelenmek üzere birinci seçilmiştir2. 

 
1 Vural Sözer, “Marş”, Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, (İstanbul: Atlas 

Kitabevi, 1964), 263. 
2 Etem Üngör, Türk Marşları, (Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 

Yayınları, 1966), 71. 
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Görsel 1: İstiklâl Marşı’nın 21 Mart 1921’de Cerîde-i 

Resmiye’de yayınlanan özgün metni. 

Yaklaşık iki yılın ardından 12 Şubat 1923 yılında İstanbul 

Maarif Müdürlüğü beste yarışmasını düzenlemek üzere 

görevlendirilmiştir. Beste yarışmasına katılan yarışmacıların 

birçoğu aynı zamanda döneminin önde gelen bestekârları, 

musikişinasları özetle müzik üzerine bilirkişi oldukları için 

(tarafsız bir) yarışma jürisi oluşturulamamıştır. Bu belirsizlik 

süreci içerisinde adaylar, kendi bestelerini meşrulaştırma, tanıtma 

yoluna gitmiştirler1. Örneğin; Edirne ve çevresinde Ahmet Yekta 

Madran’ın, İzmir ve Eskişehir çevrelerinde İsmail Zühtü’nün, 

 
1 Bardakçı, 9 Mart 2014. 
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Ankara’da Osman Zeki Üngör’ün, İstanbul’da ise Avrupa 

yakasında Zati Arca’nın, Asya yakasında Ali Rıfat Çağatay’ın 

besteleri seslendirilmiştir1. Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi 1924 

yılında Ankara Maarif Vekaleti tarafından resmî marş olarak 

kabul edilmiş ve ilgili kurullarla birlikte okullara bildirilmiştir.  

Tüm Türkiye’de yaklaşık yedi yıl boyunca Ali Rıfat Çağatay’ın 

Acemaşiran makamındaki bestesi seslendirilmiştir2. 1930 yılında 

alınan yeni bir kararla Riyaset-i Cumhur Orkestrası’nın şefi 

Osman Zeki Üngör’ün bestesi resmî marş olarak kabul edilmiş ve 

günümüze kadar gelmiştir3.  İstiklâl Marşı’nın orkestra 

düzenlemesi Edgar Manas’a, ilk bando düzenlemesi ise İhsan 

Künçer’e aittir4. İstiklâl Marşı’nın beste yarışmasına katılan bazı 

isimler şöyledir; Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Ahmet Yekta 

Madran, Ali Rıfat Çağatay, Asım Bey, Hasan Basri Çantay, 

Hüseyin Sadettin Arel, İsmail Hakkı Bey, İsmail Zühtü, Kâzım 

Uz, Lemi Atlı, Mehmet Baha Pars, Mustafa Sunar, Rauf Yekta 

Bey, Sadettin Kaynak, Zati Arca ve Osman Zeki Üngör. Tüm 

bunlara ek olarak; yarışmaya hem beste hem de güfte ile katılan 

bir diğer isimde Millî Mücadele’nin önemli şahsiyetlerinden 

birisi olan Kâzım Karabekir ve onun Hür Vatan Marşı’dır. 

2. Kâzım Karabekir ve Hür Vatan Marşı 

Kâzım Karabekir 23 Temmuz 1882’de İstanbul doğdu. 

Tıpkı babası Mehmet Emin Paşa gibi askerlik mesleğini seçerek 

askerî eğitim gördü. 1902’de Harbiye Mektebi’nden mezun oldu. 

1905’te Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni birincilikle bitirdi ve kurmay 

yüzbaşı oldu. Kurmay stajını Manastır’da Üçüncü Ordu emrinde 

tamamladı. 1907’de Enver Bey (Paşa) ile birlikte İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nin Manastır şubesini kurdu. 31 Mart 

Vakası’nda (1909) Hareket Ordusu’nun İkinci Tümen kurmay 

 
1 Üngör, Türk Marşları, 71. 
2 Bardakçı, 9 Mart 2014. 
3 Üngör, Türk Marşları, 71. 
4 Bardakçı, 9 Mart 2014. 
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başkanı olarak isyanın bastırılmasında görev aldı. 1912’de 

binbaşı rütbesiyle Balkan Savaşı’na katıldı. 1914’te yarbaylığa, 

1915’te albaylığa, 1918’de mirlivalığa (tuğgeneral-tümgeneral) 

yükseldi. 2 Mart 1919’da Erzurum’daki 15. Kolordu 

komutanlığına atandı ve Millî Mücadele hareketine katılan ilk 

komutanlardan birisi oldu. Erzurum Kongresi’nin 

düzenlenmesinde büyük emekleri olan Karabekir, Millî Mücadele 

hareketi boyunca Edirne milletvekili ve Doğu cephesi komutanı 

olarak görev yaptı. 1920’de Ermenilerce işgal edilen toprakları 

geri aldıktan sonra, 31 Ekim 1920’de ferikliğe (korgeneral) 

yükseltildi ve 2 Aralık 1920’de Ermenilerle Gümrü Antlaşması’nı 

imzaladı. Millî Mücadele hareketi başarıya ulaştıktan sonra 

Ankara’ya gelerek 30 Ekim 1922’den itibaren TBMM’nin 

çalışmalarına katıldı. Ordudaki görevlerinden izinli sayılan asker 

milletvekillerinin Meclis veya ordudaki görevlerinden sadece 

birini seçmeleri kararlaştırılınca, 24 Kasım 1924’te 

milletvekilliğini tercih ederek Birinci Ordu Komutanlığı’ndan 

ayrıldı. 9 Kasım 1924’te Halk Fırkası’ndan istifa ederek 17 

Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu ve bu 

partinin başkanlığına getirildi. Partinin 3 Haziran 1925’te 

kapatılmasından sonra milletvekilliğini bağımsız olarak 

sürdürdü. 1 Mart 1927’de milletvekillliği sona erdi ve aynı yılın 

1 Kasım’ında emekliye sevk edildi. Bu tarihten başlayarak, 12 yıl 

boyunca, İstanbul Erenköy’deki bugün (2022) müze olarak 

hizmet veren köşkünde, siyasetten uzak bir yaşam sürdürdü ve 

anılarını kaleme aldı. 26 Ocak 1939’da yapılan ara seçimde 

yeniden İstanbul milletvekili oldu. 1946’da seçildiği TBMM 

başkanlığı görevini sürdürürken 26 Ocak 1948 yılında Ankara’da 

öldü1. 

 
1 Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki 

Erkânı, 4. Baskı (İstanbul: YKY Yayınları, 2020), 1.  
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Kâzım Karabekir’in gerek yazdığı günlüklerden ve 

kitaplardan gerekse bestelerinden ve güftelerinden de anlaşıldığı 

üzere yaşamının her safhasında müzikle iç içe olduğu 

görülmektedir1. Kâzım Karabekir’in müzik ile olan ilişkisinde 

babası Mehmet Emin Paşa’nın önemli bir yeri olduğu 

düşünülebilir. Çünkü Mehmet Emin Paşa; Mevlevî tarikatına 

mensup, ney ve güzel sese meclûp birisidir2. Bununla birlikte 

Kâzım Karabekir’in abisi Şevki Bey’in de kanun icrâ ettiği 

bilinmektedir3. Mehmet Emin Paşa’nın ve Şevki Bey’in bu 

meziyetleri, Kâzım Karabekir’in müziğe olan yakınlığı ve 

yatkınlığı için bir haslet olarak düşünülebilir. Özellikle 

Manastır’da göreve başladığı yıllarda Rum bir öğretmenden hem 

alafranga hem de alaturka keman dersleri aldığı ve yine 

Manastır’da kaldığı evin karşısında zaman zaman Avusturya 

orkestra takımının programlarını izlediği bilinmektedir4. Kâzım 

Karabekir’in şiir, şarkı sözü (güfte), oyun, oyun müziği ve 

besteciliğinin yanı sıra özellikle keman icrâ ettiği bilinmektedir. 

Ayrıca eşi İclal Hanım da piyano icrâ etmektedir.  

 

 
1 Oğuzhan Akkuzu, “Kâzım Karabekir’in Müziğe Olan İlgisi ve Müzik 

Anlayışı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları 

Dergisi 8/18 (Ocak 2022), 4. 
2 Ayşegül Dinç, Kâzım Karabekir’e Ait Çocuk Şarkılarının Eğitim Müziği 

Açısından İncelenmesi (Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011), 6. 
3 Akkuzu, “Kâzım Karabekir’in Müziğe Olan İlgisi ve Müzik Anlayışı”, 4. 
4 Akkuzu, “Kâzım Karabekir’in Müziğe Olan İlgisi ve Müzik Anlayışı”, 5. 
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Görsel 2: Kâzım Karabekir keman çalarken. 
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Görsel 3: Kâzım Karabekir eşi İclal Hanım ile birlikte 

müzik icrâ ederken. 

Kâzım Karabekir’in yaşamı incelendiğinde gerek evliliği 

öncesinde gerekse evliliği sonrasında aile fertleriyle birlikte 

müzik yapabilme fırsatını bulabildiği gözlemlenmektedir. Onun 

bu durumunun (fırsatının) müzikal anlamda üretkenliğine olanak 

sağladığı düşünülebilir. Özellikle çocuklar için kaleme aldığı 

‘Şarkılı İbret (1922)’ kitabı; bir taraftan eğitim, beden eğitimi ve 

millî değerler kazandırmayı amaçlayan bir çalışma iken diğer 

taraftan içerisinde hem bestesinin hem de güftesinin kendisine ait 

olduğu marşları barındıran bir müzik (marşlar) kitabıdır.  

Karabekir’in hem beste yapabilme hem de güfte yazabilme 

özelliğinin bir başka tezahürüde İstiklâl Marşı olarak yazdığı 

‘Hür Vatan Marşı’dır. Hür Vatan Marşı, açılan İstiklâl Marşı 
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yarışmasına gönderilen eserlerden sadece bir tanesidir. Diğer 

marşlardan farklı olan özelliği ise hem güfte hem de beste olarak 

bir bütün halinde tasarlanıp yarışmaya gönderilmesidir. Bununla 

birlikte esas mesleği askerlik olan birisinin müziğe olan 

yatkılığının neticesinde ortaya bir söz ve müzik yapıtı 

getirebilmesi ayrıca önem arz etmektedir. Hür Vatan Marşı’nın 

sözleri1 aşağıdaki gibidir;  

Ya İstiklâl Ya Ölüm! 

Vatanım, Milletim, Sancağım, Evim, 

İstiklâlsiz Yoktur Yerim. 

Zincir Vurdurur Mu Türkler Boynuna? 

Varlığı Fedadır, Vatan Yoluna! 

Bu Tarihin Türk Dediği Yılmaz Milletiz, 

Hür Yaşar, Hür Ölür, Nurlu/Kutlu* Milletiz. 

‘Türk Yılmaz Marşı’, ‘Çember Marşı’, ‘Küçük Süvari 

Marşı’, ‘Teyyareci Marşı’, ‘Gemici Marşı’, ‘Sanayi Marşı’ vd. 

Kâzım Karabekir’in bestelediği diğer marşlara örnek 

gösterilebilir. 

SONUÇ 

İnsanların öne çıkan meslekleri/davranışları veya 

kazanımlarının yanı sıra başka birtakım meziyetleride olabilir. 

Tıpkı askerlik mesleğini ifa ederken hem beste yapan hem de söz 

(güfte) yazan Kâzım Karabekir gibi. Mehmet Âkif Ersoy 

tarafından yazılan güftenin 12 Mart 1921 yılında birinci 

seçilmesinin ardından 1930 yılında Osman Zeki Üngör’ün 

 
1 Mevcut nota nüshası ile 2009 yılında Tekfen Filarmoni Orkestrası ve TRT 

İstanbul Gençlik Korosu birlikteliğiyle hazırlanan ‘Özgürlük Notaları-Millî 

Marşın Öyküsü’ isimli albüm çalışmasında seslendirilen ‘Hür Vatan 

Marşı’nın sözleri arasında ufak farklılılar mevcuttur. Seslendirilme 

esnasında mevcut nota nüshasından farklı okunan sözler ‘*’ işareti ile 

belirtilmiştir. 
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bestesinin kabul edilmesiyle birlikte İstiklâl Marşı, bugün (2022) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin (bayrağı ile birlikte) en önemli simgesi 

ve sembolüdür. Açılan beste yarışmasına Millî Mücadele’nin 

önemli kahramanlarından (sadece) birisi olan Kâzım Karabekir 

hem güftesi hem de bestesinin kendisine ait olduğu Hür Vatan 

Marşı ile katılmıştır. Karabekir’in bestesinin derece alıp almadığı 

hakkında net bir bilgi mevcut değildir. Ancak yarışmanın 

sonucuna itirazları ve eleştirileri mevcuttur.  Kâzım Karabekir’in, 

Hür Vatan Marşı’nın askerî, siyasî ve halk kanadında doğrudan 

ya da dolaylı olarak etkisinin veya etkilerinin (varsa tepkinin veya 

tepkilerin) ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Devletin 

içerisinde bulunduğu ahvâl, özellikle beste yarışması sonucunun 

netleştirilememesi ve İstiklâl Savaşı’nın kızışması gibi etkenlerin 

bu belirsizlik üzerinde başat bir rol üstlendiği düşünülebilir. Fakat 

bütün bu (olumsuz) durumlara rağmen Kâzım Karabekir’in 

İstiklâl Marşı beste yarışmasına sözleri, Millî Mücadele’nin de 

önemli mottolarından birisi olan ‘Ya İstiklâl Ya Ölüm!’ ile 

başlayan Hür Vatan Marşı ile katılmasının amacı; millî birlik ve 

beraberlik bilincine katkı sağlamak, benzer hasletleri gerek askerî 

ve siyasî kanada gerekse sivillere ve halka aşılamak olarak 

düşünülebilir.  
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3. OTURUM 

MEHMET AKİF’TE TOPLUM VE TOPLUMSAL 

MESELELER 
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“KADER” VE “TEVEKKÜL” SÖYLEMLERİ 

KISKACINDA MÜSLÜMAN TOPLUMUNUN YAŞADIĞI 

SEFALET VE MEHMET AKİF’İN ELEŞTİRİSİ 

Ahmet ERKOL 

 

Özet 

Müslüman toplumunun yüzyıllardır içine girdiği girdaptan 

bir türlü kurtulamamasının temel nedenlerinden birisi olarak 

“kader” ve “tevekkül” kavramına yüklenen yanlış anlamların yol 

açtığını söyleyen Akif, Kur’an’ın şirk olarak nitelediği Yahudi 

düşüncesinde mevcut; “Üzeyir’in Allah’ın oğlu” olduğu 

şeklindeki inanca yöneltilen şiddetli tenkidi görmeden, 

Müslüman kültüründe yerleşen her şeyin Allah’a yüklenilmesi 

sonucunda adeta, Allah’ın kendileri için emirlerini yerine 

getirmekle yükümlü birisi gibi algılanmaya başlandığını, 

“Hüda’yı kendine kul yaptı kendi oldu Huda” sonucuna 

vardıracak şekilde yanlış bir inanç ve anlayışın pençesinde 

debelenip durduğunu söylemekle çok temel bir soruna işaret 

etmiş olmaktadır. Yaratıcının tabiatta var kıldığı temel yasaları 

dikkate almaksızın atıl bir hayatı yaşayan Müslüman toplumunun 

kurtuluşu Allah’tan beklemesini; Allah’ın adeta her işlerini yerine 

getirmekle mecbur kılınmış bir hizmetçi konumuna 

düşürüldüğünü ifade ederken, bunun bile farkına varamayacak 

kadar koyu bir cehaletin içinde olduklarını belirtmektedir. İslam 

kelamı açısından çok temel bir sorunu, sosyal yaşam üzerinden 

değerlendiren Akif, “kader” kavramına yüklenilen yanlış anlam 

sebebiyle, Müslümanların hayatın bütün alanlarında geri 

kaldıklarını, atıl bir yaşamı sürdürürken, ilahi yasaya aykırı bir 

şekilde başarılı olabileceklerini beklediklerini ve bütün 

ataletleriyle birlikte Allah’ı adeta kendileri için her işlerini 

 
 Mardin Artuklu Üniversitesi/İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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yapmakla yükümlü birisi olarak kurguladıklarını ifadeyle çok 

yerinde bir tespit yapmaktadır. Tebliğimizde Akif’in bu 

değerlendirmeleri üzerinde durmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler; Mehmet Akif Ersoy, Müslüman Toplumu, 

İslam Kelamı, Kader, Tevekkül. 

 

THE MİSERY OF THE MUSLIM SOCIETY IN THE 

CLAMPS OF DİSCOURSE ABOUT “DESTİNY” AND 

“TAWAKKUL” AND MEHMET AKIF'S CRITICISM 

Abstract 

Mehmet Akif sees that one of the main reasons why the 

Muslim community has not been able to get out of the whirlpool 

it has been in for centuries, is the wrong meanings attributed to 

the concepts of "destiny" and "tawakkul". As a result of the fact 

that everything in Muslim culture was attributed to Allah, Allah, 

began to be perceived as someone who was obliged to fulfill 

human orders, so to say, “Man made God servant and he became 

God”. Muslims struggled in the grip of this distorted belief and 

understanding for sencuries. They did not consider the strict 

criticism directed at the belief in Jewish thought, that "Uzeyir is 

the son of God", which the Qur'an describes as polytheism. By 

expressing that Allah almost has been made a servant obliged to 

fulfill all human duties, Akif means that the Muslim communities 

which lives an inert life without taking into account the 

fundamental laws of the creator in nature were dragged into such 

a deep ignorance that they cannot even realize this fact. Observing 

a very fundamental problem in terms of Islamic theology through 

social and cultural life, Akif reached a very accurate inference, as 

he said that due to the wrong meaning attributed to the concept of 

"destiny", Muslims were left behind in all areas of life, while they 
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expected success and prosperity living in a passive and stable life, 

even though it's against divine laws. 

In our paper, we will try to focus on such comments of Akif. 

Keywords; Mehmet Akif Ersoy, Muslim Community, 

Islamic Word, Destiny, Tawakkul. 

GİRİŞ 

1. İlahi Yasaların Tabiattaki Yansımaları 

Evrendeki her şeyi belli kanun ve kurallarla var eden 

Allah’ın koymuş olduğu genel ilkeler esas alındığında, takip 

edilmesi gereken yol ve yöntem de anlaşılmış olur. Akif’e göre o 

temel kural şudur:  

Bekâyı hak tanıyan, sa'yi bir vazife bilir; 

Çalış çalış ki bekâ, sa'y olursa hak edilir.1  

Akif, evrende insanın muttali olabildiği gezegenlerin kendi 

aralarında bir ahenkle varoluş amaçlarına uygun bir biçimde 

hayatiyetini devam ettirdiğini ve sürekli bir hareketlilik halinde 

birbirlerinin varlığına imkan tanıdığını ifadeyle bir aile yapısını 

andırdığını belirtmektedir. Tabittaki bu mevcut nizam ve ahenkte 

en ufak bir bozukluk söz konusu değildir ve bu yanıyla insan 

toplumlarındaki mevcut kötülük ve bozukluklara burada 

rastlanmamaktadır. Dolaysıyla Akife göre “kader” Allah’ın 

evrende yarattığı kanun ve kurallar ile, var olan her bir şeyin bu 

temel ilkelere göre hareket etmesi anlamındadır. O bu 

yaklaşımıyla Müslüman kültüründe ve klasik kelam anlayışında; 

insana ait eylemlerin, yaratılış öncesinde tespit edilmiş olduğu 

yaklaşımına karşın kaderin, kural, kaide, yasa ve kanun olarak 

nitelenmesi gerektiği düşüncesindedir. Bu kanun ve kuralların 

varlığını evrendeki bütünsel yapıyı örnek olarak sunmaktadır. 

 
1 Mehmed Akfi Ersoy, Safahat, Neşreden M. Ertuğrul Düzdağ, İst. 2007, 228. 
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İnsanın bir parçası olduğu bu evrende benzer bir kanuna tabi 

olduğunu vurgulamaktadır.  Tabiatın kendi arasındaki insicamını 

şu ifadelerle dile getirmektedir: 

Bir ihtisas teatisidir dönen arada. 

Bir ihtisas ki pek incedir... Fakat keskin . . . 

Ne hasbihâl-i semavi! Nasıl belâğ-i mübin ! 

Görün şu aile efradının sevişmesini: 

Küçük, büyüklerinin ruhu, kurretü'l-ayni; 

Büyük, küçükler için dâyedir, mürebbidir . . . 

Gider, hayatını tanzim eder, görür gözetir. 

Güneş, ki ailenin mihribân reisi odur, 

Serir-i muhteşeminden süzüp fezâyı vakûr 

Nazarlarıyla arar her tarafta mevkîbini; 

Nasıl ararsa bir avâre yâr-ı gâibini. 

Bulunca hepsini artık o nâzenin sîne, 

Alır birer birer âgüş-i hâr-ı şefkatine. 

Evet, bu aile efradı durmuyur . . . El ele 

Verip, ezelde çizilmiş bir istikametle, 

Kemâl-i mümkini idrâke doğru hep koşuyor; 

Fezâda füshati gördükçe büsbütün coşuyor!1 

2. İlahi Yasaların Sosyal İşleyişi 

Evrendeki bu düzen ve intizam kendi içinde belli kurallarla 

hiç durmadan işlemeye devam etmektedir. Belirlenen kuralların 

dışına çıkmak söz konusu değildir, zira en ufak bir sapma bütün 

varoluşun alt üst olması anlamına gelmektedir. Mevcut değişim 

ve dönüşüm de kendi içinde belirlenmiş kurallara göre işlemeye 

devam etmektedir. Hiçbir şekilde bir keyfilik söz konusu değildir. 

Kaostan kozmoza geçerken de belli kurallar işlemektedir. Akif, 

tabiatta bir taşın bile gereksiz olmadığını, onun bir bütünün en 

ufak bir parçası olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekerken, 

 
1 Akif, Safahat, 229. 
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zerre olarak nitelenen atomun büyüteçle bakıldığında büyük 

yapının en küçük yapı taşını oluşturduğunun görüleceğine işaret 

ediyor. Dolayısıyla her bir cismin esas itibariyle bütünün birer 

parçası olduğunu bilmek gerekmektedir. Tabiattaki bütün 

cisimlerde bu durum görüldüğü gibi zî ervahta da benzer bir 

durum söz konusudur. Cansız olarak nitelenen bu yapı kendi 

içinde bütünün birer parçasını oluşturduğu gibi, canlılık 

özelliğine sahip diğer varlıklar da varlığını sürdürebilmek için 

sürekli devingenlik haldedirler. Canlılar dünyasında sürekli bir 

hareketin varlığına şahit olmaktayız. Akif, zî ruh diye vasfettiği 

canlı unsurlar için şunu dile getirmektedir: 

Tezâhum etti mi âmâli birçok efradın; 

Kesilmez arkası artık cihad-ı mu 'tadın ! 

Bu harb işinde kazanmaktadır çalışmış olan; 

Çalışmayıp oturandır gebertilen, boğulan. 

Nedir muradı, bilinmez, fakat Hakim-i Ezel , 

Cihanı ma'reke halk eylemiş, hayatı cedel . 

Kimin kolunda mesai denen vefâlı silah 

Görülmüyorsa, ümid etmesin sonunda felâh. 

Gerek hücûma geçilsin gerek müdafaaya; 

Müsellah olmalı mutlak giren münazaaya.1 

Bilindiği gibi milyonlarca yıldan beri süregelen hayat 

yolculuğuna insan evladı yüzbinlerle ifade edilen uzun bir zaman 

diliminden sonra varlık alanına çıkmıştır. İçinde geliştiği 

tabiattaki diğer unsurlardan bir parça olduğu gerçeği dikkate 

alınırsa, o da varlığını idame için her daim bir çaba içinde 

olmuştur. Doğal seleksiyon olarak biyolojide ifade edilen bu 

yaşam mücadelesinin başarıya ulaşabilmesi için sürekli bir 

mücadele ve her daim hareket halinde olmak adeta bir kanundur. 

Hareket var olmayı sağladığı gibi, atâlet de yok oluşu beraberinde 

getirmektedir. Bu durum sadece doğal bir varolmak için değil, 

 
1 Akif, Safahat, 236. 
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sosyal yaşamda ilerlemek için de bir zorunluluktur. Konuyla ilgili 

Akif şu tespitlerde bulunmaktadır:  

Değil mi ceng-i hayatın zebunu âdem de? 

Mücahedeyle yaşar çaresiz bu âlemde. 

Evet, mücahede mahsulüdür hayat-ı beşer, 

O olmadıkça ne efrâd olur, ne aileler. 

Görün birer birer efrâdı : Muttasıl çalışır; 

Bakın ki aileler durmayıp nasıl çalışır. 

Alın sırayla cemaati, sonra akvâmı; 

Aceb cidâl-i maişetten ayrılan var mı? 

Nizâm-ı kevne nigehban o sermedi kanun, 

Bütün cihanı tutarken tahakkümünde zebun, 

Garib olur beşeriyyet çıkarsa müstesna. 

Hayır! Adalet-i fıtratta yoktur istisna. 

Hayata hakkı olan kimdir anlıyor, görüyor; 

Çalışmayanları bir bir eliyle öldürüyor! 

Bekayı gaye sayanlar koşup ilerlemede; 

Yolunda zahmeti rahmet edip müzahamede. 

Terakkiyâtını milletlerin gören, heyhat, 

Zaman içinde zaman etse, haklıdır, isbat. 

Bakın mücahid olan Garb' a şimdi bir kerre: 

Havaya hükmediyor kani' olmuyor da yere. 

Dönün de âtıl olan Şark'ı seyredin: Ne geri ! 

Yakında kalmayacak yeryüzünde belki yeri ! 

Nedir şu bir sürü fenler, nedir bu san'atlar? 

Nedir bu ilme tecelli eden hakikatler? 

Sefîneler ki yarar kıt'a kıt'a deryâyı; 

Şimendüfer ki tarar buk'a buk'a dünyayı; 

Şu'un ki berke binip seslenir durur ovada; 

Balon ki ruh-i kesifiyle yükselir havada . . . 

Hülasa, hepsi b u âsâr-ı dehşet-akânin, 
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Bütün tekasüfüdür toplanan mesainin.1 

3. Kader ve Toplumsal Yasalar 

Tabiattaki mevcut işleyişi insan toplumlarına uyarlayan 

Akif, var olan kanun ve kurallara göre hareket eden toplumların, 

özellikle örnek olarak sunduğu Batı toplumlarının yaşamın bütün 

alanlarında terakki ettiklerini, icat ve yeniliklerle kendi 

toplumlarını müreffeh bir seviyeye taşıdıklarını söylemektedir. 

Buna karşın yaratıcının tabiatta var kıldığı kanun ve kurallara 

göre hareket etmeyen Doğu toplumlarının, özellikle de 

Müslüman toplumlarının ve yaşadıkları coğrafyanın nasıl sefil ve 

rezil bir durumda olduğunu şöyle betimlemektedir: 

Zaman zaman görülen ahiret kılıklı diyar; 

Cenazeden o kadar farkı olmayan canlar; 

Damarda seyri belirsiz, irinleşen kanlar; 

Sürünmeler; geberip gitmeler, rezaletler; 

Nasibi girye-i hüsran olan nedametler; 

Harab olan azamet, tarumar olan ikbal; 

Sukut-i ruh-i umumi, sukut-i istiklal; 

Dilencilikle yaşar derbeder hükümetler; 

Esaretiyle mübahi zavallı milletler; 

Harabeler, çamur evler, çamurdan insanlar; 

Ekilmemiş koca yerler, biçilmiş ormanlar; 

Durur sular, dere olmuş hela-yı cariler; 

Isıtmalar, tifolar, türlü mevt-i sâriler; 

Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar; 

Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar . . . 

Ataletin o mülevves teressübatı bütün!2 

Sözünü ettiği bu olumsuz duruma bütün Müslüman 

toplumların kendi yaşadığı dönemde mübtela olduğunu 

 
1 Mehmed Akif, Safahat, 237-238. 
2 Safahat, 238-239. 
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vurgularken, temel neden olarak atalet, tembellik, hayatı ve 

tabiatı doğru okumama, dini yanlış yorumlama, bireyi ve toplumu 

çürüten her tür olumsuz hasletlerle bezenmiş olmanın bir neticesi 

olarak görmektedir. 

Nümune işte biziz . . . Görmek isteyen görsün! 

Bakın da haline ibret alın şu memleketin! 

Nasıldın ey koca millet? Ne oldu akıbetin? 

Yabancılar ediyormuş -eder ya- istikrah: 

Dilenciler bile senden şereflidir billah. 

Bugün sahife-i alemde sen ki bir lekesin; 

Nasıl vücudunu kaldırmasın, neden çeksin? 

«Tevakkufun yeri yoktur hayat-ı millette.» 

Sükûn belirdi mi bir milletin hayatında; 

Kalır senin gibi zillet, esaret altında. 

Nedir bu meskenetin, sen de bir kımıldasana! 

Niçin kımıldamıyorsun? Niçin? Ne oldu sana? 

Niçin mi? . . «Çünkü bu fani hayata yok meylin! 

Onun neticesidir sa' ye varmıyorsa elin.» 

Değil mi? . . Ben de inandım! Huda bilir ki yalan! 

Hayata nerde görülmüş senin kadar sarılan? 

Zorun: Gebermemek ancak «ölümlü dünyada! 

Değil hakikati, mevtin hayali rü ‘ya da 

Dikilse karşına, hiç şüphe yok, ödün patlar! 

Düşün: Hayata feda etmedik elinde ne var? 

Şeref mi, şan mı, şehâmet mi, din mi, iman mı? 

Vatan mı, hiss-i hamiyyet mi, hak mı, vicdan mı? 

Mezar mı, türbe mi, ecdadının kemikleri mi? 

Salibi sineye çekmiş mesacidin biri mi? 

Ne kaldı vermediğin bir çürük hayatın için? 

Sayılsa ah giden fidyeler necâtın için! 

4. Yaşadığı Dönemin Müslüman İnanışında Kadere 

Yüklenilen Anlam 
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Yaşadığı dönemdeki Müslüman birey ve toplumun düşünce 

ve psikolojisini izah ederken, güya geçici olan dünyaya değer 

vermemek gibi bir tavrın içinde olduğu iması gösteriliyorsa da 

hakikatte geçici diye iddia ettiği bu hayatın en basit bir değeri için 

feda edilmedik hiçbir şeyin bırakılmadığını söylemektedir. 

Toplumun içinde bulunduğu sefaletin temel nedeninin yanlış 

kader düşüncesinden kaynaklandığını, bu inanç biçimi sebebiyle 

büyük bir atalet ve tembellik gösterildiğini ifadeyle konuyu şu 

şekilde dile getirmektedir:  

«Kadermiş! » Öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru; 

Belanı istedin, Allah da verdi ... Doğrusu bu. 

Taleb nasılsa, tabi'i, netice öyle çıkar, 

Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimali mi var? 

«Çalış! » dedikçe Şeriat, çalışmadın, durdun, 

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun! 

Sonunda bir de «tevekkül» sokuşturup araya, 

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya! 

Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden, 

Yorulma, öyle ya, Mevla ecir-i hâsın iken! 

Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini, 

Birer birer oku tekmil edince defterini; 

Bütün o işleri Rabbim görür: Vazifesidir... 

Yükün hafifledi . . . Sen şimdi doğru kahveye gir! 

Çoluk, çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak ... 

Huda vekil-i umûrun değil mi? Keyfine bak! 

Onun hazine-i in'amı kendi veznendir! 

Havale et ne kadar masrafın olursa . . . Verir! 

Silahı kullanan Allah, hududu bekleyen O; 

Levâzımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O! 

Çekip kumandası altında ordu ordu melek; 

Senin hesabına küffârı hâksâr edecek! 

Başın sıkıldı mı, kâfi senin o nazlı sesin: 

«Yetiş! » de, kendisi gelsin, ya Hızr 'ı göndersin! 
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Evinde hastalanan varsa, borcudur: Bakacak; 

Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak. 

Demek ki: Her şeyin Allah . . . Yanaşman, ırgadın O; 

Çoluk çocuk O'na aid: Lalan, bacın, dadın O; 

Vekil-i harcın O; kahyan, müdir-i veznen O; 

Alış seninse de, mes’ul olan verişten O; 

Denizde cenk olacakrnış ... Gemin O, kaptanın O; 

Ya ordu lazım imiş ... Askerin, kumandanın O; 

Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O, 

Tabib-i aile, eczacı... Hepsi hâsılı O. 

Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu! 

Biraz da saygı gerektir ... Ne saygısızlık bu? 

Huda'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Huda; 

Utanmadan da tevekkül diyor bu cür ‘ete ... Ha? 

Yehud Üzeyr'e, Nasara Mesih'e ibnu’llah 

Demekle unsur-i tevhid olur giderse tebah; 

Senin bu kopkoyu şirkin sığar mı imana? 

Tevekkül öyle tahakküm demek mi Yezdan'a? 

Kimin hesabına inmiş, düşünmüyor, Kur 'an . . . 

Cenab-ı Hak çıkacak, sorsalar, muhatab olan! 

Bütün evâmire i'lân-ı harb eden şu sefih, 

Mükellefiyyeti Allah'a eyliyor tevcih! 

Görür de halini insan, fakat, bu derbederin; 

Nasıl günahına girmez tevekkülün, kaderin? 

Sarılmadan en ufak bir işinde esbaba, 

Muvaffakıyyete imkân bulur musun acaba? 

Hamâkatin aşıyor hadd-i i 'tidali, yeter! 

Ekilmeden biçilen tarla nerde var? Göster! 

«Kader» senin dediğin yolda Şer'a bühtandır; 

Tevekkülün, hele, hüsran içinde hüsrandır.1 

 
1 Safahat, 242-244. 
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SONUÇ 

Müslüman toplumunun yüzyıllardır içine girdiği bu 

girdaptan bir türlü kurtulamamasının temel nedenlerinden birisi 

olarak “kader” ve “tevekkül” kavramına yüklenen yanlış 

anlamların yol açtığını söyleyen Akif, Kur’an’ın şirk olarak 

nitelediği Yahudi düşüncesinde mevcut; “Üzeyir’in Allah’ın 

oğlu” olduğu şeklindeki inanca yöneltilen şiddetli tenkidi 

görmeden, Müslüman kültüründe yerleşen her şeyin Allah’a 

yüklenilmesi sonucunda adeta, Allah’ın kendileri için emirlerini 

yerine getirmekle yükümlü birisi gibi algılanmaya başlandığını, 

“Hüda’yı kendine kul yaptı kendi oldu Huda” sonucuna 

vardıracak şekilde yanlış bir inanç ve anlayışın pençesinde 

debelenip durduğunu söylemekle çok temel bir soruna işaret 

etmiş olmaktadır. Yaratıcının tabiatta var kıldığı temel yasaları 

dikkate almaksızın atıl bir hayatı yaşayan Müslüman toplumunun 

kurtuluşu Allah’tan beklemesini; Allah’ın adeta her işlerini yerine 

getirmekle mecbur kılınmış bir hizmetçi konumuna 

düşürüldüğünü ifade ederken, bunun bile farkına varamayacak 

kadar koyu bir cehaletin içinde olduklarını belirtmektedir.  İslam 

kelamı açısından çok temel bir sorunu, sosyal yaşam üzerinden 

değerlendiren Akif, “kader” kavramına yüklenilen yanlış anlam 

sebebiyle, Müslümanların hayatın bütün alanlarında geri 

kaldıklarını, âtıl bir yaşamı sürdürürken, ilahi yasaya aykırı bir 

şekilde başarılı olabileceklerini beklediklerini ve bütün 

ataletleriyle birlikte Allah’ı adeta kendileri için her işlerini 

yapmakla yükümlü birisi olarak kurguladıklarını ifadeyle çok 

yerinde bir tespit yapmaktadır. Akif’in bu değerlendirmesinin 

üzerinden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen gerek düşüncede 

ve gerekse eylemde bir değişiklik söz konusu olmamıştır. 

Müslüman coğrafyasının bir bütün olarak içinde bulunduğu 

durum, ifade edilen bu değerlendirmenin açık bir kanıtı olarak 

önümüzde durmaktadır.  
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MEHMET AKİF ERSOY’UN YAŞADIĞI DÖNEM 

MÜSLÜMAN TOPLUMUNUN AHİRET ANLAYIŞINA 

ELEŞTİREL YAKLAŞIMI 

Saadet ALTAY1 

 

Özet 

İslam inancının temel esaslarından biri olan ahiret inancı, 

bu dünya hayatının ötesinde bir hayat anlayışını ifade ederek 

hayatın sadece bu dünya ile sınırlı olmadığı inancıdır. Dolayısıyla 

bireysel ve toplumsal hayatı kurgularken kişinin yaptığı bütün iş 

ve eylemlerin ahiret hayatında mutlaka karşısına hesap sorulmak 

üzere çıkacağını söylemekte bu da insanlar arası ve toplumlar 

arası münasebetlerde daha adil bir yapının oluşmasına hizmet 

etmektedir. Adil bir dünya düzeni için aktif bir biçimde 

müslüman toplumların temelinde bulunması gereken bu akidevî 

inancın gerçek anlamıyla anlaşıldığına dair soru işaretleri elbette 

bulunmaktadır. Genel olarak müslüman toplumlara baktığımızda 

ahiret inancının temel felsefesinden uzak bir görüntü mevcuttur. 

Mehmet Âkif de kendi yaşadığı dönemde Müslüman dünyasının 

hem düşünsel hem de pratikte içine düştüğü çıkmazı görerek 

rahatsızlık duyan ve bu anlamda yoğun bir tefekkür içinde 

bulunarak öncelikli eleştiriyi müslümanların sahip olduğu dini 

anlayışa yapmaktadır. Bu anlayış içerisinde temel felsefesinden 

uzak şekilde yanlış anlaşıldığı için hayata sirayeti de gerçek 

anlamından uzak olan “Ahiret inancı” anlayışını eleştiren Âkif, 

Müslümanların içinde bulunduğu ataletin sebeplerinden biri 

olarak bunu görür. Eleştirileri her ne kadar kendi dönemindeki 
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müslümanların anlayışlarının sakatlığı ile ilgili olsa da 

günümüzde geçerliliğini koruduğunu görmemiz mümkündür.  

Eserlerinin birçoğunda bu eleştirileri görmekle birlikte biz 

konunun en iyi değerlendirildiği ve kendisinin de en bilinen eseri 

olan “Safahat” adlı eserini esas alacağız. Tebliğimiz; Mehmet 

Âkif Ersoy’un kendi dönemindeki Müslüman toplumların sahip 

olduğu ve hayata değmeyen “Ahiret inancı” anlayışına 

eleştirilerini dile getirecek. 

 

A CRITICAL ASSESSMENT OF THE MUSLIM 

SOCIETY’S APPROACH TO THE BELİEF İN THE 

HEREAFTER 

Abstract 

Belief in the afterlife which is one of the basic principles of 

Islamic belief, expresses a life understanding beyond this worldly 

life and is the belief that life is not limited to this world alone. 

Therefore, while constructing his individual and social life, he 

says that all the deeds and actions of a person will definitely be 

brought to account in the hereafter, and this serves to create a 

more just structure in interpersonal and inter-communal relations. 

Of course, there are question marks about the real understanding 

of this creed, which must be actively at the basis of Muslim 

societies for a just world order. When we look at Muslim societies 

in general, there is an image that is far from the basic philosophy 

of the belief in the  

hereafter. Mehmet Akif, too, is disturbed by seeing the 

deadlock that the Muslim world has fallen into, both intellectually 

and practically, in his own time, and in this sense, by intense 

reflection, he primarily criticizes the religious understanding of 

Muslims. Akif, who criticizes the understanding of "Belief in the 

afterlife", which is far from its true meaning, sees this as one of 



V. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu 

443 

 

the reasons for the inertia of Muslims. Although his criticisms are 

related to the disability of the understanding of the Muslims of his 

time, it is possible to see that they are still valid today. 

Although we see these criticisms in many of his works, we 

will take as a basis his work called "Safahat", which is the best-

known work of the subject. Our Communiqué; He will voice his 

criticisms of Mehmet Akif Ersoy's understanding of the "Belief 

in the Afterlife", which was not worth life and that Muslim 

societies of his time had. 

GİRİŞ 

Mehmet Âkif ismi anıldığında hemen ‘İstiklal Marşı’ şairi 

olduğu akla gelir. Bununla birlikte Âkif çok yönlü bir şahsiyettir.  

Toplumda mevcut olan bütün problemlerle ilgilenmiş, gördüğü 

yanlışlıkları herhangi bir kaygı ve çekimserlik göstermeden etkili 

ve kendine has bir biçimde dile getirmiştir. Mehmet Âkif 

yazılarında, konuşmalarında, şiirlerinde vatan, millet, din, dünya 

ve ahlâkî konuları birbirinden kesin çizgilerle ayırmamıştır. 

Siyasal anlamda birçok eleştirisi olmakla birlikte Mehmet Âkif; 

kenar mahallelerde maddi ve manevi sıkıntılar içinde yaşayan 

insanların perişanlığına, eğitim sorunlarına, zalim, sarhoş ve 

yolsuz kocalar elinde aç-sefil kadınların kaderine, har vurup 

harman savuran müsrif, kendini beğenmiş mirasyedilerin 

şımarıklıklarına, çalışmadan, üretmeden tüketenlere, aklı 

kullanmayanlara vb. dikkat çekmiştir. Problemleri göz önüne 

sermekle kalmayıp temeline inerek çözümler sunmaya çalışmış, 

ağırlıklı olarak değerlendirmelerinde Kur’an ve Sünnet kaynaklı 

çözümlere yönelmiştir.  

Mehmet Âkif’in eserlerinde pek çok konuyu ele almıştır. 

Güncel sorunları tartıştığı gibi, ilahiyatın temel konularını da 

cesaretle ele almıştır. Ulûhiyyet bahislerinde, yanlış inanışlara 

sahip olduğunu düşündüğü kesimleri başta Allah, ahiret  ve kader 
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inancı gibi konularda eleştirmiş, bu ve benzeri konularda 

Kur’an’ın temelde neyi önerdiğini, Müslüman toplumunun 

bunları nasıl anladığını ve tatbik ettiğini değerlendirmiştir. 

