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SU N UŞ 

Bir kişiyi ve düşünceyi, kendi çağı ve sosyal şartları 
içinde değerlendirmek, tarih incelemelerinin en temel 
prensibidir. Çünkü, uygarlık tarihi, çeşitli düşünce akım
larından ,oluşan bir tarihtir ve insanoğlu tarihteki serü
veninin sınama - yanılma yoluyla sürdürür. 

Mehmet Akif, 1873 - 1936 yılları arasında yaşadı. 
Onun hayatını, düşüncelerini ve eserlerini anlayabilmek 
için de bu dönemi, çeşitli yönleri ile incelemek gerekir. 

1865'ten, 1. Dünya Savaşı'nın patlak verdiği 1914 yı
lına kadar olan süre, Avrupa tarihinde «Gerçekçilik ve 
Yeni Mantıksızlık» olarak adlandırılan süredir. Bu döne
min Avrupalısı, güçlü ve tümüyle hoşgörüsüz bir ırkçılık 
ve emperyalizm rüzgarına kapılmıştır. 19. yüzyıl'ın ilk ya
rısından farklı olarak Avrupa düşünürleri, bir zamanların 
liberal, muhafazakar ve sosyalist akımlarının sempatisin
den uzaklaşmışlardır. O kadar ki, 

«Almanlaşmış bir lngiliz» diye tanımlanan Houston 
Steward Chamberlain, Aryan ırkının «meziyetlerini» aın
latan kitabıyla ünlenir; dünyayı ,büyük felakete iten Bit
ler ırkçılığının atası olur. 

Öte yandan, Kari Pearson adlı lngiliz bilim 'adamı, 
yurttaşlarının «mükemmel» vasıf Zarını sürdürebilmeleri 
için ancak «üstün» insanların üremelerine izin verecek 
«insan haraları» kurulmasını önerir. 

Mehmet Akif ile yaklaşık aym yıllarda yaşamış olan 
Alman generali von Bernhardi, «savaşın bir hak; kültürün 
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vazgeçilmez bir ürünü; medeni milletlerin gucunun ve 
canlılığının bir ifadesi» olduğunu ileri sürerek, Alman
ya'nın «barışın tesisini siyasi bir amaç olarak üstlenmeye 
hakkı olmadığını» savunur. Von Bernhardi'ya göre savaş 
«ahlaki bir zorunluluk, bir görev» dir. 

Bu dönemin Avrupalısında ırkçılık ve kendini be
ğenmiş bir milliyetçilik anlayışı, istilaları ve daha aşağı 
görülen ulusların sömürgeleştirilmesini haklı gören bir 
ruh haleti gelişmiştir. 

Diğer taraftan, ekonomi alanında liberalizm yerini 
himayecilik teorisiıne bırakmıştır. Ünlü Alman iktisatçısı 
Friedrich List'in ulusal çıkarları korumak amacıyla geliş
tirdiği bu teori, 1870'lerde sömürgeci emellerin can simidi 
gibi sarıldıkları bir anlayış olmuş; ekonomik politikalar, 
zaten «Üstün» olduğu savunulan milletlerin çıkarlarını ko
rumayı bir hak ve görev haline getirmiştir. 

Bu akımın etkisinden, maalesef, din adamları da 
kendilerini kurtaramamış; 189l'de Papa XIII. Leo, {(Hıris
tiy.an Sosyal Politikası» adlı tamimi ile, ekonomik haçlı 
seferleri ilan etmiştir. 

Kilise tarafından da onaylanan bu «Üstünlük anla
yışı, 1914 ile 1915 yıllarında sömürge imparatorluklarının 
dünya yüzeyinde alabildiğine yayılmasını desteklemekle 
kalmamış; modernleştirme misyonu» adı altında haklı 
ve yararlı görülmüştür. Aynı dönemde kendini beğenmiş 
milliyetçiliğin yıkıcılığından nasibini almamış ve Avrupalı 
olmayan tek bir ülke yok gibidir. 

Batı emperyalizmi, kültürel ve ırki özellikleriyle ls
lam dünyasına da girmiş; ilk defa Orta Doğu'da, bütün 
ağırlığı ve sorunlarıyla <<doğu» dünyasını tanımaya başla
mıştır. Bir diğer ifadeyle, İslam uygarlığı bir başka uy
garlığın saldırısına uğramıştır. Şarkiyat ilmi, «Oriyanta-
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lizm», Batı'nın .teknolojik zaferleri ile de güçlenmiş; dün
ya bir medeniyetin, mazlum bir medeniyetin çöküşüne 
sahne olmaya başlamıştır. 