Yaşadığı dönemdeki Müslümanların çektiği sıkıntı ve zulümlerin 

sebebini sorgularken Yaratıcıya yakarışta bulunmuş, kader ve 

Allah’ın fiilleri üzerinde düşüncelerini kaleme almıştır. Kader, 

tevekkül, çalışma, terakki, azim, gayret gibi konuları birlikle 

işlemiştir. Toplumsal sorunlara çözümler önerirken; çalışma, 

azim ve sebat gösterme, ümitvâr olma gibi konuları vurgularken, 

halkın yanlış kader ve tevekkül anlayışını eleştirmiş ve Kur’an’ın 

konuyla ilgili yaklaşımını sunmuştur.1 Bu çerçevede ilahiyat 

bahislerinden ele aldığı konulardan birisi de “Ahiret” bahsidir. 

Tebliğimizde Âkif’in yaşadığı dönem msülümanlarının ahiret 

anlayışlarına yönelik yaptığı eleştirileri ele alacağız. 

1. Mehmet Âkif’in Yaşadığı Döneme Genel Bir Bakış  

Âkif’in ortaya koyduğu düşüncelerinin anlaşılması ve 

gayretinin ortaya konması açısından yaşadığı döneme kısaca 

değinmemiz konunun anlaşılması açısından bir gereklilik 

arzetmektedir. 

Mehmed Âkif’in en verimli şiir ve yayım faaliyetinin 

görüldüğü 1908-1922 arası Osmanlı Devleti’nin en buhranlı, 

siyasî istikrarsızlığın ve savaşların en yoğun olduğu bir dönemdir.  

Elbette bu dönem (20.yy.) sadece Osmanlı tarihi açısından değil 

dünya tarihinin yeniden yazılması bağlamında küresel bir bakışla 

değerlendirmek gerekir. Dünya haritasının yeniden şekillendiği, 

toprak bütünlüklerinin kaybedildiği, milliyetçilik düşüncesiyle 

yeni fikir ve akımların oluştuğu, sömürge anlayışıyla devletlerin 

siyasi, ekonomik, askeri sistemlerindeki değişikliklerin yaşandığı 

bir devirdir. Bu devirde dünya tarihini etkileyecek birçok savaş 

 
1 Betül  Meral, 20. Yüzyılın ürettiği İtikadi-Kelami Problemlere Mehmet Âkif 

Ersoy’un Bakışı, Bursa:Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yüksek lisans Tezi, 31. 
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gerçekleşmiş, imparatorluklar yıkılıp yeni devletler kurulmuş, 

zorlu ve önemli diplomatik kararlar alınmıştır. 1 

Yüzyıllar boyunca daim olmuş farklı milletten, dinden, 

kültürden insanları bünyesinde yaşatan imparatorlukların 

yaşadığı sıkıntıları kendisine dert edinen Mehmet Âkif, Osmanlı 

devleti içinde oluşan çatlakların sebeplerinin önemli bir kısmına 

dış güçlerin sebep olduğunu ancak bunun üstesinden gelecek 

kudretin, iman gücünün halen milletimizde mevcut olduğunu 

düşünmüştür. Diğer aydınlar gibi Âkif de bu buhranı aşmak için 

gösterdikleri gayretlerin ürünü olan ve II. Meşrutiyet’in ardından 

gelişme alanı bulan siyasî ve ideolojik akımlar arasında adına 

sonraları İslâmcılık denilen cereyanın içinde yer almıştır. 

Çocukluğundan beri aile muhitinde, mekteplerde, arkadaş 

çevresinde tam bir İslâm kültürüyle beslenmiş, inancı, ahlâkı ve 

yaşayışıyla İslâm’dan tâviz vermemiş olan Mehmed Âkif, 

İslâm’ın ruhuna aykırı olmamak şartıyla diğer fikir sahipleriyle iş 

birliği yapabilecek bir karakter göstermiştir. Safahat’ta 

“kavmiyet” ve “milliyet” kavramlarını birbirinden ayırmış, 

bunlardan “ırkçılık” mânasını verdiği ilkine İslâm’a aykırı olduğu 

ve devletin parçalanmasına sebebiyet vereceği için karşı 

çıkmıştır. Âkif vatan toprağına, bayrağa, milletinin faziletlerine, 

diline, sanatına son derece bağlı bir insandır. Süleymaniye 

Kürsüsü’nde vâizin “Kendi mâhiyyet-i rûhiyyeniz olsun kılavuz” 

derken vurguladığı ruhî mahiyet, parçanın bütününe göre milletin 

mânevî cevherinden başka bir şey değildir. Mehmed Âkif’in, 

ülkeyi idare eden hükümetlerin siyasetlerini çok defa tasvip 

etmediği halde onların verdiği millî vazifeleri kabul etmesi veya 

memleket çeşitli sıkıntılar içindeyken aleyhlerinde açık, sert ve 

yıpratıcı bir muhalefete girişmemesi bu bağlılığının tezahürüdür. 

İttihat ve Terakkî hükümetine ve İstiklâl Savaşı’ndan sonra 

 
1 Bk. Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Kültürel, Ekonomik 

Temeller, (İstanbul:Timaş Yayınları, 2013) 106-116. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/islamcilik
https://islamansiklopedisi.org.tr/milliyetcilik
https://islamansiklopedisi.org.tr/irkcilik


Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı 

446 

 

uğradığı mağduriyete rağmen Mısır’da iken Ankara hükümetine 

karşı takındığı olgun tavır bu anlayışının örneğidir. Ayrıca 

Batı’da gelişmekte olan bilim ve tekniğin yanında pek çok ahlâkî 

davranışın da hayranı olan Âkif siyasî İslâmcılar arasında kendine 

mahsus bir terkibin sahibi olarak görünmektedir.1 

Mehmet Âkif, şair ve fikir insanı kimliği ile yaşadığı 

dönemdeki toplumun problemlerine karşı sorumluluk yüklenmiş 

ve bu anlamda çözüme yönelik uğraşılarda bulunmuştur. Kendi 

toplumunu iyi tahlil eden Âkif, toplumun içinde bulunduğu ve 

onu rahatsız eden temel bazı konulara değinerek şiirlerinde 

belirgin bir biçimde dile getirmiştir.  

2. Mehmet Âkif’in Kur’an Anlayışı 

20. yüzyılın yetiştirmiş olduğu önemli düşünürlerden olan 

Mehmet Âkif Ersoy, yaşadığı dönemin sosyal hayatını iyi bir 

biçimde gözlemleyen ve bu gözlemler neticesinde gördüğü 

problemleri İslamî bir perspektifle çözmeye çalışmıştır. İtikadi 

konularda toplumun yanlış algılarını eleştirel bir biçimde 

değerlendiren Âkif, Kur’an ve Sünnet bağlamında eleştirel ve 

akılcı bir metotla işlemiştir. Onun bu eleştirel ve akılcı yöntem ile 

yaklaşması yaşadığı dünyadan elbetteki bağımsız değildir. 

Yıkılmakta olan bir imparatorluğun toplumsal, siyasal ve 

ekonomik sorunları, ahlaki çözülme, Doğu-Batı arasındaki 

gerilim ve o günün dünyasında bütün ilimlerin metotlarındaki 

sorgulama onun eleştirel-akılcı bir yöntem ile yaklaşmasını 

beraberinde getirmiştir. İtikâdî ve kelamî konularda da bu 

yönteminden ödün vermeden yazılarında ya da vaazlarında 

mutlak şekilde değinmiştir. Bu anlamda itikadî konulardaki 

yanlış fikirlere değinmesi gün yüzüne çıkarılıp üzerinde 

tartışılması gereken bir niteliktedir. Nitekim o eleştirirken aynı 

zamanda olması gereken çözümlerde sunmuştur. Din ve ahlâk 

 
1 M. Orhan Okay-M. Ertuğrul Düzdağ, “Mehemt Âkif Ersoy” Türkiye Diyanet 

Vakfı islam Ansiklopedisi (Ankara:TDV Yayınları, 2003), 28/432-439 



V. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu 

447 

 

arasında çok sıkı bir bağ olduğuna inanan Mehmed Âkif, imanın 

kuvvetli olduğu zaman ahlâkî erdemlerin gelişip yerleşeceğini, 

kalplerde imanın gevşediği dönemlerde ise erdemsizliklerin 

doğacağını belirtmektedir. İslâm dininin bir ahlâk dini olması 

Mehmet Âkif’in üzerinde önemle durduğu bir husustur. Mehmet 

Âkif, ahlâkın temelini İslâm dininin getirdiği ilkeler bağlamında 

düşünür. Din dışında ahlâka temel arayanları tenkit eder. Batı 

karşısında bizi biz yapan, ayırt eden, medeniyet kurduran ruhu, 

bu ahlâkî değerlerde, erdemlerde görür. İslâm dünyasının geri 

kalmışlığı, bu değerlerden uzaklaşmanın, tembellik gibi 

erdemsizliklere düşmenin bir sonucudur. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi problemleri tespit eden Âkif, 

çözüm önerilerini Kur’an ve Sünnet bağlamında yapmaktadır.  

Kur’an değerlendirmesini meşhur “Kur’an’dan alıp ilhamı, Asrın 

idrakine söyletmeliyiz İslamı’” dizesinde görmemiz mümkündür. 

Burada Âkif, yaşadığı zaman dilimine İslam’ı söyletmek çabası 

içerisindedir. Onun geleneksel din anlayışını eleştirirken amacı, 

Kur’an ve Sünnetten uzaklaşan İslam toplumunu tekrar bu iki 

kaynağa döndürerek dini hurafe ve bid’atlerden arındırmaktır. 

Dinin taklit batağından kurtarılması gerektiğini ifade eden Âkif, 

yeni meseleler ile karşılaşıldığında çözüm bulunması gerektiğini 

belirtir. Müslümanların içine düştükleri dini, ahlaki ve kültürel 

yozlaşmadan ve bunların sosyal ve siyasal yansımalarından 

kurtarmaya çalışmak gerekir. Bu nedenle dini anlayışın tekrar 

gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eder. 

İlhamı Kur'an'dan almak isterken, içerisinde bulunduğu ve 

yaşadığı çağınanlayışına İslam’ı söyletir. Eskiyi bırakıp yeniye 

yönelirken zamanın gerçeklerini de göz önüne alarak yeni bir 

duruş sergilemektedir.  

Demek; İslam’ın ancak namı kalmış müslümanlarda; 

Bu yüzdenmiş demek hüsran-ı milli son zamanlarda. 

Eğer çiğnenmemek isterseler seylab-ı eyyama; 
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Rucu’ etsinler artık müslümanlar  Sadr-ı İslam’a1 

Sadr-ı İslama dönmek yani İslamiyet'i temel ve asli 

özellikleri ile yeniden ortaya koyarak, ilhamı Kur'an'dan alarak 

bugüne seslenmek, hakikat perdesi altında dine bulaştırılmış bidat 

ve hurafeleri temizlemektir. Âkif'in söylediği, İslam'ın, 

kaynağından doğru bir şekilde öğrenilmesi ve öğrenilenin de 

süratle hayata geçirilmesidir. Bunu öze dönüş hareketi olarak 

adlandırabiliriz. Âkif, geçmişe dönmek isterken, hem yaşanmış 

olan eski tecrübelerden ders almayı hem de bu tecrübelerden 

hareketle daha ileriye gidebilmenin yollarını aramıştır. "Sadr-ı 

islama dönmek''ten kastı, selefin tecrübesinden yararlanarak 

vahyi, sünneti ve aklı temel alıp, dini alanda ihya veya ıslaha 

imkân tanımaktır. Böylece geçmişte selefin yaptığı gibi yeni 

dönem ve şartlarda, yeni içtihatlar yaparak, dini 

donuklaştırmadan kurtarıp yeniden hayata ikame etmeyi 

önermektedir.2  

Kur'an, dini alandaki farklı anlayış ve uygulamaların bir 

zenginlik belirtisi olarak kabul edilmesini istemektedir. Ancak bu 

farklı anlayış ve uygulamaların zamanla kurumsallaşıp, düşünce 

gelenekleri ve ekoller oluşturmasını, geleneğin kutsallaştırılması 

olarak reddetmekte ve bu durumu şiddetle eleştirmektedir. Âkif 

de "Böyle Gördük dedemizden" lafzıyla kutsallaştırılan geleneği 

şiddetle eleştirmektedir. Âkif, Sırat-ı müstakim'de "Tefsir-i Şerif 

(taklit)" adlı makalesinde Kur'an'dan; "Hem, onlara 'Allah ne 

göndermiş ise ona uyunuz', dendiği zaman, 'biz daha iyi, 

atalarımızı müdavim bulduğumuz şeylere uyarız' derler. Pekala! 

Ya ataları bir şeye akıl erdirememiş, doğru yolu seçmemiş ise 

yine mi uyacaklar?”3 "Hayır, belki onlar, 'biz babalarımızı bu yol 

 
1 Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, nşr. Ertuğrul Düzdağ, (İstanbul:2007), 301. 
2 Ahmet Bağlıoğlu, Mehmet Âkif Ersoy’un Geleneksel Dina Anlayışına 

Eleştirileri “Asrın İdrakine İslam’ı Söyletmek”, Fırat Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 21/1 (2016)(29-45), 32. 
3 Bakara, 2/170. 
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üzerine bulduk, biz onların izini tutarak gidiyoruz' derler. 

Böylece senden önce her ne zaman bir beldeye korkutucu 

(uyarıcı) bir peygamber gönderdiysek, o beldenin zenginleri ve 

ileri gelenleri, 'babalarımızı bu yolda bulduk, biz de onların izine 

uyarak gidiyoruz' dediler''1 ayetlerini delil göstererek dini kör bir 

bilinçle taklit edenleri, yani gelenek-görenek halini almış 

geleneksel dinin hurafelerine takılıp kalanları, Allah'ın tebliğ 

etmiş olduğu hakiketlere karşı gözlerini yumup, kulaklarını 

tıkayanlar olarak görür. Akif’in eleştirdiği bu anlayışın, Kur'an'ın 

başka bir birçok ayetinde eleştiriye tabi tutulduğunu görmekteyiz. 

“Onlara: "Allah'm indirdiğine tabi olun!" dendiği zaman: 

"Hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa, onun ardınca 

gideriz." diyorlar. Ya şeytan· onları cehennem azabma çağırıyor 

idiyse de mi onlara uyacaklar?”2 

Günümüzdeki Müslümanlar, tıpkı Kur'an'ın ifade ettiği gibi 

yeni şeyler duyduklarında doğru ya da yanlışlığını tahlil etmeden 

savunma psikolojisi neticesinde bu duruma "Biz atalanmızdan 

böyle gördük" düşüncesi ile karşı çıkmaktadırlar. 

“Böyle gördük dedemizden!” sesi titrek titrek! 

“Böyle gördük dedemizden!”sözü dinen merdud; 

Acaba saha-i tatbiki neden na-mahdud? 

Çünkü biz bilmiyoruz dini, evet bilseydik, 

Çare yok gösteremezdik bu kadar sersemlik”3 

İslam ümmetinin geri kalmışlığının sebepleri üzerinde 

duran Âkif’e göre temel sebep, Kur’an’ın ruhundan uzaklaşarak 

bunun yerine hurafelerle dolu bir dini yaşamın hâkim olmasıdır. 

Ahlaki bir toplumu hedefleyen Kur’an’ın ilkelerinde uzaklaşan 

müslümanlar, onu ölülere okumak, gaybi haberlere ulaşmak ya da 

 
1 Zuhruf, 43/22-23. 
2 Lokman, 31/22. 
3 Ersoy, Safahat, 158 
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büyü yapmak için dinin temel ilkeleriyle tamamen zıt fiiller için 

kullanmaktadırlar. Ona göre Kur’an; hayat kitabı olup, okunup 

anlaşılması için gönderilmiştir.  

İbret olmaz bize, hergün okuruz ezber de! 

Yoksa Bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde? 

Lafz-ı muhkem yalınız, anlaşılan, kur’an’ın: 

Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mananın; 

Ya açar nazm-ı Celîl’in bakarız yaprağına; 

Yahud üfler geçeriz bir ölünün toprağına; 

İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin, 

Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için!1 

3. Mehmet Âkif’in Kur’an Anlayışı Bağlamında 

Dönemin Ahiret Anlayışına İtirazı 

Yukarıda değinmeye çalıştığımız gibi Âkif, Kur’an’ı 

hayatın merkezinde görmekte ve gördüğü problemleri Kur’an 

merkezli çözmeye çalışmaktadır. İlkeleri ile yaşaması gereken ve 

hayata yön vermesi gereken Kur’an’ın, müslümanlar için başka 

amaçlar adına kullanılmasına itiraz eden Âkif, eleştirilerini 

Kur’an’ın temel inanç noktalarından ve bu dünya hayatı ile 

ilişkide olup bu dünya hayatını düzenleyen Ahiret inancına 

yaklaşımdaki soruna da değinmektedir. 

Kur'an'a göre de insanın hayat gerçekliği, dünya hayatının 

son bulmasıyla sona ermemekte, ölüm ile birlikte ahiret hayatı 

boyutunda devam etmektedir. İnsan hayatı her ne kadar iki 

boyutlu devam etse de bunlar birbirinden kopuk ve ayrılması 

mümkün olmayan bir bütünlük içermektedir. Ölüm ile birlikte 

ortaya çıkan bedenin cansız kalması gerçekliği ile insanın 

yaşadığı hayat boyut değiştirmektedir. İnsanın ilk varlığa geldiği 

ve kendisini kuşatan ölüm öncesi hayatı, 'dünya hayat boyutu', 

ölümden sonra yaşayacağı bilinç ve idrak halinden oluşan hayatı 

 
1 Ersoy, Safahat, 159. 
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da 'ahiret hayat boyutu' olarak ortaya çıkmaktadır. Kur'an’a göre 

bu iki hayat bir bütünlük arzetmektedir. Çünkü dünya hayatında 

gerçekleştirilen eylemler, insanın kimliği ve varlığını 

oluşturmakta ve bu kimlik ve varlık durumuna paralel olarak, 

insanın ahirette da yaşayacağı hayatın niteliğini oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla, birini diğerinden bağımsız düşünemeyeceğimiz bir 

hayat gerçekliği ile karşılaşırız ki, bu, insanın yaşayacağı dünya 

ve ahiret boyutlarının bir bütün olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kur'ana göre bir bütünün iki parçası olarak karşımıza çıkan 

dünya ve ahiret hayatı gerçekliğinin algılanmasında bir 

parçalanma yaşandığında, bu parçalanma insanın eylemlerine 

yansıyarak, çeşitli sosyal, ahlakî ve dinî bunalımlara sebep 

olmakta ve Kur'an'ın önerdiği hayat anlayışı 

gerçekleşmemektedir.1 Âkif de bu perspektiften yola çıkarak 

değerlendirmelerini yapmaktadır. 

Âkif öncelikle dünya hayatı ve ahiret hayatı arasındaki 

zorunlu ilişkiden bahsedip ahiret hayatının varlığını akli olarak 

ispatlamaya çalışmıştır.  

“Eğer maksudu ancak âhiret olsaydı Yezdân’ın;  

Ne hikmet vardı ibdâında hiç yoktan bu dünyanın?  

“Ezel”den ayrılan ruhun nişîmen-gâh-ı bâkîsi  

   “Ebed”ken, yolda eşbâhın niçin olsun mülâkîsi?”2 

Şiirinin devamında da şöyle ifade etmiştir:  

“Cihânın aslı yoktur, çünkü fânidir” diyen sersem,  

Ne der “Öyleyse hilkat pek abes bir şey çıkar” dersem?  

Nedir dünyâya gelmekten garaz, gitmek midir ancak?  

Velev bir anlamak hırsıyla olsun yok mu uğraşmak?”3  

 
1 Ömer Faruk Yavuz, “Kur’an Perspektifinde Dünya-Ahiret Bütünlüğü”, Din 

Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VI/3(2006), (160-200), 160. 
2 Ersoy, Safahat, 288. 
3 Ersoy, Safahat, 289. 
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Bu satırlardan da anlaşılacağı üzere dünya hayatına anlam 

katan ve yaşanılır kılan temel ilke Ahiret hayatının olmasıdır. 

Eğer ahiret anlayışı olmasaydı dünya hayatı pek bir boş ve 

anlamsız olacaktı.  

 “Nihâyet neyse idrâk ettiğin şey ömr-i fâniden;  

Onun bir aynıdır mutlak nasibin ömr-i sânîden.”  

Hatâdır ahiretten beklemek dünyâda her hayrı: 

Öbür dünyâ bu dünyâdan değil, hem hiç değil, ayrı. 

Sen ey sersem ki “üç günlük hayatın hükmü yok” der de, 

Sanırsın umduğun âmâdedir ferdâ-yı mahşerde; 

Ne ekmiştin mahsûl istiyorsun bir de fardâdan? 

Senin meşrû’ olan hakkın: bugün hüsran, yarın hüsran!1 

Ahiret hayatının varlığına şüphe olmadığını ve kişilerin 

dünya hayatında gaflete düşenleri sonsuz hayat için de uyarmıştır.  

“Evet, bir ömr-i sânî var: Değil hilkat abes mâdâm,  

Sen ey Gâfil beşer, âlemde bir te’mîn-i istikbâl  

Edeydim, der çekersin ihtiyârî bir yığın âlâm.  

Eğer üç günlük istikbâl için ferdâyı anmazsan,  

Hederdir, korkarım, dünyâda imrâr ettiğin eyyâm.”  

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı gibi Âkif, ahiretin 

varlığını aklî bir çıkarımla ispatlamaya çalışmış, dünya hayatını 

değersiz görüp tembellik yapan Müslümanları uyarmıştır. Dünya 

ve ahiret hayatının dengesini kuramayan dünyaya gereğinde fazla 

değer verip ahireti unutanları da şiirlerinde unutmamıştır. Ahiret 

hayatının nasıl olduğu üzerinde durmamış halkı ilgilendiren 

kısmını eserlerine almıştır. 2  

Nedir bu meskenetin, sen de bir kımıldasana! 

Niçin kımıldamıyorsun? Niçin? Ne oldu sana? 

 
1 Ersoy, Safahat, 289. 
2 Meral, 20. Yüzyılın ürettiği İtikadi-Kelami Problemlere Mehmet Âkif 

Ersoy’un Bakışı, 50. 
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Niçin mi?  .. “Çünkü bu fani hayata yok meylin! 

Onun neticesidir sa’ye varmıyorsa elin” 

Değil mi?.. Ben de inandım! Hudâ bilir ki yalan! 

Hayata nerden görülmüş senin kadar sarılan! 

Zorun: gebermemek ancak “ölümlü dünya”da 

Değil hakikati, mevtin hayâli rü’yada 

Dikilse karşına, hiç şüphe yok, ödün patlar!1 

Bu dizelerden de anlaşıldığı üzere Âkif, eyleme geçmemek 

ve herhangi bir sorumluluk alamama adına müslüman şahsiyetin 

dünyadan herhangi beklentisinin olmadığını ve ahiret hayatını 

umduğunu ifadesinin bir yalandan ibaret olduğunu gerçekte olan 

ise bu dünya hayatına sıkı bir biçimde bağlanıldığını ve ölümden 

çokça korkulduğunu ifade etmektedir. 

Düşün; hayata feda etmedik elinde ne var? 

Şeref mi, şan mı, şehamet mi, din mi, iman mı? 

Vatan mı, hiss-i hamiyet mi, hak mı vicdan mı? 

Mezar mı, türbe mi, ecdadın kemikleri mi? 

Salîbi sineye çekmiş mesacidin biri mi? 

Ne kaldı vermedin bir çürük hayatın için? 

Çoluk çocuk kesilirken; kadınlar inlerken, 

Zavallılar seni erkek sanır da beklerken; 

Hayâyı, ırzı ekip yol boyunca çırçıplak, 

Kaçarsın, öyle mi, hey kalp adam sıkılmayarak!2 

Dünya hayatına  bağlılığın bütün manevi değerlerin 

önüne geçtiği gibi aynı zamanda bu değerlerin yok sayıldığı bir 

hayatın zillet dolu olduğunu ifade etmiştir. 

Değil ki “dön!” diye binlerce yalvaran geride; 

Dikildi karşına ecdâdının mekabiri de; 

“Yolumda durma kaçarken!”dedin, basıp geçtin 

 
1 Ersoy, Safahat, 240. 
2 Ersoy, Safahat, 240. 
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İşitmedin mi ne söylerdi muhterem ceddin: 

“Zafer ilerdedir oğlum, hucûm edip aşarak, 

Hudûd-i düşmanı, hiç yoksa bir mezâr almak; 

Geçip de ric’ate bin yıl muammer olmaktan  

Hayırlıdır…” ne yaman söz, ne kahraman îman! 

Yazık ki sen şu büyük rûhu şarm-sar ettin: 

Bütün mekabir-i İslâm’ı küfre çiğnettin. 

Birer lisân-ı tazallum uzattı her makber… 

Zavallı taşlara lâkin bakan mı var? Ne gezer! 

Değil mezardaki na’şın enîn-i tel’îni, 

Figânı bunca hayatın çevirmemişti seni! 

Merâmın: ölmeyebilmek, fenâ değil bu karâr… 

Fakat hayât için elzem hayâtı istihkâr. 

Hayât odur ki: Nihayet bahâsı hûn olsun,  

Senin hayât-ı sefîlin: Bahâ-yı nâmûsun! 

Deden ne türlü yaşarmış… Adamsan öyle yaşa: 

“Eğer hümâ-yı zafer konmak istemezse başa, 

Harâm olur sana kuzgun üşürmemek leşine!” 

Nasıl bu sözleri tutmak gelir mi hiç işine? 

Mezelletin o kadar yâr-ı cânısın ki, yazık, 

“Ucunda yoksa ölüm” her belaya göğsün açık.1 

Ahiret hayatının beklentisi içinde olduğunu ifade eden 

müslüman şahsiyetin aslında bundan ne denli uzak olduğunu ve 

aslında istediği şeyin ölümsüz bir yaşam olduğunu ifade ediyor.  

Neden geçsin sefaletlerle, haybetlerle azmânın? 

Neden azmin süreksiz, yokmudur Allah’a îmânın? 

Çalış dünyâda insan ol, elindeyken henüz dünya; 

Öbür dünyâda insanlık değilmiş yağma, gördün ya! 

Dilinden âhiret hiç düşmüyor ey müslüman, lâkin,  

Onun âtıl bir heves mahsûlu idrâkin!2 

 
1 Ersoy, Safahat, 240-241. 
2 Ersoy, Safahat, 289. 
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Akif gibi, imanı mativasyon kaynağı ve hayatın merkezine 

oturtan bir şahsiyetin kendi döneminde gördüğü Allah’a iman ve 

bunun tecellisi olan Ahiret’e imanın sürekli olmayışı 

eleştirilmektedir. Dünya-ahiret bütünlüğünün olması gerektiğini 

düşünen Akif, -ki Kur’ani perspektif bu yöndedir- öbür dünyada 

kazançlı çıkmanın yolu bu dünya da insan Olmak için çaba 

sarfedilmesi gerektiğini ifade eder. Madem dilinden ahirete imanı 

düşürmüyorsun o halde bu iman neden seni harekete geçirmeyip 

atıl bir heves olarak kalmaktadır.  

SONUÇ 

İslam inancının temel esaslarından biri olan ahiret inancı, 

bu dünya hayatının ötesinde bir hayat anlayışını ifade ederek 

hayatın sadece bu dünya ile sınırlı olmadığı inancıdır. Dolayısıyla 

bireysel ve toplumsal hayatı kurgularken kişinin yaptığı bütün iş 

ve eylemlerin ahiret hayatında mutlaka karşısına hesap sorulmak 

üzere çıkacağını söylemekte bu da insanlararası ve toplumlararası 

münasebetlerde daha adil bir yapının oluşmasına hizmet 

etmektedir. Adil bir dünya düzeni için aktif bir biçimde 

müslüman toplumların temelinde bulunması gereken bu akidevi 

inancın gerçek anlamıyla anlaşıldığına dair soru işaretleri elbette 

bulunmaktadır. Genel olarak müslüman toplumlara baktığımızda 

ahiret inancının temel felsefesinden uzak bir görüntü mevcuttur. 

Mehmet Âkif de kendi yaşadığı dönemde Müslüman dünyasının 

hem düşünsel hem de pratikte içine düştüğü çıkmazı görerek 

rahatsızlık duyan ve bu anlamda yoğun bir tefekkür içinde 

bulunarak öncelikli eleştiriyi müslümanların sahip olduğu dini 

anlayışa yapmaktadır. Bu anlayış içerisinde temel felsefesinden 

uzak şekilde yanlış anlaşıldığı için hayata sirayeti de gerçek 

anlamından uzak olan “Ahiret inancı” anlayışını eleştiren Âkif, 

Müslümanların içinde bulunduğu ataletin sebeplerinden biri 

olarak bunu görür. 
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KADIN, YABANCILAŞMA VE MEHMED AKİF 

ERSOY’UN DÜŞÜNCESİNDE KARŞILIĞI 

Ayda KARGAR1 

 

Özet 

Yabancılaşma kavramının ilk akla getirdiği husus Marx ve 

Engels’in konuya ilişkin düşünceleridir. Bu da konunun 

Hıristiyanlığın inanç ve düşünce sınırlarıyla mahdut kaldığı 

intibaını vermektedir. Ancak Çağdaş İranlı düşünce adamı olan 

Ali Şariati’ye göre “yabancılaşma” konusu herhangi bir dinle 

sınırlandırılamayacak kadar evrensel bir olgudur. Söz gelimi 

diğer inançların yanı sıra, İslam Dini’nde bile yabancılaşma 

kavramıyla karşılaşılabilmektedir. Mehmed Akif Ersoy’un 

“millilik”, “milliyet” ve “millet” kavramlarıyla ortaya koyduğu 

yaklaşım tarzı, onun da öz kimlik, benlik şuuru, milli kültür, 

cinsel kimliğin gereklerine uygun bir tavır alış ve manevi aidiyet 

bağlarının korunması hususlarında modernizmin parçalayıcı ve 

yabancılaştırıcı tesirlerine karşı bir “kendi olmaklık” düşüncesini 

seslendirdiği görülmektedir. Oldukça geniş bir yelpazeye yayılan 

“yabancılaşma” mefhumunun özellikle kadın-erkek cinsiyeti 

özelinden çokça konu edildiği görülmektedir. Kadının cinsel 

kimliği, kadının toplumsal rolleri, erkekle sosyal hayatı 

paylaşmadaki konumu vb. pek çok hususiyet, özellikle mezkûr 

konu bağlamında işlenmektedir. Biz de bu çalışmada 

“yabancılaşma”yı kadın kimliği özelinden ve Akif’in millilik 

perspektifi ile sınırlayarak irdelemeye çalışacağız. Tarihsel 

süreçleri incelendiğinde görülmektedir ki, Anaerkil dönemden 

 
1 Dr. Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din 

Bilimleri Bölümü (Din Psikolojisi) ayda.karegar@yahoo.com ORCID: 

0000-0001-9644-6573 GSM: 05347146074 

 



Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı 

458 

 

Ataerkil döneme geçişle birlikte kadının da toplumdaki konumu 

ve değeri değişmeye başlamıştır. Oldukça aşırı uçlar arasında 

gerilen değer algısı, kadının tanrıça vasfı ile ikinci sınıf insan 

vasfı arasında bir konumu belirlemeye varacak kadar zıt 

tezahürler şeklinde süregelmiştir. Adler’e göre, bu durum öyle 

yaygın hale gelmiştir ki uygarlık içerisinde değerli görünen her 

şey eril (erkekçe), daha az değerli ya da gerçekten küçültücü olan 

şeyler ise dişil (kadınca) olarak değerlendirilmiştir. Ancak 

modernizmle birlikte yeni toplumsal sistemlerde kadının sosyal 

konumu üretim ilişkileriyle değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Kadının da içtimai hayatın hemen hemen her alanında boy 

göstermesi ve varlığını kabul ettirmesi dolayısıyla, kadın 

statüsünün erkeğinkine göre daha aşağı olarak görülmesi anlayışı 

giderek zayıflamaya başlamıştır. Bu durum kadının toplumsal 

kimliğini şekillendirirken, yabancılaşma bu kez de kadının cinsel 

bir obje mi, tinsel bir varlık mı olduğu hususunda tartışma 

zeminini körüklemiştir. Kadının artık, bedenine, emeklerine ve 

cinselliğine yabancılaşması kaçınılmaz bir sonuç olarak tezahür 

etmiştir. Biz de bu çalışmada, yabancılaşma konusunu ele alarak, 

kadının konumunu mezkûr kavrama göre incelemek istiyoruz; 

ayrıca kavramın Akif’in düşüncesinde karşılığını, yerini ve 

modern dönemdeki tezahürlerini mukayeseli olarak incelemeyi 

hedefliyoruz. 

Anahtar kelimeler: Mehmed Akif Ersoy, Yabancılaşma, 

Kadın, Millilik Düşüncesi, Modernizm.  

Abstract 

Woman, Alienation and Equivalent in Mehmed Akif's 

Thought 

Ayda KARGAR 

Phd. Student, Ankara University, Faculty of Theology, Department of 

Philosophy and Religious Sciences (Psychology of Religion) 

ay.karegar@yahoo.com ORCID: 0000-0001-9644-6573 GSM: 05347146074 
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The first thing that the concept of alienation brings to 

mind is the thoughts of Marx and Engels on the subject. This 

gives the impression that the subject is limited by the boundaries 

of belief and thought of Christianity. However, according to Ali 

Shariati, a contemporary Iranian thinker, the issue of "alienation" 

is too universal a phenomenon to be limited to any religion. For 

instance, the concept of alienation can be encountered even in 

Islam, among other beliefs. Mehmed Akif Ersoy's approach with 

the concepts of "nationality", "nationality" and "nation", and his 

approach to self-identity, self-consciousness, national culture, 

taking an attitude in accordance with the requirements of sexual 

identity and preserving the ties of spiritual belonging are the 

disintegrating and alienating of modernism. voices an idea of 

“being oneself” against its influences. It is seen that the concept 

of "alienation", which spreads over a wide range, is discussed a 

lot, especially in terms of male-female gender. The sexual identity 

of women, the social roles of women, their position in sharing 

social life with men, etc. many features are handled especially in 

the context of the aforementioned subject. In this study, we will 

try to scrutinize "alienation" in terms of female identity and by 

limiting it to Akif's perspective of nationality. When the historical 

processes are examined, it is seen that with the transition from the 

Matriarchal period to the Patriarchal period, the position and 

value of women in society began to change. The perception of 
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value, stretched between rather extreme extremes, continued with 

such contradictory manifestations as to determine a position 

between the woman's goddess character and her second-class 

human character. According to Adler, this situation has become 

so common that in civilization everything that seems valuable is 

considered masculine (manly), and anything less valuable or truly 

degrading is considered feminine (feminine). However, with 

modernism, the social position of women in new social systems 

began to be evaluated in terms of production relations. Since 

women also appear in almost every field of social life and have 

their existence accepted, the understanding of women's status as 

being inferior to men's has begun to weaken gradually. While this 

situation shapes the social identity of women, this time alienation 

has fueled the debate on whether women are a sexual object or a 

spiritual being. The alienation of women from her body, labor and 

sexuality has emerged as an inevitable result. In this study, we 

want to examine the position of women in terms of the 

aforementioned concept by addressing the issue of alienation; In 

addition, we aim to comparatively examine the equivalent of the 

concept in Akif's thought, its place and its manifestations in the 

modern period. 

Key words: Mehmed Akif Ersoy, Alienation, Women, 

Nationalism, Modernism. 

1-Yabancılaşma Nedir?  
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Yabancılaşma, insanı kendi etkinliğinin ürünlerine, içinde 

yaşadığı doğaya, kendine, kendi doğasına, öteki insanlara 

yabancılaştıran eylem1 olarak tanımlanmamaktadır. Esasen 

yabancılaşma kavramı ile ifade edilmek istenen husus neredeyse 

insanlık tarihi ile özdeştir. Söz gelimi Âdem ve Hava’nın 

cennetten kovulmasıyla birlikte insanın hem kendisine hem de 

Yaratana karşı bir yabancılaşma serüveninin başlangıcına da 

tanıklık etmiştir denebilir.2 Yabancılaşmanın tek boyutlu değil, 

çok yönlü tezahürlerinin olduğu zikredilmelidir. Yukarıda 

belirtilen başlangıç örnekliği yanı sıra, insan kendi ürettiğini 

kutsallaştırması da esasen hem o ürüne hem de verdiği emeğe 

yabancılaşmanın farklı tezahürü olarak değerlendirilebilir. Hatta 

insanın ilk defa bu şekilde kendine yabancılaşmaya başladığı ileri 

sürülebilir.3  

Yabancılaşma aslında bir tür uzaklaşmaktır, bu bir şeyden, 

bir yerden, bir süreçten, bir insandan hatta kendinden uzaklaşmak 

olarak da anlaşılabilir. Bu doğrultuda, bireyin kendi işine, sahip 

olduğu kültüre, sosyal ortama, ekonomiye ve bunun gibi binlerce 

şeye yabancılaşması söz konusudur. Bu sebeplerden dolayı 

yabancılaşmanın kadimden moderne kadar insan hayatının her 

döneminde belirdiği ve önemli bir rol aldığı kabul edilir.  Nitekim 

Marx’ın yabancılaşmayı, insanın çevresine sahip ve egemen 

olmamasından ziyade, çevrenin, doğanın, diğer insanların ve 

ferdin kendi öz varlığına yabancı kalması4 olarak 

değerlendirmesi, zikredilen görüşe katkı sunar. Marx’ın 

 
1 Karl Marx, (2010), Yabancılaşma, çev. Barışta Erdost, Sol Yayınları, Ankara 

2010, s. 31-33, 65-66.  
2 N. Derya Özler Ergun, – Meltem Dirican (Özçınar), (2015) “Örgütlerde 

Yabancılaşma İle Tükenmişlik Sendromu Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye 

Yönelik Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

S. 39. 
3 Barlas Tolan, (1981), Çağdaş Toplumun Bunalımı Anomi ve Yabancılaşma, 

2. Baskı, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Ankara, s. 142-153 
4 Tolan, Çağdaş Toplumun Bunalımı Anomi ve Yabancılaşma, s. 142-143. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4781/65920#article-authors-list
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yabancılaşmayı yine aynı bağlamda dört kategoride 

değerlendirmesi de bu yaklaşımı destekler mahiyettedir. Marx 

bunu; emeğe yabancılaşma, işçinin kendi işine yabancılaşması, 

doğaya yabancılaşma ve insanın kendine yabancılaşması şeklinde 

ortaya koyar.1  

Bir diğer yabancılaşma yaklaşımı ise olanın doğal seyrinin 

dışardan bir müdahale ile bozulması şeklindedir. Nitekim 

Rousseau‘nun yabancılaşmaya bakışı bu minvaldedir. Ona göre, 

insanlar kendi doğal yaşamların toplumsallaşmak uğruna 

bozdular. Tek başına ve özgür bir şekilde yaşayan insan 

toplumsal yaşama katılmakla ilk olarak özgürlüğünü kaybetmeye 

başladı ve böylelikle yabancılaşmaya doğru ilk adımı da atmış 

oldu. Toplu şekilde yaşamak için büyük bedeller ödemek zorunda 

kaldı. Bu bedellerden biri ise yaşadığı toplumda eşitsizliğe veya 

adalete uygun olmayan bir muameleye maruz kalması olarak 

değerlendirilebilir. Toplumdan kültüre, inançtan cinsiyete pek 

çok faktör söz konusu eşitsizlik ve adaletsizliğin tezahüründe 

sadece derece farkını gösterir. Tüm bunlara rağmen eşitsiz ve adil 

olmayan bir muameleye tarihsel süreçte genel olarak en çok 

kadınların maruz kaldığı görüşür. Kadınlara cinsiyetlerinden 

dolayı genellikle erkeklerden daha düşük bir statü verildiği 

görülür.  

2-Kadın ve Yabancılaşma İlişkisi Nasıl Kurulabilir? 

Ataerkil toplumlar başta olmak üzere tarihte yer almış 

toplumların pek çoğunda, negatif bir ayrımcılığa ve aşitsiz-

adaletsiz bir muameleye maruz bırakılanların kadınlar olduğu 

görülmektedir. Bu durum kadınlar için sonradan belirlenmiş acı 

bir kader olarak değerlendirilmektedir. Oysa cinsiyetlerin 

farklılığı bir bütünün eşit parçaları olarak ve birbirilerinin 

tamamlayıcı unsurları olarak anlaşılmak durumundadır. Bir başka 

 
1 Marx, Yabancılaşma, s. 31-33, 65-66.  
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ifadeyle fiziksel bedenlerin toplumsal bedenlere dönüşmesinde 

en önemli etkenlerden biri cinsiyetler1 olmasına rağmen söz 

konusu gerçekliğin sistematik olarak egale edildiği 

gözlenmektedir.  Oysa cinsiyet esasen doğrudan üreme fiili ve 

üreme organı ile ilişkili biyolojik bir hadisedir. Ne var ki 

toplumsal anlam yüklemeler dolayısıyla doğal olan bir hadise 

daha başka bir değer küresinin parçasına dönüşmektedir. Söz 

gelimi çocuk dünyaya geldiği anda biyolojik özellikleri 

dolayısıyla değer ve rolü de yine toplum tarafından 

belirlenmektedir.2 Söz konusu cinsiyet meselesi mevzu 

bahsedilirken ilkin sadece biyolojik konuya dair bir 

değerlendirme yapıldığı düşünülmektedir. Oysa mezkûr kavram 

ile bir toplumsal cinsiyete ve dolayısıyla “Psikososyal” konulara 

da işaret edilmektedir.  

Psikososyal sorunlardan kabul edilen toplumsal cinsiyet 

meselesi, erkelere ve kadınlara yüklenen roller ile sorumluluk ve 

beklentileri ifade eder. Zira kadınların erkeklerin denetim ve 

otoritesi altında bulunduğu ataerkil toplumlarda –anlaşıldığı 

üzere- roller erkeklerin dünyasına göre dağıtılır. Erkeğin üstün 

konumu bir kesinliğe sahip iken kadının konumunda belirsizlikler 

söz konusudur. Söz konusu belirsizlik kadına iki aşırı uç noktadan 

yaklaşılmasından kaynaklanmaktadır. Bir taraftan ailenin ve 

toplumun şeref, haysiyet, namus ve onurunu simgelediği kabul 

edilen kadın, bir diğer taraftan da bir cinsel obje ve bir nesne gibi 

muamele görebilmektedir.3 Bu belirsiz tavır alışın yaygın 

 
1 Büşra Öztekin, (2020), Tehlikeli Oyunlarda Toplumsal Cinsiyet Ve Erkeklik 

Algısı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Ve Edebiyat Programı, 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, s. 5-6. 
2 Burcu Altın, (2014), Kadınlarda Benimsenen Cinsiyet Rollerine Göre Kişilik 

Özelliklerinin İncelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, s. 1-

3. 
3 Nira Yuval Davis, (2014 ), Cinsiyet ve Millet, çev. Ayşin Bektaş, İletişim 

Yayınları, Baskı 4, İstanbul, ss. 33-48, 94-97, 124-125, 187, 214. 
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görülmesi dolayısıyla ataerkil toplumlarda kadınlar kendilerine 

yabancılaşmaktadırlar. Bu durum beraberinde kadının davranış, 

hareket, giyim, eğitim, kariyer ve daha başka alanlarda sürekli bir 

kısıtlanma ve baskıyı da getirmektedir.  

Toplum kadından itaat etmesini, eşine hizmet etmesini, 

çocuk doğurup annelik görevini yerine getirmesini, özetle 

kendinin yani toplumun çizdiği çerçevede hareket etmesini ve 

kendisinden beklentileri yerine getirmesini ister. Kadının 

isteklerinin değil, toplumun istek ve beklentilerinin öncelendiği 

veya önemsendiği söz konusu tavır, kadını kendi ruhuna, 

bedenine, düşüncelerine, özel doğasına ve şahsiyetine de 

yabancılaştırmaktadır. Nitekim Rousseau’nun düşüncesine göre 

de yabancılaşma mevcut doğallığın bozulması durumudur.  

3-Mehmed Akif Ersoy’un Düşüncesinde Yabancılaşma 

Nasıl Bir Karşılık Bulur? 

Mehmed Akif Ersoy’un şiir, nesir vb. kaleme aldığı 

yazılarına bakıldığında, söz konusu metinleri üzerinden de 

düşünceleri incelediğinde onun her şekilde sömürüye, 

sömürgeciliğe, öykünmeciliğe, kökünden uzaklaşmaya karşı 

olduğu görülmektedir.1 Sömürü ve sömürgecilik kavramlarının 

da anlamca yabancılaşma kavramıyla bağdaştırabilir olduğunu 

değerlendirmekteyiz. Bir insanın emeğini sömürmek, bir insanın 

özgürlüğünü sömürmek, bir insanın işini sömürmek, bir bireyin 

cinsiyetini sömürmek aynı zamanda o insanın ruhunu, 

düşüncesini, insanlığını sömürmek olup bu durum tam anlamıyla 

yabancılaşma/yabancılaştırma kapsamında değerlendirilmesi 

gereken hususiyetlere racidir.  

Ersoy’un şiddetle karşı çıktığı konuların başında da 

başkasına benzemek, başkası gibi olmaya çalışmak, katı bir 

 
1 Hasan Arslan, (2014), “Mehmet Akif Ersoy’un Şahsiyeti ve Millî 

Mücadeledeki Rolü”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 117-150, S. 18, Bahar 

2014/5(1), s. 118-123. 
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tutuculukla ve kritik etmeden öykünmek hususiyetlerinin geldiği 

görülmektedir.1 Sürekli kendi toplumun gençliğine öz kimlik, 

millî ve manevî değerler ile kadim ecdadın yadigârını hatırlatan 

Ersoy’a göre, söz konusu değerlerin unutulması kendi 

olmamaklık hali olup bu da bir yabancılaşma durumudur2  

Ersoy’un düşüncelerini incelediğimizde karşılaştığımız bir 

diğer önemli husus ise millet ve milliyetçilik kavramına 

yaklaşımıdır. Esasen dikkat edildiğinde mezkûr kavram ve 

konuların birbirinden ayrı olmadığını, bilakis birbiri ile güçlü bir 

şekilde ilişkili olduğunu fark edebiliriz. Ersoy’un, milliyetçilik, 

ümmet ve din düşüncelerini birbirine yaklaştırmaya çalıştığını 

görmekteyiz.3 Yanı sıra modernleşmeyi de doğru bir şekilde ve 

amacına uygun olarak toplum ve kültüre uygunluk esasına göre 

değerlendirdiğini görürüz. Ona göre toplum hem modernleşebilir 

hem de dini inancını, kültürel dokusunu kaybetmeden bir 

medenileşme sürecini sürdürebilir. Ona göre, ayrıştırmadan, 

ötekileştirmeden, dışlamadan, aşağılamadan, yabancılaşmaya 

düşmeden de bilinçli bir şekilde fert ve toplum olarak global 

yaşama katılım sağlamak pek ala mümkündür. 
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AKİF’TE TOPLUM DÜZENİ VE ŞEBÂB-I 

MÜNEVVERLER’İN ROLÜ 

Sinan DOĞAN1 

 

Özet 

Mehmet Âkif Ersoy, sosyolojik, psikolojik, tarihsel 

çözümlemelerle, geçmişi, felsefeyi ve kültür mirasını 

duyumsayarak yaşadığı ve konumlandırdığı ideal toplum 

düzenini gerçekleştirme tahayyülüne sahipti. Toplumun mevcut 

yapısı, kozmik evren gibi, sosyal yaşamın gerçekleşmesinde 

engeldi. Âkif,  tarihi ve kültürel ideal toplum düzenini ile insan 

ve toplumu hakikate ulaşmasını gerçekleştirmektir Âkif, dine, 

sosyolojik anlamını aşan ve toplumu her yönüyle yönlendirecek, 

biçimlendirecek ve yönetecek anlamlar yüklemiştir. Âkif’te 

ortaya çıkan duygular, cemiyetçilik temele dayanmaktadır. 

Âkif’te cemiyetçilik anlayışı, Tarihi referansla birlikte İslam’ın 

ana kaynaklarından esin alarak, asrın bilimsel gerçeklerini 

kavrayıp, çağın idrakine taşımak suretiyle meydan gelecek 

toplumsal düzene dayanmaktadır. Sosyal mühendislik projesi 

olan ideal toplum düzenin önündeki engel, cehâletin neden 

olduğu batıl inançlar ve hurafelerdir. Toplumu uyarma ve 

aydınlatma; görevi, “cehalet” hastalığını “ma’rifet ve fazilet gibi 

iki kudret”le tedavi etmek şeklinde tezahür etmektedir. Ma'rifet, 

ilk önce, topluma saadet verecek tüm sebepleri oluşturmaktır. 

“Şebâb-ı Münevver”ler, fazileti kullanarak, milletin ruhî, manevî 

ve fikrî yükselişini gerçekleştirmektir. Amacından uzaklaştırılmış 

kader, tevekkül inancı ve saptırılmış dünyayı hiçe sayma, 

toplumda durgunluğun ve zillet ve esaretin başlangıcıdır. Zillet ve 

esaretten kurtulması, halk tabakasının idrakini yükseltilmesine 

bağlıdır. Bu nedenle Âkif, İdeal toplum düzenin 

 
1MEB.Uzman, s.sinan1339@hotmail.com 
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gerçekleştirilmesinde, ruh ve ahlâk alanında inkılâp düşüncesine 

sahiptir. Akif’te inkılâp düşüncesi; düşüncede ve devlette, sanatta 

ve ahlâkta inkılâp… asrın idrâkinde İslâm ve dönemin arasındaki 

ilişkiyi yeniden tesis etmektir. Zafer ileridedir, hücuma geçmek 

ve engelleri aşmak, kahraman bir imanın göstergesidir. Âkif’in 

ideal toplum düzeninde yetişecek “Şebâb-ı Münevver”ler, İnsan-

bilgi-eylem rasyonelliğin temsilcileridir. Özü iyi kavranmış bir 

İslâmiyet ve bilimle güçlendirilmiş yenileşme ve ilerleme 

kavramlarının, İnsan-bilgi-eylem rasyonelliği ile birleştirilmesi, 

İdeal toplumun düzenin ruhunu oluşturmaktadır. Dini irade ile 

milli iradenin birbirini besleyecek şekilde birleştirilmesi 

suretiyle, toplumun geçmişindeki güçlü dinamiklerini ortaya 

çıkarmak, bu dinamiklerle toplumu inşa etmektir. Din tarafından 

biçimlendirilen gelenekler, ideal toplum düzenin zeminidir Din, 

millet ve vatan kavramlar, merkezî bir konuma sahiptir. Tarihsel 

süreçte ‘geçmişin mevcut zaman ile kesiştiği noktada yaşar ve 

geleceğe de bu bilinçle yön verme çabasındadır.  Tarih referans 

yapılmakla birlikte İslam’ın tarihsel birikiminden doğan tecrübe-

bilgi hazinesi, merkezi konumu taçlandırmaktadır. Âkif’te 

toplumsal düzen ve toplumsal düzeni gerçekleştirecek Şebâb-ı 

Münevver”lerin rolü ve etkisinin temellendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler; Mehmet Âkif Ersoy, Kültür, 

Sosyoloji, Şebâb-ı Münevver, Ma’rifet 

   

  

THE SOCIAL ORDER AND THE ROLE OF ŞEBÂB-

I MÜNEVVERLER IN AKIF’S THOUGHT 

 

Abstract 
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  Mehmet Âkif Ersoy had the imagination of realizing the 

ideal social order in which he lived and positioned by sensing the 

past, philosophy and cultural heritage with sociological, 

psychological and historical analyses. The existing structure of 

society, like the cosmic universe, was an obstacle to the 

realization of social life. Âkif fought for the historical and cultural 

ideal social order he wanted to realize, in the intellectual and 

political field. Âkif has attributed meanings to religion that go 

beyond its sociological meaning and that will direct, shape and 

govern the society in every aspect. The emotions that arise in Âkif 

are based on socialism. The understanding of socialism in Âkif is 

based on the social order that will emerge by grasping the 

scientific facts of the century and bringing them to the 

understanding of the age, taking inspiration from the main 

sources of Islam together with the historical reference. The 

obstacle to the ideal social order, which is a social engineering 

project, is the superstitions and superstitions caused by ignorance. 

Warning and enlightening the society; Its mission manifests itself 

as curing the disease of "ignorance" with "two powers, such as 

ingenuity and virtue". Ingenuity, first of all, is to create all the 

causes that will bring happiness to the society. “Shabab-i 

Münevver” is to realize the spiritual, spiritual and intellectual rise 

of the nation by using virtue.Destiny that has been removed from 

its purpose, belief in tawakkul and disregarding the perverted 

world are the beginning of stagnation, humiliation and captivity 

in society.Getting rid of humiliation and captivity depends on 

raising the awareness of the people.For this reason, Âkif has the 

idea of revolution in the field of spirit and morality in the 

realization of the ideal social order.The idea of revolution in Akif; 

A revolution in thought and state, in art and morality... is to re-

establish the relationship between Islam and the period in the 

understanding of the century. “Victory is ahead, attacking and 

overcoming obstacles is a sign of heroic faith. “Şebâb-ı 
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Münevver” who will grow up in Akif's ideal social order are the 

representatives of human-knowledge-action rationality. The 

combination of a well-understood Islam and the concepts of 

innovation and progress strengthened by science, with the 

rationality of human-knowledge-action, constitutes the spirit of 

the ideal society. By combining the religious will and the national 

will to feed each other, it is to reveal the powerful dynamics of 

the society in the past and to build the society with these 

dynamics. Traditions shaped by religion are the basis of the ideal 

social order Concepts of religion, nation and homeland occupy a 

central position. In the historical process, he lives at the point 

where the past intersects with the present time and tries to direct 

the future with this awareness. Although history is referenced, the 

wealth of experience and knowledge arising from the historical 

accumulation of Islam crowns the central position. It is aimed to 

ground the role and influence of the Şebâb-ı Münevver who will 

realize the social order and social order in Âkif. 

 Key Words: Mehmet Akif Ersoy, Culture, Sociology, 

Shabab-i Munevver, Ingenuity 

 

GİRİŞ 

Ȃkif’e göre fikir kaynağı, bizzat toplum ve toplumda 

yaşayan düşüncedir.1  Kendisine has aydın duyarlılığıyla, 

toplumsal sorunları dert edinen, bunlara İslâmî metotlarla çözüm 

arayan Âkif, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e uzanan dönemde 

bağımsız şahsiyetinden ve davasından asla ödün vermemiş, 

yılgınlığa düşmemiş; aksine mücadele azmini hep diri tutmuştur. 

Âkif’in en büyük hassasiyeti din, millet ve vatan kavramları 

olmuştur. Mehmet Akif’in düşünce dünyasında din ve millet 

 
1 Sezai Karakoç, Mehmet Akif, (İstanbul: Diriliş Yayınları, 1979), 21 
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kavramları, merkezî bir konuma sahiptir. Mehmed Âkif, 

merkezine aldığı konularda çalışmalarını, millet çapında bir 

tefekküre kadar gitmiştir. 

Milletlerin karanlık devreleri ve felaketli günleri 

olagelmiştir. Milli birliğin sarsıldığı bu gibi durumlarda, onları 

birleştiren, aşk, iman ve heyecan veren üstadlara, fikir, mücadele 

ve iman adamlarına ihtiyaç vardır.1  Âkif, yaşadığı toplumunda 

milli ve ilâhi duyguları terennüm etmiş birer mütefekkirdir. 

Ȃkif’in en önemli ortak özelliği, yaşadığı topluma önder ve 

model olmasıdır. Ȃkif, didaktik hüviyetleri ile toplumun yol 

göstericidir. Daha temiz bir yaşamı özleyen, geçmişin şerefli 

tarihine bağlı, gelecek kuşaklarının mutluluğu için çalışan samimi 

söz ustasıdır. Ȃkif, Hakkın ve İslâm’ın mücadelesinde heyecanı 

hiç kaybetmemiş, insalara da hep heyecan aşılamıştır. Ȃkif’in 

iman-kültürel mücadelesini, içerisinde yaşadıkları dönemin 

sosyo-kültürel, sosyo-politik şartları şekillendirmiştir. Bu 

bağlamda, motifler üzerinde yoğunlaşmış, cemiyeti uykularından 

uyandırmış, onlara irade ve güç bahşetmiş, eski izzet ve 

şereflerine kavuşmaları için faaliyete geçirmiş aksiyoner birer 

âlim fonksiyonunu icra etmişdir. 

İnsan, varoluşundan bu yana ideali arayan ve idealleri 

uğrunda yaşamını devam ettiren bir varlıktır. İdeale ulaşma 

tutkusu, her milletin tarihinde farklı yansımalara neden olur. 

Toplumlar için önemli olan değerleri tek bir insanda toplama 

arzusu, milletleri ideal insan-toplum tipi oluşturmaya 

yönlendirmiştir. Ȃkif’te, gelecek nesiller için arzuladığı ideal bir 

gençlik portresi çizdiğini de görmek mümkündür. Âkif, gelecek 

için hayal ettiği gençliği “Asım’ın Nesli” olarak sembolize 

etmiştir. Asım’ın şahsında, topluma model ve önder olacak 

 
1 Kazım Yetiş, Akifin Yetiştiği ve Rol Aldığı Devir", Süleyman Yalçın ve 

Arkadaşları Mehmed Ȃkif'i Anlatıyorlar, (İstanbul: Doğuş Matbaacılık, 

1968), 32; Mehmet Akif Ersoy, Safahat, (İstanbul: İnkılap ve Aka Basımevi, 

1977) 
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Şebâb-ı Munevver’in,  fikri zeminini oluşturmuştur. Şebâb-ı 

Munevverler,Âkif’in  tahayyül ettiği insan-toplum düzeninin 

kültürel taşıyıcılarıdır.Makalemizle,bu konuda 

düşüncelerin,somutlaştırılması amaçlanmıştır. 

1. Akif’te Dini Hayat 

Gazâlî’nin kudreti önünde eğilen1Akif’i, ideal âlemi 

arayışının en kuvvetli terennümlerine ve bunun için mistik bir 

ruhun feryatlarına sarılmış olarak buluruz.2 İbn Rüşd, İbn-i Sînâ 

,Gazâlî, Akif’in fikirlerinde yer bulduğu gibi,toplumu bu 

bilginlere yönlendirmiştir.3 Akif, "Gece, Hicran ve Secde" 

şiirlerinde vahdet-i vücut felsefesini şiirleştirmiş ve adeta burada 

mistik şahsiyete bürünmüştür. O, burada Allah'a olan derin 

özlemini anlatıyor, onu görmemenin hasretiyle yandığına işaret 

ediyor. Âkif’in bu şiirleri, onun içine düştüğü yeissin verdiği 

ıstıraptan kurtulmak için, maddi varlığından nasıl uzaklaşmaya 

çalıştığını ve bir derviş edasına büründüğünü göstermektedir.4 

Bütün mesele, kaygı ve ıstırabı anlamlı ve amaçlı eyleme 

dönüştürülmesidir. Kaygı ve ıstıraba dönüşmeyen hiçbir fikir, 

“benliğini aşan dış dünyada, anlamlı ve amaçlı eylemi” inşa 

edemez. Kaygı ve ıstırap, ebedî olana yönelen insanın hakikate 

ulaşma yolculuğudur. Bu yolculuk her aşamada, yeni bir müteal 

ilişkiyi keşfederek hayata dönmek ve, insanı ve toplumu kuşatan 

kötülüklere karşı mücadele etmektir. Mistik gücüyle lirik ve 

didaktik yöntemiyle toplumu inşa etmektir. 

Ȃkif, gözlerinin Allah Teâlâ’dan başkasını görmemesini, 

vecde gelip âlem-i kesretten uzaklaşarak, âlem-i vahdete 

 
1 Edip Eşref, Mehmet Akif- Hayatı Eserleri ve Yetmiş Muharirin Yazıları, 

İstanbul: Sebilürreşad Neşriyatı, 1962), 331; Önder M. Önder, (1987) 

"Mehmet Akif ve Muhammed ikbal", Milli Kültür, 57, (1962), 53 
2 Nurettin Topçu, Mehmet Âkif, (İstanbul: Hareket Yayınları, 1970), 32, 33 
3 Ersoy, Safâhat, 381 
4 F.Tansel-, A.Tansel. Mehmed Âkif Hayati ve Eserleri. İstanbul: İrfan 

Yayınevi, 1973, 129) 
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dalmasını, halkın değil, herşeyin yaratıcısı olan Halik’ın 

müşahede edilmesini istemektedir:1 Safâhat’ta işlenen konularda, 

baskın İslâmî unsur ile birlikte milli unsurkullanıldığı için, halk 

arasında kutsi bir anlam kazanmıştır.2 Safâhat’ta evrensel 

öğretileri sadece Türk âlemi için değil, kaos ortamındaki 

günümüz İslam Dünyası’na derman olma özelliği taşıyan en 

uygun reçetedir. Âkif’in mücadelesi, İslâm anlayışını, İslâm’ı 

Türklere anlatma ve öğretme yöntemini, topluma rehberliğini, 

topluma açık yönünü, olaylara bakış açısını yansıtmaktadır. 

Safâhat’ta toplumsal konulara “sosyolojik” bir bakış açısıyla 

yaklaştığının işaretlerini bulmak mümkündür. Âkif’te, İslâm’ı, 

Türklerin anlayışına, kültürüne, toplumsal durumuna uygun bir 

biçimde sunmanın dikkat çekici bir örneklerini vermiştir.Dini 

anlama ve yaşama hadisesi, statik bir olgu olmayıp, kendi içinde 

derinleşen dinamik bir yapı arz eder. Akif’te, şahsiyet ve 

düşüncesinin harekât noktasını ve ideallerinin ufkunu Hz. 

Muhammed oluşturmaktadır. 

Âkif, ayet ve hadislerdeki ince manaları, mistik gücüyle 

lirik ve didaktik yöntemiyle toplum inşasını gerçekleştirecek 

Kur’an ve sünnete vakıf birer âlimdir. Aynı zamanda, atıfta 

bulunduğu ayet ve hadisleri hikmet temelli yorumlamak için, 

kendine özgü bir metoda sahip olan nadide şahsiyettir. Âkif, 

üzerinden yaşadığı coğrafyayı, kendi irfanı üzerinden tanımlamış 

ve anlamlandırmıştır. Mekân-irfan ilişkisi, bilginin varlık alanı 

oluşturduğu için mesajı kitleler, zihnen ve ruhen algılar.3 Mekân-

irfan ilişkisi olmadığı zaman, bilginin belirsizliği, mekânın da 

yetimiyle karşı karşıya kalır. Bir şekilde irfân-mekân ilişkisiyle 

 
1 Ersoy, Safâhat, 160)  
2 Fuat. Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, (Ankara: Diyânet İşleri 

Başkanlığı Yayınları.1993), 164 
3 Taşğın A. Dediği Sultan ve Menakıbı: Konya ve Çevresinde Alevi Bektaşi 

Dede lerinin İzleri: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 66, 

(2013) 
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kurgulanan ve inşa edilen bilgi, iktidarın bütün imkânı ve 

desteğiyle yerleşik gelir. Akif’ irfân-mekân ilişkisinden doğan 

kurulu kavramsal alanı ile bu alanı oluşturan parçaların birinden 

diğerine aktarılan anlamlar dünyası arasındaki ilişki 

kurulmaktadır. Oluşturulan bu ilişkiler ağı ile insan-Tanrı-mekân 

sevgi ve gücü kazandırılmıştır. 

Maddi varlığından uzaklaşarak, ideal âlemi arama arayışını, 

Âkif’in Hasan Basri Bey’e verdiği cevabında,’’asıl vadim’budur 

’şeklindeki cevabı doğrulamaktadır.1 Hakikata ulaşmak için, din 

ahkâmlarına sıkı sarılmalı, Allah’ı sevmeli, tüm güç ve vücudunu 

bu amaca doğru yönlendirebilmelidir.2 Âkif, hakikat arayışının 

sonunda elde ettiği mistik gücü, cem'iyet-i beşeriyyeye hizmet 

için kullanmıştır.3 Âkif, Gölgeler’deki son şiirlerinde, vahdet-i 

şühud mertebesine ulaştığı4 söylenebilir. Âkif’te Mâbedini 

(kalbini) zahir şeylerden temizleme ve ilimle irfânla süsleme 

çabası,”5 mutasavvıfların kalbe atfettiği önemle, kalp tasfiyesi ile 

ilgili fikirlerini yansıtmaktadır.   

Âkif varlığını, Mutlak Varlık ile birleştirilmesinde, 

ibadetleri vasıta olarak görmesi, Akif’te tasavvufi halini6 

yansıtmaktadır.  Kur’an ile hayat arasındaki ilişkiyi rasyonel bir 

zemine oturtan din yorumunu da yansıtır.7 Âkif, mesuliyet ideal 

arayışını, zihnine didaktik bir karakter kazandırmasını, uzlet 

 
1 Kolektif, Ahmet Yesevî ve Divân-ı Hikmet-Edip Ahmet ve Atabetü’l 

Hakâyık, (Türkiye: Toker Yayınları. 2012), 161 
2 Kolektif, Akademik, 161 
3 H.B.Çantay, Akifname(Mehmet Ȃkif), (İstanbul: Burçak Yayınları, 1966), 

261;İsmail Kara, 'islâmcı Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik Değeri Üzerine 

Birkaç Not", İslâmiyât, IV, 4, (2001), 45 
4 Ersoy, Safâhat, 490; Topçu, Mehmet Akif, 64-65 
5 Edip, Mehmet Âkif, 1, 165 
6 M.Cemal Kutay, Ölümünün 50. Yilında Mehmed Âkif, (Ankara: Türkiye İş 

Bankası Yayınları, 1986), 213 
7 S.Kutlu, İmam Mâturîdî, Ahmet Yesevî, Yunus Emre’de Ortak Değerler: 

İnsan, Akıl-İlim ve Vatan, Yunus Emre Bildiriler, Eskişehir, (2013), 50-57 
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dönemini, mistik gücünü, insan ve milletine kemal derecesinde 

hizmet etme anlayışını, ideal âlemin arayışı ve terennümlerini 

‘’Safâhat’a’’ yansıtmıştır.1 İslâm-millet adlı iki düşünce, 

Safâhat’ta iç içe olarak birbirini tamamlar.”2 Tasavvufı 

kavramlardan bir kısmını benimsemiş, şiirlerinde kullanmıştır.3 

Kur’an, ferdin iç dünyasını mükemmel biçimde inşa 

etmektedir. Safâhat’ta manevi derinliğe sahip içe dönük insan 

oluşturma çabası yer almaktadır.’’4 İnsanın manevi vasıf 

dokusuna ilişkin betimlemelerin yanı sıra toplumsal boyutu 

işlemektedir. Âkif, bir çeşit erginleştirme süreci yöntemi ile hem 

de “hikmetleriyle” Türk topluluklarını meydana getiren 

insanların, manevi vasıf dokusunu geliştirmeye yönelik önlemleri 

ve ilkeleri ön plana çıkartmayı başaran bilgedir. Safâhat’ta dile 

gelen hakikatler, insanın gerçek manada tekâmül edebilmesinin 

icaplarını göstermektedir. Bundan dolayı, hakikatler, İslam 

dünyasına hitap edilmekte olup, Türk-İslam toplumlarını 

birleştirici gücü olabilecek özelliğini taşımasıdır. Âkif’in, kültür 

ve seciyesini de Kur'an oluşturmaktadır.5Yegâne bir meslek, 

itikad ve dünya görüşü etrafından binlerce insanları birleştirmek 

ve halis, hayırlı işlere yönlendirmektir. Akif ve yegâne bir meslek 

olarak görevlerini icra ettiği söylenebilir. 

Âkif’in tarikat-şerâit-hakikat kapsamında, eleştireye 

yönelik değerlendirmelerden dolayı,6 Âkif’in hayatında tasavvufî 

yoktur şeklindeki iddia doğruyu yansıtmamaktadır. İslâm 

 
1 Topçu, Mehmet Âkif, 32-33  
2 A.Kabaklı, Mehmet Âkif, (İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.2003), 

67 
3 M.Tatcı, Edebiyattan içeri: Dini Tasavvufî Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar, 

(Ankara: Akçağ Yayınlar,  

1997), 409) 
4 M. İsen, Orta Asya Türk Edebi Dili’nin Anadolu Türk Edebi Diline Etkisi ve 

Ahmed Yesevî, Ahmed Yesevî Sempozyumu, Taşkent, 1993 
5 Kuntay, Ölümünün 50. Yilmda Mehmed Akif, 91 
6 Ersoy, Safâhat, 154 
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tarihinde menfi ve müsvet tarikatların varlığı, her zaman 

değerlendirme konusu olmuştur. Akif’in tasavvufa yönelik 

eleştirisi, kendisinin bizzat tasavvufun bir parçası olmasıdır diye 

düşünülebilir. Kuşeyrî, tasavvuf tarihindeki gelişmeleri 

anlatırken, biçimsel olarak tasavvufun farklı dönemlerinde 

benzerliğin sürdüğünü dile getirirken, muhteva ve mahiyetin 

değiştiğine dikkat çeker.1 

Dönemin en önemli problemlerinden biri olarak karşımıza 

çıkan, aydın/entelektüel/ akademisyen/âlim olarak nitelendirilen 

çevrelerin “ahlaki” ve “toplumsal” sorumlulukları, Safâhat’ta 

çarpıcı ifadelerle dile getirilmiştir. Günümüzde Batı ve Doğu 

toplumların problemle rine ışık tutabilecek değerli bir kaynak 

niteliğindedir. Menfi tarikat yapıları içerisinde yer alan kişi ve 

kurumlara yönelik ciddi eleştiriler getirilmiştir.  

2. Akif’te Toplum Hizmeti 

Âkif şiirlerinde, toplum kavramı yerine “cemiyet” 

kavramını kullanmıştır.‘’Cemiyet, teşkilatlanmış insan 

topluluğudur’’2Âkif’e göre cemiyeti, milletinin mazisini, halini 

bilmeli istikbale hazırlamalıdır”3şeklinde ifadeleri ile toplumun 

yapısı ve işleyişine karşı görev ve sorumlulukları vurgulamıştır. 

Siyasetçilerin, eğitimcilerin din adamların, devlet adamların, 

topluma yol göstermek olduğunu söyler. Akif’te topluma 

rehberlik, cemiyetin gözünü açacak, hissiyatını yükseltecek, 

hamiyyetini galeyana getirecek, ahlâkını tehzîb edecek, şeklinde 

tezahür etmiştir.”4 Cemiyeti düşünmek ve hizmet Akif’in odak 

 
1M.Demir, Yahya Kemal Ve Mehmet Ȃkif’te Tasavvuf, (İzmir: Akademi 

Kitapevi.2005) , 30 
2 Topçu, Mehmet Âkif, 113, 114  
3A.Abdulkadiroğlu-N, Abdulkadiroğlu, Mehmet Âkif Ersoy’un Makaleleri, 

(Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986), 57. 
4 İ.H. Şengüler, Açıklamalı Mehmet Akif Külliyatı, İstanbul: (Hikmet Neşriyat 

Yayınları, 1990), 9  
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noktasıdır.1Safâhat’ın tamamında belirgin bir şekilde görülen 

toplumsal sorunlar, toplumsal yapı ile ilgili meseleler, Akif’in 

cemiyete yol gösterme anlayışından doğduğu söylenebilir.   

  Âkif, geleceği inşa etme amacına yönelik sorumluluğunu 

yerine getirmeye çalışmıştır. Safâhat’ın esası ferdin ve milletin 

kendisini bilmesidir.2 Türklerin millet ve fert olarak kendilerini 

bilmelerini sağlamaktır. Safâhat hammaddesini; “sokaktan, 

aileden, klasik kültürden, toplumdan, devletin sarsıntılı hâlinden 

ve nihayet kendinden almıştır.”3İnsanlığı daha iyi bir geleceğe 

hazırlayacak insan tipleri, Safahat’ın temel problemi olarak 

görülmektedir Âkif’te insanların iç âleminde İslâm’ın nasıl 

yaşanacağı ve toplumu anlama ve dönüştürmede sosyolojik 

imkânları gözetildiği söylenebilir. Cemiyet hayatının tam 

ortasında mücadele otağını kuran Akif, ‘’Kur’an” merceğinden 

dünyaya bakmış, çalışmalarını toplumu anlama ve anlamlandırma 

dünya görüşünün ışığında gerçekleştirmiştir. Kültürden insana-

insandan topluma düşüncesi, dünya görüşünün temelini 

oluşturmuştur. Geçmişten gelen denge bozulmasın; değişme 

olsun; fakat, bu değişme makul sınırları aşmasın”4 düşüncesi, 

dünya görüşünün sınırlarını oluşturmaktadır. Âkif’i “tufana 

yakalanmış bahtsız bir toplumu gemisine çağıran bir nevi Nuh 

Peygamber” olarak kabul eden Meriç, ülkenin hem de bütün bir 

kıtanın sesi olduğunu belirtir. İlahî aşka ve cezbeye dayalı, geniş 

bir hoşgörü ve insan sevgisi, her türlü benlik duygusundan uzak5 

 
1 O.Okay, Mehmet Âkif Bir Karakter Heykelinin Anatomisi, (Akçağ Yayınları, 

Ankara, 1998), 16 
2 M.Kaplan, Türk Milletinin Değerleri, (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 

1987), 5 
3 Yetiş, Âkif’in Yetiştiği ve Rol Aldığı Devir, 206  
4 A.Cerrahoğlu, , Bir İslâm Reformatörü Mehmet Ȃkif, (İstanbul: İstanbul 

Matbaası, 1964), 12 
5 R.Fığlalı, Türkiye’de Alevîlik Bektaşîlik, (İstanbul:Selçuk Yayınları, 1990), 

85, 103 
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inanç yapısının, Safahat’ta temel karakter olarak ortaya çıktığı 

söylenebilir. 

Âkif’e göre cemiyeti kalkındırmak, cemiyette nitelik dikey 

hareketliğin gerçekleşmesine ve ‘’halk tabakasının idrakini 

yükseltilmesine’'1 bağlıdır. Özü sözü sağlam, faziletli, 

merhametli, mert, dürüst vazifeperver, hamiyetli insanlardan 

mürekkep yüksek vasıflı bir cemiyeti ile”2 toplum kalkınması 

gerçekleşebilirdi. Bunların gerçekleşmesi, aydın-toplum arasında 

sağlıklı bir iletişimin tesisi şarttır.3 Toplum ile mütefekkir 

arasında iletişim kopukluğun, toplumda fesadın ortaya çıkmasına 

sebep olduğudur.4Aydın-toplum bütünleşmesi gerçekleşmediği 

için toplumsal politikalar üretilemiyor, toplumun geri 

kalmışlığını artırıyor. Halk tabakasının idrakinin yükseltilmesinin 

yolunda gayret gösteren ‘’Müslümanlık, en büyük kahramandır.5 

Safâhat’ta aydın-toplum arasındaki sağlık iletişimin 

gerçekleştirilmesinde sosyolojik okuma yöntemi kullanılmıştır. 

Âkif, düşüncelerinde, toplumla iletişim kurma yönteminde ve 

dini topluma öğretme tarzında bir tür ‘sosyolojik’ 

okuma/düşünme6 yaklaşımı gözlemlenebilir. Âkif, toplumu iyi 

gözlemlemiş, anlamış, onunla iyi iletişim kurmuş, mesajını ona 

ulaştırabilecek kanal ve araçları iyi tespit edebilmiştir. Bu 

sosyolojik bakış, toplumla kurduğu ilişki biçiminde kendini 

göstermekte tezahür etmektedir. Sosyolojik okuma yöntemi ile 

İslami sunma ve öğretme konularına dayanak olan sosyal olay ve 

olgulara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Türk toplumunda, 

İslam’ın daha anlaşılır hale gelmesini sağlanmıştır 

 
1 Şengüler, Açıklamalı Mehmet Akif Külliyatı, 290 
2 F.K. Timurtaş, Mehmet Âkif ve Cemiyetimiz, (Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 1987).80, 81 
3 M. Bayyiğit, Mehmet Ȃkif’te Din ve Toplum Sorunu, Selçuk Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, (1999), 53-68) 
4 Ersoy, Safâhat, 166 
5 Ersoy, Safâhat, 323 
6 Okumuş, 2015: 21, 27 
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  İktisadi ahlak ile iktisadi zihniyeti temel alan aktif insan 

tipinin1 kültürden ayrı ve bağımsız değildir şeklinde 

düşünülebilir. Her iktisadi davranışı şekillendiren arka planının 

varlığı kültürdür. 2Marifet ve fazilet kültürünü kaybeden 

toplumlar, Batı’nın açık pazarı olmuştur.3 onları taklit etmekten 

uzak durulmalı ve kendi kültürüne, iç dinamiklere yönelmelidir.4 

Âkif, düşünce yapısında hür ve irade sahibi olan insanın 

yeteneklerini rahatça ve özgürce gelişmesine elverişli ortamların 

meydana getirilmesiyle toplumsal ilerlemenin mümkün 

olabileceğini ifade etmiştir.5 Kalkınmanın sırrını kendi iç 

dinamiklerimizde aramamız gerekmektedir.6 Toplumsal sorunlar 

doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve bunun için gözyaşı ve ter7 

vermek gerekmektedir. Âkif’e göre Âtiyi karanlıkta görmek, 

azmi bırakmak alçakça bir ölümdür.8 İktisadi kalkınma, 

‘’medenileşmenin, ruhî, manevî ve fikrî yükselişin 

mertebesidir.’’9  

Âkif, toplumda var olan kader anlayışının şer’a bühtan 

olduğunu ifade etmektedir.10 Toplumda hâkim olan yanlış 

kadercilik anlayışı, İslam ruhundan uzaklaşılmasının bir 

sonucudur. İslam’ın özünde olmayan bidat ve hurafelerin11 

 
1 H.E. Bodur, Âkif’e Dini Sosyolojik Bir Bakış, Atatürk Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 13, (1997) 25) 
2 M.Erkal, “İktisât Kaynaklı Misyonerlik ve Diyalog”, Sosyoloji Konferansları 

Dergisi, 34, (2006), 1, 2  
3 Y.B. Bâkiler, Mehmet Âkif Ersoy’da Çağdaş Türkiye İdeali, Bilim ve Aklın 

Aydınlığında Eğitim, Mehmet Ȃkif Ersoy Özel Sayısı.73, (2006), 51 
4 A. İmamoğlu, Mehmet Âkif’te Medeniyet Kavramı”, İslâmî Araştırmalar, 21/ 

3), (2010), 167) 
5Bodur, Akif’e Dini Sosyolojik Bir Bakış, 25 
6 Ersoy, Safâhat, 170 
7 Ersoy, Safâhat, 165 
8 Ersoy, Safâhat, 185, 186) 
9 A. Çetinkaya, Medîne, Medeniyet ve İslâm Medeniyeti, Medîne’den 

Medeniyete, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22, (2010), 21. 
10 Ersoy, Safâhat, 231 
11 Bodur, Âkif’e Dini Sosyolojik Bir Bakış, 29 
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toplumu sersemlik içerisinde tutmaktadır.1Toplumda tevekkül 

inancı, tahakküm2 haline gelmiş. Bunun yanında kaderciliğin 

yayılması sonucunda, tevekkül bilinci ile dünyaya yönelen 

insanların pasif bir tutum içerisine girdikleri3 bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerden istifade edilmesinden ziyade, hayatı 

akışına bıraktıklarını belirtir.4 Âkif, tevekkül ile azmin imanî 

bakımdan eşit olduğunu vurgulamaktadır.5 Âkif, insanların içine 

düştükleri olumsuzluklar karşısında tevekkül ve kaderi 

anlamadan, ‘her şey Allah’tandır’ kolaycılığına kaçarak, kendi 

sorumluluklarını göz ardı etmesini de eleştirmektedir. “Doğrudan 

doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı Asrın idrakine söyletmeliyiz 

İslâm’ı6 Akif’in, Müslümanlığa yani hurafesiz gerçek Kur’an 

ruhuna dönmektir’’7Âkif, havas tabakasının atalarından gördüğü 

iyi şeyleri de mutlaka atmak, hüviyet-i milliyetlerini tepeden 

tırnağa kadar değiştirmek sevdasına8 şiddetle karşı çıkmaktadır.  

3. Âkif’teAhlak-Toplum İlişkileri 

Âkif, Mevt-i küllidir kavramı ile ahlak-toplum arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymuştur.”9 Ahlakın yok olduğunda, milletin 

toptan yok olacağını vurgulamıştır. Sürekli hareket ve sürekli 

mücadele fikrî, Akif’in ahlak anlayışının temelindeki 

kavramlardır. Âkif’in üzerinde durduğu konulardan biridir. 

 
1 Ersoy, Safâhat, 152, 153  
2 İnsanların yanlış tevekkül anlayışı sayesinde günlük işlerinin hallini dahi 

Allah’tan beklediklerini, bunun şirk olduğunu ve iman ile bağdaşmayacağını 

belirtir.1Akif aynı zamanda toplumda oluşan bu tevekkül anlayışının bilinçli 

bir politikanın ve oynanan oyunların ürünü olduğunu belirtir. Safahat, 

Safâhat, 233 
3 T.Yıldırım, Milli Mücadele’de Mehmet Âkif, (İstanbul: Selis Yayınları, 

2005), 61 
4 Ersoy, Safâhat, 288 
5 Ersoy, Safâhat, 234, 235 
6 Ersoy, Safâhat, 418 
7 Kabaklı, Mehmet Âkif, 97. 
8 Şengüler, Açıklamalı Mehmet Akif Külliyatı, 122 
9 Ersoy, Safâhat, 158 
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Âkif’te tekemmül fikri, sürekli hareket ve sürekli mücadele ile 

temellendirilir. Âkif mücadeleyi kemale ulaşmanın gereği sayar 

ve âlemdeki her şeyin kemale doğru hareket ettiğini söyler.1 

âlemdeki her şeyin hareket ettiğini, âlemde durağanlığın 

bulunmadığını, insanın da bu hareketliliğe katılması gerektiği 

üzerinde durmaktadır. Kemale ulaşmak, tasavvufun özünü teşkil 

eden ameli-ahlaki tavrı,2ihlâs ve doğruluğu3 tavsiye etmetedir. Bu 

itibariyle, Safâhat, ahlak ve topluma hizmet metnidir. Âkif, 

gönüllere ahlak temelli din anlayışının mayasını çalmış, en 

önemli Türk düşünürlerinden biridir. Âkif’te mücadele, aksiyoner 

bir ahlak anlayışına bürünür. 