«Biz Batılılar» ve «O Doğulular» şeklinde özetlenen 
«Oriyantalizm», Avrupa ve zamanla Atlantik güçlerine bir 
birlik duygusu getirmiştir. Avrupa ve Atlantik güçlerinin 
bütün diğer medeniyetlerden ve halklardan «daha üstün» 
olduğu düşüncesi, zaman içinde Doğu halklarına da sin
miş; «biz adam olmayız» çöküntüsü, sinsi bir düşman gibi 
yerleşmiştir. 

lslam uygarlığının en uzun ömürlü hamisi, bayrak
tarı Osmanlı İmparatorluğu'dur. Osmanlı İmparatorluğu, 
aynı zamanda, 20. Yüzyıl'a gelindiğinde, dünya yüzündeki 
tek «bağımsız» İslam devletidir. 

Sömürge imparatorlukları Osmanlıyı pençelerine 
alırken, dönemin «Üstün ırk» nazariyatçıları kendi zafer
lerinden emindirler. Ünlü Fransız Oriyaıntalisti Luis Mas
signon, İslam kültürü için şöyle diyebilmektedir. 

«Onların herşeylerini tahrip ettik. Felsefeleri, din
leri mahvoldu. Artık hiçbir şeye inanmıyorlar. Derin bir 
boşluğa düştüler. Anarşi ve intihar için olgurn hale geldi
ler». 

Mehmet Akif, İslam dünyasının son kalesi olan Os
manlı lmparatorluğu'nu savunurken, aslında mazlum 
ulusları da yüreklendirmektedir. Mehmet Akif, sadece bir 
imparatorluğun değil, 1400 yıllık görkemli bir medeniye
tin kendisini savunduğu, kanla, ,canla savunduğu bir döne
min insanıdır ... 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar 
«Medeniyyetl» dediğin tek dişi kalmış canavar? 

derken Mehmet Akif, mazlum uluslara seslenmektedir. 
insan onurunu yücelten, �nsanı insan yapan değerlerin en 
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öldürücü silahlar karşısında ;durabileceğini savunan bir 
yazardır O. 

Mehmet Akif, bir medeniyetin diğer bir medeniyeti 
yoketmeye yönelik saldırısının, o zamanın Avrupalısı tara
fından «kültürün vazgeçilmez bir ürünü; medeni milletle
rin gücünün ve canlılığının bir ifadesi» olarak algılandı
ğının bilincindedir. «Medeniyet» kavramının bu yorumu
na karşı çıkar. «Medeniyet», onun şiirlerinde «emperya
lizm» in bir simgesidir. Sömürgeciliğin «keşif kolu» ola
rak bilinen psikolojik savaşı, tüm ayrıntıları ile izleyen, 
toplumunu uyaran ve tedbirler öneren bir düşünürdür 
Mehmet Akif. 

Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda Türk tarihinin 
belki de en bunalımlı döneminde yaşadı. O'nun yaşamı, 
Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş ve Türkiye Cumhuri
yeti'nin doğuş devresine rastlar. Bu dönemde önce Bos
na - Hersek, sonra Bulgaristan, daha sonra da Sırbistan bi
rer birer imparatorluktan koparlar. Akif henüz dört ya
şındayken 93 Harbi diye bilinen Osmanlı - Rus Harbi'nin 
dehşetini yaşar. Arkasından Kıbrıs'm işgali gelir. Akif se
kiz yaşındayken Fransızlar Cezayir'i, İngilizler Mısır'ı iş
gal ederler. Osmanlıların Girit ve Yanya'yı Yunanistan'a 
teslim ettikleri yılda Akif 24 yaşında bir delikanlıdır. Trab
lus ve Balkan felaketlerinin ardından 1. Dünya Savaşı ge
lir ... Düşman orduları artık Anayurt kapılarına dayanmış
lardır. 

Mehmet Akif önce milletçe gafletten kurtulmamız 
gerektiğine inanarak, der ki : 
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Cihan alt - üst olurken seyre baktın öyle 
durdun da 

Bugün bir serserisin, derbedersin kendi 
yurdunda. 