Toplumda ümit ve sevinç aşılanması aksiyoner bir ahlakdan 

doğmaktadır. Bu nedenle Âkif, topluma her zaman ümit ve sevinç 

aşılanması, toplumsal görev olduğunu belirtmiştir.”4Âkif, 

cemaati müslimine ruh-i gayret, ruh-i şehamet, ruh-i emel, ruh-i 

azim, ruh-i faaliyet nefy edecek sineler var esefa ki o nefhalar 

külliyen mahrum!’’5me’yus olmak demek atalete, meskenete 

meşru bir şekil vermek demektir.6Toplumda gelişen ‘’murdar 

atalet7toplumda ümitsizlik ve eylemsizlik doğurur. İnsan için 

çalışmak, ahlâkî bir yükümlülük, bir ödev, bir erdemdir. İnsanın 

çalışma sorumluluğu, ahlâk, hukuk, adalet, ceza ve mükâfat gibi 

kavramların, kişi ve toplum hayatında bir değer ve anlam 

kazanmasını sağlar. Âkif; marifet, ilim, ahlâk ve erdemlere 

dayanan bir “çalışma medeniyetini” hedeflemektedir.8Toplum ve 

devlet hayatında sürekli fısıldanan’’karamsarlık ve korkak bir 

 
1 Ersoy, Safahat, 228 
2 Ersoy, Safâhat, 169 
3 Ersoy, Safâhat, 208 
4 Ersoy, Safâhat, 175 
5 Şengüler, Açıklamalı Mehmet Âif Külliyatı, 166 
6 Şengüler, Açıklamalı Mehmet Âkif Külliyatı, 345    
7 Ersoy, Safâhat, 238, 59, 185, 186 
8 S.H.Bolay, Mehmed Âkif’in Düşüncesinde Felsefe Meseleleri, Ölümünün 

50. Yılında Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Kitabı, (Ankara, 1986), 752 
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hayat ve eğitim felsefesine’’1 karşı “Âkif , ruh ve ahlakta alanında 

inkılapcıdır.2 Ruh ve ahlak yapılacak inkılap ile ortaya çıkacak 

marifet ve fazilet ile toplumu yeniden imar etmeyi amaçlamıştır.3 

Âkif, milletlerin selâmeti için marifet ve fazilet4 olmak 

üzere iki kudrete ihtiyaç olduğunu söylemektedir.5 Cehaleti, 

felaketlerin başı olarak gören6Akif, cehaletin kontrol altına 

alındığı ve yönetildiği bir toplumsal hayatı düşlemiştir. Muallim 

ordusu  “iman, edep, liyakat ve vicdan” diye dört mühim vasfı 

haiz olan muallim ordusu ile yeryüzünü imar edip düzene 

kavuşturmak, insanoğlunun temel görevini olduğunu hatırlatır.’’7 

Manevi gücünü kaybeden milletin, ahlaki meziyetlerini, sonra da 

servetine, şevketine, istiklaline ebediyyen veda eder.8Tarih 

sahnesinden silinmek ve perişan olmaktır. İslâmiyet insana, her 

iki dünyada da huzur ve mutluluğu, faziletli yaşamak, yaratılış 

hikmetine bağlı olarak akıl, bilgi ve iradesiyle “kendi kadrini 

bilir” ilkesiyle ulaşacağını ifade edilmektedir. Ömer Rıza Doğrul, 

Âkif’i anlatırken ömründe bir kez olsun güçlüye boyun eğmeyen, 

halkın ıstıraplarına “alâka gösteren”, sevgisinde de nefretinde 

koyu olan, irfan ve ilme hayran olan kısacası tam bir insan-ı kâmil 

tipi çizer”9 

 
1 M.Babacan, Burdur Milletvekili Mehmet Âkif’e Göre Eğitim ve Kalkınma, 

Uluslararası Mehmet Ȃkif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu, 

İstanbul:Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları.(2011), 459 
2 Topçu, Mehmet Âkif 
3 M.Ersoy, Safâhat, Haz.M.Ertuğrul Düzdağ, (İstanbul: Nesil Yayınları , 2011)     
4 Marifet sahibi, yani, çağın bilim ve tekniği ile donatılmış faziletli insandır. 

Fazilet ise dindarlık, vatanperverlik, doğruluk, çalışkanlıktır; hürriyete, 

hakka ve eşitliğe inançtır” (Türker-Küyel, 1990: 40-41) 
5 Ersoy, Safâhat, 403) 
6 Ersoy, Safâhat, 243  
7 O.Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 

2005), 234  
8 E.Yıldırım, Toplumsal Gelişme Acısından Protestanlık ve İslâm, Dumlupınar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Dergisi, 12, (2007) 
9 Yıldırım, Toplumsal Gelişme Acısından Protestanlık 45, 46   
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Akif’in mücadelesinde, din ile toplumun karşılıklı 

etkileşimini ön plana çıkarılmasıyla1 toplumda “tecdit, ittihat ve 

terakki”2değerlerin hâkim olunmasını amaçlamıştır. Tecdit, 

ittihat ve terakki gibi değerlerin zayıfladığı toplumlarda 

‘’düşünme kabiliyetini yok eden ahlakı tefessüh gelişmektedir.’’3 

Ȃkif,tevekküle karşı tedbiri, cehâlete karşı maarifi, ihtilafa karşı 

ittihâdı, ye’se karşı ümidi, kozmopolit ahlâka karşı yaratılışın 

hakiki gayesini, yabancılaşma riskine karşı yerliliği bilincini 

topluma telkin etmiştir.4İslam’ın kazandırdığı iman, vatan, hiss-i 

hamiyet, şan, şeref gibi mukaddes değerlerle, tembelliğin 

yarattığı geri kalmışlıktan5kurtulmaktır. İslâm; ahlâk, erdem ve 

değerleri ön plana çıkartan6 dindir. 

4. Akif’te İnsan Kavramı 

Âkif, “ Tevhid yahut Feryad” şiirinde, inanan insanın 

niteliklerini şöyle anlatır: “Mü'min ki bilir gördüğü yekrûze 

cihânın Fevkınde ne âlemleri var subh-i bekanın; Bin cân ile elbet 

çekecek etse de bilfarz, Her devri hayâtın ona binlerce belâ arz. 

Ferdâdaki ezvâkı o ettikçe te'emmül, Eyler bugün âlâma nasıl olsa 

tahammül… 

Hakîm-i fıtratın bir anlaşılmaz sırrı olmuşsun 

Esirindir tabiat, dest-i tesirindedir eşya;  

Senin ahkâmının münkadıdır, mahkûmudur dünya.”  

Bu şiirde, insanın mahiyeti meleklerden bile ulvî ve cihanın 

insanda gizlenmiş bir sır olduğu belirtilmektedir. Âkif’e göre 

 
1 Topçu, Mehmet Âkif, 44 
2 Ö.Karaoğlu, II. Meşrutiyet Döneminde İslâmcılar ve İktisât Tasavvuru, 

Akademik Araştırmalar Dergisi, 41, (2009), 74  
3 Ersoy, Safâhat, 32, 36  
4 Ersoy, Safâhat, 442 
5 Bâkiler, Mehmet Âkif Ersoy’da Çağdaş Türkiye İdeali, 265 
6 B.A.Çetinkaya, Medîne, Medeniyet ve İslâm Medeniyeti, Medîne’den 

Medeniyete, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22, (2010), 41  
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insan, Yüce Allah’ın bir sırrıdır ve bütün tabiat insanın 

hizmetindedir. 

Eğer insan, ruhunu yükseltmeyi görev olarak bilmiş olursa, 

hayattaki gayenin ne olduğu anlardı. 

“Başta iman-ı hakiki geliyor, sonra salâh  

Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum,  

Dördü birleşti mi, yoktur sana hüsran artık.” 

İdeal insanda hakiki bir iman, sebat, çalışma sonra sabır 

gelmelidir. 

Âkif, “Âsım” da ideal bir insanı, ideal bir hocayı tanıtır: 

Akif ayrıca " tacı yok, tahtı da yok kendine malik sultan" dediği 

Mandal Hoca'yı adeta birilerine örnek gösterir: “Ne güzel 

söyledin, oğlum, Hoca sultandı evet, Yoktu dünyada esir olduğu 

hiçbir kuvvet”“Ey insan, sen; kişiliğinin sahip olduğu derunî 

âlemlerden hâlâ haberdar değilsin. Yeri geldiğinde hâlâ: “Ben 

basit bir varlığım.” deyip geçersin. Hâlbuki bir bilsen; senin 

niteliğin meleklerden de yücedir. Allah Teâlâ başka yaratıklara 

vermediği birçok âlemleri sende gizlemiş, dünyaları dürüp 

bükerek senin irfanına sunmuştur. Allah’ın ilahî feyzi yerlere ve 

göklere her an dolup taşmaktadır. Ancak, onun en çok tecelli kılıp 

feyzini aktardığı yer, senin nurlanmış kalbindir. Evet, fiziksel 

olarak küçük bir varlıksın ama ilahî sanatın zirvesini teşkil 

ediyorsun! Dolayısıyla senin itibarın sonsuz, şerefin sınırsızdır”1  

  İnsan kendisini tanıyabildiği ölçüde kendi dışındaki 

evrende yaşamasını sürdürür. Kendisini tanıyan birey iradesini 

kullanır, sosyal hayatın içinde rollerini yerine getirir. İrade, 

kişinin iç dünyasının farkına vararak potansiyelini kullanmasının 

yolunu açar. Âkif, yaşadığı devrin ümmî veya az yetişmiş 

insanlarına en çok kendisini tanımasını önermiştir. Kendisini 

tanıyan insan hem kendi sınırlarını hem de, Tanrı iradesinin 

 
1Şengüler, Açıklamalı Mehmet Akif Külliyatı, 209  
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sınırsızlığını, onun gücünü bilir ve gücünü ona göre kullanır. 

Yesevîlikte, İnsanın kendisiyle yüzleşmesi ve kendini bilmesidir.  

5. Akif’te Aydınlar Hakkındaki Düşünceleri 

Âkif, sosyal gerçeklerden uzak edebî üretimde bulunan 

aydınları hedef alınmıştır, Âkif’e göre aydının, sanat gayesi 

güderek hayal âlemlerinde dolaşmak olmadığını, topluma hizmet 

olduğunu vurgular.1 Aydınların halka ulaşıp, insanları uyarmakla 

vazifeli olduğu vurgulamaktadır. Taklitçilik yapmaktan başka 

hiçbir icraatı olmayan, teoriler içerisinde gömülüp kalmaktan 

uygulamaya geçemeyen basiretsiz kimselerin aydın kabul 

edilemeyeceği vurgulanır. Milletin ve devletin içerisinde 

bulunduğu durumdan birinci derecede sorumlu aydındır. Âkif’in 

fikir haritasında; İslâm Dünyası’na, kendi tarih ve dinine 

yabancılaşan aydınların meselesi”2 mühim bir yer tutar.  

  İslâmiyet’e ilişkin asılsız suçlamalarda bulunan aydınları, 

aydın geçinen züppeler benzetmektedir. Kendini filozof, 

hukukçu, edip, tarihçi, siyasetçi, müctehid gibi farklı kimliklerle 

tanıtan kimselerin, aslında bu pâyelerin hiçbirine lâyık olmadığını 

belirterek böyle kimseleri bukalemuna benzetir:3Akif’e göre 

aydın olmak, alanına hâkim olmak, imanlı, edepli, vicdanlı 

davranmaktır.4 “Milleti adam etmek için önce adam olmak 

gerekmektedir. Akif’e göre halkı okur-yazarlıktan yani ilimden 

soğutarak kaderci bir anlayışa sevk eden aydınlardır. 

Âkif, mevcut problemleri ve bu problemlerin kaynağını 

tespite yönelirken “aydın” meselesi üzerinde önemle durur. 

Devrinin aydınlarını tahlil eder ve onların yanlışlarını, 

 
1Mehmet Âkif Ersoy, Safahât I-II, (İstanbul: Zaman Yayıncılık, İstanbul, 

1994), 314 
2Fazıl Gökçek, Mehmet Âkif’in Şiir Dünyası, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 

2005), 181 
3Ersoy, Safâhat, 518 
4Ersoy, Safâhat, 524-526 
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eksikliklerini ortaya koyar. Bunu yaparken Âkif’in üzerinde en 

çok durduğu sorun, aydınlardaki alafranga merakı ve dinî-millî 

değerlerin inkârıyla beliren yozlaşmadır. Akif’e göre Ona göre 

aydınlar, batıyı her açıdan taklit etmesi, din olgusuna saldırması, 

toplumda aydınlara olan güveni zedelenmiştir. Toplum, cehalete 

gömülerek kaderine razı olmuş, derin bir uykuya yatmıştır. Halk 

uyandığında vatanı, düşmanlarca parçalandığını görmüştür. 

  Akif uyanma ve toplumu uyandıracak gençlik tahayyülü, 

Asım’ın üzerinden sembolleştirdiğini söyleyebiliriz. Asım, 

Mehmet Akif’in kendisidir. Akif olmanın yolu Asım olmaktan 

geçer. Bu yüzden Akif’i anlatmak demek, Asım’ı anlatmak 

demektir. Akif gençliğe yönelik taşıdığı umut ve güvenini şöyle 

tanımlamıştır: 

“Hadisat etmesin oğlum, seni asla bedbin...  

İki üç balta ayırmaz bizi mazimizden. 

Ağacın kökleri mademki derindir cidden, 

Dalı kopmuş, ne olur? Gövdesi gitmiş, ne zarar? 

Gençlik, aktif ve dinamik bir algılayıştır. Kendini 

tanımanın ve gerçekleştirmenin heyecanlı bir yarışıdır. Mehmet 

Akif, fikirlerini ortaya koyarken en büyük değeri gençliğe 

veriyordu. Bir milletin yükselmesi ve geleceğini kurtarması için, 

gençlerin bilgi ve ahlak kudretine sahip olmaları ile mümkündür. 

Gençlik sadece geleceği yaşayacak bir nesil değildir, aynı 

zamanda geçmişini de içinde yaşatacak olan en büyük kültür 

taşıyıcısıdır. Âkif Türk gençliğini “Asımın nesli” olarak nitelemiş 

ve o gençliğin resmini ayrıntılı biçimde tanımlamıştır. Ȃkif’in, 

Türk gençliğinde görmek istediği vasıfları şöyle sıralamıştır: 

beden yapısı, ruh yapısı tahsil ve terbiye, ilim, çalışkanlık, ümit, 

azim, dindarlık, ahlak, vatan sevgisidir. 

6. Şebâb-ı Münevverler 
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Şebabı Münevver aslında bir nesil projesidir. Mehmet 

Akif’in hayal ettiği ve ruhunda canlandırdığı ideal1 gençliğin 

adıdır. Müslüman-Türk gençliğinin ideal tipini yansıtır Akif’in 

asıl ideali ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak ruhen ve fiziki 

olarak güçlü bir nesil yetiştirmektir Âkif, özlediği, tahayyül ettiği 

gençliği, Asım’n nesli ile sembolleştirilerek muallim ordusunu, 

Şebâb-ı Münevver ile tanımlamak gerekmektedir. Akif’in 

tahayyül ettiği ideal gençlikte, aydınlanma ve aydınlatma 

görevleri ile birlikte düşünmüştür. Akif için belki de en önemlisi; 

bir gencin vatansever, uyanık, fikir sahibi, inançlı ve şuurlu 

olması ve mücadele adamı olmasıdır. Akif’in tahayyül ettiği 

gençlik; bir modelinde gençliği, Topluma umut olmasını ister.  

“Senin etrafını aslında yığınlarca sefil 

Kimi idmanlı edepsiz, kimi talimli rezil  

Kiminin fıtratı azade hayâ kaydından  

Kiminin iffeti ikbaline etten kalkan” 

Şebab-ıMunevver, milletin dili, sesi, vicdanı, mefkûresi, 

şahsiyet abidesidir.  Hakk’ın huzurunda eğilerek zalimlere karşı 

elif gibi dimdik durmaktır. Kimliğiyle milletine yol gösteren, 

milletiyle yola çıkan, milletinde ve yolda derin izler bırakandır. 

Kur’an’dan aldığı ilhamla, kendini ve milletini kalkındıracak 

hikmetlere ulaşmasını sağlamaktır. Buhranlı beyinlere ve satılık 

kalemlere karşı, dik duruşun manifestosudur. Cehalet en büyük 

hasımdır. Hakiki hasmı ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Yeni 

nesillere, İbn-i Sinâlar, Farabiler, Sinanlar, Selahaddinler gibi 

İslâm’ın kalbinde ismini altın harflerle yazdırmaktır. Halkı 

uyandırır, Hakk’ı bağırır. Halkı örgütlemeyi bilir, kavgacıdır; 

ama kavgası vatan içindir. Milletin derdiyle dertlenir, hüznü 

kendine yurt edinir. Bu gücünü hikmet ve erdemle birleştirir. 

İhtiyaç duyulduğunda çekinmeden ben varım diyebilendir. 

 
1İdeal”i, “zihni realitelerin üstüne yükselterek düşünce ve duygulara sürekli 

tatmin getiren tasavvurlar” (Topçu Mehmet Akif, 41) olarak tanımlar. 
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Dirayetli, iradeli, becerikli, büyük işler başarma azmindedir. Çok 

temiz hisli, gövdesi yalçın kayadan bir abide gibi, ölümden hiç 

korkmaz, Ruhu çok ince, son derece bilgili, işten kaçmaz, çok 

çalışır, beyni daima zindedir. Çalışkan, üretken ve dindar nice 

gençleri idealize edecek idol kimliğini hak eden örnek bir 

şahsiyettir. Asrım gemileri karadan yürüten Fatih’in torunudur. 

Namerdin karşısında hiç korkmadan, çekinmeden, cesurca duran 

Nene Hatun’un, Sütçü İmam’ın torunudur. Okuyan, araştıran, 

ülkesini ve dünyayı yakından takip edendir. Vücudu adaleli, 

yalçın bir kaya gibidir. Ruhu bir kadından bile incedir. Kalbi iman 

denizidir. İlim ve irfanı da sağlamdır. Ülkenin ve bu coğrafyanın 

yarınlarını avuçlarının arasında tutan, atasından aldığı mirasa ve 

emanete sonuna kadar sahip çıkmaktır  

Âkif, ideal olarak düşündüğü Müslüman Türk gencinin 

nitelikleri üzerinde, yoğun bir biçimde durmuş, hayal ettiği bu 

ideal gençliğe de “Âsım’ın nesli” adını vermiştir. İdeal gençlik, 

Âkif’in en önemli derdidir. Âkif, geleceğimizi inşa edecek 

gençliğin niteliklerini hem ruhen hem bedenen Âsım’da1 

birleştirmiştir.“Yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül 

verecek, sabırlı ve azimli, lâkin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan, 

 
1 20. Yüzyıl’ın başında eser veren sözlükçülerimizden Mehmet Baha (Toven) 

Türkçe Lügat’inde “âsım”ı “memnû, menhî, yanına yaklaşılmayan” olarak 

açıklıyor. “Memnû” yasak, “menhî” ise, nehyedilmiş, yasaklanmış demek 

olduğuna göre M. Baha’nın A. Vefik Paşa’dan farklı bir anlamlandırma 

yaptığını söyleyebiliriz. Fakat buna rağmen, iki sözlükçünün kavram alanları 

kesişmektedir. Modern dönemde Osmanlıca sözlüklerin en yaygını olan Ferit 

Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Lügati’nde, aynı çerçevede bir 

anlamlandırma dikati çekmektedir. Devellioğlu, âsımın “ismet” kelimesi ile 

ilişkili bir sıfat olduğunu belirttikten sonra, üç farklı anlam 

vermektedir:1.Yasak, yanına yaklaşılamayan. 2. Günahtan, haramdan 

çekinen. 3. İffetli. Devellioğlu ayrıca, “Âsıma”nın Medine’nin adlarından 

olduğunu da belirtiyor. Fakat “âsım” kelimesinin başka anlamları olma 

ihtimali, Ahterî Mustafa Efendi’nin Ahterî-i Kebir ’indeki açıklamadan 

ötürü, zihnimize takılıyor: “Manî ve hâfız.” Yani engel olan ve koruyan El 

Miftah Kur’an-ı Kerim Lügati. İstanbul 1989 
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ruh cephesinin maden işçileri olacak” idealist bir nesil yetiştirmek 

için çaba göstermiştir 1 

Sanatkâr kişiliği ve duyarlılığı, güçlü Türk-İslam kültürü, 

bilimsel zihniyet, sağlam bir dil şuuru ve içinde yaşanılan tarihi 

ve sosyal şartların realist bir gözle müşahedesi çerçevesinde 

yoğunlaşan bu özelliklerine hayatı boyunca sahip çıkmış, 

idealleri, fikirleri ve doğru bildikleri uğrunda geri adım atmamış 

bir münevver gençlik yetiştirilmesidir. Âsım’ın şahsında ise, özel 

olarak seçilmiş bir kimlik ve geleceğin sahibi olacak ideal bir 

gençlik modeli simgeleştirilmiştir. Tarihî ve coğrafî sahalar, 

konuyla tutarlı olacak biçimde ideal gençlikte işlenerek 

biçimlenmesidir. Ümitsizlik tablosu karşısında hem karakter hem 

de fizikî yönden gücün ve kuvvetin temsilcisidir.  

Çağın ve insanlığın kurtuluşunun kendisinde görmeye 

başlayan Şebab-ı Münevverler, geleceğin tasarımını, ideal 

üzerinden yaparlar. Bilgi, irfan, fazilet ve imanla donanmış, 

karakterli, ahlaklı, kişilikli; vatanına, milletine ve kültürüne sahip 

çıkan, bunları yüceltmek için tüm imkânlarını seferber eden, 

bunun hayalini kurmaktadır. Şebâb-ı Munevverler, hurafelerden 

uzak, hayatı ve dünyayı varoluşcu anlamanın yönünü statik değil 

gelişen bilgiyle yoğrularak, çağa uygun bir dinamizm ve sinerji 

şeklinde eylem adamıdır. Eylemi, öncelikle tarihiyle, kültürüyle, 

toplumuyla ve diniyle barışık olacak, ürkek, korkak ve çekingen 

değil, mücadeleci ve özgüven sahibi bir karakterdir.  

Akifi’in idealize ettiği genç aydın adamı tipi olup, 

mahallenin bütün meseleleriyle ilgilenen ve sosyal yapılanmanın 

sağladığı otorite ile sıkıntılara çözüm bulmaya çalışan bir 

karakterdir. Şebâb- Munevverler, toplum problemleri 

karşısındaki ıstıraplıdır. Felsefî-hikemî duygu, düşünce ve 

endişeler içeren metotla, toplumsal sorunlara teorik ve pratik 

 
1 İsmail Kara, “Ahlâk Davasına Adanmış Bir Ömür: Nurettin Topçu”, İş 

Ahlakı Dergisi, 4, (2009), 89-101 
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çözümler getirirler.Geleceği işaret eden tarihî ufukları keşfi ile 

ilgili teklif ve tavsiyeleri ortaya koyarlar.1 

Ȃkif’e göre, toplumun kötü gidişatını değiştirecek, Şebab-ı 

Munevverler’dir.Toplumların güçlenmesi ve ilerlemesi ancak 

öğretmen unsuru ile gerçekleşir. Başarının ve başarısızlığının 

temeli, öğretmenden geçmektedir.Ȃkif, Millî ve dinî değerleri 

tanımayan, halkından kopuk “muallimlerle, gerçek zaferi 

kazanılamayacağını vurgular.  

Bir ışık gösteren olsaydı eğer, tek bir ışık, 

Biz o zulmetleri bin parça edip çıkmıştık. 

İki üç yüz senedir serpemiyor bizde şebâb, 

Çünkü bîçarenin âtisine imanı harap.” 2 

Mehmet Âkif’in özlediği ‘Şebâb-ı Munevver modeli, ancak 

bilimin ışığında hazırlanmış programlar ortaya koyan, bedenen-

ruhen sağlıklı ve ahlaklı bireyler olma idealine sarılmış, bilgisi-

becerisi temayüz etmiş, vatan-millet sevgisi ile insan yetiştirmeye 

yönelmiş gençlerden oluşan eğitim kadrosudur.3 

Şebâb-ı Munevverler’in toplumda gerçekleştireceği en 

büyük savaşı, toplumu çürüten yeise karşı azminle mücadelesidir. 

Akif, fazilet, marifet, vicdan, liyakatın yer almadığı eğitim 

faaliyetleri değerlendirirken,‘’Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? 

anlatınız’’4gerçeği dile getirmiştir. Şebâbı Munevverler, fazilet, 

marifet, vicdan, liyakat gibi sıfatlarla, aydınlama ve toplumu 

aydınlatma görevidir. Aydınlanma ve aydınlatma; uyanma ve 

toplumun uyandırmadır. Uyanma; “uyan ve insan o”5 ihtarının 

muhatabı olarak bu hayatın insanı, insan-ı kâmil olma fırsatının 

ancak yaşanılan dünya içerisinde elde edilebileceği bilinciyle 

 
1 Ersoy, Safâhat, 442 
2 Ersoy, Safâhat, 408) 
3Ersoy, Safâhat, 286, 408, 443,  
4Ersoy, Safahat, 393 
5Bedia Akarsu, Çağdaş Felsefe, (İstanbul: İnkılap yayınları, 1994), 193 



Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı 

492 

 

hareket etmektir.. Bundan dolayı “dünyaya doğmak” ile “dünya 

içerisine doğmak” arasında temelli farklar vardır. Bu fark, insanın 

içerisinde bulunduğu hayatı algılayış tarzına göre şekillenmekte; 

doğumdan ölüme geçen sürede peşinde olduğu anlam arayışına 

göre derinlik kazanmaktadır. 

Dünyaya doğmak, tüm sistemleri önceden belirlenmiş, 

kodları ve davranış biçimleri değişmeyen bir düzene dâhil olmak 

demektir.”1 Dünyaya doğmak, hayatı duyarak, özümseyerek ve 

kendi varlık şartlarının ışığında, yaşama amacı güden insandır. 

Yunus Emre’nin diliyle, “her dem yeniden doğar” ve tazelenme 

şansını yakalamış olur. Bu şansı elde etmenin esası, bireyin 

varoluşuyla ilgi endişe duyması, hayatının anlamını 

sorgulamasıdır.  “İnsanın temel düşüncesinin anlam arayışı” 

insan olmanın ayırt edici bir özelliğidir.2 Nitekim insan, 

ontolojik/varlıkbilimsel güvenliğini hayatının merkezine 

yerleştirdiği “anlam” çevresinde oluşturmaktadır.  

Diğer taraftan hayatın anlamına dair ciddi sorgulamalar 

içerisine giren, bu doğrultuda kendiyle hesaplaşmaktan 

çekinmeyen birey, ontolojik güvenliğini de daha üst bir seviyeden 

elde etmiş olacaktır. İşte bunu başarabilen insan için, yukarıda 

işaret ettiğimiz biyolojik doğumun dışında hayatın her safhasında 

gerçekleşebilecek bir doğum söz konusudur. “Yeniden doğuş” 

olarak tabir ettiği bu dönüşümde kişi, zedelenmişliklerini ve 

karanlıkta kalan yanlarını aydınlatmak için sürekli bilinçli 

olma/ayık olma halini elde bulundurur. Maddi kazanımların 

ötesinde asıl zenginliğini elde ederek “ruhunu, nesnesinin 

büyüklüğünü taşıyabilecek oranda genişletir.”3 

 
1Ortega Y Gasset, İnsan ve Herkes, ( İstanbul: Metis Yayınları, 1999), 174 
2Victor E. Frankl, Duyulmayan Anlam Çığlığı, (Ankara: Öteki Yayınları, 

1999), 24-25. 
3 Carl Gustav Jung, Dört Arketip, (İstanbul: Metis Yayınları, 2003), 53 
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Dünya içerisine bir kez doğduktan sonra ruhunu 

alabildiğine geniş tutup, her gün ‘yeniden doğuş’lara yönelir. 

İnsanların, gömülü oldukları karanlıklardan aydınlığa çıkmaları 

için yeni yeni davetiyeler gönderirler. Bunları gerçekleştiren 

insanlar,‘farkındalık eşiği’ni atlayabilmiş olan insanlardır. 

“Ontolojik farklılık” adını verdiği varolmayı unutma/“otantik 

olmama” düzeyinden, varolmayı düşünme/“otantik olma1 

durumuna gelmiş olan bu insanlar, dünyada bulunuyor olma 

fırsatını akılda tutarak, kendilik vasfını elden kaçırmamaya 

çalışırlar. Çalışma potansiyelini ve düşünme yetisini, diğer 

insanları ‘’ötekileşme’’ anaforundan kurtulması için kullanırlar. 

İnsanları madde plânındaki varlıklarından daha çok, tinsel 

varlıklarına yönlendirirler. Sadece milletinin sıkıntılarını fark 

etmekle kalmamış, karanlık noktalarını, çıkmazlarını ve 

zedelenmişliklerini bir bir netleştirerek aydınlığa kavuştururlar. 

Kur’an ve asrın ilmini birleştirmesi, çalışma merkezinde sürekli 

yer alır. Kökü milletimizde var olan “marifet”, “fazilet” ve İslâm 

dinini bir araya getirip, milleti yeniden ayağa kaldıracak azmi 

taşırlar. Âkif,’in “Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl 

milletmişiz:/Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz! diye 

haykırdığı gerçeği yeniden gerçekleştirecek kahramanlardır. 

  Âkif’in ideal gençlikte görmek istediği, beden-ruh yapısı 

ve sağlığı, tahsil ve terbiye, ilim, çalışkanlık, ümit ve azim, kutsal 

ve manevi değerlere bağlılık, güvenilirlik, iyi ahlak, vatan 

sevgisidir.2 gibi sıfatları kendisinde toplayan Şebâbı 

Munnevverler, gökteki yıldızlar gibi toplumun ufkunu dolduran 

bahtiyar insanlardır. Fâzilet, imân ve irfan ve kahramanlıkta 

yükselmeyi şiar edinen Şebâb-ı Munevverler, bütün Şark 

milletlerine örnek olacak... Matemli, felâketli sahifeler 

 
1 Rüdiger Safranski, Bir Alman Üstat Heidegger, (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 

2008, ), 378. 
2 Ersoy, Safâhat, 442 
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kapanacak, şanlı bir refah, saadet devri başlayacak...” biçiminde 

ilerleyecek bir kuramın temsilcileridir. Safâhat, Şebâb-ı 

Munevverlere sosyolojisi malzeme sunan prizma gibidir. Şebâb-

ı Munevverler, hakikatin peşinde, toplumdaki bütün sosyal, 

siyasî, ekonomik olayları “fotoğraf realizmi” denilebilecek bir 

gerçekçilikle anlatacak, bunlara çözüm yolları arayacak ve 

üretecek, kurtuluşu İslâm’ı çağın şartları içinde yeniden 

yorumlayacak ve“asrın idrakine söyleyecek” biçimindeki 

formülizasyonu benimsemiştir. Batı-dışı pek çok kültür ve 

medeniyeti etkileyerek yeni sentezlerin oluşmasına zemin 

hazırlayandır.1  

  Şebâb-ı Munevverler, feragat ve fedakârlıkla yarışan, 

vatanın imdadına koşan millete ümit aşılayan kurtarıcı bir nesil 

yetiştirme hususunda zemin oluşturandır.  Akif’te ‘’Bizi kim 

kurtaracak, var mı ki bir başka nesil? sorunu cevabı Şebâb-ı 

Munevverlerdir. Mehmed Âkif’in, Asımın Kur’an-ı Kerim’deki 

mânası  “koruyucu, kurtarıcı” anlamında olduğu söylenebilir. 

Âsım ile özdeşleşen Şebâb-ı Munevverler, koruyucu ve 

kurtarıcıdır. Şebâb-ı Munevverler yokluğunu Yahya Kemal 

derinden duydu2 ve “Atik Valde’den inen sokakta”şiirinle 

yanıstmıştır.3 

Şebâb-Münevver’in en önemli sıfatı, marifet ve fazilettir. 

Marifet, Batı’dan bilim ve sanatının alırken; fazilet ile Batı’nın 

 
1 Emre, İsmet; “Modernleşme ve Mehmet Akif Ersoy”, Muhafazakâr Düşünce- 

Gelenekten Geleceğe, 2014 10/39, (2014), 151 
2 Yahya Kemal’in Mehmed Âkif’e ilgisi ve iki şairin eserleri arasındaki 

muhteva benzerlikleri konusunda bkz. D. M. Doğan: “Süleymaniye 

Kürsüsünde’den Süleymaniye’de bayram sabahına” 50 Yıl Sonra Yahya 

Kemal. TYB. Yay. Yahya Kemal’in vefatının 50. Yılı dolayısıyla Üsküp’te 

30 Ekim-2 Kasım 2008 tarihlerinde yapılan bilgi şöleninin bildiriler kitabı. 

Ankara 2010, 117-128 ve “Batı karşısında iki kimlik şairi: Mehmed Âkif ve 

Yahya Kemâl” Mehmed Âkif Edebî ve Fikrî Akımlar. TYB:Ankara, 2009, 

209, 221 
3 Topçu, Mehmet Âkif, 54-55.  
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kötülüklerinden korunmaktır. Şebâb-Münevverler, Millî ve 

manevî kültürümüzün görkemli geçmişimizden günümüze 

aktarılması asli görevlerindendir. Fakat bu aktarım daha ziyade 

geçmişle gelecek arasında köprü görevi yaparlar. İnsan 

yığınlarını müşterek gayeler ve hissiyatlar çerçevesinde 

birleştirerek halin ihyası ve geleceğin inşası hususunda topluma 

ufuk aralarlar. Abidevi ve mefkurevi şahsiyetler toplumun 

hafızasının her an diri tutulması ve geleceğe ümitle bakılması 

noktasında, millet olma bilinci yolunda vazgeçilmez 

şahsiyetlerdir. Âkif’i anlamak Şebâb-ı Munevver olmaktır. 

Görkemli mazimizi ve Türk milletinin medeni, ahlaki ve dini 

seciyelerini daha iyi anlamak ve anlatmaktır. Toplumsal tutkal 

görevi icra eden şahsiyetlerin fikirlerini anlamak, sağlıklı nesiller 

yetiştirebilmemiz için vazgeçilmez bir husustur. Şebâb-ı 

Munevver olmak, sadece şehitlerimizin ardına büyük anıt inşa 

eden değil, milletlerarası bilim ve medeniyet yarışında elde ettiği 

başarılarından dolayı adına anıt inşa edilmesidir.  

 

SONUÇ 

Âkif, merkezine aldığı Tanrı-insan-toplum konularda, milli 

ve ilâhî duyguları terennüm etmiş, millet çapında bir tefekküre 

taşımıştır. Bu itibariyle, Ȃkif yaşadığı topluma önder ve model 

olmuşlardır. Heyecanla yaşayarak, gönüllere heyecan vermek 

suretiyle aksiyoner birer âlim fonksiyonunu icra etmiştir. Ruh-i 

gayret, ruh-i şehamet, ruh-i emel, ruh-i azim, ruh-i faaliyet 

mücadelesinin temel değerleridir 

Safâhat, toplumun kendi inanç ve hayat felsefesini 

yenileme gücüdür.  Toplumsal konulara “sosyolojik” bir bakış 

açısıyla yaklaşılmış, üzerinden yaşadığı coğrafyayı, kendi irfanı 

üzerinden tanımlamış ve anlamlandırmıştır. Akif’’te irfan-mekân 

ilişkisinden doğan kurulu kavramsal alanı ile bu alanı oluşturan 
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parçaların birinden diğerine aktarılan anlamlar dünyası arasındaki 

ilişki kurulmaktadır. Kur’an ile hayat arasındaki ilişkiyi rasyonel 

bir zemine oturtulmuştur. Safâhat’ta yer alan hakikatler, İslam 

dünyasına hitap edilmekte olup, Türk-İslam toplumlarını 

birleştirici gücü olabilecek özelliğini taşımasıdır. Toplumun 

bütünleşmesini sağlayan bir takım değer ve normlardan meydana 

gelen sosyal sistemi besleyen, dolayısıyla toplumu kuşatan 

referans çerçevesinde manevi değerlerdir. Safâhat,  ahlak ve 

topluma hizmet metnidir.Baskın İslâmî unsur ile birlikte milli 

unsurkullanıldığı için,halk arasında kutsi bir anlam kazanmıştır. 

Marifet, ilim, ahlâk ve erdemlere dayanan bir “çalışma 

medeniyeti hedeflenmiştir. 

İnsanlığı daha iyi bir geleceğe hazırlayacak insan tipleri, 

Safahat’ta temel problemi olarak görülmektedir. Manevi 

derinliğe sahip içe dönük insan oluşturma çabası yer almaktadır. 

Üstün insan imajı ve idealini oluşturmak içi, insanın gerçek 

manada tekâmül edebilmesinin icaplarını gösterilmiştir. Âkif, 

insanı ve insanı toplumla birlikte yeniden biçimlendirmek 

suretiyle inanç ve ufkumuz üzerinde fırtınalar estirmiştir. 

Safâhat’ın esası,  ferdin ve milletin hayat felsefesini de tesis 

etmektir. Bu nedenle statik bir olgu olmayıp, kendi içinde 

derinleşen dinamik bir yapı arz eder. Milletinin mazisini, halini 

bilmeli, istikbale hazırlamalıdır şeklindeki toplumsal 

sorumluluklar, Safâhat’ta çarpıcı ifadelerle dile getirilmiştir. 

İktisadi kalkınma, medenileşmenin, ruhî, manevî ve fikrî 

yükselişin mertebesidir. 

Akif’in toplumsal düzeninde, milletinin mazisini, bilip 

istikbale hazırlamalı görevini, marifet, ilim, ahlâk ve erdemlere 

dayanan bir çalışma medeniyetini özümsemiş Şebâb-ı 

Munevverler’e verilmiştir. Şebâb-ı Münevver,  Ȃkif’in hayal 

ettiği ve ruhunda canlandırdığı ideal gençliğin adıdır. Safâhat, 

Şebâb-ı Munevverlere sosyolojisi malzeme sunan prizma gibidir. 
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Şebâb-ı Munevver, milletin dili, sesi, vicdanı, mefkûresi, şahsiyet 

abidesidir. Ümitsizlik tablosu karşısında karakter hem de fizikî 

yönden gücün ve kuvvetin temsilcisidir. Şebâbı Munevverler,  

gökteki yıldızlar gibi toplumun ufkunu dolduran bahtiyar 

insanlardır. İnsan yığınlarını müşterek gayeler ve hissiyatlar 

çerçevesinde birleştirerek, halin ihyası ve geleceğin inşası 

hususunda topluma ufuk aralarlar. 

  Safâhat’ta, konulara yaklaşımını, İslam anlayışını, İslam’ı 

Türklere anlatma ve öğretme yöntemini sosyolojik açıdan ele 

alınması, O’nu daha doğru anlamaya, onun temsil ettiği çizgiyi ve 

o çizginin zihniyet dünyasını daha iyi kavramaya çok önemli 

katkılarda bulunacağı açıktır. Bu sınırlı çalışmada yapılmak 

istenen, Akif’in İslâm anlayışı ve İslam’ı Türklere öğretme 

yaklaşımını, topluma rehberliğini, topluma açık yönünü, olaylara 

bakış açısını anlamaya çalışmaktır. Safahat’ta evrensel öğretileri 

sadece Türk âlemi için değil, kaos ortamındaki günümüz İslam 

Dünyası’na derman olma özelliği taşıyan en uygun reçetedir. 

Şebâb-ı Munevver,Türk eğitim sisteminde öğretmen profili 

haline getirilmelidir.Bunla ilgili politikalar oluşturulup, 

uygulanmasıyla son yıllarda okul toplumda ortaya 

çıkan,güncelliğini koruyan konulara çözüm olacağı aşikardır. 
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4. OTURUM 

MEHMET AKİF’TE DİL VE DİN MESELELERİ 
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FİKİR VE AKSİYON BAĞLAMINDA MEHMET AKİF 

ERSOY 

Zeki TAN 

"Ölmüşleri yaşatan, yaşayanların bellekleridir."  

Marcus Tullius Cicero  

 

Özet 

Toplumları değiştiren ve dönüştüren ve tarih sahnesinde yer 

almasında âlimler başta gelmektedir. Âlimler ve şâirler yazdıkları 

eserleriyle kalıcılığı sağlarlar.  

Âlimler yaşadıkları toplumları hem içerde hem de 

dışarıdaki dünyaya tanıtan ve anlatan müstesna bireylerdir.  

Mehmet Âkif yaşadığı dönemde Anadolu topraklarındaki 

problemleri tespit ederek çözüm arayışlarına girmiştir. Tespit 

ettiği sıkıntıları sadece bireylere aktarmamış aynı zamanda 

söylediğini yapan yaptığını da şiir diliyle topluma aktararak 

pusula olmuştur.  

Mehmet Âkif Anadolu'yu bizatihi gezerek insanların 

yaşadıkları bunalımları aşmalarında rehberlik yapmıştır. 

Toplumun manevi dinamiklerini ruhunda özümsediğinden daha 

etkili ve kalıcılık olmuştur.  

Âkif sahip olduğu inanç, ahlak ve hayat tarzının 

bütünlüğünün etkisiyle Anadolu'nun manevi mimarı olmuştur. 

Milli mücadele yıllarında yaptığı hizmetler hatırlanmaya devam 

etmektedir. Özellikle kazandırdığı İstiklal Marşı gibi prestijli 

eserin insanları motive etmede özel yeri vardır.  

 
 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, 

zekitan64@windowslive.com  
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Anahtar Kelimeler: Mehmet Âkif, mücadele, ilim, amel, 

model. 

Mehmet Akif Ersoy in the Context of Ideas 

and Actions 

 

Summary 

Scholars are at the forefront of changing and transforming 

societies and taking their place on the stage of history. Scholars 

and poets provide permanence with their works. 

Scholars are exceptional individuals who introduce and 

explain the societies they live in, both inside and outside the 

world. 

During his lifetime, Mehmet Âkif identified the problems 

in Anatolia and sought solutions. He not only conveyed the 

problems he detected to individuals, but also became a compass 

by conveying what he said and what he did to the society with the 

language of poetry. 

Mehmet Âkif toured Anatolia himself and guided people 

to overcome their depressions. Since he internalized the spiritual 

dynamics of the society in his soul, he became more effective and 

permanent. 

Âkif became the spiritual architect of Anatolia with the 

effect of the integrity of his belief, morality and lifestyle. His 

services during the years of national struggle continue to be 
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remembered. Especially the prestigious work such as the Turkish 

National Anthem has a special place in motivating people. 

Key concepts; Mehmet Âkif, struggle, science, deed, 

model. 

GİRİŞ 

Kur'ân-ı Kerîm insan inanç ve ahlak ilişkisini ilk insan ve 

ilk peygamberin ev halkının bireyleri olan Hâbil ve Kâbil 

prototipleri üzerinden verir. Çünkü insan ve ahlak ilişkisi retorik 

üzerinden değil amel ve aksiyon üzerinden daha net anlaşılır.  

Tarih boyunca gönderilen bütün kutsal metinlerin 

taşıyıcıları olan Peygamberlerin söylediklerinden ziyade ahlaki 

davranışları okuyucuların dikkatine verilir. 

Son vahiy Kur'ân-ı Kerîm'in bize aktardıklarına göre Hz. 

İbrahim, din mensuplarının; Yahudi, Hristiyan, Hanif ve 

Müslümanların sahiplendiği anonim bir prototiptir. Müşrikler bile 

kendilerini İbrahim’e nispet ederek yolundan gittiklerini 

söylemekten çekinmemişler: Bu sahiplenmede yaptıkları 

yanlışları İbrahim Peygamber üzerinden “meşrulaştırmaya” 

çalışmışlardır.   

Kur’ân Mekke’de bütün inanç gurupları tarafından 

“bilinirliği” müsellem olan Hz. İbrahim olmak üzere Hz. Nuh, 

Hz. İsa, Hz. Mûsa Peygamberleri yoğunlukla anlatır. Özellikle 

“İbrâhim’de ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek 

vardır…” (60/4,5) âyetinde Hz. İbrahim'in rol-model olarak 

takdim edilmesi kendisini sahiplenenleri tevhid yoluna 

çağırmasının tekrarlanmasıdır. Çünkü tevhit mesajı Hz. 

Âdem'den başlayıp kıyamete kadar ya peygamberlerin dilinden 

veyahut Peygamber varisi olan ilim adamları üzerinden iletilmeye 

devam edecektir.  
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 Kur’ân’da anlatılan bütün peygamberler örnek olmakla 

birlikte “Üsve-i hasene” kavramı sadece Hz. Peygamber ve Hz. 

İbrahim ve onunla beraber olanlar için kullanılmıştır. Hz. 

İbrahim’in hem çağları aşan hem de evrensel ölçekte rol-model 

oluşunun sacayakları bilindiğinde “ahlak krizleriyle” boğuşan 

insanlık için ümit ve umut ışığı olabilir.  

İbrahim Peygamberin şirkle olan mücadelesinin evrensel 

ölçekte ortaya konması halinde kendisini sahiplenen bütün inanç 

mensupları için bir ahlaki model, ölçüt ve mi’yar görevi 

üstlenebilir. Çünkü şirk problemini çözmeden ahlak problemini 

çözmek imkânsızdır. Şirk bizatihi belirsizlikler üzerine inşa 

edildiğinde onun üzerinden ahlak bina etmek zordur.   

Kur’ân Hz. İbrahim üzerinden “iman ve ahlak” 

toplumunun inşasında temel parametreleri de verir. Şirke “tavır 

takınma”, “karşı duruş sergileme”, ahlak ve şirk arasındaki ilahi 

sınırı tayin ve tespit etmede İbrahim peygamber nevi şahsına 

münhasır bir örnektir.  

Ahlaki örneklik sadece peygamberler üzerinden değil bir de 

sâlih ve sâliha karakterler üzerinden verilir. Vahiy bu sâlih 

insanları geleceğe taşıyarak inşa edeceği fertlerin önüne örnek 

modeller olarak koyar. Mesela; Allah’ın kitabında özel yer 

ayırdığı ve 31. Sûreye isminin verildiği sâlih insanlardan birsi de 

Hz. Lokman’dır. Bir diğeri de vahyin "Firavun, Musa’ya “Bak”, 

dedi, eğer benden başka bir tanrı benimsersen, seni mutlaka 

hapse attırırım!”(Şuara, 26/29) "…ülke halkını kastlara, sınıflara 

ayırmıştı. (Öyle ki,) onlardan bir kısmını iyice hor ve güçsüz 

görmek istiyor (ve bunun için de) erkek çocuklarını öldürüyor, 

(yalnız) kadınlarını sağ bırakıyordu…" (Kasas, 28/4) Firavun: 

“Ben size izin vermeden mi o'na inandınız?” dedi, (…) bu 

ihanetinizden ötürü, hiç şüpheniz olmasın, çoğunuzun ellerini 

ayaklarını kesivereceğim; ve yine hiç şüpheniz olmasın ki, pek 

çoğunuzu da hurma kütüğüne asacağım…" (Ta-hâ, 20/71) 
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şeklinde aktardığı ifadelerden anlaşıldığı gibi dönemin büyük 

despotlarından olanın eşi Âsiye'dir. Kur'ân Âsiye'nin içinde 

yaşadığı bütün debdebeye rağmen âhiretin kalıcılık ve 

bakiliğinden vazgeçmediği “…Ya Rabbî! Sen kendi nezdinde, 

cennette benim için bir konak yaptır, beni Firavun'dan ve onun 

kötü işinden kurtar, beni bu zalimler gürûhundan halas eyle! ” 

(Tahrîm, 66/11) duasını Kur'ân bize aktararak hem onu 

ölümsüzleştirir hem de ahlaki bir model olarak önümüze koyar.  

Bu mesajla Kur'ân bize de sâlih ve sâliha insanların ahlaki 

davranışlarını tarihe not düşülmesi için taşımamızı tavsiye eder. 

Çünkü bir ilahî mesajın hayata taşınabilmesi salt retorik 

üzerinden değil "amel ve aksiyon" üzerinden mümkündür. Eğer 

bir mesaj fiiller üzerinden hayata yansımıyorsa o mesajın tarihe 

taşınması ve toplumda etki bırakması kolay değildir. 

Tavır ve duruş sahibi olmak bazen kitaplar yazmaktan daha 

etkileycidir. Tıpkı felsefe tahinde Sokrates'in kitab yazmamasına 

rağmen sahip olduğu duruşuyla yazılı metinlerden daha etkileyici 

olabildiği gibi…   

Kur'ân sözü sözün sahibinden ayırmaz. Bu da ancak 

ayrılmamazlık anlamındaki dikotomik ilişkiyle mümkündür. Hz. 

Âişe'ye eşinin ahlakı sorulduğunda soranın dikkatleri sözlü 

mesaja Kur'ân'a çevrilmiş "siz Kur'ân okumuyor musunuz? O'nun 

ahlakı Kur'ân'dı" demişti.1  

İnsanlık tarihi boyunca peygamberler vasıtasıyla 

gönderilen bütün vahiyler insanlığın yanlış gidişatına "burası 

çıkmaz sokak" mottosunda geçtiği üzere birer müdahaledir. 

Bütün müdahaleler insanlığın lehine olmuş ve yapılan 

müdahalelerin sebebi de ahlakî krizlerdir. 

 
1 Ahmed b. Hanbel, Müsned V, 163; Diğer farklı rivâyetler için bk. Müslim, 

Müsâfirin 39; Ebû Davud, Tatavvu' 26; Nesâî, Kıyâmu'l-leyl 2; Dârimî, Salat 

165; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 54, 91, 188, 216. 
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Kur'ân'ın yaklaşık üçte birine tekabül eden Kur'ân 

kıssalarına baktığımızda zikri geçen kavimlerin helak oluş 

sebeplerinin ahlakî sapma olduğunu görürüz. Mesela; Lut 

kavminde görülen cinsel sapkınlık (A'raf, 7/80-84) Şuayb 

kavmindeki ticari ahlaksızlık, (A'raf, 7/85-93) Âd kavminin âsilik 

(Ahkâf, 46,21-26) Sebe toplumunda nankörlük, (Sebe, 34/15-20) 

Semud kavminin azgınlığı vb. çirkinlikler helak edilen 

panoramadan sadece bir kaçıdır.   

Bir de günümüz dünyasında livata gibi bazı ahlaki 

sapkınlıkların "bireysel özgürlük" adına savunulur olması hatta 

bazen meşrulaştırılıması da diğer bir konu olarak insanlığın 

önünde durmaktadır.  

Küresellleşen ahlaki yozlaşmalar ya bütün ilahî mesaj 

taşıyıcıları tarafından "küresel vicdanlar" inşa ederek beraber 

çözeceği ya da bütün son dönemde yaşadığımız covid 19 gibi 

herkesi etkiler.  

1. Ahlakî Kriz ve Prototip İlişkisi   

Kur’ân amel bilgi uyumsuzluğunu geçmiş ümmetler 

üzerinde şöyle kınar; “Siz kendinizi unutarak diğer insanlara 

erdemli olmayı mı öğütlüyorsunuz -hem de ilahî kelâmı okuyup 

durduğunuz halde? Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız?” (Bakara, 

2/44) Bu durum aşçının iyi yemek yapmaktansa sadece tarif 

etmesi, marangozun mesleğini anlatıp gereğini yapmaması, 

terzinin sanatını icra etmeyerek reklam yapması, ustanın işini 

yapmayarak lafazanlık yapmasından farksızdır.1 

Halil Cibran’ın “Sözden ve söz ehlinden çok usandım. Bu 

âlemde gidip aralarına katılabileceğim bir dilsizler topluluğu 

var mıdır acaba?  Allah bana acır ve bir sağırlık armağanı verir 

de ebedi sessizlik cennetinde mutlu olarak yaşar mıyım? Yerin 

 
1 İbn Âşur, Muhammed, et-Tahrir ve’t-Tenvir, Tunus, 1984, I, 474.  
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yüzünde dillerin verdiği rahatsızlıktan azâde bir köşe var mıdır? 

Yeryüzü sakinleri arasında konuşarak nefsine tapınmayan var 

mıdır hiç? Varlık toplulukları arasında ağzı söz haramileri için 

mağara olmayan biri var mıdır?” diyerek söz amel ilişkisindeki 

"söz haramileri" şeklindeki formülü anlamlıdır.   

Toplumda insanları etkiliyen insanlar "söz ve amel" 

birlikteliğine dikkat edenlerdir. Yazımıza konu olan Mehmet 

Âkif Ersoy'un dönemin ne devlet adamlarına ne de edebiyatçılara 

nasip olmayan tarihi süreçteki unutulmamasının sebebi de 

söyledikleriyle yaptıklarının uyumluluğudur. Hatta Mehmet Âkif 

Ersoy "kurduğu her bir cümleye fiilleriyle hayat veren ve 

bunu karaktere dönüştürendir" şeklinde tarif edilir. Mehmet 

Âkif’in yakın arkadaşı Mithat Cemal Kuntay “Mehmet Akif, 

yalan söylemeye muhtaç olmadan hayatını baştan başa 

anlatabilirdi” diyerek gerçek karakterini anlatır. Aslında 

Mehmet Âkif Ersoy'u yaşatan yazdıklarıdır. Bu yazdıklarını 

beslendiği vahye borçludur. Çünkü vahyin ilk dönem nazil olan 

altmışsekizinci sûreyi "kalem sûresi" olarak anması ve hemen ilk 

âyetlerinde "kaleme ve (onunla yazanların) yazdıklarına yemin 

olsun!" demesi hem bu âyetlerin indiği Mekke toplumundaki 

şifahi kültürün daha sonra "kitap medeniyeti" inşa edecek yazı 

kültürünün startını vermiş oluyordu.  

Çünkü yazarların yazdıkları yazılar insanlardan daha uzun 

ömürlü olabiliyor. Dünyanın değişik bölgelerindeki kaya resim 

ve yazıtları onları yazanlardan daha uzun ömürlü olmuştur. Bir de 

bu yazılanlar Mehmet Akif'te olduğu gibi bir karaktere 

dönüşüyorsa iki boyutuyla kalıcı oluyor. İnsanlar vefat edenleri 

unutur, unutabilir. Fakat hafızalarındaki bilgileri toplumla 

paylaşanlar süresiz olarak hafızalardaki yerlerini inadına 

korumaya devam etmektedirler. Bu durum insanla bilgi 

arasındaki bağın da hem kalıcılığına hem de sürekliliğine hizmet 

eder. Herşey vahyin ifadesindeki gibi "onların yaptıkları her işin 
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üzerine varıp, hepsini toz duman edeceğiz" (Furkân, 25/23) dediği 

zaman diliminde yazılanlar kalıcı olacak. Hatta bazen şahitlik 

edecektir.  

2. Mehmet Âkif Ersoy Bilgi İlişkisi 

Vahyin müntesiplerine ilk emrinin iman ediniz, namaz 

kılınız, oruç tutunuz, hac ibadetini yapınız formunda değil de 

“oku" (Alak, 96/1) olması anlamlıdır. Çünkü genel kanaat haline 

gelen hususlardan birisi de şudur. Bazı problemler vardır onları 

çözdüğünüzde buna bağlı olarak birçok problem kendiliğinden 

çözülür. Bilgi problemi böyledir. Bilgi problemi çözüldüğünde 

ekonomik geri kalmışlık çözülür. Bugün dünyada en büyük 

ekonomiye sahip ülkeler aynı zamanda bilgi üreten uluslararası 

üniversitelere sahip ülkelerdir. Bilgi problemini çözdüğünüzde 

adalet problemini çözersiniz. Bugün uluslararası "rule of law 

ındex” “hukukun üstünlüğü endeksinde" üst seviyede olanlar 

bilgi problemini büyük oranda çözen ülkelerdir.  

Bilgi problemini çözdüğünüzde ülkenizin temel haklar, 

şeffaflık, kişilerin can ve mal güvenliği, hukuki ve idari 

düzenlemelerin uygulanması, vatandaşların adalete 

erişebilirliğini büyük oranda çözersiniz. Çünkü bu özelliklerin iyi 

olduğu toplumlar bilgi problemini çözen ülkelerdir. 

Bunları dikkate alınca vahyin ilk emrinin niçin "oku" 

olduğunu daha iyi anlarız. Mehmet Âkif Ersoy İstanbul Fatih 

Camii vaazında; "maarif, maarif! Bizim için başka çare yok; eğer 

yaşamak istersek her şeyden evvel maarife sarılmalıyız. Dünya da 

maarifle, din de maarifle, ahiret de maarifle… Hepsi, her şey 

maarifle kaim. Bizim dinin cehalete tahammülü yok, cahiller 

eline geçince mahvolur…" diyerek bilginin tek kurtuluş öğesi 

olduğuna ve hayatımızdaki yerine dikkat çeker. 

3. Mehmet Âkif ve Çalışma 
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Mehmet Akif'in yaşadığı dönem toplumun sıkıntılarla 

karşılaştığı bir zaman dilimidir. Âkif bu dönemde şâir'in dediği 

gibi "neler yapmadık şu vatan için kimimiz öldük; kimimiz 

nutuk söyledik" formunda değil, yapması gereken hususları 

yerine getirmekten çekinmemiştir. Âkif'e göre bir fiili dile 

getirmek değil onu bizatihi yapmak anlamlıdır.1 Bu da bir 

mecburiyyettir. Söz-fiil aykırılığı insanı Allah'a sevimsiz kişi 

yapar. (Saff, 61/3) 

Mehmet Âkif hayatı boyunca yaşadıklarını şiire dökmüş, 

şiirleştirdiği yazıları da hayatına aktarmıştır. Mehmet Âkif’in 

yakın dostu Mahir İz “Âkif Bey ya okur, ya okutur, ya yazar yahut 

fıkra anlatır veya dinlerdi. Abes ve manasız sözden sıkılırdı. 

Uzatmadan keser, başka söze geçerdi…2” şeklinde anlatır. 

” …Çalış!’ dedikçe şeriat çalışmadın durdun 

Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun! 

Sonunda bir de "tevekkül" sokuşturup araya, 

Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya…"3 diyerek 

toplumsal problemlerin inanan insanların yanlış zihniyetinden 

geldiğini anlatır. 

Doğu toplumlarının temel karakteristiği olan taassup, 

tembellik, sorumluluk yüklenmeme, yapılan yanlışların 

sonuçlarını yüklenmemeyi eleştirir. Yaşadığı gök kubbede 

çınlatırcasına sesini yükseltmiştir. Nöbet kulübesinde uyuyan 

nöbetçi gibi davranmayıp "alevleri göklere yükselen" yangından 

haber veriyor. Âkif'in sadasına kulak verenler olduğu gibi 

aldırmayanlar da olmuştur.  

“Bekâyı hak tanıyan, sa’yi bir vazîfe bilir; Çalış çalış ki, 

bekâ sa’y olursa hakkedilir.“4 

 
1 Topçu, Nurettin, Mehmet Âkif, Dergâh Yayınları, İst. 2011, s. 81.  
2 İz, Mahir, Yılların İzi, İst. 1990, s. 125. 
3 Ersoy Safahat, "Vaiz Kürsüde", s. 254. 
4 Ersoy, Safahat, "Vaiz Kürsüde", s. 241. 
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Mehmet Âkif, toplumsal bekanın ve cemiyetin devamını 

ancak çalışmak, üretmek ve bunu insanlar tarafından bir vazife 

kabul etmekle mümkün olacağını anlatır.  

"Kamer çalışmadadır, gökle yer çalışmadadır; Güneş 

çalışmada, seyyâreler çalışmadadır." 

"Didinmeden geri durmaz nücûm-i gîsûdâr, Bütün alın 

teridir durmayıp yağan envâr!'1 

Mehmet Âkif insanların düşünce ve zihin dünyalarının 

yaşadıkları gezegen ve varlıklarla irtibat kurarak ibret alınmasını 

ister. Ay'ın, güneşin, gezegenlerin ve yıldızların küçük bir 

zaman diliminde çalışmadığını düşünmek bile istemeyiz, çünkü 

hayat biter.  

Mehmet Âkif'i araştıranlar şairlikten başka fikir kahramanı 

ve ahlâk âbidesi mürşid olduğunu kabul etmek zorunda kalırlar. 

Mesela; Celaleyn tefsirini yanından hiç eksik etmediğini, Kelam-

ı kadim gibi okuduğunu, şimdiye kadar on sekiz defa hatmedip 

şimdi on dokuzuncu hatme devam etmekte olduğunu kendisi 

ifade etmiştir.2 Hayatı boyunca Kur’an-ı Kerim onun başucu 

kitabı olmuştur. Kur’an’ın ve İslam’ın gerçek bir aşığı idi. Âkif 

için “Peygamberimiz devrinde olsaydı, o, bir vahiy kâtibi olurdu. 

Kur’an-ı Türkçe’ye onun kadar güzel tercüme edebilecek 

yeryüzünde bir kişi daha bulunmaz”3 denir. 

4. Mehmet Âkif ve Dini Yorumlama 

Dini inanç insanlık tarihi boyunca fert ve toplumlarda 

görülür. Dini inanç sağlıklı ve sahih olabildiği gibi yanlış 

anlaşıldığında da katkı sağlayacağına zarar da verebilir.  

 
1 Ersoy, Safahat, "Vaiz Kürsüde", s. 241. 
2 Düzdağ, M. Ertuğrul, Mehmet Âkif Mısır Hayatı ve Kur’an Meali, Şûle 

Yayınları, İst. 2005, s. 137. 
3 Düzdağ, Mehmet Âkif Mısır Hayatı ve Kur’an Meali, s. 143. 
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Kur'ân-ı Kerim bu bağlamda hem Yahudi hem de Hristiyan 

din adamlarının tavırlarından şikâyet eder. "Neden onların din 

adamları ve hahamları onları günahkârca iddialardan ve her 

türlü kötülüğe saplanmaktan alıkoymadılar? Ortaya 

koydukları şey ne kötüdür!" (Mâide, 5/63) din adamlarının 

kendi iradelerini toplumda hâkim kılmak için dini 

kullanmalarının "kötü" olduğunu anlatır. Ali Şeriatî'nin dediği 

gibi "dindar bir toplumu ancak din adına, din âlimleri 

kandırabilirdi ve öyle de oldu." 

Mehmet Âkif bir ilim ehli olarak toplumsal krizlerin 

sebeplerini anlatırken dini kavramların ve metinlerin yanlış 

anlaşıldığını anlatır. Yanlış anlaşılan kavramlarla doğru bir 

inancın sağlıklı anlaşılması mümkün değildir. Bunun için 

Mehmet Âkif bazı "dini kavramların" doğru anlaşılması için çok 

çaba göstermiştir. Mesela aşağıdaki metin yanlış anlaşılan dini 

kavramlardan özellikle "kader", "çalışma" ve "tevekkül" 

kavramlarını anlatır.  

“...O ihtişâmı elinden niçin bıraktın da,  

Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında?  

"Kadermiş!" Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru:  

Belânı istedin, Allah da verdi... doğrusu bu.  

Talep nasılsa, tabîî, netîce öyle çıkar,  

Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var?  

"Çalış!" dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun,  

Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun!  

Sonunda bir de "tevekkül" sokuşturup araya,  

Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya!  

Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden,  

Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecîr-i hâsın iken!  

Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini,  

Birer birer oku tekmîl edince defterini;  

Bütün o işleri rabbim görür; vazîfesidir...  
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Yükün hafifledi... Sen şimdi doğru kahveye gir!  

Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak...  

Hudâ vekîl-i umûrun değil mi? Keyfine bak!  

Onun hazîne-i in'âmı kendi veznendir!  

Havâle et ne kadar masrafın olursa... Verir!  

Silâhı kullanan Allah, hudûdu bekleyen O;  

Levâzımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O!  

Çekip kumandası altında ordu ordu melek,  

Senin hesâbına küffârı hâk-sâr edecek!  

Başın sıkıldı mı, kâfî senin o nazlı sesin:  

"Yetiş!" de, kendisi gelsin, ya Hızr'ı göndersin!  

Evinde hastalanan varsa, borcudur: bakacak;  

Şifâ hazînesi derhal oluk oluk akacak.  

Demek ki: her şeyin Allah... Yanaşman, ırgadın o;  

Çoluk çocuk O'na âid; lalan, bacın, dadın O;  

Vekîl-i harcın O; kâhyan, müdîr-i veznen O;  

Alış seninse de, mesûl olan verişten O;  

Denizde cenk olacakmış... Gemin O, kaptanın O;  

Ya ordu lâzım imiş... Askerin, kumandanın O;  

Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O;  

Tabîb-i âile, eczâcı... Hepsi hâsılı o.  

Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!  

Biraz da saygı gerektir... Ne saygısızlık bu!  

Hudâ'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hudâ;  

Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete... Ha? 1  

Mehmet Âkif dini kavramların temel belirleyeni olarak 

sağlıklı ve sahih vahyi anlayışı dikkate alıp sosyal problemleri 

çözümde vahiyden hareket etmiştir. Yaygın olan "dini 

yorumların" insanları motive etmeye yetmediği gibi meskenet ve 

tembelliğe sürüklediğini anlatır.  

 
1 Ersoy, Safahat - Fatih Kürsüsünde s. 267-268.  
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Mehmet Âkif'in toplumun problemlerini teşhis ettiği âdeta 

bir "sosyolog hassasiyetiyle" yaptığı okumalar aradan yıllar 

geçse de aynı problem tekerrür edip duruyor. İnsanlık 

yürüyüşümüzde yol kat edemiyoruz. Durumumuz tıpkı Yazar 

Aldous Huxley “Tarihten alınabilecek en büyük ders 

insanlığın tarihten ders almamasıdır” derken yaşanan 

hayatların bizim için bir anlamının olmadığı, tarihin sürekli 

olarak yakamızdan tutup aşağı çekmeye devam ediyor olması 

acınası bir haldir. 

Aynı olayların tekrarına rağmen Mehmet Âkif'in 

yorumları güncelliğini korumaya devam etmektedir. 

5. Mehmet Âkif ve Toplum 

Toplumlar da tıpkı bireyler gibi bazı krizlerle karşılaşırlar. 

Hatta bazen yıkılarak yerlerini başka toplumlara bırakırlar. İlahî 

vahiy geçmişte yaşamış toplumların geriye kalan yapılarını 

incelememiz gerektiğini şöyle anlatır; "Onlar dünyayı hiç 

dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden önce yaşayanların 

âkıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler? Onlar, kendilerinden 

daha güçlü idiler. Toprağı altüst etmiş, sular, maden, ekin gibi 

nimetlerden yararlanmış ve şimdikilerin yeri imar edişlerinden 

daha fazlasıyla imar etmişler, resulleri de kendilerine aşikâr, 

parlak deliller getirmişlerdi. Ama hakikati reddettiler ve sonuçta 

yok olup gittiler. Allah onlara asla zulmetmedi, lâkin onlar kendi 

öz canlarına zulmettiler." (Rûm, 30/9) Kur'an-ı Kerim Allah'ın 

ayetlerini yalanlayan ve alaya alanları yeryüzünde gezmeğe, 

salyangoz gibi kabuklarına çekilmemeye, bu yalanlayan ve alaya 

alanların akıbetlerini incelemeye ve onların akıbetlerinin 

benzerini beklemeye çağırıyor. Aynı zamanda Allah'ın yasasının 

bir tek yasa olup kimseye ayrıcalık tanınmadığını kavramaya, 

düşünce ufuklarını genişletmeye ve bu sayede insanlığın tümünde 

akıbetin birliğini kavramaya çağırıyor. İslam'ın, mü'minin kalbi 
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ve aklını oluşturmaya özen gösterdiği işte bu düşünce yöntemi 

olup, Kur'an ona ilişkin çabasını çokça yinelemektedir.1 

Bilgi sahipleri toplumun karşılaştığı problemlere çözüm 

üretmekle mükelleftirler. Bilginin gayesi fert ve toplumu 

yaşanabilir hale getirmedir. Aksi takdirde toplumu yıkılmaktan 

kurtarmak mümkün değildir.  

Mehmet Âkif İslam coğrafyasının problemlerine çözüm 

üretmekle ömrünü geçirmiştir. Buralardaki problemleri yerinde 

görmek için değişik ülkelere gitmiş ve oradaki insanlara çözüm 

yolları göstermiştir.  

"Milletin hayrı için ne düşünsen; bidat. 

Şer’i tağyir ile, terzil ise-haşa- sünnet. 

Ne Huda’dan sıkılırlar, ne de Peygamberden. 

Bu ilimsiz hocalardan, bu beyinsizlerden. 

Çekecek memleketin hali ne olmaz? Düşünün!"2  

Bu dizelere bakıldığında Mehmet Akif'in toplum lehine 

ortaya koyduğu fikirlerin kabul görmediğinden rahatsız olduğu 

görülür.  

6. Mehmet Âkif ve Aksiyonu Şiirleştirmek  

Mehmet Âkif’in yaptıklarını ve yapılması gerekenleri 

nazma dönüştürdü. Bunu başkalarının vicdanına havale ederken 

bazen de Balıkesir Nasrullah Camii'nde, Çankırı Ulu Camii'nde 

insanların manevi duygularını beslemiştir. Bu bağlamda kendisi 

"manevi lider" olarak görülür. Merhum Sezai Karakoç'un bir 

mülakatında "…Kanuni veya Harun Reşid devrinde, bir insan 

sadece şiir yazarak toplumdaki görevini yerine getirmiş olabilirdi; 

 
1 Zemahşerî, Ebu'l-Kâsım, Carullah Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf an Hakâiki't-

Te'vilve 'Uyûni'l-Akâvil fî Vucûhi't-Te'vil, Daru'l-Ma'rife, Beyrut, th, III/469; 

Râzî,  Fahruddin Muhammed b. Ömer, et-Tefsiru'l-Kebir (Mefâtihu’l-Gayb), 

Beyrut, 1982, XXV/83; Kutub, Seyyid, Fizilali'l-Kur'ân, V/2760. 
2 Ersoy, Safahat, “Süleymaniye Kürsüsünde”, s. 154. 
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ama, toplumların, kritik dönemlerinde, şairle cephedeki 

insana mesafesi aynıdır. Şairin tavrı cephedeki insanın 

tavrından farklı değildir. Diyelim bir Mehmed Akif, hem 

cephede, hem de şiiriyle çarpışan bir insandı. Bu bakımdan, bizim 

de durumumuz Mehmed Akif’in durumundan farklı değildir. 

Mehmed Akif, biten bir dönemin son savaşçısıydı, bizler de 

başlayan bir dönemin ilk savaşçılarıyız. Birisi bitmemek için 

yapılan bir savaş, öbürü de yeni bir dönemin, bir dirilişin başlayış 

savaşıdır. Bu iki savaş birbiriyle irtibatlıdır. Onlar savaşmasaydı 

biz belki bu başlangıcı yapamayacaktık…"1  

Yine Sezai Karakoç, Mehmet Âkif'i "hayatı şiire ve şiiri 

hayata sokan şâirdir" diyerek Mehmet Âkif'in yaşadığı hayatın 

acılarını, hüzünlerini, kederlerini şiir diliyle ifade etmiştir.2 

Toplumu incelerken "cerrah teşrihçiliğiyle" ortaya koyarak 

sağlıklı tespitler yapar. Âkif'in yazdıkları bir ütopya değil 

hakikatın şiirle ifade edilmesiydi. 

İslam coğrafyasında yaygın olan dini ve içtimai 

problemlerin çözümünü şiir diliyle aktararak fikirlerini şöyle 

ifade eder.  

"…Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü. 

Hadi göster bakayım şimdi de İbnü’r Rüşd’ü?  

İbn-i Sina niye yok? Nerde Gazali görelim?  

Hani Seyyid gibi, Razî gibi üç beş âlim? 

En büyük fâzılınız: Bunların âsârından, 

Belki on şerhe bakıp, bir kuru mâ'nâ çıkaran, 

Yedi yüz yıllık eserlerle bu dinin hâlâ, 

İhtiyâcâtını kâbil mi telâfi? Asla, 

Doğrudan doğruya Kur'ân'dan alıp ilhâmı, 

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm'ı 

 
1 Koru, Fehmi, "Bugün Bayraklar Yariya Inse Yeridir: Sezai Karakoç’u 

Kaybettik", https://www.ocakmedya.com: 17.11.2021.  
2 Karakoç. Sezai, Mehmet Âkif, Diriliş Yayınları, İst. 2018, s. 37. 

https://www.ocakmedya.com:%2017.11.2021
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Kuru dâvâ ile olmaz bu, fakat ilim ister;  

Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster?..."1 

Mehmet Âkif toplumsal problemlerin geçmişe ait fikirlerin 

bugüne taşınmasıyla problemlerin çözülmeyeceğini söyler. 

Bugünün sorularına yeni cevaplar üreterek karşılık bulabiliriz.  

7. Toplumsal Bütünleşmeyi Sağlama 

Mehmet Âkif yazı ve fikir hayatında üzerinde durduğu 

hususlardan birisi de farklı inanç, dil, mezheb ve ırklara mensup 

olanların beraber yaşamalarını temin etmek olmuştur. Çünkü bir 

medeniyeti farklı kılan farklılıkları birarada yaşatma özelliğidir. 

Tarihin tanıklığına bakıldığında Müslümanların yaşadığı 

coğrafyalarda beraberliğin sağlandığı bir vakıadır. İstanbul'dan 

Bosnaya, Bağdat'tan Semerkant'a, Medine'den Şam'a kadar 

farklılıkların birarada yaşadıkları görülmüştür. İslam 

medeniyetinin görünür olan özelliklerinden birisi de bu tecrübeyi 

yaşatmasıdır. Bir konuşmasında “…Ey Cemaatı Müslimin! 

Milletler topla, tüfekle, zırhlı ordularla tayyarelerle yıkılmıyor, 

yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek herkes 

kendi başının derdine, kendi hevâsına düştüğü zaman yıkılır. 

Atalarımızın “kale içinden alınır” sözü kadar büyük söz 

söylenmemiştir…2”diyerek insanları uyarır.  

Anadolu’nun bir başka camisinde “…Me’yus olmak demek 

atalete, meskenete meşru bir şekil vermek demektir. Ruha ye’s 

denilen o mel’un hastalık çöktü mü artık vücuda hareket imkânı, 

sa’y imkânı, mücahede imkânı kalmaz. İşte o zehirin maneviyatı 

sarmasına meydan vermemek gerektir…3” der. Mehmet Âkif 

toplumsal bütünlüğü bozan hususların önüne geçmek için hem 

 
1 Ersoy, Safahat, "Âsım", s. 403.  
2 Abdulkadiroğlu, Abdülkerim, Nuran Abdülkadiroğlu, Mehmed Âkif’in 

Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri Mev’iza ve Hutbeleri, Ank. 1992, s. 147. 
3 Abdulkadiroğlu, Mehmed Âkif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri Mev’iza ve 

Hutbeleri, s. 183. 
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fiili olarak Arabistan'a kadar gitmiş hem de yazılı olarak katkıda 

bulunmuştur. Gittiği mekânların her karış toprağına "ümit 

tohumları" serpmeyi ihmal etmemiştir.1  

"…Bana siz âlem-i İslâm’ı sorun, söyleyeyim; 

Çünkü hiçbir yeri yok gezmediğim, görmediğim, 

Şark-ı Aksâ’dan alın, Mağrib-i Aksâ’ya kadar, 

Müslüman yurdunu baştan başa kaç devrim var! 

Beni yormuştu bu yıllarca süren yolculuğun, 

Daha başlangıcı… Lâkin, gebereydim yorgun, 

O zaman belki devam eyleyemezdim yoluma…"2 

Mehmet Âkif’in fiili olarak sarfettiği gayretin maksadı 

toplumu bütünlük içinde yaşatma gayretidir. 3 Bunu yaparken 

zaman zaman gözyaşlarına boğulduğunu oğlu Emin şöyle anlatır; 

"İyi biliyorum ki gözyaşlarını yalnız benden gizlemez inkisarını 

bana izhar etmekte bir mahzur görmezdi."4 

"Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; 

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez."5 

Bu ifadelere bakıldığında da toplumsal bölünmeyi şiddetle 

eleştirir. Bütünlüğü sağlamanın yollarını da vahdeti sağlamak 

olarak gösterir. Cemiyeti yıkan unsurun top-tüfek olmadığını 

ayrılık ve gayrılık fikrinin doğmasına zemin hazırlamak 

olduğunu anlatır.  

Kur'ân-ı Kerîm'in Müslümanlar için idealize ettiği 

toplumun vasıflarında birisi de bütünleşmedir. Âyet şöyledir; 

"Hepiniz toptan, Allah'ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, bölünüp 

ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın: Hani 

 
1 Topçu, Mehmet Âkif, s. 92.  
2 Ersoy, Safahat "Süleymâniye Kürsüsünde" s. 167. 
3 Düzdağ, M. Ertuğrul, Mehmed Âkif Ersoy, Kapı Yayınları, İst. 2013, s. 44-

65. 
4 Ersoy, Emin Âkif, Babam Mehmet Âkif, Kurtuba Kitap, İst. 2017, s. 72.  
5 Ersoy, Safahat, "Süleymaniye Kürsüsünde" s. 166.  



V. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu 

521 

 

siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine 

ısındırmış ve onun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz bir ateş 

çukurunun tam kenarında iken oraya düşmekten de sizi O 

kurtarmıştı. Allah size âyetlerini böylece açıklıyor, ta ki doğru 

yola eresiniz." (Âl-I İmrân, 3/103)  

Mehmet Âkif vahyin önerdiği toplum modeli için gayret 

göstererek şöyle haykırır;  

"…Ey cemâat, yeter Allâh için olsun, uyanın... 

Sesi pek müdhiş öter sonra kulaklarda çanın!..."1  

Mehmet Âkif bizzat gittiği coğrafyalarda gördüğü 

manzarayı şiire dökerek acı akibeti terennüm eder. Bu dizede dile 

getirdiği acı gerçek Endülüs'te yaşandı. 

8. Mehmet Âkif ve Göz Yaşartan Fedakârlık! 

Mehmet Âkif’in bütün imkânsızlıklara rağmen hüznü, 

kederi ve derdi kendisi değil içinde yaşadığı ve yaşatmaya 

çalıştığı insandır.  

Mehmet Âkif gördüğü probleme duyarsız kalmayan bir 

karaktere sahiptir. Kanayan bir yara gördüğünde sessiz ve ilgisiz 

kalmaz yaraya merhem olmak için çırpınır durur. Hayatı boyunca 

kendisini değil başkalarını düşünmüştür. Belki de günümüzde hiç 

kimseye nasip olmayacak şekilde anılmasının sebebi bu olsa 

gerektir. Aşağıda anlatacağımız hadise her “adamın!” 

yapamayacağı bir fedakârlıktır; 

Arabistan Seyahatinde Mehmet Âkif’le beraber bulunan bir 

arkadaşı anlatıyor:”… “El-Muazzam” Hicaz Demiryolu’nun tam 

arkasında yer alan bir çöl istasyonudur. İstasyondan, başka hiçbir 

bina yoktu. Ne insan, ne hayvan, ne yeşillik, ne umran… İstasyon 

memuru bize bildiği havadisleri anlatıyordu. Memurun iki karısı 

 
1 Ersoy, Safahat, "Süleymaniye Kürsüsünde" s. 167.  
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vardı. Burada çile dolduruyorlardı. Talihsiz kadınlardan birinin 

haftalardan beri dişi ağrıyordu. Diğeri de gebeydi. Akşama, 

sabaha doğuracaktı. Birisi, bir posta müdürünün kızı, diğeri de 

Malatya’lı bir subayın kerimesiydi. Memurun bize verdiği; 

“İngilizler Çanakkale’den kaçmışlar. Hem de bütün iaşe ve 

çadırlarını almaya bile vakit bulmadan…” havadisine karşılık biz 

de ona, ailesine bir iyilik yapalım dedik. Yanımızda diş ilacı 

vardı. Kadının, ilacı dişine koyar koymaz ağrısı kesildi. 

Kadıncağızın gözü açıldı. Teşekkür etmeye başladı. Fakat ailenin 

durumu perişandı. Odanın her tarafından sefalet fışkırıyordu. 

Odada oturacak bir ot minderden başka bir şey yoktu; ne iskemle, 

ne masa… Hatta bir çuval bile yok, ne altta, ne üstte… 

Dışarıya çıkınca gördüğüm manzarayı Âkif’e anlattım. 

Tabii ki çok üzüldü. Biraz sonra baktım. Âkif yirmi sekiz 

yaşındaki bu zavallı kocayı sigaya çekmiş, o da durmadan 

söylenip duruyordu: 

-Oğlum! Sağlığın yerinde değil, gücün kuvvetin yok. 

Kesen ise kafan gibi bomboş. Neyine gerek, senin iki değil, hatta 

bir evlenmek! Yazık değil mi bu elin yavrularına. Yiyecek yok, 

giyecek yok. Ya hu! Buna bir çare düşünmek de mi yok! 

-Ne düşüneceğim efendim. Ben de şaşırdım. Yarın, öbür 

gün büyüğü doğuracak. Ne yapacağım, bilemiyorum. Siz de eski 

çamaşırlar varsa bari lütfen veriniz ki doğacak çocuğuma 

saralım… Âkif’in yüzünü derin bir üzüntü kaplamıştı. 

Adamcağızdan ayrıldık. Çadırımıza geldik. Âkif bana: 

-Arkadaş! Bu kadıncağıza yardım şart. Ortada bir hayat 

tehlikesi var, dedi. 

-Ne yapalım? 

-Gördünüz, bunlar büyük bir felaketle karşı karşıya 

bulunuyorlar. Bir diş ilacı bile bulunmayan bir yerde, yarın 

doğacak kadının da, doğacak çocuğun da hayatları tehlikede. Ben 
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şimdi trene atlayayım. Şam’a gideyim. Bunlar için ne gerekiyorsa 

alıp getireyim. 

-Aman Âkif! Şam buradan iki gün iki gecelik mesafede. O 

da, kader yardım eder de –kömür yerine kullanılan- odun yeterse, 

Şam’a. Oradan da buraya, en aşağı beş gün beş gece bir 

yolculukta bulunman gerekir. Hâlbuki aylardan beri çöllerde, 

deve sırtlarında çalkalana çalkalana geldik. Başlarımızdaki uğultu 

daha geçmedi. Neye gideceksin? Bu kadar yorgunluktan sonra 

henüz bir gece bile dinlenmeden. Bu uzun yolculuğa nasıl 

çıkarsın. 

-Yorgunluk mesele değil. Ortada bir felaket var. Âh! 

Yoksulluk, çaresizlik ne zor şeydir, sen bilir misin? Bu vaziyet 

karşısında benim ciğerlerim parçalandı. Trenle Şam’a gitmek 

bir şey mi? Tıpış tıpış gider, tıpış tıpış gelirim. Sen, benim 

yorgunluğumu hiç düşünme! 

-Mademki, bu zahmete katlanıyorsun seni bu teşebbüsten 

alıkoymak istemem. Zaten on beş gün vaktimiz var. 

Başkumandana buraya geldiğimizi bildirdik. Yeni bir emir 

vermiş olsa bile, hareketimiz için mutlaka on beş, yirmi gün 

lazım. Sen gidip gelebilirsin. Fakat bir kundak takımı ile biraz ilaç 

için bir haftalık yol zahmeti değer mi? Evet, yardım gerekli fakat 

mazeret önemli. Telgraf çekelim getirtelim. 

-Hayrı hayır! Rica ederim, benim önüme geçme. 

Kadıncağızın hâli beni çok üzdü. Zahmete girerek, meşakkate 

katlanarak bu sefalete çare bulmak benim için daha zevklidir. 

-Öyle ise, Allah selamet versin. 

-Ertesi gün Âkif, bedevi elbisesini, silahlarını, çadır 

direğine astı. Aylardan beri heybede limon kabuğu şeklini almış 

olan fesini başına geçirdi. Örümceklenmiş buruşuk elbisesini bir 

sünger ıslaklığıyla ütülemiş oldu.  Ayakkabılarını, yağ ve ocak 

isinden icad edilmiş bir boya ile boyamış oldu. Yalnız maşlahını 
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bırakmadı. Onu da kollayarak şöyle bir sırtına attı. Anlaşılan bu 

maşlah, ona yatak yorgan vazifesi görecekti. Besmeleyi çekti, 

yola düzüldü. Hareketinin beşinci günüydü. Tam bir Şam tüccarı 

gibi yüklerle “el-Muazzam”a dönüp geldi. Beş gün beş gece yük 

vagonunda gidip gelmişti. Şehla/ela göz gibi mahmur gözleri 

uykusuzluktan, yorgunluktan daha fazla mahmurlaştı. Fakat 

insani bir görevi yerine getirdiğinden dolayı çok memnundu. 

Yüzünden neşe ve şetaret akıyordu. Getirdiği şeylere şöyle bir 

baktım, neler almamıştı ki… Diplomat bir ebeye bir avuç altın 

verilip de gönderilseydi, bu eşyaları böyle düzgün ve yerinde alıp 

getiremezdi.  

İşin tuhafı, bu eşyalar gelince kadınlar arasında kavga çıktı. 

Küçüğü, “Yarın ben de doğuracak olursam bu şeyleri bana kim 

getirecek! Ne geldiyse yarısı senin, yarısı benim.” Diye kadına 

diretmez mi? Haber gönderdik. Sana da para verelim, dedik. 

-Hayır, olmaz. Siz gittikten sonra kocam paraları elimden 

alır dedi. 