Bu dizeler, Akif'te uyanan millı mücadele şuurunun 
ifadesidir aslında. 

Sonra Akif'in milletimizin başına gelen felaketlerin 
nedenlerİJni araştırdığını ve baş neden olarak da cehaleti 
gördüğüne şahit oluruz : 

Ey hasmı haklk!, seni öldürmeli evvel 
Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. 

Mehmet Akif, aynı zamanda ciddi bir özeleştiriden 
yanadır. İslam medeniyetinin nicedir tek bir bilim adamı 
yetiştiremediğinden yakınır : 

O Buhara, o mübarek, o muazzam toprak. 
Zilletin koynuna girmiş, uyuyor müstağrak 
İbn-i Sina'ları yüzlerce doğurmuş iklim 
Tek çocuk vermiyor aguşuna ilmin, ne akim. 

Sonra da bunun nedenini, medreselerin yozlaşması-
na bağlar : 

Be hocam 
Sana biz medresenin hizmeti hiç yok demedik 
Bir bedahet bu ki, inkara çalışmak delilik 
Halkı irşad edeoek var mı ya sizden başka? 
Onu insan bile saymaz mütefekkir tabaka. 

Hurafe almış yürümüş, lslam dini yozlaştırılmıştır. 
Oysa onun kafasındaki Türkiye'de hurafeye yer yoktur. 
Asılsız şeyleri gerçekmiş gibi anlatarak halkın beynini 
dolduran din adamlarını hicveder Akif : 

O rasad- hane-i dünya, o Semerkand bile 
Öyle dalmış ki hurafata o mazisiyle; 
Ay tutulsun, «kovalım şeytanı kalkın» diyerek 
Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek. 
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Akif, ilme büyük önem veren· İslamiyet'in «ilimler 
asrı» dediği 20. Yüzyıl uygarlığı ile bağdaştmlabileceği 
inancındadır. Akif'e göre bunun yolu, Batı'nın teknoloji
sini almak, kullanılır hale getirmektir : 

Bu cihetten hani hiç yılmasın oğlum gözünüz 
Sade garbın yalınız ilmine dönsün yüzünüz. 

O çocuklarla beraber gece gündüz didinin 
Giden üçyüz senelik ilmi sık elden edinin. 

Aksi takdirde, der ki Akif ... 

işimiz düştü mü tersaneye, yahut denize 
Mutlak adetimizdir, koşarız İngiliz'e 
Bir yıkık köprü için Belçika'dan kalfa g·elir 
Hekimin hazıkı bilmem ,nereden celp edilir. 
Mesela bütçe hesabatını yoktur çıkaran 
Hadi: Maliye' ye gelsin bakalım Mösyö Loran. 

Hani, tezgahlarımız nerede? Sanayi nerede? 
Ya Brüksel'de, ya Berlin'de, ya Mançister'de. 

Görüldüğü gibi Mehmet Akif çağının ilerisinde bir 
«aydın» dır. O, toplumuna tepeden bakmayan, toplumunu 
hor görmeyen, Batı'yı kuru bir hayranlık yerine,, kritik 
bir takdirle izleyen, kendi toplumuna yabancılaşmamış 
çağdaş Türk aydınının simgesidir . . .  ve O'nun coşkun bir 
ifade ile dile getirdiği görüş ve düşüncelerini geliştiren ve 
yeni kurulaın devlete hakim kılacak olan büyük deha ise, 
Mustafa Kemal'dir. Nitekim, Mehmet Akif'in beklediği gü
neş Çanakkale' de doğar. 

Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer ... 
kum gibi kaynarken, <<Cihanın yedi iklimine» karşı duran 
Mustafa Kemal'dir. 

Bundan böyle ölsem de gam yemem 
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diyen Akif'i, 1920 yılının Şubat ayının ilk haftasında Balı
kesir cephesinde bulurıtz. Milli Mücadele'nin «büyük bir 
gaza» olduğunu Zağnos Cçımii'ni dolduran halkına haykı
rır Mehmet Akif. Savunduğu, bir milletin yasama hakkı
dır: 

Yeryüzünde yaşamak herkesin hakkıdır. 
Ancak, yaşamayı hakketmek gere;kir. 

16 .Mart 1920'de İstanbul işgal edilir. «Artık bur.ada 
duracak zaman değildir». 9 Mayıs 1920'de Ankara'da, Mus
tafa Kemal Paşa'ının yanındadır. TBMM' de Burdur Millet
vekili olarak yerini alır. Sonra sırasıyla Sandıklı, Antalya, 
Konya ve Kastamonu ... Sömürgecilere karşı kalemiyle sa
vaşır. 