-Uğraştık, uzlaştırmaya çalıştık. Fakat bir türlü başarılı 

olamadık. Nihayet gelen eşyaları ikisinin arasında 

paylaştırmaktan başka çare bulamadık. Beş on gün sonra emir de 

gelmişti. Tabii kadının doğurmasını beklemeden hareket ettik. 

Yolda Âkif benimle latife ediyordu: 

-Ben görevimi yaptım, nöbeti savdım. Sıra sendeydi. 

Ebeliği de sen yapacaktın. 

-Ya hu, ben bir kedi bile doğururken, değil yardım, 

bakmaya cesaret edemem. Bununla beraber bu eşyayı tedarik 

konusundaki liyakatini gördükten sonra, bu ebeliği de yapacağına 

kanaat getirdim. Zaten doktorluğun da var. 

-Birader! Ben baytarım. Ama şimdi bir keçiyi bilye 

doğurtabileceğimi zannetmiyorum. Güle güle yollarda vakit 

geçirdik. Ah, mübarek. Şehinşahlara boyun eğmeyen Âkif! 
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Sefalet içindeki bir kadına yardım etmek için, "altmış derecelik" 

bir sıcaklıkta kızgın çöllerde aylarca dolaştın. Sonra bir gece bile 

dinlenmeden beş gün beş gece eşya vagonlarında yattın1.”  

 Akif'teki ilim amel bütünlüğünün canlı fotoğrafıdır. Bir 

başka ifadesiyle Âkif'in isyanıdır. Gördüğü problem karşısında   

"…Kanayan bir yara gördüm mü, yanar ta ciğerim 

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim, 

Adam aldırma da git, diyemem, aldırırım 

Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım…”2 diyerek 

vicdan ve ruhundaki hali ortaya koyuyor. Bu aynı zamanda 

Mehmet Âkif'teki merhamet duygusunun dışa vurumudur. 

Nurettin Topçu'nun tespitiyle bu mesuliyet duygusunu harekete 

geçiren imanın eseri ve "büyük ruhlardaki cevherdir."3 

İnsanın sadece kendisi için yaşamadığını Mehmet Âkif'te 

görmek mümkündür. Asıl ahlakilik, insanın kendisine iyilik 

yapması değil "başkaları için harcanan ve adanan bir çabanın 

adıdır."  Fakat ne yazık ki Mehmet Âkif Mısır’a gitmek zorunda 

bırakılmış, giderken de Şefik Kolaylı’ya şöye anlatmıştı: 

“Arkamda polis hafiyesi gezdiriyorlar. Ben vatanını satmış ve 

memleketine ihanet etmiş adamlar gibi muamele görmeye 

tahammül edemiyorum ve işte bundan dolayı gidiyorum.” 

9. Mehmet Âkif ve Dostluk 

Dostluk, günümüzde kaybedilen bir değerdir. Günümüz 

insanı dost ve dostluğu arar durur. Çünkü dost yakınlıktan dolayı 

“ikinci sen” olarak tarif edilir. Arapça dost “hillun” halîl aynı 

 
1 Eşref Edip, Mehmet Akif Hayatı, Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları, 

Âsâr-ı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı, İst. 1989, Naklen Gürlek Dursun 

“Mehmet Akif’ten Göz Yaşartıcı Bir Tablo” Yenidünya Haziran, 2006, s. 60-

62. 
2 Ersoy, Safahat, "Asım", s. 378. 
3 Topçu, Mehmet Âkif, s. 82.  
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kökten gelir. Bir de sirke anlamına gelen “hallun” kelimesi de 

aynı köklerden gelir.1  

Sirke üzümün asliyetinin bozulmasıyla elde edilen katıktır. 

Dostta kendisi gibi kalan değil “ikinci sen” olabilendir. Şair, 

Beşşar b. Berd şöyle der; “Sen, içime ruhun girdiği gibi girdin. 

Dost da bunun için dost diye adlandırılmıştır.”2 Dostun dostla 

olan ilişkisi bütün ruhunu kaplamıştır.  

Kur’ân “içten dostluğu” anlatırken Hz. İbrahim örneğini 

şöyle verir: “Hep iyiliği şiar edinmiş olarak, yüzünü ve özünü 

Allah'a teslim edip bir de İbrâhim'in tevhid dinine tâbi olan 

kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki 

Allah İbrâhim'i dost edinmiştir.” (Nisa, 4/125) buyurur.  

Hz. Peygamber, ahirette kendilerine gıbta edilecek kişileri 

anlatırken “karşılıklı ilişkinin menfaat üzere değil tamamen 

dostluktan gelenlerin” kurtuluşa ereceklerini anlatır.3  

Hz. Peygamber’in Hz. Ebu Bekir ile olan candan dostluğu 

vahiyle teyid edilir. “…Hani o ikisi mağaradayken, o arkadaşına 

“tasalanma, Allah bizimle beraberdir!” demişti de, bunun 

üzerine Allah ona katından bir sükunet indirmiş ve onu sizin 

göremediğiniz güçlerle takviye etmişti…” (Tevbe, 9/40)  

Mehmet Âikf’in dostluğu candandır. Dostluğu sözden değil 

özdendir. Dostlarını canı kadar sever. Mithat Cemal Kuntay 

Âkif’in dostluğunu anlatırken “menfaatinizi, ailenizi, sırrınızı, 

mukaddesatınızı ona emanet edebilirsiniz”4 diyerek anlatır. 

 
1 İsfahânî, Râgıb Ebu’l-Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredât fi Garibi'l-

Kur'ân, İstanbul 1986, s. 204. 
2 Maverdi Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed, Edebu'd-Dünya ve'd-Din, İstanbul 

1985, s. 146.  
3 Hâkim, Ebu Abdillah Muhammed b. Abdillah, Müstedrek 'Ale's-Sahihayn 

Fi'l-Hadis, Beyrut, 1990, IV/170.  
4 Kuntay Mithat Cemal, Mehmed Âkif, Hayatı-Seciyesi-Sanatı, Timaş, İst. 

2009, s. 285. 
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Mehmet Âkif dostu Ferid Beye yakın olmak ihtiyaç 

duyulduğunda yardımına koşmak sohbetinde istifade etmek için 

evini Beylerbeyi'ne taşır. Yine ashabtan sonra ençok sevdiği 

dostu Ahmet Naim vefa ettiğinde “evim barkım yıkıldı, altında 

kaldım”1 diyerek üzüntüsünü ifade eder.  

Mehmet Âkif’in dostluğu zirveyi temsil eder. Mesela; 

baytar mektebinde okurken bir dostu ile birinin önce ölmesi 

halinde diğerinin onun çocuklarına bakacağına dair sözleşmeleri 

oldukça manidardır. Mehmet Âkif’in evine beraber kitap okumak 

için sık sık gelen ve öğle yemeklerini Mehmet Âkif’in evinde 

yiyen Mithat Cemal maddi sıkıntısını görünce Âkif’e yemekten 

sonra gitmeye başlar. Mithat Cemal şunu anlatır:” Bir Cuma 

Âkif’in evinde sekiz çocuk buldum. Teker teker çok sevimli olan 

çocuklar bir araya gelince ne manzara alırlar. Evde sekiz kişilik 

bir kıyamet kopuyordu. Âkif’in beş çocuğuna katılan bu üç 

çocuğun komşudan gelmiş ufak misafirler olduğunu zannettim ve 

ertesi Cuma bu çocuk gürültüsüyle artık karşılaşmam sandım. 

Fakat her Cuma sekiz çocukla sofada aynı kıyamet kopuyordu. 

Âkif de buna katlanıyordu. Bu üç çocuğun gelişi Âkif’in 

çocuklarına da fazla hürriyet vermişti. Bir Cuma, sofada, 

çocuklardan birinin yanağını, hıncımdan çimdikler gibi sıkarak 

Âkif’e sordum: 

Kim bu yavrular? Âkif cevap vermedi. Odaya girince, bu 

üç ızdırabını, bu misafir çocuklarını Âkif’e takılarak tebrik ettim. 

Âkif’in yüzü değişti: 

Misafir çocukları değil, benim çocuklarım! Dedi.  

Üç-beş haftada üç çocuğu nasıl olurdu? 

Hasan Efendi öldü de… Baytar mektebinde anlaştığı dostu 

kim evvel ölürse hayatta olanın bakacağı çocuklardı, yani 

 
1 Kuntay, Mehmed Âkif, Hayatı-Seciyesi-Sanatı, s. 137.  
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rahmetli Hasan Efendi’nin çocukları der.1 Âkif’te dostluk bir lafız 

değil hayat tarzıydı.2  

Mehmet Âkif 27 Aralık 1936 da vefat etti. “Ne mutlu bana 

Peygamberimin vefat ettiği yaşta vefat ediyorum” demişti. En 

yakın arkadaşı Mithat Cemal Kuntay şöyle anlatır: “…doğduğu 

ayın aynı gününde, onun bir zamanlar oturduğu Mısır 

Apartmanında, onun yatak odasında, onun yattığı noktada” vefat 

etti. Caddeyi Kebir’deki Mısır Apartmanı’ndan çıkan cenazesi 

Beyazıt Camii’nden kalkacaktı. Camide çok az insan vardı. Bir 

arabadan çıplak bir tabut indirildi. “Kimsesiz bir garibanın 

tabutu” sandılar önce ama kısa sürede tabutun “İstiklal Marşı’nın 

Şairinin” tabutu olduğu anlaşıldı. Darülfünun talebeleri cenazeye 

koştu. Caminin yanındaki Emin Efendi Lokantası’nın kapısına 

asılı Türk bayrağını getirip tabutu örtüler. Bir de yeşil örtü… Örtü 

nerde bulundu, hala muammadır. Gözyaşları arasında cenaze 

namazını kıldılar. Talebeler tabutu omuzlarına aldılar, Edirnekapı 

Şehitliği’ne kadar taşıdılar…” 

SONUÇ 

İlahî vahiy insanla buluştuğunda insandan talep ettiği 

hususların başında bilginin amel ve aksiyona dönüşmesini 

istemesidir. Bunu da ilk defa vahiyle müeyyet Peygamberlerin 

hayatlarında görmek mümkündür. Peygamberler hayatta 

oldukları sürece vahyi hayata taşıyarak bizatihi ahlaka 

dönüştürmüşlerdir. Peygamberlerin vefatlarından sonra ise 

"peygamberlerin misyonunu" devam ettirecek ilim ehli olanlar 

ilim tahsil edip bildikleriyle amel etmişlerdir. Bildikleriyle amel 

etmeyenler kutsal kitaplarda kınanmışlardır.  

 
1 Kuntay, Mehmed Âkif, Hayatı-Seciyesi-Sanatı, s. 306. 
2 Âkif’in dostluk ilişkileri için bkz. Tan, Zeki, Eski Müftü Yeni Akademisyene 

Göre İmamlar Ne İş Yapar, Ark Yayınları, İstanbul, 2015, s. 446-447.  
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Yazının konusu olan Mehmet Akif Ersoy edindiği bilginin 

teorisiyle yetinmemiş öğrendiğini yaşamıştır. Mehmet Akif 

Ersoy'un hayatına baktığımızda fedakârlıktan, merhamete, 

samimiyetten beklentisizliğe kadar birçok hususta sadece 

konuşmamış aynı zamanda konuştuklarıyla amel etmiş hayata 

aktarmıştır.  

Mehmet Akif Ersoy başkalarını anlatırken bile ilim-amel 

bütünlüğü üzerinden değerlendirir. Mesela;  Said Paşa İmamı için 

“Ahlakı da sesi kadar ilahî olan bu adamı çocukluğumda bir 

kez dinlemiştim” tasviri sevdiği karakteri ahlakının güzelliğini 

sesiyle bütünleştirmesi manidardır. 

Hiçbir zaman kendi derdini düşünmemiş. İş bulamadığı 

zaman “gerekirse hamallık yaparım” dediği olmuş. Derdi hep 

insanlığın derdi olmuştur. 

Toplumun bütünlüğünü sağlamak uğruna Anadolu 

topraklarını dolaşmış gittiği yerlerde camilerde vaazlar vermiştir. 

Vaazların içeriğine bakıldığında sadece retorik değil 

yaşadıklarını anlatarak örnek olmuştur. Mehmet Akif Ersoy'un 

bugüne taşınmasında "ilim-amel bütünlüğünün rolü" inkâr 

edilemez.  

Kendisine yardım edilecek fakir gördüğünde "beş gün beş 

gece yük vagonunda gidip gelerek" yarasına merhem olmuştur.  

Ahlaklı olmanın alametlerinden birisi de fikir ve aksiyon 

arasındaki tutarlılıktır. Mehmet Âkif’te bunu görmek mümkündü. 

Anadolunun ihtiyaç duyduğu "İstiklal Marşını" te'lif ücreti 

almadan yazarak fedakârlığın destanını yazarak, yazdığını da 

yaşayarak göstermiştir.  

Mehmet Âkif Ersoy sefalet içindeki bir kadına yardım 

etmek için, "altmış derecelik" bir sıcaklıkta kızgın çöllerde 

yolculuk yapmaktan kaçınmamıştır.  
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Mehmet Akif bu topraklarda düşüncenin gelişmesinde 

“Deniz Feneri” veya “Pusulası” olma görevini halen görecek 

potansiyele sahiptir. Yeter ki keşfedilsin. Yeniden ilim ve irfan 

yuvalarında hakkında araştırmalar yapılsın. Mehmet Akif’in 

fikirleri ile mayalanacak ruhlar diriltici ve  “kurtarıcı el” 

misyonu üstlenebilir. Çünkü ahlakıyla insanları kendisine hayran 

bırakan ender insanlardan birisi de Mehmet Âkif'tir. Ruhu şâd 

olsun. 
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MEHMET AKİF ERSOY’UN BAZI ŞİİRLERİNE 

SERLEVHA ETMİŞ OLDUĞU ÂYETLERİN TAHLÎLİ 

Ferit DİNÇER1 

 

Özet 

12. 03. 1921 tarihinde Meclisin kararıyla “İstiklâl Marşı” 

olarak kabul edilen ve Milli Mücadele ruhunu haykıran; bu 

uğurda yapılan savaşların manasını anlatan, millete ve orduya 

heyecan veren, diğer milletlerdeki mevcut marşlara da denk ve 

müsavi olan Milli Marşın yazarı Mehmet Akif Ersoy, daha çok 

şâir ve edip kimliğiyle şöhret bulmasına karşın Kur’ân tefsiri ve 

meâli sahasındaki gayreti ve çalışması da bir o kadar önem arz 

etmektedir. Bu gayret ve çalışmasını Kur’ân’dan bazı surelere 

yapmış olduğu “Meâl” adlı eserinde, şiirlerinde ve çeşitli 

münasebetlerle halka yönelik yapmış olduğu vaazlarında irad 

etmiş olduğu bazı âyetlerin tefsir ve yorumlarında görmek 

mümkündür. Ancak biz, hazırladığımız kısa bildirimizde, 

Ersoy’un, bazı şiirlerine serlevha etmiş olduğu ve vermek istediği 

görüşüne istişhâd ettiği âyetleri tahlîl edip, âyetlere yapmış 

olduğu meâlleri, kendisinden önceki ve sonraki tefsir ile meâllerle 

de mukayese ederek, iki meâl arasındaki anlam farklılıklarını 

tespit etmeye gayret edeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Şiir, Ayet, 

Çeviri 

 

ANALYSİS OF THE VERSES THAT MEHMET 

AKİF ERSOY HAS SERLEGATED TO SOME OF HİS 

POEMS 

Abstract 

 
1 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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12. On 03. 1921, with the decision of the Assembly, 

accepted as the “National Anthem” and shouting the spirit of the 

National Struggle; Mehmet Akif Ersoy, the author of the National 

Anthem, who explains the meaning of the wars fought for this 

cause, excited the nation and the army, and is equal and equal to 

the existing anthems in other nations, although he is more famous 

as a poet and writer, his effort and work in the field of Qur'an 

commentary and translation also is just as important. It is possible 

to see this effort and work in the interpretation and interpretation 

of the verses in his work called "Meâl", which he made on some 

suras from the Qur'an, in his poems and in the sermons he made 

for the public on various occasions. In this short study, we will 

analyze the verses that Ersoy made reference to some of his 

poems and that he had referenced to the view that he wanted to 

give. On this occasion, we will try to determine the identity of the 

verse, the reason for its revelation, the meanings of the concepts 

it contains in the dictionary and tafsir, the arts of rhetoric in the 

verse and, if any, different recitations. In addition, we will try to 

determine the differences in meaning between the two 

interpretations by comparing the interpretations given by the poet 

to the verses with the interpretations and translations before and 

after him. 

Keywords: Mehmet Akif Ersoy, Poetry, Verse, Tafsir, 

Translation. 

GİRİŞ 

1. Mehmet Akif Ersoy’un İlmi Şahsiyeti ve Kur’ân ile 

İlgili Çalışmaları 

1873 yılının Kasım veya Aralık ayında, Arnavutluklu 

babadan ve Buhâra asıllı anneden İstanbul ilinin Fatih ilçesine 

bağlı Sarıgüzel mahallesinde dünyaya gelen, 1963 yılında yine 
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İstanbul’da vefat eden ve Edirnekapı mezarlığında medfun olan1 

Mehmet Akif Ersoy, hakkında en çok ilmi faaliyet ve araştırmalar 

yapılan; en çok kitap, tez ve makaleler kaleme alınan, 

sempozyum, konferans, panel vs.ler düzenlenen ve kendisi de 

birçok ilimde yetkin olan nadir şahsiyetlerden biridir. O, her ne 

kadar edebî yönüyle ve milli şair olması hasebiyle dünya çapında 

üne kavuşmuşsa da, dinî ilimlerde de bir o kadar ünlü olmayı hak 

etmiş bir din âlimi olduğunu söylemek abartı olmasa gerektir. 

Zira ünlü şairin ahval-i şahsiyesine muttali olan herkes, bu 

gerçeği, güneşin semadan yaymış olduğu nur ve ziyayı gördüğü 

gibi görecektir. Daha önceki dönemlerde her ne kadar bu konuda 

da çalışmalar yapılmışsa da bu çalışmalar edebî yönünün 

gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Mehmet Akif 

Ersoy vefat ettiği zaman, en yakın dostlarından ve sevenlerinden 

olan Mehmet Fatih Gökmen (1877-1955),  onun milli şairliğini 

ön plana çıkararak; “Çıktı kırklar bir ağızdan dediler tarîhin / 

İçimizden vatanın şairi Akif gitti” şeklindeki nameleri dilinden 

dökerken, başka bir seveni ve takdirine mazhar olan Yusuf Cemil 

Ararat (1879-1963) da onun dini ilimlerdeki yetkinliğini ve 

özellikle de Kur’ân’a olan vukufiyetini; “Cevherin tarihi ahlafa 

eder keşf-i nikâb / Ah gitti tercüman-ı efsah-i Ümmü-l Kitap” 

anlamındaki şiiriyle dile getirmiştir.2 Malumdur ki İslam 

âleminde “Tercümanü’l-Kur’ân” lakabıyla ünlü olmuş âlim, 

 
1 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Neşre hazırlayan; M. Ertuğrul Düzdağ, 2. 

Baskı, (İdeal kültür Yayıncılık, İstanbul: 2013), s. 19, 38; Fevziye Abdullah 

Tansel, Mehmet Akif Ersoy Hayatı ve Eserleri, 4. Baskı, (Ötüken Neşriyat, 

İstanbul: 2021), s. 23-24; M. Orhan Okay & Düzdağ, “Mehmet Akif Ersoy”, 

TDV İslasm Ansiklopedisi, (Erişim 11 Eylül 2021) 

https://islamansiklopedisi.org.tr/mehmed-akif-ersoy; Abdulvahit İmamoğlu, 

Mehmet Akif ve İnanan İnsan, (İstanbul: 1996), s. 9; Düzdağ, Mehmet Akif 

Ersoy, Vahit Paşa İl Halk Kütüphanesi, Kitap no: 422819, Tasnif no: 

928/MEH., 145; Adem Çalışkan, Ölümünün 56. Yılında Mehmet Akif 

Ersoy’un Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri, Din Öğretimi Dergisi, say, 38: 

Ocak 1993, 76-77.  
2 Okay & Düzdağ, “Mehmet Akif Ersoy”, TDV İslasm Ansiklopedisi, (Erişim 

11 Eylül 2021) https://islamansiklopedisi.org.tr/mehmed-akif-ersoy 

https://islamansiklopedisi.org.tr/mehmed-akif-ersoy
https://islamansiklopedisi.org.tr/mehmed-akif-ersoy
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aslında Abdullah İbn Abbas’tır. Zira o Allah Resulünün duasına1 

mazhar olmasından dolayı sahabeler arasında temayüz etmiş, 

özellikle tefsir sahasında en meşhur ve kendisine her zaman 

müracaat edilen bir âlim olmuştur. Ararat da dile getirmiş olduğu 

“tercüman-ı efsah-i Ümmü-l Kitap” sözleriyle Ersoy’u, kitapların 

annesi, temeli ve aslı olan Kur’ân-ı Kerîmi çok güzel anlayıp 

yorumlamasından dolayı bu lakapla özdeşleşmiştir. Ersoy’un, 

konu ile ilgili çalışmalarına bakıldığında Ararat’ın söz konusu 

düşüncesinin ne kadar isabetli olduğu görülecektir. Bu nedenle, 

Ersoy’un ilmi çalışmalarını kısa da olsa burada zikretmekte 

faydalı olacağını ifade etmek istiyoruz. 

Mehmet Akif Ersoy, küçücük yaşından başlayarak 

hayatının bütün safhasını ilim tahsili ile geçirmiştir. O henüz 

çocuk olduğu halde, akranları arasında üstün zekâ ve 

düşüncesiyle kendini hocalarına sevdirmişti. Arkadaşları, 

çözemedikleri veya anlayamadıkları konuları ona getirip 

çözmeye çalışırlardı ki bu da onun keskin zekâsının en bariz bir 

kanıtıydı. Nitekim hocası olan Arap Hafız, onun ne kadar zeki ve 

akıllı bir çocuk olduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir: 

“Babası hayatta olduğu zamanlarda beraber mescide 

gelirlerdi. Dokuz on yaşlarında bir sabiydi. İlk önce Kur’ân’ın 

hafızlığına başladı, talim okudu. Zekâsı fevkalade idi, inanılmaz 

bir düzeydeydi. Babasından itikat dersi, benden de kavâid dersi 

okumasına rağmen Kur’ân’dan beş sahife çiğ hazırlardı. Hayret 

vericidir, Adana’da memurluk vazifesini ifa ettiği sırada geriye 

kalan sekiz sahifeyi kendi kendine hazırlamış, mektubunda 

‘Hocam hafızlığımı bitirdim, dönüşte cemiyeti yaparız’ 

 
1 Tefsir ilminde otoriter sayılan Abdullah b. Abbas, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 

“Allahım, ona Kitab’ı öğret ve dinde mütehassıs kıl!” tarzındaki duasına nâil 

olmuştur (Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cuʿfî el-Buhârî, 

Ṣaḥîḥu’l-Buḫârî. nşr. Mustafa Dîb el-Bugâ. Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 1987, 

“ʿİlim”, 17; “Vuḍûʾ”, 10). 
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diyordu.”1 Aslında Ersoy, küçük yaşlarında başlamış olduğu 

Kur’ân hafızlığına ara vermiş, askeri vazifesini yerine getireceği 

zaman tekrar hafızlığa dönmüş ve askerdeyken hafızlığını 

bitirmiştir.  

 Ersoy’un ilk tahsil safhasını, dinî ilimlerin teşkil ettiğini 

görmek mümkündür. Bu dini ilimleri de kendisine ilk aşılayanın 

Fatih Medresesi müderrislerinden olan babası Mehmet Tâhir 

Efendi’dir. Babası, ilk Kur’ân ve Arapça bilgilerini kendisi 

vermiştir.2 Nitekim Ersoy, “Hem babam hem hocamdır, ne 

biliyorsam kendisinden öğrendim” diyerek ilk hocasının babası 

olduğunu gururla ifade etmiştir.3 O devlet okullarında tahsilini 

yaptığı zamanlarda dahi Arapça öğrenmeye devam etmiştir. 

Kendisi bunu şu sözleriyle ifade etmiştir: “Fatih’te 

muvakkithanenin yanındaki ibtidâi (ilkokul) mektebinde ilk 

tahsile başladım. Hem bu mektebe gidiyordum, hem de Babam 

bana ara ara Arapça okutuyordu.”4 Mehmet Akif Ersoy, Arap dil 

ve belagatine yeterince vâkıf bir ilim adamıdır. Çünkü o, 

babasından aldığı derslere ilaveten bizzat kendi çabaları ile aldığı 

lisan dersleri, yüksek tahsilinden sonra verdiği Arap edebiyatına 

dair dersler, onun Arapçasını geliştiren en büyük amiller 

arasındadır. Unutulmaması gereken bir husus da Mehmet Akif 

Ersoy’un Türkçeye kazandırdığı Arapça tercümelerdir. Kuşku 

yok ki o, bu tercümelerle uğraşırken Arapçaya olan aşinalığı da 

artmıştır. Ünlü Şair, rüştiye (ortaokul) okulunda tahsil gördüğü 

dönemlerde de Arapça eğitimini ihmal etmeden devam etmiş ve 

 
1 Ersoy, Safahat, Neşre hazırlayan; M. Ertuğrul Düzdağ, s. 20; Tansel, Mehmet 

Akif Ersoy Hayatı ve Eserleri, s. 23-24; Eşref Edip, Mehmet Âkif: Hayatı-

Eserleri, 2. Baskı, (Sebîlü’r-Reşad Neşriyatı, İstanbul 1939), s. 1/31-32. 
2 Düzdağ, Mehmet Akif Ersoy, s. 5; Okay & Düzdağ, “Mehmet Akif Ersoy”, 

TDV İslasm Ansiklopedisi, (Erişim 13 Eylül 2021) 

https://islamansiklopedisi.org.tr/mehmed-akif-ersoy 
3 Hasan Basri Çantay, Âkifnâme, İstanbul: 1966, s. 14; Tansel, Mehmet Akif 

Ersoy Hayatı ve Eserleri, s. 26.  
4 Düzdağ, Mehmet Akif Ersoy, 5.; Edip, Mehmet Âkif: Hayatı-Eserleri, s. 

1/517. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/mehmed-akif-ersoy
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artık Arapçasının çok geliştirdiğini, ileri bir safhaya ulaştırdığını 

bizzat kendisi dile getirmiştir.1 Onun ifadesine göre medreselerde 

okutulan Emsile, Binâ, Maksûd, Avâmil, İzhar, Kâfiye, Molla 

Câmi gibi Arapça gramer kitaplarından izhar seviyesine geldiğini 

görmek mümkündür. Nitekim Baytar okulundan arkadaşı olan M. 

Sabri Sözen, Akif’in ulûm-i Arabiyyede tekmil-i nüsah ederek, 

icazet aldığını şeklindeki ifadesi bu hususun en bariz kanıtıdır.2 

Diğer taraftan hayatının son on yıllarını sadece Kur’ân-ı 

Kerîm’e hasretmiştir. 1926’dan itibaren ölümüne kadar öncelikli 

olarak Kur’ân’ın meâliyle uğraşmıştır. Mısır’da geçirdiği ve 

sadece Kur’ân ile meşgul olduğu bu yıllar, hiç şüphesiz Akif’in 

Arapça bilgisinin taçlanmasına vesile olmuştur.3 

Ayrıca şiirlerinde de dinî ve ahlakî temel eğitim ve 

öğretimini, babasından aldığını dile getirmiştir.4 Çocukluk 

döneminden başlayarak Kitabullah’ın gölgesinde hayatını idame 

eden Mehmet Akif Ersoy, tüm yaşantısını bu Yüce Kitab’a 

uyumlu bir şekilde ve onun gösterdiği aydınlık yolda geçirmeye 

çabalamıştır. Zamanın en gözde fen Mektepleri arasında bulunan 

“Mekteb-i Baytariyye” de talim gördüğü halde Kur’ân-ı Kerîm’i 

hiç ihmal etmemiş, dinî ilimlerle hemhal olmuş ve bu yolda 

ilerlemeye gayret etmiştir.5 O, Kur’ân-ı Kerîmi kendisine yol 

arkadaşı edinmiş, olayları onun rehberliğinde çözmeye çalışmış, 

 
1 Düzdağ, Mehmet Akif Ersoy, 6. 
2 Ersoy, Safahat, Neşre hazırlayan; M. Ertuğrul Düzdağ, s. 20; Çantay, 

Âkifnâme, İstanbul: 1966, s. 254.  
3 Ersoy, Safahat, Neşre hazırlayan; M. Ertuğrul Düzdağ, s. 20; Ömer Şengün, 

Mehmet Akif Ersoy’un Tefsirciliği ve Kur’ân Yorumu, Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Sakarya: 

2007), s. 37. 
4 Ersoy, Safahat, Neşre hazırlayan; M. Ertuğrul Düzdağ, s. 20; Tansel, Mehmet 

Akif Ersoy Hayatı ve Eserleri, s. 26; Edip, Mehmet Âkif: Hayatı-Eserleri, s. 

33. 
5 Nevzad Ayas, "Mehmet Âkif, Zihniyeti ve Düşünce Hayatı", Mehmet Âkif 

Hayatı Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları, haz. Eşref Edip. (Beyan 

Yayınları, İstanbul: 2011), 1/497. 
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düşünce ve eserlerinin müstenidi ve dayanağı kılmıştır. Çünkü 

ona göre “Kur’ân-ı Mübin, İslâm dininin kitabı, İslam dini ise o 

kitabın en mükemmel tefsiri ve yorumudur.”1 Nitekim o:   

"Cebânet, meskenet, dünyada sığmaz rûh-i İslam’a,  

Kitâbullah’ı işhâd eyledim gördün ya dâvâma."2  

Şeklindeki şiirinde, hayatının her demindeki problem ve 

sorunlarını Kitabullah (Kur’ân) ’a arz edeceğini ifade etmiştir. 

Ayrıca o, İslam’ın aslının Kur’ân’dan, ahlakının ise Allah 

Resulünün hadis ve yaşantısından alınması gerektiğini, 

Kitâbullah ve Sünet-i Resulüllah ile içtenlikle ve halisane bir 

şekilde amel eden toplum ve önderlere ihtiyaç olduğunu ifade 

etmiştir.3 Kısacası Ersoy’a göre Kur’ân her dönem ve asırda aktif 

bir kitap olması hasebiyle, ister ferdi isterse de ictimaî problemler 

olsun ona arz edilmeli, ondan çözümler aranmalıdır. Zira o, bir 

hayat kitabıdır ve evrensel özeliğiyle de her dönemin sorunları 

çözmek ve insanları mutlu etmek için ilelebet aydınlık ve ışık 

saçmakta olup beşerî hayatı tanzim edecek istidattadır.4 Nitekim 

o bu gerçeği şu dizelerle dile getirmiştir: 

Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı 

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı5  

Çocukluk yıllarında Kitâbullah’ın gerek kıraatinde gerekse 

hıfzında fevkalade bir düzeye ulaşan Mehmet Akif Ersoy, 

gençliğinin baharından başlayarak, üstün bir şevkle Kur’ân’daki 

 
1 Akpınar, Ali. "Vahyin Aydınlığında Yaşayan Adam", Vefatının 75. Yıl 

Anısına Mehmet Âkif Ersoy, (DİB Yayınları, Ankara: 2013), s. 33. 
2 Ersoy, Safahat, Neşre hazırlayan; M. Ertuğrul Düzdağ, s. 257; Faruk 

Görgülü, "Mehmet Akif’in Safahat’ında Bir İlham Kaynağı Olarak Kur’ân-ı 

Kerîm" Diyanet İlmî Dergi 57 (2021): 105-138, s. 110. 
3 Sebîlürreşâd, (17 Kasım 1910); Sırât-ı Müstakîm 5/195. 
4 Ersoy, Safahat, Neşre hazırlayan; M. Ertuğrul Düzdağ, s. 257; Görgülü, 

"Mehmet Akif’in Safahat’ında Bir İlham Kaynağı Olarak Kur’ân-ı Kerîm", 

s. 110.  
5 Ersoy, Safahat, Neşre hazırlayan; M. Ertuğrul Düzdağ, s. 378. 
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ayetlerin yorum ve tefsirini öğrenmeye koyulmuştur. Onun 

Kur’ân’ı anlama şevkini, Kastamonu hitabesi gününün sabahında 

yanında bulundurduğu kitabın ne olduğunu sual eden Hafız Ömer 

Efendi’ye: “Tefsir-i Celaleyn’dir. Bunu dâima yanımda taşır, 

Kelâm-ı Kadîm (Kur’ân) gibi okurum. Şu ana kadar on sekiz defa 

hatmettim (okumasını tekrarladım) ve şimdi on dokuzuncu hatme 

devam ediyorum”1 şeklindeki ifadesinde görmek mümkündür. 

2. Mehmet Akif Ersoy’un Şiirine Serlevha Etmiş 

Olduğu Âyetin İncelenmesi 

Sadece Türkiye değil, İslam âleminin yenilgi, çöküş ve 

derbederliğini gören Mehmet Akif Ersoy,2 aydın ve âlim 

kimliğine sahip bir Müslüman olarak, İslam âleminin içinde 

bulunduğu vahim durumunun nedenlerini araştırmaya 

başlamıştır. Batı göçleri tarafından ve onların emperyalist 

tasallutuyla yakıp yıkılan bunca İslam beldelerinin nedeni ve 

sebebi batı değil, bunun asıl sebebi yine İslam’ı yanlış anlayıp, 

yanlış uygulayan Müslüman milletin olduğunu tespit etmiştir. Bu 

yanlış anlama ve uygulamanın başında da din-i Mübin-i İslam’ın 

en fazla tenkit etmiş olduğu Tembellik, Cahillik ve Tefrikanın 

olduğunu ifade etmiştir. O bir sosyal bilimci edasıyla ve Kur’ân 

müfessiri kimliğiyle, bu vahim halden nasıl bir kurtuluş olacağı 

 
1 Ersoy, Safahat, Neşre hazırlayan; M. Ertuğrul Düzdağ, s. 34; Düzdağ, M. 

Âkif-Mısır Hayatı ve Kur’ân Meali, (İstanbul: 2005), 3; Abdülkerim & Nuran 

Abdülkadiroğlu, Mehmet Akif’in Kur’ân-ı Kerim’i Tefsiri Mev’ıza ve 

Hutbeleri, (Ankara 1992), s. 5. 
2 Mehmet Akif Ersoy’un sadece başlığı ayet ve hadis yapmış olduğu şiirleri 

değil diğer şiirlerinin de görüp yaşadığının tesiri ve tazyikiyle kaleme alıp 

yazıya döktüğünü söylemek abartılı olmasa gerektir. Zira Ersoy, bir 

manzumesinde şunları dile getirmiştir:  

Hayır, hayâl ile yoktur benim alışverişim… 

İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim. 

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: 

Sözüm odun gibi olsun; hakîkat olsun tek! (Ersoy, Safahat, Neşre hazırlayan; 

M. Ertuğrul Düzdağ, s. 204). 
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üzerinde düşünür, çareler aramaya gayret gösterirdi. Onun 

bulduğu tek ve yegâne çare, Müslümanların özüne dönmeleridir. 

Yani Müslümanların, İslam’ı sade, aslî ve orijinal şekliyle 

anlayıp, yorumlayıp, yaşamalarının tek çözüm olduğunu 

söylemiştir. Dahası, İslam’ı aslî şekliyle anlamanın yanında, 

ilimde/bilimde, çalışmada, birlik ve beraberlikteydi. Nitekim 

daha sonra tahlilini yapacağımız ve bazı şiirlerine serlevha 

(başlık) yapmış olduğu ayetlerde, bu konuyu daha detaylı bir 

şekilde izah ettiğini görmek mümkündür. Netice olarak Şair, o 

dönemde, İslam âleminin içinde bulunduğu ilmî ve teknolojik 

geriliğinin sebebi, bazı batı kültürüne müptela kimselerin iddia 

ettikleri gibi, İslam dininin olmadığını, bunun asıl sebebi 

Müslümanların, her zaman ve zemine hitap edebilecek, inananları 

dünya ve ahiret mutluluğuna nail edecek, “Allah’ın güçlü bağı, 

dosdoğru yol” diye bizlere Allah Resulü (s.a.v.)  Tarafından 

tanıtılan ve medhedilen Kur’ân’a ve onun ihtiva etmiş olduğu ilke 

ve değerlere bigâne kalıp, yüz çevirmleri olduğunu fade etmiştir. 

Çünkü o bir şiirinde şu hakikati dile getirmiştir: 

“Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet, bilseydik, 

Çare yok, göstermezdik bu kadar sersemlik.  

‘Böyle gördük dedemizden!’ diye izmihlâli, 

Boylayan bir sürü milletlerin olsun hâli, 

İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de! 

Yoksa bir maksad aranmaz mı bu âyetlerde? 

Lâfzı muhkem yalnız, anlaşılan, Kur’ân’ın: 

Çünkü kaydında değil hiçbirimiz ma’nânın: 

Ya açar Nazm-ı Celîl’in, bakarız yaprağına: 

Yâhud üfler geçeriz bir ölünün toprağına. 

İnmemiştir hele Kur’ân, bunu hakkıyla bilin,  

Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için! 

Bu havalidekiler pek yaya kalmış dince:  

Öyle Kur’ân okuyorlar ki: Sanırsın Çince! 

Bütün âdetleri âyîn-i mecûsiye karîb 
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Bir şehadet getirirler, o da oldukça garib.”1 

Şair, başka bir şiirinde, Kur’ân’la alakasını kesen ve ondan 

bihaber bir şekilde yaşamaya çalışan kimselerin gerçek anlamda 

İslam’la bütünleşemeyeceğini18 şöyle belirtmiştir: 

“Ah o din nerde, o azmin, o sebatın dini; 

O yerin gökten inen dini, hayatın dini? 

Bu nasıl dar, ne kadar basmakalıp bir görenek? 

Müslümanlık mı dedin?... Tövbeler olsun, ne demek!  

Hani Kur’an’daki rûhun şu heyûlâda izi,  

Nasıl İslâm ile birleştiririz kendimizi.?!” 

Evet, Mehmet Akif Ersoy, bir taraftan İslam âleminin 

içinde bulunduğu acı ve ıstırabının nedenini bu şekilde ifade 

ederken, diğer taraftan da bu ıstıraptan ne şekilde kurtulacağının 

adeta reçetesini yazıyordu. Bu sunacağı reçetenin, Müslüman 

toplumu için ne denli faydalı ve halaskâr olduğunu da Allah’ın 

Kitabı Kur’ân’dan ayetlerle ve Peygamberin hadisleriyle 

destekler ve bunları düşüncesine şahit kılıyordu. Söz konusu ayet 

ve hadisleri bazen şiirlerine bir başlık tarzında zikretmiş, bazen 

herhangi bir mevzuyu izah ederken ayet veya hadislerden lafzî 

iktibaslar yapmış, bazen de manevî iktibas yapmıştır. Bu kısa 

tebliğimizde ünlü şairin, düşüncelerine şahit olarak irat etmiş 

olduğu ve sadece şiirlerinin başlığında zikrettiği ayetleri Safahat 

adlı eserindeki sırayı da göz önünde bulundurarak tahlil etmeye 

çalışacağız.   

2.1. Âl-i İmrân Süresi 26. Ayet. 

زُّ َمن  اللَُّهمَّ َمالَِّۜك اْلُمْلكِّۜ تُْؤتِّۜي اْلُمْلكَ قُلِّۜ     ن تََشاء َوتُعِّۜ مَّ عُ اْلُمْلَك مِّۜ َمن تََشاء َوتَنزِّۜ

لُّ  ير   تََشاء َوتُذِّۜ َك اْلَخْيُر إِّۜنََّك َعلََى ُكل ِّۜ َشْيٍء قَدِّۜ  َمن تََشاء بِّۜيَدِّۜ

“Ya Muhammed, de ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım, 

sen mülkü dilediğine verirsin; sen mülkü dilediğinin elinden 

 
1 Ersoy, Safahat, Neşre hazırlayan; M. Ertuğrul Düzdağ, s. 370. 
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alırsın; sen dilediğini aziz edersin; sen dilediğini zelil edersin; 

hayır yalnız senin elindedir; sen, hiç şüphe yok ki, her şeye 

kadirsin.”1 

Mehmet Akif Ersoy, daha önceki dönmelerde zirvede olan; 

insanlığa hakkı, hukuku, adaleti ve saadeti temin eden İslam 

âleminin, müptela olduğu acı ve perişanlığını gördüğünde, 

Safahat’ın içinde bulunan ve üçüncü kitabı diye geçen Hakkın 

Sesleri’nin ilk şiirinde, ümmetin içine düştüğü acıklı durumu, 

inanan biri olarak, Allah’ın dileğine yani kadere havale etmek 

suretiyle teselli bulmaya çalışmıştır. O, ayetin tefsiri mesabesinde 

olan aşağıdaki dizelerde şunları dile getirmiştir:  

“İlâhî, emrinin avare bir mahkûmudur âlem; 

Meşiyyet sende, her şey sende... Hiç bir şey değil âdem 

Fakat, hâlâ vücûd isbât eder, kendince, hey sersem! 

Bugün, üç beş karış toprakta varlıktan vururken dem; 

Yarın, toprak kesilmiş varlığından fışkırır mâtem! 

İlâhî, “Malike’l-mülk’üm” diyorsun... Doğru, âmennâ. 

Hakîkî bir tâsârruf var mıdır insan için? Aslâ! 

Eğer almışsa bir millet, edip bir mülkü istilâ; 

Eğer vermişse bir millet bütün bir mülkü bî-pervâ; 

Alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünyâ.” 

Şair, söz konusu düşüncesini, güçlendirmek ve desteklemek 

gayesiyle de Âl-i İmran suresinin 26. ayetini, şahit olarak 

getirmiştir. Şair, önce ayetin orijinal olan Arapça metnini sonra 

da Türkçe mealini vermiştir. Ayrıca o, şiirinin son mısraında 

Kur’ân’dan iktibas yaparak (Leyse li’l insani illa ma-se’a) insanın 

çalışmasından başka kendisine kazandıracağı bir şeyin 

olamayacağı gerçeğini de ifade etmiştir. Zira bir toplum hayattaki 

gidişatını değiştirmek istemeyip, olduğu yerde durmak ister ve 

içinde bulunduğu hal ne ise ona rıza gösterirse Allah da o toplumu 

 
1 Âl-i İmran, 3/26.  
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o şekilde bırakıverir ve değiştirmez.1 Bu ise ilahî bir kanun olup 

her şeyden önce Allah’ın kullarına vereceği mükâfat veya 

cezaların amellerine göre değişeceği gerçeğini hatırlatıyor. Bu 

nedenle de Allah, insanlara; ferdî olsun toplumsal olsun çok 

önemli bir sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla herkes kendini sık 

sık kontrol edip gerektiği yerde ve zamanda düşüncelerinde ve 

hareketlerinde birtakım değişiklikler yapması gerekmektedir. 

Mehmet Akif Ersoy’un, irat etmiş olduğu bu şekildeki 

ayetler hakkında, daha önce de birkaç çalışmanın yapılmış 

olduğunu biliyoruz.2 Söz konusu çalışmalar, daha ziyade şiirleri 

yorumlama üzerine odaklamışlardır. Ancak biz bu çalışmamızda 

farklı olarak, ayetleri inceler, tahlil eder ve varsa müfessirlerin 

farklı yorumlarını mukayeseli bir şekilde tespit etmeye 

çalışacağız inşallah. 

2.1.1. Ayetin Kimliği 

Ünlü Şairimizin irad etmiş olduğu bu ayet, yukarıda da 

geçtiği gibi Âl-i İmran suresinin ayetlerindendir. Âl-i İmran 

suresi, şu anda mevcut Mushaflarda üçüncü sırada, nüzul sırası 

itibariyle de seksen dokuzuncu sırada yer almaktadır. Sure, adını 

 
1 Nitekim Kur’ân bu gerçeği şu şekilde ifade etmiştir: “Bir toplum 

kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez.” Ra’d, 

13/11. 
2 Bu çalışmaların birkaçı şu şekildedir: Mehmet Âkif’in Şiirlerine Konu Ettiği 

Ayetler ve Tahlili, Celâl Kırca,  

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1990, Sayı: 4, s. 257-

271; Mehmet Âkif’in Şiir Kaynaklarından Biri Olarak Kur’ân-ı Kerîm, 

İsmail Çetişli, I. Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu Bildiriler 

Kitabı, Burdur 19-21 Kasım 2008, Cilt I, s. 417-423; Mehmed Âkif Ersoy’un 

Şiirlerinde Kur’ân Etkisi ve Din Yoluyla İrşad, Nurettin Turgay, İnsan ve 

Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012, Cilt: I, Sayı: 2, s. 28-56; 

Safahat’taki Ayetler Üzerinden Mehmet Âkif’in Zihin Haritasını Okumak, 

İhsan Çolak, Direnen Meâl Mehmet Âkif Meâli Uluslararası Sempozyumu, 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, 06-07 Nisan 2013. 
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otuz üçüncü ayette geçen “âle İmrâne” kelimesinden almıştır.1 

Tayyibe, Emân, Kenz gibi daha başka isimleri de vardır. Bakara 

ile Âl-i İmran surelerine Zehraveyn ismi de verilmiştir.  Enfal 

suresinden önce Ahzab suresinden sonra inen Âl-i İmran, medenî 

bir suredir. Tefsir âlimlerinin kahir ekseriyetine göre, surede 

mevcut ayetlerinin çoğunluğunun nüzul sebebi, Necran 

Hristiyanları adına Medine’ye gelen heyetle Hz. Peygamber 

arasında geçen Allah inancı konusundaki tartışmalardır.2  

2.1.2. Ayetin Nüzul Sebebi 

Ayetin nüzul sebebi ile ilgili birden çok rivayetler vardır. 

Onlardan bazıları şu şekildedir: Hendek savaşı öncesinde 

kazılacak hendeğin projesi Allah Resulü (s.a.v.) tarafından 

hazırlanmış ve ashaptan her on kişilik gruba kırk zira3 kazı görevi 

verilmişti. Bir grup kazı yaptığı esnada kocaman bir kaya parçası 

ortaya çıkmış. Bütün çalışma ve gayretlerine rağmen, kaya 

bütünüyle parçalayamadılar ancak küçücük parçalar 

koparabildiler. Bu hal, Allah Resul’üne (s.a.v.) arz edildi. Hz. 

Peygamber, hendeğe inip üç vuruşla kayayı paramparça etti. Her 

vuruşta etraf, şimşeğin aydınlattığı gibi aydınlandı. Allah Resulü 

(s.a.v.),  “Allah’u Ekber” diyerek tekbir getirdi, Müslümanlar da 

hep beraber tekbir getirdiler. Sonra Hz. Peygamber her vuruşta 

gördüğü ışıkları gelecekte Bizans ve Fars egemenliği altındaki 

 
1 Muhammed Tâhir İbn Âşûr, Tefsiru’t-taḥrîr ve’t-tenvîr. Dâru’t-Tûnusiyye, 

(Tunus: 1984), 3/143: Muhammed Ali Sâbunî, Ṣafvetu’t-tefâsîr, Dârü’l-

Ḳur’âni’l-Kerîm, 4. Baskı, (Beyrut: 1402/1981), 1/183. 
2 Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sabrettin 

Gümüş, Kur’an Yolu, (Ankara: y.y. ts.), 1/330. 
3 Her bir zira altmış sekiz cm. dir. Bu ise yirmi yedi kusur metre demektir ki 

kişi başına yaklaşık üç metre kazı düşmektedir (Karaman, vd., Kur’an Yolu, 

1/332).  



V. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu 

545 

 

yerlerin ve Yemenin Müslümanlar tarafından fethine Cenâb-ı 

Allah’ın bir muştusu olarak yorumladı.1 

İbni Abbas ve Enes b. Malik de der ki: Resulullah (s.a.v.) 

Mekke'yi fethedip ümmetine İran ve Bizans mülkünü vaad edince 

münafıklarla Yahudiler şöyle dediler: "Heyhat! Heyhat! 

Muhammed, İran ve Bizans mülkünü nasıl eline geçirebilecektir? 

Onlar çok güçlüdürler ve kendilerini buna karşı koruyabilirler. 

Muhammed'e Mekke ve Medine yetmiyor mu ki İran ve Bizans 

mülküne göz dikiyor." Bunun üzerine Yüce Allah bu ayet-i 

kerimeyi indirdi.2 

Başka bir rivayete göre ise ayet, Küreyiş müşrikleri 

hakkında inmiştir. Onlar, Hz. Muhammed’e, “Kisrâ (Bizans 

kıralı) ipekten yapma yataklarda yatarken, senin mülkün nerede?” 

şeklinde pervasızca bir soru sorduklarında, Yüce Allah, bu ayeti 

nazil etmiştir.3  

Mehmet Akif Ersoy, Kur’ân-ı Mübini her zaman hayatın bir 

dönüm noktası şeklinde telakki ettiğinde, burada da aynı yolu 

izlemiş ve bin küsur yıl önceki ayetin vermiş olduğu mesajı, o 

gün Müslümanların içinde bulunduğu durum için de geçerli 

olduğunu dile getirmiştir. Yani Allah, bütün nimet ve imkânları 

dilediği bir kavme ihsan edip onları en üst seviyeye çıkarabileceği 

gibi, onlardaki mevcut imkân ve nimetleri alıp esfelesafilin 

derekesine de indirebilir. Böylece o, Kur’ân’ın nedenli evrensel 

bir kitap olup bütün zaman ve zeminlere hitap edeceğini ispat 

etmiştir. 

 
1 Muhammed el-Emîn b. Abdullah el-Uremî el-Alevî el-Herarî, Ḥadâiḳu’r-

ravḥî ve‘r-rayḥân, thk. Hâşem Muhammed Ali b. Hüseyin Mehdî, (Mekke: 

Dârü’t-Tavḳu’n-Necât, 1421/2001), 4/248. 
2 Vehbe Zuhaylî, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 2/178; Herarî, Ḥadâiḳ, 

thk. Hâşem Muhammed Ali b. Hüseyin Mehdî, 4/248. 
3 Herarî, Ḥadâiḳ, thk. Hâşem Muhammed Ali b. Hüseyin Mehdî, 4/249.  
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2.1.3. Ayette Bulunan Kavramların Lügat ve 

Tefsirlerdeki Anlamları 

 ,el-Mülk” kelimesi, lügatlerde “el altındaki mal/اْلُمْلك“

servet, yetki, egemenlik,” gibi anlamlara gelirken1 klasik 

tefsirlerin birçoğunda “Kudret, yönetme gücü, zafer, egemenlik, 

Peygamberlik, ilim, servet, itibar, akıl, sağlık her çeşit maddî ve 

manevî imkânlar” şeklinde yorumlanmıştır.2 Bazı müfessirler bu 

anlamlardan birini veya birkaçını tercih ederken, bazıları âyeti bu 

anlamların hepsini kapsayacak şekilde yorumlamışlardır. 

Zemahşerî, Allah’a nisbet edilen birinci mülk kelimesinin genel 

ve kapsamlı, diğer iki mülk kelimesinin ise özel ve bütünün 

parçaları mesabesinde olduğunu belirtir.3  

Mehmet Akif Ersoy’un ayete yapmış olduğu meale 

baktığımızda “mülk” kelimesini olduğu gibi yorumlamıştır. 

Dolayısıyla o, kelimeyi, klasik tefsirlerde geçen bütün anlamları 

ihata edecek şekilde yorumlamıştır. Bu da Şair’in, Kur’ân 

ilimlerinde ne kadar yetkin olduğunun bir şahididir.   

Mülk kelimesini “peygamberlik” olarak anlayan 

müfessirler, “mülkün geri alınması” ifadesine şu açıklamayı 

getirirler: Yahudiler son peygamberin geleceğini biliyorlardı. 

Peygamberlerin canlarına kıymaları ve ilâhî kitabı tahrif etmeleri 

sebebiyle, yüce Allah İsrâiloğulları’nı bu yolla onurlandırmaya 

 
1 Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed b. Amr b. Temîm el-Ferâhidî,  Kitabu’l-

ʿAyn, Thk. Abdulhamîd Hindavî, Dâru’l-Kütübü’l-ʿİlmiyye, (Beyrut: 

1424/2003), 4/166; Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî 

b. Ahmed el-Ensârî İbn Manzûr,  Lisânu’l-ʿArap, (Kahire: Dâru’l-Maʿârif, 

1119), s 4266; Ebû Tâhir Mecdüddin Muhammed b. Yâ’kub b. Muhammed 

Fîrûzâbâdî, el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ, Thk. Mektebetü Tahkik et-Turâs, 

Müessesetü’r-Risâle, 8. Baskı, (Beyrut: 1426/2005), Muhammed 

Muhyuddin Abdulhamid & Muhammed Abdullatif es-Sübkî, el-Muhtar min 

sahihi’l-lüğa, Matbaatü’l-İstikamme, (Kahire: ts.),  954; 501. 
2 Sâbunî, Safvetu’t-tefâsîr, 1/183. 
3 Ebû’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, Tefsîru’l-keşşâf ʿan ḥaḳāiḳi 

ġavâmidi’t-tenzîl ve ʿuyuni’l-eḳāvîli fî vucuhi’t-te’vîl. Thk. Adil Ahmed 

Abdulmevcud & Ali Muhammed Muʿavid, Dârü’l-Abikân, 1998.1/542. 
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son verdi. Bundan dolayı Yahudiler Hz. Muhammed’e cephe 

aldılar ve putperestlerle iş birliği yaptılar.1 Mülkü peygamberlik 

dışındaki anlamlara göre, yani “kudret, yönetme gücü, zafer, 

egemenlik, ilim, servet, itibar, akıl, sağlık gibi her türlü maddî ve 

mânevî imkân” şeklinde anlayan müfessirler ise, yüce Allah’ın 

bunları “dilediğine” vermesi ve “dilediğinden” alması 

ifadesinden hareketle ilâhî irade karşısında kulun iradesinin etkisi 

ve değeri konusunu ele alırlar. Konu ile ilgili geniş bilgi için şu 

eserlere müracaat edilebilir2  

İslâm âlimleri arasında geniş tartışmalara yol açan ve itikadî 

mezhepleri birbirinden ayıran temel yaklaşımlar arasında önemli 

bir yer tutan bu konunun, Kur’an-ı Kerîm’deki ve hadislerdeki 

diğer açıklamalarla birlikte ele alınıp değerlendirilmesi daha 

uygun olacağını düşünerek bu kadarıyla iktifa ediyoruz. 

Ayette geçen “ مم الملك  تشاءتنزع  ن   /Sen mülkü dilediğinin 

elinden alırsın” şeklindeki cümlesinde bulunan “تنزع” fiilinin 

mastarı olan “نزع/Nezi” kavramı, lügatlerde “ Kaldırmak, izale 

etmek, gidermek, çekmek, sevk etmek, el çekmek, 

bırakıvermek”3 gibi anlamlara gelmektedir. 

Müfessirler, mülkün çekip alınması şu şekilde izah 

etmişlerdir: 

Mülkün herhangi bir kişi veya toplumdan alınma; ölümle, 

akıl melekesinin veya havas-i hamse denilen organların fesada 

uğramasıyla, semavi bir afetle, Ben-i İsraillerde olduğu gibi 

adaleti terk ederek, dosdoğru yoldan saparak zulüm ve fesatlığı 

 
1 Bk. Karaman, vd., Kur’an Yolu, 1/333. 
2 Ebû Abdillah Fahruddîn Muhammed b. Ömer er-Râzî, et-Tefsîru’l 

kebîr/Mefâtîḥu’l-ġayb, Dârü’l-Fikir, (Beyrut: 1420; Ebu’l-Hasan Ali b. 

Muhammed b. Habîb el-Mâverdî, en-Nuket ve’l-‘Uyun, Daru’l-Kutubu’l-

İlmiyye, Beyrut: ts.), 1/383. 
3 Ferâhidî, thk. Abdulhamîd Hindavî, 3/143; İbn Manzûr, Lisânu’l-ʿArap, s. 

4395. 



Bütün Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı 

548 

 

tercih etmekle olmaktadır. Nitekim İsrailoğulları zulüm ve 

adaletsizlik yaptıklarında dolayı Yüce Allah peygamberliği - daha 

önce binlerce peygamber kendilerinden olmasına rağmen - 

onlardan çekip almıştır. Zira Allah adildir, adaleti sever, mülk 

onundur, dilediği gibi mülkünde tasarruf hakkına sahiptir.1 O, 

yaptıklarından sorguya çekilmez fakat insanoğlu yaptığından 

muhakkak sorguya çekileceklerdir.2 

Ayette geçen “  تعز” fiilinin mastarı olan “عّزة/İzzet” 

kavramı, lügatlerde, “güç, kuvvet, şan, şeref, üstünlük, onurluluk, 

galibiyet” gibi anlamlara gelirken,3 “  تذل” fiilinin mastarı olan 

 Zillet”  kavramı da bunun tam tersi anlamlara gelmektedir.4/ذلّة“

Tefsirlerde, insanları izzet veya zillete götürecek sebepler 

şu şekilde ifade edilmiştir: 

- İnsanoğlu Rabbine itaat ederek izzet sahibi olurken, 

Rabbine isyanlık ederek zillete duçar olacaktır. 

- Allah’ın yardım ve inayetine nail olan kişi azîz olurken, 

Allah’ın yardımsız bıraktığı kişi ise zelîl olacaktır. 

- Allah’ın mal, mülk ve servet verip zengin kıldığı kişi 

izzetli olurken, fakir, perişan ve servet yoksunu kıldığı kişi ise 

zelîl ve mağdur olmaktadır.5 

Bazı tefsirlerde ise izzet ve zilletin belirtilerinin olduğunu 

ifade edilmiştir. Mesela izzet sahibi ister ferd isterse de toplum 

olsun sözü geçerlidir, söyledikleri her söz kabul görür. Aynı 

şekilde yandaşları çok olur, insanlara yapacakları iyilik ve 

ihsanlarıyla kalpleri fethedebilmektedirler. Mezellet içinde 

kıvrananların sözü dinlenmez, mahremiyetlerini koruyamaz, 

 
1 Herarî, Ḥadâiḳ, thk. Hâşem Muhammed Ali b. Hüseyin Mehdî, 4/250. 
2 Bk. Enbiya, 21/23.  
3 Ferâhidî, thk. Abdulhamîd Hindavî, 4/211; İbn Manzûr, Lisânu’l-ʿArap, s. 

2925. 
4 İbn Manzûr, Lisânu’l-ʿArap, s. 1513. 
5 Mâverdî, en-Nuket, 1/384. 
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düşmanlarına karşılık veremezler, tahakküm ve el altında 

hayatlarını idame etmeye razı olurlar.1 

 ,Hayr” kelimesi, tefsirlerde “izzet, yardım, ganimet/خير“

iyilik ve ihsanın hazinesi” gibi anlamlarda kullanılmıştır.2 

Aslında ayetin bu kısmında hazf vardır. Zira ayet, “  بيدك الخير

 şeklinde olmalıyken, burada iktifa sanatı kullanılarak şer ”والش ر  

kelimesi hazfedilmiştir. İktifa, birbirine zıt iki şeyin biri 

zikredilerek diğerini terk etmek anlamında düşünülebilir. Bu tür 

belağî sanatları, kelamların en fasih ve belîği olan Allah’ın 

Kelamında sık sık görmek mümkündür. Örneğin, Nahl suresinin 

seksen birinci ayetinde geçen “  الحر تقيكم   sizi sıcaktan/سرابيل 

koruyacak elbiseler” cümlesinde bu şekilde gelmişken, ayet 

والبرد“ الحر   تقيكم   şeklinde olmalıydı. Dolayısıyla bütün ”سرابيل 

hayrılar Allah’ın elinde ve tasarrufunda olduğu gibi bütün şerlerin 

icadı ve tasarrufu da Allah’ın elindedir. Yoksa hayrı Allah, şerri 

ise başka biri halk ve icad eder diye bir düşünce -Allah muhafaza- 

olamaz.3 Şer kelimesinin zikredilmemesi ile ilgi el-Keşşaf’ın 

müellifi ise şu yorumu yapmıştır: 

“Şayet desen ki, neden Allah, ‘Bütün hayırlar elindedir’ 

demiş de, şerri de aynı şekilde zikretmemiştir? Ben de derim ki, 

müşriklerin ihtiraz ettikleri ve üzerinde durdukları asıl konu, 

Yüce Allah’ın müminlere -Allah’ın düşmanları istememesine 

 
1 Ahmed Mustafa el-Meraği, Tefsîru’l-Merâġī. Şirketu Mektebeti ve Matbaʿati 

Mustafâ el-Bâbî el-Halebî ve Evlâduhu bi Mısır, (Mısır: 1365/1946), 3/127. 
2 İbn Âşûr, Tefsiru’t-taḥrîr, 3/214; Ebû Muhammed Abdülhak b. Gālib b. 

Abdurrahmân b. Gālib b. Atıyye el-Muhâribî el-Gırnâtî el-Endelüsî, el-

Muḥarrerü’l-vecîz fî tefsîri’l-kitâbi’l-ʿazîz, thk. Abdusselâm Abduşşâfî 

Muhammed, Dâru’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, (Beyrut: 1422/2001), 1/417; Herarî, 

Ḥadâiḳ, thk. Hâşem Muhammed Ali b. Hüseyin Mehdî, 4/252. 
3 Ebû Hafs Ömer b. Ali b. Âdil ed-Dımaşkî el-Hanbelî İbn Âdil, el-Lubâb fî 

ʿulûmi’l-kitâb, thk. Adil Ahmed Abdulmevcud & Ali Muhammed Muavvid, 

Dâru’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, Beyrut: 1419/1998, 5/131; Ahmed b. Yusuf es-

Semîn el-Halebî, ed-Durur’l-masun fî ʿulumi’l-Kitabi’l-Meknun, thk: 

Ahmed Muhammed el-Harât, Daru’l-kalem, (Dımaşk: ts.), 3/99. 
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rağmen- ihsan etmiş olduğu hayır olduğu içindir. Yani asıl konu 

hayır üzerinde temerküz ettiğinden dolayıdır. Dahası Allah’ın 

ister faydalı iste zararlı olsun bütün fiilleri hikmet ve maslahata 

binaen meydana gelmektedir. Bu ise tümüyle hayırdır. Buna, 

mülkün verilmesi veya mülkün elden çekip alınması örnek 

vermek mümkündür.”1 Nitekim Mehmet Akif Ersoy, yukarıdaki 

ayeti serlevha etmiş şiirinin bazı dizelerinde şunları dile 

getirmiştir: 

İlâhî, “Mâlike’l-mülküm” diyorsun… Doğru, âmennâ. 

Hakîkî bir tasarruf var mıdır insân için? Aslâ! 

Eğer almışsa bir millet, edip bir mülkü istilâ; 

Eğer vermişse bir millet bütün bir mülkü bî pervâ; 

Alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünyâ. 

İlahî, en asîl akvâmı alçaltırsın istersen;  

Dilersen en zelîl eşhâsa izzet verirsin sen!  

Bu haybetler, bu hüsranlar bütün senden, bütün senden! 

Nasıl tâ Arş’a yükselmez ki me’yûsâne bin şiven? 

Ne yerler dinliyor, yâ Rab, ne gökler, ruhum inlerken! 

Burada Şair, hakiki tasarruf sahibi Allah’ın olduğunu, insan 

bu konuda sadece bir vasıta mesabesinde olduğunu ifade ederken, 

dizenin sonunda “Alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir 

dünyâ” şeklindeki ifadesiyle de düşüncesini teyit etmiştir.  

Ayetin sonunda geçen “يد/el” kavramı, Allah’ın 

sıfatlarından olduğu halde, keyfiyetini bilememiz mümkün 

değildir. Zira onun bilgisi yine Rabbimiz katındadır. Zira 

Kur’ân’da “/O’nun benzeri yoktur. O işitendir, görendir.”2 

denilmektedir.   

Klasik tefsirlerde ayetin yorum ve anlamı takriben bu 

şekildeyken şimdi de Ersoy’un çağdaşı ve sonrasındaki müfessir 

 
1 Zemahşerî, el-keşşâf, thk. Adil Ahmed Abdulmevcud & Ali Muhammed 

Muʿavid, 1/543. 
2 Şura, 42/11. 
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ile meal sahiplerinin kelimeye yüklemiş oldukları anlamı ayetin 

bütünlüğü içerisinde vermeye gayret edeceğiz. 

2.2. Ersoy’un Ayete Yüklemiş Olduğu Meal İle Diğer 

Meallerin Mukayesesi 

Elmalılı Hamdi Yazır: "De ki: Ey mülkün sahibi Allah’ım! 

Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve 

dilediğini azîz edersin, dilediğini zelîl edersin, hayır yalnız senin 

elindedir, muhakkak ki sen her şeye kadirsin" 

Ömer Nasuhi Bilmen: "De ki: Ey mülkün sahibi olan 

Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden 

çeker alırsın ve dilediğini azîz edersin, dilediğini de zelîl kılarsın. 

Hayır (iyilik), Senin Yed-i Kudretindedir. Şüphe yok ki, sen her 

şeye ziyadesiyle kadirsin." 

Süleyman Ateş: "De ki: Allah'ım (ey) mülkün sahibi, sen 

dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın; dilediğini 

alçaltırsın. Hayır (mal) senin elindedir. Sen her şeye kadirsin!" 

Diyanet: "(Resıılüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan 

Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden 

geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü 

iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin."  

Suat Yıldırım: "De ki: 'Ey mülk ve hâkimiyet sahibi 

Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker 

alırsın! Dilediğini azîz, dilediğini zelîl kılarsın! Her türlü hayır 

yalnız Senin elindedir! Sen elbette her şeye kadirsin!"  

Yaşar Nuri: "Şöyle yakar: "Ey mülkün Mâlik'i, sahibi olan 

Allah’ım! Sen mülk ve saltanatı dilediğine verir, mülk ve saltanatı 

dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltip aziz edersin, 

dilediğini alçaltıp zelil kılarsın. İmkân, mal ve nimet senin 

elindedir. Sen, her şeye kadirsin." 
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Mehmet Okuyan: De ki: "Ey mülkün (otoritenin) gerçek 

sahibi (olan) Allah'ım! Sen dilediğine Mülk (otorite) verirsin ve 

dilediğinden mülkü (otoriteyi) geri alırsın. Dilediğini yükseltir; 

dilediğini de alçaltırsın. (Bütün) iyilik yalnızca senin elindedir. 

Şüphesiz ki sen her şeye gücü yetensin. 

Yukarıdaki meallere dikkat edildiğinde, son üçü hariç 

hemen hemen tümü de söz konusu kelimeyi Kur’ân’ın dilini yani 

Arapça şeklini hiç bozmadan vermişlerdir. Son üç mealin ilki 

hâkimiyet, ikincisi saltanat, üçüncüsü ise otorite eklemek 

suretiyle yorumlamıştır. Kanaatimizce ünlü Şair’in, birçok 

meallerde görüldüğü gibi kelimenin orijinalini vermekle, daha 

önce klasik tefsirlerden iktibas ettiğimiz (Kudret, yönetme gücü, 

zafer, egemenlik, Peygamberlik, ilim, servet, itibar, akıl, sağlık 

her çeşit maddî ve manevî imkânlar) bütün anlamlara teşmil etme 

arzusudur. Şair, birinci dünya savaşının daha başlamadığı ve 

Osmanlı imparatorunun mülkü yağma edilmesinin hemen 

öncesindeki vaazlarında sık sık kullandığı bu ayete verdiği meal, 

aynı şekilde olduğunu müşahede ediyoruz: 

"Ya Muhammed, de ki: Ey mülkün sahibi olan Allah'ım. Sen 

mülkü dilediğine verirsin; Sen mülkü dilediğinin elinden alırsın; 

Sen dilediğini aziz edersin; Sen dilediğini rezîl edersin; hayır 

yalnız senin elindedir; Sen, hiç şüphe yok ki, her şeye kadirsin."  

Aynı şekilde, yayınlanan ve ömrünün son demlerinin eseri 

olan elimizdeki meal ile 1913 yıllarında verdiği vaazlarda söz 

konusu ayete verdiği meal arasında sadece “zelil” kelimesi 

farklıdır. Çünkü “zelil” kelimesi yerine “rezil” kelimesi 

kullanmıştır:1 

"Ya Muhammed, de ki: Ey mülkün sahibi olan Allah'ım. Sen 

mülkü dilediğine verirsin; Sen mülkü dilediğinin elinden alırsın; 

 
1 Faruk Tuncer, Mensur Meal, Manzum Tefsir, Direnen Meal Akif Meali 

Uluslararası Sempozyum, 2016, s. 59-68,  
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Sen dilediğini aziz edersin; Sen dilediğini zelîl edersin; hayır 

yalnız senin elindedir; Sen, hiç şüphe yok ki, her şeye kadirsin." 

2.3. Ayetin İhtiva Ettiği Belağî Sanatlar   

Söz konusu olan ayet, birkaç belagat sanatını da ihtiva 

etmektedir. Bu sanatları kısa bir şekilde izah etmek mümkündür: 

Tıbak sanatı: Ayetin iki yerinde tıbâk sanatı mevcuttur. 

Bunlardan birincisi “تؤتي” ve “ تنزع” kelimeleri arasında iken, 

diğeri de “تعز” ve “تذل” kelimeleri arasındadır. 

Nakıs cinas: Ayetin iki kelimesi arasında nakıs cinas vardır 

ki onlar da “الملك  ”الملك“ ile ”مالك“ tamlamasında geçen ”مالك 

kelimeleridir. 

Tekrar: Ayette geçen “  عُ اْلُمْلَك َمالَِّۜك اْلُمْلكِّۜ تُْؤتِّۜي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنزِّۜ

تََشاء َمن  لُّ  َوتُذِّۜ تََشاء  َمن  زُّ  َوتُعِّۜ تََشاء  ن  مَّ  cümledeki iki kelimede tekrar ”مِّۜ

meydana gelmiştir. Birincisi “ ِّۜاْلُمْلك” kelimesidir ki iki kere tekrar 

edilmiştir. Diğeri de “تََشاء” kelimesidir ve bu da üç kere tekrar 

edilmiştir. 

Hazf İcâzı: Buradaki hazf, dört yerde meydana gelmiştir. 

İlki “تََشاء َمن  اْلُمْلَك  تُْؤتِّۜي  “ cümlesindedir. Cümlenin tamamı ”تُْؤتِّۜي 

تؤتيه أن  تََشاء  َمن  تؤتيه“ şeklindedir. Dolayısıyla ”اْلُمْلَك   kelimesi ”أن 

hazfedilmiştir.  İkincisi “تََشاء ن  مَّ مِّۜ اْلُمْلَك  عُ   cümlesindedir. Bu ”َوتَنزِّۜ

cümle de “ن تََشاء أن تنزع منه مَّ عُ اْلُمْلَك مِّۜ أن  “ şeklinde olmalıyken ”َوتَنزِّۜ

منه “ kelimesi hazfedilmiştir. Diğeri ise ”تنزع  مَ  لُّ  تََشاءَوتُذِّۜ ن  ” 

cümlesinde mevcuttur. Bu cümle aslında “تذل ه أن  تََشاء  َمن  لُّ   ”َوتُذِّۜ

şeklinde iken, “أن تذل ه” kısmı hazfedilmiştir. Son olarak yukarıda 

da değinildiği gibi “الخير  kelimesi ”والش ر  “ cümlesinde ”بيدك 

hazfedilmiştir. Ayet aslında “  بيدك الخير والش ر” şeklinde olmalıdır.1  

Ayette bulunan Belaği sanatların tarifleri, kısımları, 

faydaları gibi konuların izahına, çalışmanın ana gayesiyle pek 

 
1 Sâbunî, Safvetu’t-tefâsîr, 1/196-197; Herarî, Ḥadâiḳ, thk. Hâşem Muhammed 

Ali b. Hüseyin Mehdî, 4/252. 
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ilgili olmadığından ve bu kısa çalışmayı aştığından dolayı 

detayına girmiyoruz. Konu hakkında geniş bilgi için aşağıdaki 

eserlere müracaat edilebilir.1 

SONUÇ 

Mehmet Akif Ersoy, İslam âleminin içinde bulunduğu acı 

ve ıstırabının nedenini düşünmüş, araştırmış, tespit etmiş ve 

bundan ne şekilde kurtulacağının adeta reçetesini yazmıştır. Bu 

sunacağı reçetenin, Müslüman toplumu için ne kadar yararlı ve 

halaskâr olacağını da Allah’ın Kitabı Kur’ân’dan ayetlerle ve 

Peygamberin hadisleriyle desteklemiş ve bunları düşüncesine 

şahit kılmıştır. Söz konusu ayet ve hadisleri bazen şiirlerine bir 

başlık tarzında zikretmiş, bazen bir mevzuyu izah ederken ayet 

veya hadislerden lafzî iktibaslar yapmış, bazen de manevî iktibas 

yapmıştır.  

Bu kısa çalışmamızda ünlü Şairin, şiir şeklinde kâğıda 

döktüğü fikir ve düşüncelerine şahit olarak irat etmiş olduğu ve 

sadece şiirlerinin başlığında zikrettiği ayetleri Safahat adlı 

eserindeki sırayı da göz önünde bulundurarak tahlil etmeye gayret 

 
1 Bk. Cürcânî, Ebû Bekir Abdulkâhir b. Abdurrahmân b. Muhammed en-

Nahvî. Esrâru’l-belâġa. Thk. Mahmûd Muhammed Şâkir, Cidde: Dârü’l-

Medenî, ts.; Sekkâkî, Ebû Yakup Sirâcüddîn Yûsuf b. Ebî Bekir b. 

Muhammed b. Ali el-Hârizmî. Miftâḥu’l-ʿulûm. Thk. Abdulhamîd el-

Hindâvî, Lubnan: Dârü’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, 1420/2000.; Cürcânî, es-Seyyid 

eş-Şerif Ali b. Muhammed. Muʿcemu’t-taʿrîfât. Thk. Muhammed Sıddık el-

Minşâvî, Kahire: Dârü’l-Fazile, ts.; Kazvînî, Ebû’l-Meâlî Celâlüddîn el-

Hatîb Muhammed b. Abdirrahmân b. Ömer b. Ahmed. el-Îżâḥ fî ʿulûmi’l-

belâġa. Beyrut: y.y. 1993; Sâbunî, Muhammed Ali. Safvetu’t-tefâsîr. 4 Cilt. 

Beyrut: Dâru’l-Ḳur’âni’l-Kerîm, 4. Basım, 1402/1981; Akkâvî, İnʿâm 

Fevvâl. Muʿcemu’l-mufassal fî ʿulûmi’l-belâġa. Thk. Ahmed Şemsüddîn, 2. 

Baskı, Dâru’l-Kütübü’l-ʿİlmiyye, Beyrut:1417/1996; Herarî, Muhammed el-

Emîn b. Abdullah el-Uremî el-Alevî. Ḥadaiḳu’r-ravḥî ve‘r-reyḥân. Thk. 

Hâşem Muhammed Ali b. Hüseyin Mehdî, 32 Cilt. Mekke: Dâru’t-Tavku’n-

Necât, 1421/2001; Matlub, Ahmed. Muʿcemu’l-muṣṭalaḥati’l-belaġīyye ve 

teṭavvuruhâ. 3 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Arabiyye li’l-mevsuat, 2006; Hâşimî, es-

Seyyid Ahmed. el-Cevâhiru’l-belâġa fi’l-meʿânî ve’l-beyân ve’l-bedîʿ. 

Beyrut: Mektebetu’l-ʿAsriyye, 1999. 
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ettik. İncelediğimiz kadarıyla bu ayetler; Hakkın Sesleri’nde 

sekiz, Fatih Kürsüsün’de bir,  Hatıralar’da dört, Gölgeler’de de 

üç adet olmak üzere on altı ayettir. Ayetlerin beş adedi Âl-i İmran 

suresinden, 2 şer adedi Bakara ve Araf suresinden, birer adedi de 

Nahl, Yusuf, Zümer, Enfal, Hicr, İsra ve Rum süresiden 

alınmıştır. On adet olan bu surelerden Bakara, Âl-i İmran ve Enfal 

sureleri Medine döneminde nazil olurken diğer yedi sure ise 

Mekke döneminde nazil olmuştur. Burada Şair, Mekki veya 

Medenî ayırımına gitmeden yazıya döktüğü şiirlerindeki 

meramına ve düşüncesine şahit olacak, destekleyecek ve ışık 

tutacak ayeti seçip kullanmıştır. 

Tahlilini yaptığımız ayet, Medenî bir sure olan Al-i 

İmran’ın 26. ayeti olup, Allah’a tevekkülü, itimadı, güvenmeyi 

telkin eden, mülk ve melekûtun Allah’ın elinde ve tasarrufunda 

olduğunu, Allah, dilediğini aziz dilediğini zelil kılabileceğini, 

bütün hayırların O’nun elinde olduğunu, gücü ve kuvveti her şeye 

yettiğini, insana sadece Allah’a dayanıp sa’ye sarılmasını öğreten 

ve birçok kelamî düşüncelere yön veren bir ayettir.  Ayrıca ayet, 

Al-i İmran suresinin ayetlerinden olmasına karşın, nüzul sebebi 

sureden farklıdır. Nitekim ayetin birden çok nüzul sebebinin 

olduğu, muhtelif rivayetlerle bize intikal etmiştir. Ayette bulunan 

bazı kavramlar lügat ve tefsirlerde farklı farkı anlamlarda 

kullanılmıştır, Mehmet Akif Ersoy ise söz konusu kavramların 

asli yapısına fazlaca dokunmadan olduğu gibi yorumlamıştır. 

Bunu “mülk” kavramında bariz bir şekilde görmek mümkündür. 

Zira bazı yabancı kavramlar özellikle de Arapçadan Türkçeye 

geçen kavramlar anlam kaymasına uğramadan uzun süre 

varlıklarını idame edebilmişlerdir ki, “mülk” kavramı da 

bunlardan biridir. Bu nedenle “Adalet, mülkün temelidir.” 

Atasözünde de “mülk” kavramı asli şekliyle kullanılmıştır. 

Ersoy’un, ayete yapmış olduğu yorum ile Klasik tefsirlerdeki 

yorum arasında yaptığımız mukayesede aslında ufak tefek 

nüanslar hariç, fazla bir farkın ortaya çıktığını söyleyemeyiz. 
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Çünkü Ersoy, yukarıda da değinildiği gibi kavramları hemen 

hemen olduğu gibi aktarmış ve ayetin asaletini muhafaza etmiştir. 

Ancak Ersoy’dan sonraki mealler için bunu söylemek mümkün 

değildir. Zira o meallerin bazıları “mülk” kavramına; saltanat, 

otorite, hâkimiyet anlamı verirken, “Allahümme” kavramına da 

kimi mealler; Ey hakanlığının hakanı olan Allah'ım!,  kimi ise  

Yöneticilerin Yöneticisi olan Tanrım, şeklinde Yüce Allah’ın 

Celâl ve Kemâline yakışmayacak nahoş anlamlar verdiklerini 

tespit ettik. 

Ayrıca inceleme konumuz olan ayet, tıbak, tekrar, cinas, 

icaz-i hazf gibi belagat sanatları da ihtiva etmiştir. 
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MEHMET AKİF ERSOY’UN KALEMİNDE DİNİN 

İZLERİ 

Hayati TETİK 

 Elif AYDIN** 

 

Özet 

 Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devleti’nin sonu ile Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yaşamış, tarihin zorlu 

dönemlerinde milletiyle iç içe bulunmuş ve milleti için çabalamış, 

milli marşımızın yazarı olarak tarihe adını yazdıran bir İslam 

şairidir. Şair kimliğinin yanında tefsir, fıkıh, hadis, kelam gibi 

temel İslami ilimleri tahsil etmiş bir bilim insanı ve filozofu olan 

Akif, yaşadığı çağın sosyal yapısını çok iyi gözlemleyerek 

eserlerinde milletine seslenmiş, Balkan Harbi ve Millî Mücadele 

yıllarında toplumu bilinçlendirmek amacıyla vaazlar vererek 

onların sıkıntılarına çare bulmaya çalışmıştır.   

Mehmet Akif’in şiirlerinin toplandığı Safahat eserinin yanı 

sıra Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşad’da yayınlanan makale, 

vaaz ve mektupları onun nesir alanındaki çalışmalarını 

oluşturmaktadır. Akif’in hayatında, kaleminde dinin izlerini 

bütün halinde görmek için Safahat ile birlikte yayınlanan dokuz 

sohbet ve vaazını da dikkate almak Akif’i tanımak adına önem 

arz etmektedir.  

Bu çalışmada Mehmet Akif’in hem şiirlerinde hem de 

yayınlanan dokuz sohbet ve vaazında İslam dininin izleri ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Çalışmamızda; Mehmet Akif’in ayet ve 

hadisleri toplumun ihtiyaçları doğrultusunda nasıl bir ustalıkla 

 
 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesiİslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi. 
** Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesiİslami Sosyal Bilmler Enstitüsü yüksek 
lisans öğrencisi. 
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kullandığı, şiirlerinde milletine nasıl cesaret verdiği 

incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Din, Vaaz, Şiir, 

Safahat 

 

RELİGİOUS PROJECTİONS IN MEHMET AKIF 

ERSOY'S WORKS 

 

Abstract 

Mehmet Akif Ersoy is an Islamic poet who lived in the end 

of the Ottoman Empire and the first years of the Republic of 

Turkey, was intertwined with his nation in difficult times of 

history and struggled for his nation, and wrote his name in history 

as the author of our national anthem. Akif, a scientist and 

philosopher who has learned basic Islamic sciences such as tafsir, 

fiqh, hadith, and kalam, besides his identity as a poet, observed 

the social structure of his age very well, addressed his nation in 

his works, and tried to find a solution to their problems by giving 

sermons to raise awareness of the society during the years of the 

Balkan War and the National Struggle. has worked. 

In addition to Safahat's Collected Poems, Akif's articles, 

sermons and letters published in Sirat-ı Gelecim and Sebilü'r-

Reşad constitute his work in the field of prose. In Akif's life, it is 

important to know Akif to consider the nine conversations and 

sermons published together with Safahat in order to see the traces 

of religion in its entirety. 

In this study, Mehmet Akif's poems and nine published 

Conversations and sermons will try to reveal traces of the Islamic 

religion. In our study, it will be examined how Mehmet Akif 
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skillfully uses verses and hadiths in accordance with the needs of 

society and how he encourages his nation in his poems. 

Keywords: Mehmet Akif Ersoy, Religion, Sermon, Poetry, 

Safahat 

GİRİŞ 

1873-1936 yılları arasında yaşamış olan Mehmet Akif 

Ersoy, Safahat eseriyle tanınmış bir bilim insanı ve İslam şairidir. 

Osmanlı Devleti’nin en zor zamanlarında gerek iman gücü 

gerekse kalemiyle topluma yol göstermiş, ümitsizliğe 

kapılmamıştır. Yapmış olduğu faaliyetlerden ötürü “Milli 

Mücadelenin manevi lideri” sıfatına layık görülmüştür 

(Karabacak, 2014: 112). 

Mehmet Akif, Balkan Harbi ve Milli Mücadele yıllarında 

toplumu bilinçlendirmek amacıyla birçok sohbet ve vaaz vermiş, 

bu vaazlarından dokuz tanesi Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-

Reşad’da yayınlanmıştır. Akif özellikle Zağanos Paşa 

Camii’ndeki vaazında milli birlik ve beraberliğin önemine öyle 

etkileyici bir şekilde değinmiş ki Milli Mücadeleye de fiilen katkı 

sağlamıştır (Tütün, 2013: 83-95). 

Mehmet Akif bir şair olmanın yanı sıra aynı zamanda 

hafızlık yapmış bir İslam bilginidir. Akif’in eserleri Kur’an ve 

sünnet etrafında şekillenmiştir. Akif vaazları incelendiğinde göze 

çarpan ilk şey her vaazına mutlaka Kur’an’dan bir ayetle başlamış 

olmasıdır. Akif ayetleri sadece okumamış aynı zamanda meal ve 

tefsirini de insanlara açıklayarak amacının toplumu 

bilinçlendirmek olduğunu göstermiştir. Bu bakımdan Akif’in 

toplumcu bir şair olduğu söylenebilir.  