1923 Mayıs'ında İstanbul'a dönerken, göğsünde bir 
istiklal Madalyası, elinde TBMM üyelerine verilen hatıra 
mavzer tüfeğinden başka, Şubat 1921'de kaleme aldığı İs
tiklal Marşı vardır. 

Mehmet Akif Ersoy'u bugün rahmetle, saygıyla anar
keın, ölümünden 50 yıl gibi kısa bir süre sonra tersanele
rimizin inşa ettiği gemileri Avrupa'ya ihraç ettiğimizi; ken
di teknolojimizin ürünü olan 69 baraj inşaatını aynı anda 
sürdürebildiğimizi; Türk hekimlerinin ülkemize sığama
dıklarını; Beşinci Kalkınma Planı'nı gerçekleştirmekte ol
duğumuz; kurduğumuz sanayilerin Batı'ya ve Doğu'ya 
mal ihraç ettiklerini ve nihayet, <<gülü çemen Yemen'e» 
barajlar yaptığımızı, O'nun da görebilmesini isterdik. 

Bu büyük düşünce ve aksiyon adamı, İstiklal Mar
şı'mızın Şairi, fazilet ve ilim mücahidini, artık daha ya
kından tanımalıyız. Akif'in fikirlerine dün olduğu gibi bu
gün ve gelecekte de ihtiyacımız var. Böyle olduğu halde 
O'ınu bütün cepheleriyle tanıyoruz, diyemeyiz. Bu husus
lar dikkate alınarak Mehmet Akif, «Ölümünün Ellinci Yıl 
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Dönümünde» Bakanlığımız koordinatörlüğünde kurum ve 
kuruluşların işbirliği ile yurtiçi ve yurtdışında, yeniden 

· ve geniş çapta - gündeme getirilmiştir; dileğimiz 27 Ara
lık 1936 tarihinde flin'i. dünyadan ebediyete intikal eden 

Şairimizin, bu ölüm yıldönümünde bütün fikir dünyasıyla 
tanıtılmasıdır. Amacımız ve çalışmalarımız, bir yıl sürey
le de olsa, çeşitli faaliyetlerin yanında, kıymetli yazar ve 
araştırmacıların kaleminden, «Mehmet Akif Ersoy» u ta
nımaya ve tanıtmaya çalışmaktır._. 
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Ö N SÖZ 

Büyük vatan şairi Mehmet Akif hakkında bugüne ka
dar bir hayli eser yayınlandı. Bunlar arasında rahmetliyi 
çeşitli yönleriyle._ inceleyen değerli kitaplar da yer almak
tadır. Fakat bu derece geniş yayına rağmen, şairin fikir 
cephesini iyice belirten ]ncelemeler henüz ortaya konma
mıştır. Ben bu küçük kitapla Akif'i bir fikir adamı olarak 
ele almış bulunmaktayım. Araştırmamın konusunu, Akif' 
in cemiyetimiz üzerindeki düşünceleri meydana getiriyor. 
Bu araştırmada şairin cemiyetimizde gördüğü gerilikler, 
sakatlıklar, çöküntüler, bunların sebepleri, topluluğumu
zun kalkınması ve felaketlerden kurtulmak için ileri sür
düğü çareler bir bütün olarak verilmektedir. Aynca, Meh
met Akif hakkında muhtelif vesilelerle yazdığım makale
ler ve yaptığım konuşmalara da kitapta yer vermeği, esas 
konuyla çok yakın ilgileri ve onu genişletip tamamlama
ları ba'kımından uygun buldum. 