Akif’in vaazları incelendiğinde ayetlerin sadece giriş 

kısmında olmadığı, yeri geldikçe konuya uygun birçok ayeti 

kerimenin de insanlara açıklandığını görüyoruz. Akif’in 

vaazlarında ayetlerle birlikte konuyu desteklemek amacıyla 
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hadisler de kullanılmıştır. Hadislerin bazıları sahihlik konusunda 

eleştirilmiş olsa da bu bizim çalışma konumuz olmadığı için bu 

ayrıntıya çalışmamızda yer vermeyeceğiz. Çalışmamızın amacı 

Mehmet Akif’in sadece şiir alanında değil tefsir, hadis, nesir 

alanında da başarısını göstermek; nesir ve şiirlerinde kullandığı 

konuları tespit etmektir. 

Çalışmamızda Akif’in 1910 Şehzâdebaşı kulübünde; 1913 

Beyazıd Camii, Fatih Camii, Süleymaniye Camii; 1920 Zağnos 

Paşa Camii, Nasrullah Camii, Kastamonu kazalarında ve 

Kastamonu havâlisinde yaptığı vaazlar nesir alanındaki 

çalışmaları alanında dinin izleri açısından incelenecek akabinde 

Safahat adlı eserindeki şiirlerinde dinin izleri incelenecektir. 

Eserlerde yer alan hadislerin sahih, mevzu oluşları farklı bir 

çalışma konusu oluşturacağı için çalışmamızda bu hususa yer 

vermeyeceğiz. 

1. Mehmet Akif Ersoy’un Vaazları ve Vaazlarda Dinin 

İzleri 

Mehmet Akif Ersoy’un yayınlanmış dokuz sohbet ve vaazı 

vardır. Bu sohbet ve vaazları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1.Şehzâdebaşı kulübünde (1910),  

2. Beyazıd Camii kürsüsünde (2 Şubat 1913, Pazar), 

3. Fatih Camii kürsüsünde (7 Şubat 1913, Cuma),  

4.Süleymaniye Camii kürsüsünde (14 Şubat 1913, Cuma),  

5.Zagnos Paşa Camii kürsüsünde (23 Ocak 1920) 

6. Nasrullah Camii kürsüsünde (Kasım1920),  

7- 8. Kastamonu kazalarında (Kasım 1920),  

9. Kastamonu havâlisinde (Aralık 1920).  

Bu vaazların hepsi birçok defa basılmıştır. Mehmet Akif’in 

bu dokuz vaazı M. Ertuğrul Düzdağ tarafından yayınlanmıştır 

(Düzdağ, 2016: 50-62) . 
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Mehmet Akif; Beyazıd Camii, Fatih Camii ve Süleymaniye 

Camii’nde vermiş olduğu vaazlarını 8 Ekim 1912-29 Eylül 1913 

Balkan Savaşlarının yapıldığı dönemle 12 gün içinde vermiştir. 

Bu vaazlar incelendiğinde Akif’in vaazlarında hadislerden 

sıklıkla yararlandığı ve hadislerin bazen tamamını tercümesiyle 

birlikte, bazen bahsettiği konu ile ilgili kısmını, bazen sadece 

metnini, bazen de sadece tercümesini verdiği görülmektedir. 

Mehmet Akif vaazlarında hadislere yer verse de onun vaazlarının 

temeli Kur’an’a dayanmaktadır.  

Mehmet Akif toplumcu bir anlayışa sahipti ve toplumun 

sorunlarını eserlerinde konu edinmişti. Mehmet Akif, dönemin 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kardeşlik, tefrikadan uzak 

durmak, bağımsızlık, güçlü olmak, dine bağlılık ve benzeri 

konulara vaazlarında yer vermiştir.  

Mehmet Akif Ersoy vaazlarında İslam kardeşliğini 

savunmuş ve kavmiyetçiliği hoş karşılamamıştır. Bu konuda 

“Kavmiyet gayreti güdenler bizden değildir yani Müslüman 

değildir; Kavmiyet sebebiyle vuruşan da bizden değildir, 

kavmiyet güderek ölenler 

de bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 111) hadisine Beyazıd 

Camii’nde verdiği vaazında yer vermiştir. 

Akif’e göre İslam’da kavmiyetçiliğe yer yoktur ve insanları 

birleştiren unsur dindir. Fatih Camiinde verdiği vaazında 

“Mü’minler tek bir vücud gibidirler. O vücutta baş ağrıdığında 

vücudun diğer azaları uykusuzluk ve ateşlenme ile ona eşlik 

ederler.”( Müslim, Birr, 66, 67) hadisine işaret etmiştir. 

Akif’e göre Müslümanlar birbirlerinin dertleriyle 

dertlenmelidir. Mehmet Akif Süleymaniye Camii’nde verdiği 

vaazda “Müslümanların derdini dert etmeyen Müslüman 

değildir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sagîr, II, 164.) hadisiyle bu 

konuya işaret etmiştir. 
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Mehmet Akif’e göre akıl ile din orantılıdır. Ona göre din 

sadece aklı başında olana sorumluluk yükler. Akif bu konuda 

Süleymaniye Camii’ndeki vaazında “Kişinin dini aklı 

oranındadır. Aklı olmayanın dini de olmaz.”( Suyûtî, el-Câmiu’s-

sağîr, II, 16) hadisine yer vermiştir. 

Akif’in üzerinde durduğu bir konuda da tembellik 

yapmamak yani çalışmaktır. Bu konuda Süleymaniye 

Camii’ndeki vaazında hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın 

ölecekmiş gibi ahret için çalışmak gerektiği üzerinde durmuştur.  

Mehmet Akif güzel ahlaklı olma konusunda da insanları 

uyarmıştır. Bu hususu Beyazıd Camii’nde “Sana darılan, seninle 

rabutayı kat’ eden adamla barışmandır; seni mahrum bırakana 

bil mukabele vermendir, sana zulm edeni de hoş görüp 

affetmendir.” (Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsât, V, 364) hadisiyle 

açıklamıştır. 

Şehit ve şehitlik kavramları da Mehmet Akif’in nesirlerinde 

konu olmuştur. Bu kavramların Akif gibi toplumcu bir düşünürün 

eserlerinde geçmiş olmasına şaşırmamak gerekir. Zira Akif 

Osmanlı Devleti’nin en zor zamanlarında yaşamış 

yazarlarımızdandı. Akif, milli mücadelenin devam ettiği yıllarda 

Kastamonu’da verdiği bir vaazda halkın içinde bulunduğu 

durumu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Ey cemaat-ı Müslim‟in! İşte bugün bizden istedikleri, ne 

filân vilâyet, ne falan sancaktır. Doğrudan doğruya başımızdır, 

boynumuzdur, hayatımızdır, 

saltanatımızdır, devletimizdir, hilâfetimizdir, dinimizdir, 

imanımızdır.” (Ersoy, 1990, s. 288-289).  

Yani Akif’e tarihin çeşitli safhalarında yapılan savaşlarda 

asıl hedef mal mülk değil dindir. Bununla beraber Akif, Beyazıt 

Kürsüsünden cemaate hitaben Saf suresinin 4. Ayetine (Hiç şüphe 

yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir 
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bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.) yer vererek düşman 

karşısında korkusuzca birlik olunması gerektiğinin de üstünü 

çizmiştir. Akif’e göre din ve vatan yolunda kadın, erkek, çocuk 

demeden herkes cihat etmeli ve gerekirse bu uğurda canlarını feda 

etmelidirler. Bu konuya Mehmet Akif Zağanos Paşa Camii 

Şerifinde yapmış olduğu konuşmasında şöyle değinmiştir: 

“Cemaat içinde herkesin uhdesine düşen bir vazife-i 

vataniye, bir fariza-i diniye vardır ki onu îfâda zerre kadar ihmal 

göstermek caiz değildir. Bu hususta hiçbir fert kenara çekilerek 

seyirci kalamaz. Çünkü düşman kapılarımıza kadar dayanmış, 

onu kırıp içeri girmek, harîm-i namus ve şerefimizi çiğnemek 

istiyor. Bu namert taarruza karşı koymak kadın erkek, çoluk 

çocuk, genç ihtiyariler fert için farz-ı ayn olduğu bir lâhza 

hatırdan çıkarılmamalıdır. Bugün herkes vüs‟unu sarf ile 

mükelleftir.” (Ersoy, 1990: 255). Akif bu vaazında Ahzab 

suresinin 56.ayetini okuyarak yas ve ümitsizliğin haram 

olduğunu, fırkacılık ve kavmiyetçiliği bırakıp vatanı korumak 

gerektiğini ifade etmiştir. Akif bu vaazıyla milli birlik ve 

beraberliğin önemine değinmiş, Milli Mücadeleye de fiilen katkı 

sağlamıştır (Tütün, 2013: 83-95). 

Mehmet Akif’in Nasrullah Paşa Camii’nde verdiği vaaz da 

bu konu açısından önem taşımaktadır. Akif vaazında toplumu 

işgalcilere karşı birlik olmaya çağırmıştır (Şahin, 2017: 311-320). 

Aynı zamanda vaazında kendi aleyhine de olsa doğru söylemek 

gerektiği, Avrupalıların bütün insanlara, özellikle de 

Müslümanlara karşı kinlerinin olduğunu ve  

Müslümanları kendi dinlerini üstün görmekle suçladıklarını 

vaazında dile getirmiştir. Akif bu vaazında camideki insan 

azlığına da vurgu yapmış ve Berlin’deki kiliselerin tıka basa dolu 

olduğunu, İngiltere’de dini günde insanların dükkânlarını 

kapattıklarını söyleyerek dine bağlılığın önemini vurgulamıştır 

(Sebilürreşad, 1920: 249-259). 
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Akif Müslümanların birbirlerini desteklemeleri zor 

zamanda birbirlerinin yanında olmaları konusunu vaazında ayeti 

kerime ile dile getirmiştir: 

“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin 

arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet 

edilsin.” (Kur’an-ı Kerim, 49/10). 

Akif vaazında Müslümanların bu kardeşlikten uzaklaşmış 

bulunduklarını camideki cemaatin azlığından dolayı belirtmiştir. 

Akif’e göre bir millet topla, tüfekle, zırhlı ordularla ve 

tayyarelerle yıkılmaz; milletler ancak herkes kendi derdine kendi 

menfaatine düştüğü zaman yıkılabilir (Şahin, 2017: 311-320).  

Mehmet Akif’e göre camiler, millet düşüncesini 

aydınlatmak, telkin vermek için en uygun mekânlardır. Akif; din 

adamlarının vizyon sahibi olmaları gerektiğini, vaizin milletin 

geçmişi ile birlikte şimdiki durumunu da bilmesinin önemli 

olduğunu ve cemaati geleceğe hazırlamasının önemli olduğu 

görüşündedir (Dalar, 2021: 491-495). 

Mehmet Akif’in Balkan Harbi yıllarında ve Milli Mücadele 

yıllarında vermiş olduğu vaazları incelediğimizde, daha önce de 

belirttiğimiz gibi hafız ustalığından kaynaklı olarak her vaazına 

bir surenin belli bir ayetiyle başlamış ve konunun gidişatına ve 

halkın ihtiyaçlarına uygun olarak başka ayet ve ayet tefsirlerine 

vaazında yer vermiştir. Balkan Harbi yıllarındaki vaazlara 

baktığımızda Beyazıd Camii vaazına Ahzab suresinin 56.ayetini 

okuyarak, Fatih Camii vaazına Necm suresinin 39.ayetini 

okuyarak, Süleymaniye Camii vaazına Ankebut suresinin 

69.ayetini okuyarak başlamıştır. Milli Mücadele yıllarındaki 

vaazlarına da baktığımızda Balıkesir Zağanos Paşa Camii vaazına 

Ahzab suresinin 56.ayetiyle, Nasrullah Camii vaazına Al-i İmran 

suresinin 118.ayetini okuyarak, Kastamonu kazalarındaki 
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vaazlarına Enfal suresinin 24.ayetini okuyarak başlamıştır 

(Tütün, 2013: 83-95). 

Bakara suresi: 43, 83, 85, 110, 120, 201, 286; Al-i İmran 

suresi: 9, 26, 92, 100, 101, 102, 103, 118, 142, 159, 173, 194, 200; 

Nisa suresi: 58, 77; Maide suresi: 54, 105; En'am suresi: 153; Araf 

suresi: 172; Enfal suresi: 24, 25, 60, 46; Tevbe suresi: 16, 73, 123; 

Yusuf suresi: 87; Rad suresi: 31; Hicr suresi: 9, 56; Nahl suresi: 

36, 90; İsra suresi: 77; Hac suresi: 47, 78; Hac suresi: 56; Kasas 

suresi: 77; Ankebut suresi: 43, 69; Rum suresi: 6, 30; Ahzab 

suresi: 38, 56, 62, 69; Fatır suresi: 28, 43; Saffat suresi: 171, 172, 

173, 182; Zümer suresi: 9, 53; Mü’min suresi: 85; Fussilet suresi: 

49; Fetih suresi: 29; Hucurat suresi: 10, 17; Kaf suresi:16; Necm 

suresi: 39; Rahman suresi: 29; Haşr suresi: 14; Mücadele suresi: 

13; Saf suresi: 2, 3, 4; Müzzemmil suresi: 20; Alak suresi: 1; İhlas 

suresi: 2. Ayetler Mehmet Akif’in vaazlarında halka okuduğu ve 

açıkladığı ayetlerdir.  

Mehmet Akif Ersoy’un vaazları incelendiğinde Kur’an ve 

hadislerin vaazlarının temelini teşkil ettiğini görüyoruz. Akif’in 

vaazlarında toplumun ihtiyaçlarını ve dönemin şartlarını göz 

önünde bulundurarak faydacı bir anlayış güttüğünü 

söyleyebiliriz. Akif hafızlığının da vermiş olduğu bir birikimle 

anlattığı konuları ayet meali ve tefsirleriyle destekleyerek 

anlatılanların anlaşılır olması için çaba harcamıştır. Akif’in 

vaazlarında İslam dininin izlerini görebiliyoruz. Akif; kardeşlik, 

tefrikadan uzak durmak, bağımsızlık, güçlü olmak, dine bağlılık, 

tembellik yapmamak, çalışmak, affedici olmak, dinine sahip 

çıkmak, zor anlarda kardeşlik bilinciyle hareket etmek, zulümden 

kaçınmak gibi İslam dininin biz Müslümanlardan istediği 

davranışlara vaazlarında yer vermiştir. 

2. Mehmet Akif’in Şiirlerinde Dinin İzleri 

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un topluma olan 

desteğini sadece vaazlarıyla sınırlandıramayız. Zira İstiklal Marşı 
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ve şiirlerini yedi kitap halinde topladığı Safahat kitabı Akif’in en 

önemli iki eseridir. Dolayısıyla, vaaz ve hutbelerinin yanında, 

şiirleriyle de milletinin dili olmuştur.  

Çalışmamızın bu bölümünde ise yedi kitabının bir araya 

getirilmesiyle meydana gelen Safahat kitabını inceleyeceğiz.  

Akif’in ‘Safahat’ adlı şiir kitabını incelediğimizde; 

şiirlerinin başında genelde ayetlere yer verdiğini ve zaman zaman 

şiir içerisinde de ayetleri bulundurduğunu görüyoruz. Kısaca 

Akif, Kur’an-ı Kerim alanındaki başarısını şiirlerine de 

yansıtmayı başarmıştır. Akif’in hayatının merkezinde Kur’an 

vardır. Bunu ‘Asım’ adlı şiirinde “Doğrudan doğruya Kur’an’dan 

alıp ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı.” beyitlerinde 

görüyoruz ( Ersoy, 2020, s. 361). Beyitlerde de gördüğümüz 

üzere Akif’in hayatının rehberi Kur’an idi. Ona göre İslam’ı 

insanlığa idrak ettirmek önem arz etmekteydi. Akif şiirinin 

devamında bunun ancak ilim ile olabileceğinin de altını çizmiştir. 

Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri incelendiğinde dikkat çeken 

hususlar arasında ayetlerin kullanımı gelmektedir. Çünkü Akif 

büyük bir ustalıkla şiirlerinde bazen ayetleri şiirle tefsir ederken 

bazen de şiirlerinde ayetlerin metinlerine yer vermiştir. Şiirlerde 

dikkat çeken bir husus da şiirlerin bir olayı barındırıyor olmasıdır.  

Akif’in “Mezarlık” adlı şiiri incelendiğinde birçok dini 

kavram kullanılmış olduğu görülür:  

“Ey mezâristan, ne âlemsin, ne yüksek fıtratin! 

Sende pinhân en güzîn evlâdı insâniyyetin; 

Senden istimdâd eder feryâdı ye’sin, haybetin. 

Bir yığın göz nûrusun, yâhud muhammer tıynetin, 

Rûh-i pâkinden coşan gözyaşlarından milletin!” (Ersoy, 

2020: 361). 

Akif’e göre mezar sıradan bir mekân değildir. Mezarlıkta 

peygamber ve milletin tarihinin de gömülü olduğuna işaret ediyor 
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Akif. Ona göre mezarlığın toprağı milletin gözyaşlarını da 

barındırmaktadır. Akif’in mezar konusunu içeren şiirlerinde 

şehadet konusuna da değinilmiştir.  

Akif’e göre insan ruhunun rahata erişebilmesi için masiva 

ile insan ruhu arasındaki bağın kopması gerekmektedir. Bu bağı 

koparmanın yolu ise mezarlığa gitmektir. Akif bu durumu 

‘Mezarlık’ adlı şiirinde şöyle dile getirmiştir: 

“Şu “mâsiva” denilen kayd-ı ukde- ber-ukde 

Kırılmadan olmaz ruh bir dem âsûde. 

Fakat kırılmak için böyle bir zemîn ister… 

Zemîn değil yalnız, kalb-i âhenîn ister.” (Ersoy, 2020: 

361). 

Akif’in ‘Mezarlık’ şiiri incelendiğinde, mezarların gezilip 

ders çıkarılması gereken mekânlar olduğu sonucuna ulaşabiliriz. 

Akif, ölümün ruhların ferahlık bulacağı bir kurtuluş, mezarların 

ise huzur verici bir son olduğunu anlatmaya çalışmıştır (Kılınç, 

2017: 287-288). 

Şehitlik ve şehadet konusu da Akif’in şiirlerinde çokça 

üzerinde durulan bir konudur. Özellikle Safahat’ın üçüncü kitabı 

olan “Halkın Sesleri” ve altıncı kitabı olan “Asım” bölümleri bu 

konuda örnek gösterilebilir. Halkın Sesleri kitabı, Balkan Harbini 

konu almış ve on şiirden oluşmuştur. Bu bölüm incelendiğinde 

sekiz ayet ve bir hadisin tefsirinin ustalıkla kullanıldığını 

rahatlıkla görebiliyoruz. 

Akif, ‘Halkın Sesleri’ şiirine Al-i İmran suresinin 

26.ayetiyle başlamıştır. Devamında ise şu beyitlerle yaratılan 

varlıkların geçici olduğunu asıl, baki olanın Allah olduğunu ve 

her şeyin Allah’ın iradesiyle vuku bulduğunu dile getirmiştir: 

“İlahi emrinin avare bir mahkûmudur âlem 

Meşiyyet sende, her şey sende… Hiçbir şey değil âdem! 

Fakat hâlâ vücut ispat eder, kendince, hey sersem! 
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Bugün üç beş karış toprakta varlıktan vururken dem; 

Yarın, toprak kesilmiş varlığından fışkırır matem.” (Ersoy, 

2020, s. 361). 

Akif, vatanına bağlı kendini milletine adamış bir Milli 

şairimizdir. Akif, her bireyin şehitlerin kanıyla sulanmış bu 

vatana sahip çıkmaları gerektiğini gerek vaazlarıyla gerekse 

şiirleriyle dile getirmiştir. Akif, vatanına sahip çıkmayanları 

“Süleymaniye Kürsüsü” şiirinde ‘nesl-i sefil’ olarak 

nitelendirmiştir (Ersoy, 2020: 361). 

Akif’e göre vatanı savunup gerektiğinde vatan uğrunda 

şehit olmak gerekir. “Fatih Kürsüsü” kitabının “Vaiz Kürsüde” 

şiirinde Akif bu konuyu şu şekilde dile getirmiştir:  

Fakat, sen öyle değilsin; senin yanar ciğerin: 

“Vatan!” deyip öleceksin semâda olsa yerin. 

Nasıl tahammül eder hür olan esâretine? 

Kör olsun ağlamayan, ey vatan, felâketine! (Ersoy, 2020: 

361). 

Görüldüğü üzere Akif için ölümün en cesurca olanı 

şehitliktir. Şiirin devamında Akif ırkçılık yapmamış ve Türk‟ün, 

Kürt‟ün, Laz‟ın, Çerkez‟in, Arap‟ın sinesinde aynı imanı, aynı 

gayeyi, aynı sevinci taşıdıkları müddetçe sarsılmayacaklarını 

vurgulamıştır. Akif’in Safahat eserinde yer alan şiirlerinin 

birçoğunda ‘şehitlik’ konusu işlenmiştir. Konunun bütünlüğü 

açısından diğer konulara da yer vermek adına örneklerimizi sınırlı 

tutmak gerektiği için bütün örnekleri çalışmamızın bu bölümünde 

veremiyoruz. 

Akif’in ‘Safahat’ isimli eseri incelendiğinde bu esere 

Kur’an’ın kaynak konumunda olduğu görülmektedir. Kur’an’ın 

Akif’e ilham verdiğini söyleyebiliriz. Akif bundan dolayı aynı 

zamanda bir Kur’an şairidir. Yayınlanan ilk şiirinin ‘Kur’an’a 

Hitap’ olması da manidardır. Akif, Kur’an’ın mesajlarını 
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toplumuna ulaştırmak için birçok çaba harcamış ve çeşitli yollar 

denemiştir. Bu yollardan biri de şiirleri olmuştur (Görgülü, 2021: 

111-112). Akif’in şiirlerinde Kur’an’ı referans aldığını aşağıdaki 

mısralarından çıkarabiliriz: 

“Cebânet, meskenet, dünyada sığmaz rûh-i İslam’a, 

Kitâbullah’ı işhâd eyledim gördün ya dâvâma.” (Ersoy, 

2020: 361). 

Akif’e göre dinin özü Allah’ın kitabından alınmalıdır. Kitap 

ve sünnet ile amel eden Müslüman önderlere toplumda ihtiyaç 

duyulduğunu da beyitlerin devamında dile getirmiştir. Akif’in 

Safahat eserinin beşinci bölümü ‘Hatıralar’ şiiri Al-i İmran suresi 

173. ayet ile başlamıştır.  

Akif’e göre başa gelen musibet ve belaların nedeni Kur’an 

ve sünnetten uzaklaşılmış olmasıdır (Görgülü, 2021:111-112). 

Akif vaazlarında olduğu gibi şiirlerinde de bu konu üzerinde 

sıklıkla durmuştur.  

Kısaca Akif’in şiirlerini incelediğimizde şiirlerinin 

özellikle başındaki ayetler dikkat çekmekte ve içerik hakkında 

bizlere ipucu vermektedir. Akif’in şiirlerinde konunun akışına 

uygun olarak çeşitli yerlerde ayet meali ve ayet tefsirlerini de 

görüyoruz.  

Şiirlerde yer alan ayetler, bilinçli bir tercihin sonucudur. 

Akif bu tercihlerinde milletimizin ve İslâm âleminin içinde 

bulunduğu zorlu süreçleri, sıkıntıları dikkate almış, içerik olarak 

toplumun manevî duygularını güçlü tutacak, halkın mücadele 

azmini güçlendirecek konulara işaret eden ayetleri seçerek, 

bunları manzum bir şekilde tefsir etmeye gayret etmiştir. Sonuç 

olarak Akif’in yazmış olduğu şiirlerinin her birinin toplumdaki 

bir derde deva, bir meseleye çözüm önerisi olarak kaleme 

alındığını söyleyebiliriz.  
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Akif’in şiirlerinde en çok vurguladığı hususların başında 

Müslümanların 

birlik ve beraberliği, fitnenin, nifakın, tefrikanın zararları gibi 

konular 

gelmektedir. Ayrıca ilmin önemine de şiirlerde yer verilmiş ve 

ayetlerle desteklenmiştir. “Hasbihal” adlı şiirinde Akif: 

“Atâlet fıtratın ahkâmına mademki isyandır; 

Çalışsın, durmasın her kim ki da’vasında insandır. 

Zuhur etmekle her ma’luma karşı bir alay meçhul, 

Neden olsun o ma’lûmâtı idrak eyleyen medhûl? 

Evet, ma’lum olanlar olmayan şeylerle bir nisbet 

Edilmiş olsa, gâyet az çıkar evvelkiler elbet; 

Fakat cahille âlim büsbütün nisbet kabul etmez: 

O bir kördür, bu lakin doğru yoldan hiç udul etmez. 

Diyor Kur’ân: "Bilenler, bilmeyenler bir değil... Heyhat 

Nasıl yeksan olur zulmetle nur, ahya ile emvat!” (Ersoy, 

2020: 361). 

Görüldüğü gibi Akif, Zümer suresi dokuzuncu ayetine 

ustalıkla şiirinde yer vermiştir.  

Safahat’ın üçüncü kitabı olan "Hakk’ın Sesleri" kitabında 

sekiz şiirin başında ayete yer verilmiş, "Hâtıralar" kitabındaki on 

şiirden dördü, "Gölgeler" kitabında yer alan kırk bir şiirden üçü 

ayetlerden hareketle kaleme alınmış, "Fatih Kürsüsünde" isimli 

şiire de ayet ile başlamıştır.  

Safahat’ın ilk bölümünde beş, üçüncü bölümünde iki, 

dördüncü 

bölümde dört, beşinci bölümde bir, altıncı bölümde iki ayetin 

yorumu yer almaktadır. Bu tek bir örnek değildir. Aynı şekilde 

Akif, “Mezarlık” adlı şiirinde de ‘ölüm’ konusunu işlerken Mülk 

suresi 2.ayeti şiirinde kullanmıştır. Akif’in birçok şiirinde bu 

kullanımı görmek mümkündür. Bu kullanımın farklı bir türünü 

Akif’in “Asım” adlı şiirinde görebiliyoruz:  
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“Hâlik’ın nâ-mütenâhi adı var, en başı: Hak. 

Ne büyük şey kul için hakkın elinden tutmak! 

Hani, Ashâb-ı Kiram, ayrılalım, derlerken, 

Mutlaka Sûre-i ve’l-Asr’ı okurmuş, bu neden? 

Çünkü meknûn o büyük sûrede esrâr-ı felah; 

Başta İmân-ı hakîkî geliyor, sonra salah, 

Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. 

Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık...” (Ersoy, 

2020: 361).  

Akif burada Asr suresinin tefsirine yer vermiştir.  

Akif’in çalışmalarında ayet ve hadislerin ustalıkla 

kullanımına bunlara benzer birçok örnek yer almaktadır.  

SONUÇ 

Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devleti’nin sonu ile 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşayıp kendini topluma adamış bir 

İslam şairi ve bilginidir. Toplumcu kişiliğini kalemine yansıtmış 

Balkan Harbi ve Millî Mücadele yıllarında vaazları aracılığıyla 

toplumun bilinçlenmesi amacıyla çalışmalar yapmıştır. 

Çalışmalarında ayet ve hadisleri ustalıkla kullanmış ve Kur’an- 

Kerim’i çalışmalarının merkezine oturtmuştur.  

Mehmet Akif, her toplumcu şair ve yazarın yaptığı gibi 

eserlerinde toplumun ihtiyaçlarına kayıtsız kalamamış, toplumun 

ihtiyaçlarını çalışmalarının merkezine almıştır. Vaazlarında; 

kardeşlik, tefrikadan uzak durmak, bağımsızlık, güçlü olmak, 

dine bağlılık, tembellik yapmamak, çalışmak, affedici olmak, 

şehitlik, dinine sahip çıkmak, zor anlarda kardeşlik bilinciyle 

hareket etmek, zulmeden kaçınmak gibi konulara ağırlık 

vermiştir. Akif vaazlarında bu konuları işlerken ayetlere, ayet 

meallerine, ayet tefsirlerine bazen de hadislere yer vermiştir.  

Mehmet Akif’in vaazlarının yanında manzum eserleri 

mevcuttur. Akif’in bilinen eserleri arasında milletimizin dilinden 
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düşürmediği ‘İstiklal Marşı’ ile ‘Safahat’ isimli manzum eserini 

söyleyebiliriz. Akif’in şiirlerinde de ilham kaynağı Kur’an-ı 

Kerim ve Hz. Peygamber’in sünneti olmuştur. Amacı ise 

toplumun sıkıntılarını dile getirmek, Kur’an merkezli bu 

sıkıntılara çözümler üretmek olmuştur. Akif bazı şiirlerine ayet 

ve hadisler ile başlamış, bazı şiirlerinde ise satır aralarına ayet, 

ayet meali ya da tefsiri serpiştirmiştir.  

Akif’in şiirlerinde de pek çok dini kavrama rastlamak 

mümkündür. Çünkü o Kur’an’ı kendine ilham almıştır. Bu 

kavramlar arasında ye’s, sa‘y, tevekkül, emr-i bi’lma’ruf ve nehy-

i ani’l-münker, ilim, kader, namaz, hayat, ölüm, adalet, isyan, 

doğruluk, ahlâk, samimiyet, şehit, tefrika, vahdet, cihad, azim, 

çalışmak sayılabilir.  

Akif eserlerinde toplumun problemlerine uzak kalamamış 

ve Kur’an merkezli bu problemlere çözümler sunmaya çalışmış 

toplumcu bir şairdir. Karşılaştığı ve yaşadığı durumları Kur’an ve 

sünnet çerçevesinde değerlendirmiş ve eserlerini bu iki kaynak 

çerçevesinde ele almıştır. Diğer taraftan ecdadın canını ve malını 

vererek emanet ettiği bu Ülkeyi icap ettiğinde yine canını feda 

ederek özgürlüğün belirtisi olan bayrağın dalgalanmasıyla ve 

ezanların yükselmesiyle mümkün olabileceğini dile 

getirmektedir. 
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SONUÇ BİLDİRİSİ 

Tarihin çalkantılı bir döneminde yaşamış olan Mehmed 

Akif Ersoy (1873-1936) devrini doğru anlayan ve yorumlayan 

nadir mütefekkir ve sanat adamlarımızdan biridir. Dünyanın 

gittiği yönde İslam âleminin ve Osmanlı Devleti'nin başına 

gelmesi muhtemel tehlikeler konusunda kamuoyunun dikkatini 

çekmiş, toplumun şuur ve vicdanını diri tutmaya çalışmıştır. 

İslam âlemini meşgul eden meseleleri ele almış, çözüm yolları 

doğrultusunda görüşlerini manzum veya mensur olarak dile 

getirmiştir.  

Mehmed Akif olup bitenler karşısında sessiz kalmamış, 

imkânları nispetinde kopacak kıyametin ne anlama geldiğini tüm 

İslam âlemine ve Osmanlı kamuoyuna anlatmaya çalışmıştır. 

Dergiler yayımlamış, kitaplar çıkarmış, gerektiğinde fiili görev 

almaktan geri durmamıştır. Yaşadıkları, Akif'i fikir işçiliği ve 

hareket adamlığına ilaveten, ··ciğeri yanan', ‘ruhunun vahyini 

duyarak’ yazan bir sanatkâr olarak karşımıza çıkarmıştır. Akif, 

ayrılığa, ayrımcılığa her türlü fitne fesat hareketine; ümmetin 

bünyesinde açılabilecek tüm ikilik cereyanlarına kükreyerek karşı 

durmuştur. O kalemini birlik beraberlik uğruna kullanmıştır.  

Mehmet Akif Ersoy; edebiyat ve kültür hayatımızın 

mümtaz sımalarından biridir. O, milli ve manevi değerleri prensip 

edinmiş bir şair ve ideoloji adamıdır. Onun şahsiyetinin 

oluşumunda şu üç kaynak önemlidir: Birincisi, Kur’anlı bir ev, 

her gün annesinin okuduğu Kur’an-ı Kerim. İkincisi, pehlivanlı 

bir mahalle yani spor, Üçüncüsü ise iyi bir eğitim, yani düzenli 

bir okul hayatı… 

Mehmet Âkif' de şiirlerinde tüm Müslümanların kardeş 

olduklarına ve birlik içinde olmaları gerektiğini vurgulamıştır. 

Âkif'in dikkat çektiği önemli bir hakikat, bir milletin benliğini ve 
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kimliğini kaybetmemesi gerektiğidir. Güçlü bir toplumsal doku, 

bireylerin birlik içinde olma kuralını şart kılar. Bu da bir dinî 

inanç ile en aktif düzeyine ulaşabilir. Bu nedenle Âkif, tüm 

Müslümanların tevhid bağıyla vahdet içinde olmaları gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

Âkif’in şiirlerinde tekrarlanan kan, soy ve ırk ise biyolojik 

anlamda değil, sosyolojik anlamda; bilinçli olarak benimsenen bir 

özelliktir. Onun şiir ve yazılarında, Müslümanların cehaleti, 

ataleti, ye'si, yoksulluğu; dini anlama ve yaşama noktasında 

dejenerasyon hâli; Kur'an ve sünnetin insanlığa sunduğu değerler 

manzumesi, ilkeler ve hükümlerden uzaklaşma; bunlara ilaveten 

bunun sonucunda Müslümanların vahdet yerine ulusçuluk 

temelinde tefrika içine düşmesi, İslam dünyasının geri kalmışlık 

yanında Batı ülkelerinin işgali altında olması gibi akut sorunlar 

ve bunlara çözüm arayışı bir "dış bağlam" olarak yer alır. 

Unsuriyyet ve kavmiyyet fikri olarak ifade ettiği ırkı ideolojiyi; 

tefrikayı ve Batı taklitçiliğini reddeden Âkif’in da amacı, 

insanlara İslam ile yoğrulmuş bir millet şuuru kazandırmak, 

tarihin altın sayfalarından model göstermek ve tarihten gelen 

kahramanlık ruhunu harekete geçirmektir. 

Mehmet Akif Ersoy, daha çok edebî cenahıyla tanınmış ve 

şöhrete ulaşmasına karşın, aynı zamanda onun, dini cenahta da bir 

o kadar yetkin olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü o günün 

getirmiş olduğu şerait ve ahvaline binaen, vermiş olduğu vaazlar, 

yazmış olduğu mealler ve şiirler, yapmış olduğu tercümeler, telif 

etmiş olduğu sözlükler ve nihayetinde Kur’ân’ın ayetlerini gerek 

serlevha ederek gerekse de muhtevasında iktibas etmiş olduğu 

şiirlerinde bariz bir şekilde görmekteyiz. Dolayısıyla onun 

özellikle Müslüman halkın terakki ve saadetine yönelik yapmış 

olduğu çalışma ve gayretleri her zaman takdir edilmeli, bu 

konuda toplantı, konferans, sempozyumların sık sık düzenlenmeli 

ve bunun çok çok yararlı olacağına inanıyoruz. Zira ünlü Şair’in, 
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Kur’ân’ın ruhunda alıp Müslüman halkına tavsiye etmiş olduğu o 

değerli düşünceleri böylece gündemde kalıp tazeliğini muhafaza 

edecektir.   

   

Ailenin geçimini sağlamak için baytar mektebini bitirip 

baytarlık yapan Âkif görevi esnasında Kur’ân’ı baştan sona 

ezberlemiştir. Yüreği vatan sevgisi ve din aşkıyla yanan Akif, 

topluma karşı sorumluluk bilinciyle, durumdan kendisine vazife 

çıkarmış, kültürel mirasımız ve Kur’an’ın dili olan Arapçayı 

öğrenmeye başlamıştır. Âkif, Müslümanların geri kalmışlığını ve 

çektikleri sıkıntılarının sebeplerini Kur’an’dan uzaklaşmaya 

bağlamış ve kurtuluşun reçetelerini yine Kur’an’da aramıştır. 

Kurtuluş Savaşı yıllarında memleketi karış karış gezerek halkı 

Kur’ân’la, vaaz ve nasihatlerle irşad etmiş, bunun yanında 

dergilerde ve gazete köşelerinde yazdığı makale ve şiirlerle de 

halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır. Şiirin gücüne inanan Akif, 

vaazlarında ayetleri şiirlerle açıklamış, böylece vaaz ve 

uyarılarının daha etkili ve kalıcı olmasını sağlamıştır. 

Toplumunu bütünlüğünü sağlamak uğruna Anadolu 

topraklarını dolaşmış gittiği yerlerde camilerde vaazlar vermiştir. 

Vaazların içeriğine bakıldığında sadece retorik değil 

yaşadıklarını anlatarak örnek olmuştur. Mehmet Akif Ersoy 

edindiği bilginin teorisiyle yetinmemiş öğrendiğini yaşamıştır. 

Mehmet Akif Ersoy'un hayatına baktığımızda fedaraklıktan, 

merhamete, samimiyetten beklentisizliğe kadar birçok hususta 

sadece konuşmamış aynı zamanda konuştuklarıyla amel etmiş 

hayata aktarmıştır.  

Marşlar, askerî bir müzik türü olmanın yanı sıra özellikle 

ulus devletlerin tıpkı bayrak gibi kullandığı ve kendisini temsil 

ettiği bir semboldür. Herhangi bir ulusu diğerlerinden ayıran ve 

onu temsil eden marşlar aynı zamanda ortak duygu ve düşünce 
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birliği sağlamaya yarayan bir motivasyon aracıdır. Millî 

Mücadele’nin gerek askerî ve siyasî alanda gerekse sosyal ve 

psikolojik alanda en önemli olgularından birisi ‘İstiklâl Marşı’dır. 

Millî marşlar, bağımsız bir devlet olmanın belgesidir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin millî marşı olan “İstiklâl Marşı”, bütün 

Türk milletinin ortak duygularını dile getiren bir metindir. İstiklâl 

Marşı, bizi “tek millet” haline getiren en güçlü değerlerimizden 

biridir. Dünya Tarihinin en haklı savaşı olan “İstiklâl Harbi” ya 

da diğer adıyla “Millî Mücadele” herkesin “artık bitti” dediği bir 

milletin, bütün fertleriyle yekvücut olarak aynı gaye için dönemin 

en güçlü devlerine karşı verilen şanlı mücadelenin en somut 

örneğidir. İşte İstiklâl Marşı da bu savaşın aziz hatırasıdır. 

  Mehmet Âkif Ersoy, sosyolojik, psikolojik, tarihsel 

çözümlemelerle, geçmişi, felsefeyi ve kültür mirasını 

duyumsayarak yaşadığı ve konumlandırdığı, ideal toplum 

düzenini gerçekleştirme tahayyülüne sahipti. Toplumun mevcut 

yapısı, kozmik evren gibi, sosyal yaşamın gerçekleşmesinde 

engeldi. Âkif, tarihi ve kültürel ideal toplum düzenini ile insan ve 

toplumu  hakikate ulaşmasını gerçekleştirmektir Âkif, dine, 

sosyolojik anlamını aşan ve toplumu her yönüyle yönlendirecek, 

biçimlendirecek ve yönetecek anlamlar yüklemiştir. Âkif’te 

ortaya çıkan duygular, cemiyetçilik temele dayanmaktadır. 

Âkif’te cemiyetçilik anlayışı, Tarihi referansla birlikte İslam’ın 

ana kaynaklarından esin alarak, asrın bilimsel gerçeklerini 

kavrayıp, çağın idrakine taşımak suretiyle meydan gelecek 

toplumsal düzene dayanmaktadır. Sosyal mühendislik projesi 

olan ideal toplum düzenin önündeki engel, cehâletin neden 

olduğu batıl inançlar ve hurafelerdir. 

Âkif, İdeal toplum düzenin gerçekleştirilmesinde, ruh ve 

ahlâk alanında inkılâp düşüncesine sahiptir. Akif’te inkılâp 

düşüncesi; düşüncede ve devlette, sanatta ve ahlâkta inkılâp… 

asrın idrâkinde İslâm ve dönemin arasındaki ilişkiyi yeniden tesis 
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etmektir. Zafer ileridedir, hücuma geçmek ve engelleri aşmak, 

kahraman bir imanın göstergesidir. 

Özü iyi kavranmış bir İslâmiyet ve bilimle güçlendirilmiş 

yenileşme ve ilerleme kavramlarının, İnsan-bilgi-eylem 

rasyonelliği ile birleştirilmesi, İdeal toplumun düzenin ruhunu 

oluşturmaktadır. Dini irade ile milli iradenin birbirini besleyecek 

şekilde birleştirilmesi suretiyle, toplumun geçmişindeki güçlü 

dinamiklerini ortaya çıkarmak, bu dinamiklerle toplumu inşa 

etmektir. Din tarafından biçimlendirilen gelenekler, ideal toplum 

düzenin zeminidir Din, millet ve vatan kavramlar, merkezî bir 

konuma sahiptir. Tarihsel süreçte ‘geçmişin mevcut zaman ile 

kesiştiği noktada yaşar ve geleceğe de bu bilinçle yön verme 

çabasındadır.  Tarih referans yapılmakla birlikte İslam’ın tarihsel 

birikiminden doğan tecrübe-bilgi hazinesi, merkezi konumu 

taçlandırmaktadır. 

Mehmed Akif Ersoy’un “millilik”, “milliyet” ve “millet” 

kavramlarıyla ortaya koyduğu yaklaşım tarzı, onun da öz kimlik, 

benlik şuuru, milli kültür, cinsel kimliğin gereklerine uygun bir 

tavır alış ve manevi aidiyet bağlarının korunması hususlarında 

modernizmin parçalayıcı ve yabancılaştırıcı tesirlerine karşı bir 

“kendi olmaklık” düşüncesini seslendirmektedir. 

Mehmet Akif'in fikirleri bu toprakların deniz feneri veya 

pusulası” olma görevini halen görecek potansiyele sahiptir. 

Yeter ki keşfedilsin. Yeniden ilim ve irfan yuvalarında hakkında 

araştırmalar yapılsın. Mehmet Akif’in fikirleri ile mayalanacak 

ruhlar diriltici ve kurtarıcı el misyonu üstlenebilir.  
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