«Safahat», memleket :meselelerimiz üzerinde düşü
nenlerin asla ihmal edemiyeceği bir kaynaktır. Bugün bile 
çözülmesi için uğraşıp durduğumuz bütün milli meselele
rimiz, davalarımız bu yedi ciltlik kitapta, isabetli görüş ve 

düşüncelerle dile getirilmiştir. Yurt ve millet meseleleri
ni, dertlerimizi ·'bu kadar canlı, lkuvvetli ve etraflı şekilde 

söyleyen, anlatan; bunlar için çareler, tedbirler düşünen 
başka 'bir şairimiz yoktur. Yalnız kendi devrinin değil, 

geleceğin meselelerine de tercüman olan «Safahat», önem 
ve değerini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. 
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Akif cemiyetçi bir şairdir. Konularını topluluktan al
mıştır. Sanatı sanat için değil, cemiyet için, yurt ve millet 
için yapmıştır. Bununla beraber sanat hususunu da hiç 
ihmal etmemiştir. Konularını, görüş ve düşüncelerini çok 
sanatkarane bir şekilde ve çok güzel bir Türkçeyle ifade 
etmesini bilen, şair, sanat gayesinden de ayrılmamış d� 
me'ktir. Eserlerinin sanat bakımından da yüksek değer 

· taşıması, Akif'in görüş ve düşüncelerinin daha ilgiyle kar
. Şıla:nmasına, daha fazla tesir meydana getirmesine sebep 

olmuştur. Fikir, sanat 1dsvesine bürününce daha kuvvetli 
oluyor . 

. . Bu inceleme ve araştırma, yedi ciltlik «Safahat» ile, 
598 nushalik «Sırat-ı Müstakim» ve «Sebil-ür- R eşad» der
gi�eri. ciltlerine dağılmış 'yüz kadar makale, hashihal, ha
tıra, ve rnev'izeye dayanmaktadir. Metinden sonuçlar çı
karmak usulü takip edilmiştir. Bu etüd bir toplama ( com
pilation) değildir. Eserin kendisinden, yazarın düşüncele
rine varılmıştır. M ümkün olan dikkat ve titizlikle metin
ler tahlil edil dikten soma, bunlar ilgi ve münasebetlerine 
göre bir araya toplanıİıış ve sıİııflandınlmıştır. Böylece 
Akif'in topluluğumuz hakkııidıiki düşünceleri bir bütün 
olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. 

BÜ kitabın belki de en işe yarar tarafı, Akif'in fikir
lerini doğrudan doğrup gösteren metinler bölümüdür. 
Bu kısmı okuyanlar, şairin fikirlerini bir sisteme göre tas
nif edilmiş şekilde, artıksız ve eksiksiz olarak bulacaklar
dır. Cemiyet meselelerimize dair konularda daha derinle
mesine çalışacaklar ve mukayeseli araştırmalar yapacak
lar için bunlar sağlam bir malzeme teşkil edecektir sanı
yoruz. 

Bu araştırmamı, Akif'in ölümünün 10. yıldönümün
de hazırlamıştım. O günden bu yana, bastırmak için her
hangi bir teşebbüste bulunmadım. Bu defa, Yağmur Ya-
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yınevi sahibi arkadaşım İsmail Dayı'nın yayınlamak arzu
sunu memnunlukla karşılıyorum. Bunları yeniden gözden 
geçirip kitap haline getfrirken, yukarıda da belirttiğim 
gibi. ayrıca çeşitli vesilelerle yazdığım makaleleri de bir 
araya toplamış bulunmaktayım. 

Gayemiz, memleket meselelerinin çözümünde daha 
iyiyi, daha doğru ve mükemmeli, daha ileriyi bulabilmek
tir. Bu küçük kitapla, büyük şairin aziz hatırasını, ölümü
nün 25. yıldönümünde saygı ile anarken, milli davalar üze
rine eğilmeği seven genç arkadaşlara bu konuda ve Akif'in 
düşünceleri hakkında biraz ışık tutabilirsem kendimi 
bahtiyar sayacağım.(*) 

Bayezid, Aralık 1961 

* Eser, Mehmet Akif Ersoy'u •Ölümünün Ellinci Yıldönümü• 

nde Bakanlığımız koordinatörlüğünde yurt içinde ve yurt dı
şında. geniş kitlelere tanıtmak amacıyla gözden geçirilerek ba
sılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖL Ü M  

M A K A L E L ER 

Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm, 
Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu! 
Gill dev rini bilseydim onun bülbül olurdum, 
Ya-Rab, beni evvel getireydin ne olurdu? .. 

Mehmet AKİF 

YAŞAYAN MEHMET AKi:F 

Zaman geçtikçe ona karşı duyulan sevginin arttığını, 
genişlediğini görüyoruz. Akif sembolleşti, Akif bayrakla
şıyor. Her yıl yapılması 1adet haline gelen ihtifaller; onun 
hatırasını taziz maksadiyle beraber, gençliğin iman tazele
mek gayesini de taşımakta. Akif yaşıyor; hem en kuvvetli 
şekilde. Fakat yaşayan Akif sadece şair Akif midir? Daha 
doğrusu biz Akif'i şair olduğu için mi tebcil ediyoruz? 
Buna evet diyemeyiz. Çünkü, Akif ayarında ve ondan bü
yük birçok şairimiz var. Demek ki, gönülleri ona bağlayan 
hususlar, daha başka şeyler. Unutulmayan, unutulmaya
cak olan Akif; bizce; vatansever Akif, idealist Akif, mü
min Akif ve bunların hepsinin üstünde sarsılmaz bir ka
rakter adamı olan Akiftir. 

Akif'in milliyetçiliği :ne bugünkü milliyetçi görüşü
müz arasında fark olabilir. Fakat hangi şairimiz bu vatan 
ve ıbu milletin mukadderatiyle onun kadar ilgilendi «Safa
hat» ı baştan aşağı okuyun, onun şahsi dert ve duygula-
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rını anlatan kaç mısraa raıstlarsınız? Akif, ağlamışsa veya 
sevinmişse, muhakkak milletinin ızdırabı ve sevinciyle ha
reket etmiştir. «Safahat», milletimizin 1908 - 1923 yıllan 
arasındaki durumunu, sevinçli ve acıklı taraflariyle bü
tün hadiseleri anlatır. Balkan harbi facialarına gözyaşı 
,döken kimdir? Umumi harp felaketini o yazmadı mı? 
Kahraman Mehrnetçik'in Çanakkale harikasını destanlaş
tıran Akif değil midir? İstiklal Savaşında, İstanbul'dan 
Ankara'ya giden yollarda iman aşılayıcı konuşmalar ya
pan ve Sevr paçavrasının parçalanacağını müjdeleyen on
dan başkası mıdır? Bursa'nın işgali üzerine duyulan ma
temi «Bülbül» şiiriyle dile getiren o değil miydi? Doğacak 
hürriyet ve istiklali terennüm eden ölmez «İstiklal Marşı» 
nı Akif yazmadı mı? Bu millet kendini candan sevenleri 
·nasıl unutur.

Akif inanmış adamdı. Allah'ına, dinine, milletine bü
tün samimiyetiyle bağlıydı. Müslümanlık ve milliyet mev
zularında inandığı düşünceler ve prensipler vardı. Akif, 
dinle alakasız bir milliyetçilik tasavvur edemiyordu. O; 
din ile milliyeti iç içe geçmiş, kaynaşmış birbirinden ayrıl
maz telakki ediyordu. Onu sade bir din şairi zannedenler 
.ne kadar aldanıyorlar. Akif'iiı Müslümanlık görüşü bam
-başkaydı. O; ..İslamlığı asli hüviyetiyle, yani hurafe ve taas
suptan sıyrılmış, beşeriyetle beraber yürüyen bir hayat 
-dini olarak anlıyordu. Bütün gayesi, pek geri ve uyuşuk, 
.her türlü terakkiden mahrum İslam alemini uyandırmak
tı. Yedi yüz yıllık fıkıh e�erleriyle bu dinin bugünkü ihti
yaçlarını karşılamanın kabil olmadığını; bunun için ilhamı 
:doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp İslamı asrın idrakine 
söyletmenin gerektiğini ortaya koyan Akiftir. Onun İs
lam dini üzerindeki düşünceleri, dinimiz ile milliyetimiz 
arasında mevcut münasebet ve çözülmez bağ hakkındaki 
görüşleri, bugün yolumuzu ışıklandıracak mahiyet ve de
ğerde değil midir? 
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Akif'in bizde hayranlık yaratan en büyük tarafı ah
lak ve karakterindeki selabettir. Bütün hayatında eğilmek 
nedir bilmedi. Samimiyetsizlik, riya, dalkavukluk, kor
kaklık, inanç ve prensiplerden fedakarlık Akif'in tanıma
dığı şeylerdir. İnandığı davadan sonuna kadar dönmedi. 
O; bir vatansever ve din esasına dayanan bir milliyetçi 
olarak birtakım düşüncelere, prensiplere bağlıydı, idealist 
bir adamdı. idealinden, prensiplerinden bir an olsun ay
rılmadı. Her ne pahasına olursa olsun bunları müdafaa 
etti. Bir ideale bağlı olan .. inandığı davadan ve prensipler
den asla yüz döndürmeyen bir kimse - hatta damsına inan
masak bile - bizde derin hürmet uyandırır. Kendilerine 
gönlümüzü vermekten �ekinmeyiz. 

Akif. şahsiyet ve karakteriyle önümüzde bir dağ gibi 
yükseliyor. Ölümünün 14. yıldönümünde büyük vatanse
verin hatırası önünde hürmetle eğilirim. 

Yeşilada, sayı 14, 5 Ocak 1951 

21 



MEHMET AKiF'İ ANARKEN 

Mehmet Akif, 1908'den sonraki şiirimizin en önde 
gelen simalarındandır. Ahmed Haşim ve Yahya Kemal'in 
yanında bir başka şiir anlayışının temsilcisi olarak Akif'e 
önemli bir yer vermek, edebiyat tarihçisinin ihmal edemi
yeceği bir husustur. 

Akif'i şair, fikir adamı, müste&na bir seciye ve ahlak 
sahibi ve bir idealist olarak ele almak gerekir. Şair Akif, 
aruzu çok iyi kullanan şekil ve kafiye yeniliklerinde usta 
bir nazım olarak karşımıza çıkar. Aruzla Türkçeyi en iyi 
şekilde bağdaştırması yanında, sade yazısını, halk dilini 
bütün özellikleri ve tabiriyle şiire :yerleştirmesini önemle 
belirtmeliyiz. Şiir dilimizin sadeleşmesi işinde, onun rolü 
azımsanmıyacak derecede büyüktür. Akif realist bir şair
dir: 

«Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim. 

İnan ki, her ne d�m görüp de söylemişim» 

der. Akif gördüğünü iyi anlatan bir şairdir. Müşahededeki 
bu kuvveti ve teferruatı feda etmek istemeyişi şiirlerini za
man zaman lüzumsuz tafsilatla do!u olmaktan alıkoyma
makla beraber, anlatışındaki güzellik bu eksikliği-daha 
doğrusu fazlalığı - hoş göstermektedir. 

Şiirleri içtimai bir hüviyet taşır. Konular cemiyet
ten alınmıştır. Türk cemiyetinin bütün ızdırap ve sevinci
ni, çevremizdeki insanları, yerleri Akif'in şiirinde bulmak 
mümkündür. 1908'den sonraki ıhadiseleri onun eserlerin
de takip edebiliyoruz. Balkan Harbi, Cihan Harbi ve İs-
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tiklal Mücadelemizin acı ve tatlı hatıraları sadece onun 
eserlerinde yer almıştır. Akif, Namık Kemal ile açılan ce
miyetçi şiir çığırını en ileri götüren şairdir. Şiirlerinde 
ferdi ve şahsi duygu ve kaygıları değil, topluluğun üzüntü 
ve sevinçlerini, topluluğun meselelerini dile getirmiştir. 
Kendi derdi, şiirlerine hemen hemen hiç konu olmamış
tır. Akif faydacı bir şiir anlayışına bağlıdır. Sanat için sa
natı kabul etmez. Bugün şiirimizde daha çok cemiyetçi 
bir. telakki .hakim olm'aRla beraber, bu yolun -gerçek bir 
ustası olan Akif'i, yeni neslin bir kısım şairleri unutmuş 
görünmektedir. Buna seıbep, herhalde Akif'in «manevi
yatçı» olmasıdır. «Maddeciler» elbette onu inkar ederler. 
«Sosyalrealizm» perdesi arkasında gizli duran mana ve 
niyet ise erbabınca, malumdur. 

Akif'in şiirleri •cemiyetçi ve realist ıbir karaktere sa
hip olmakla beraber, heyecan ve his unsurundan mahrum 
değildir. Bazı vatan ve din şiirlerinde ise şair, en yüksek 
bir lirizme ulaşmıştır. 

Akif'in şiirimize getirdiği manzum hikaye anlayışı 
ve hikaye edişteki kudreti de anılmağa değer. 

Şairin üslubu sade, külfetsiz ve rahat bir söyleyişe 
dayanır. Tabiilik, samimiyet ve yerlilik en belirli vasıfla
rıdır. Dili temiz, duru, pürüzsüzdür. Sade yazmakta zama
nına göre çok ileride olan Akif, şiirimize halk dilini ma
halle, sokak konuşmasını getirmiştir. Aruzu harikulade 
bir hakimiyetle kullanan, konuşma diliyle her istediğini 
anlatabilen Akif, şiir dilini nesir söyleyişine yaklaştırmış
tır diye tenkid edilebilir. 

Akif'in şiirleri konu itibariyle içtimai ve dinidir. O, 
Türk halkının ve İslam aleminin meselelerini ele alır. Mil
letimizin üzüntülerini, dertlerini, Liğradığı felaketleri dile 
getirirken, bir yandan da derhal uyanmak, çağdaş mede
niyet seviyesine çıkmak gerektiğini belirtir. Gayesi, her 
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türlü ilerilik ve yükseklikten mahrum olan halkımızın ve 
diğer ülkelerdeki Müslümanların yüzyıllar boyu süren ge
rilikten kurtulmaları, kalkınmalarıdır. Akif, çalışmayı, iyi 
ahlakı, üç asırlık ilim kaybının telafisini öğütler. Müslü
manların hürriyete, istiklale kavuşmasını ister. Akif'in 
cemiyette gördüğü belli başlı kusurlar bilgisizlik, görenek
lere körükörüne bağlılık, tembellik, ahlaksızlıktır. Doğu
nun «marifetten de faziletten de ..ızak» olduğunu söyler_. 
«İlimler asrı» diye adlandırdığı 20. asrın icaplarına uygun 
hale gelmemizi arzular. Akif, zamanın hatta bugüne göre 
çok ileri bir din anlayışına sahiptir. Hurafelere, batıl ina
nışlara, taassuba şiddetle çatan Akif, İslamiyetin öz kay
nağından uzaklaştığına, �;eriatın yanlış anlaşıldığına inan
maktadır. «Beşer dini, hayat dini» olan İslamlığın beşeri
yetle beraber yürümesi gereğini ileri süren şair, yedi yüz 
yıllık fıkıh eserleriyle bu dinin bugünkü ihtiyaçlarını kar
şılamanın imkansız olduğunu söyler. Akif'e göre yapıla
cak iş, ilhamı doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp �ağımı
zın anlayışıyle birleştirmektedir. 

«Doğrudan doğruya Kurandan alıp ilhamı 

Asrın idrakine söyletmeliyiz islilmı» · 

der. Üç yüz yıldan beri batı ilmini takip edemediğimizi 
söyleyen şair, aradaki kaybın çabucak kazanılmasını ıs
rarla ister. Akif'in Avrupalılaşmaktan, Avrupa medeniye:
ti çevresine girmekten anladığı batının ilmini, fennini, 
sanayiini ve tekniğini almaktır. Avrupa'nın adetlerini, 
muaşeretini, eğlencesini almağı aklından biJe geçirmez. 
«Seyyiat» gümrüklerde kalsın der. 

Akif in gelenekler ve yenileşme meselesinde prensibi 
şudur : «Yeniliği iyiliğinden, hususiyle lüzfunundan dolayı 
almak, eskiyi de fenalığı sabit olduğu için atmak ( Sdbil
ür-Reşad, IX, sayı : 209 s. 4). 
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Akif, ilme, müsbet ilmin millet kalkınmasındaki bü

yük rolüne içten inanmış bir adamdır. Gençleri batıya 

ilim pınarlarına koşmaya davet eden şair, ilmin atomu 

çözmek, yani maddeyi enerjiye çevirmek işinde bugün 

vardığı başarıyı, daha o zamandan görmektedir, şöyle 
diyor: 

Yarının ilmi nedir, halbuki? Gayet müthiş: 

«Maddenin kudreti zerriyesi» uğraştığı iş. 

O yaman kudretıe hakim olabilsem diyerek 

Sarfedip durmada birçok kafa binlerce emek. 

Ona yükseldi mi, artık değişir rf:ı.y-ı zemin; 

Çünkü bir damla kömürden edecekler temin. 

Öyle milyonla değil, na-mütenahi kudret!.. 

İlme bu kadar inanan bir adamı bazı kimselerin 

mürteci diye vasıflandırmaları, kötü niyetten ileri gelmi

yorsa muhakkak bilgisizlikten ileri geliyordur. 

Aşın «milliyetçiHk» ve '«kavmiyetçilik»in devletin 

toprak bütünlüğüne zarar getirdiğini ileri süren Akif, İsla

miyette «'kavmiyetçilik:-> in olamıyacağım 

Müslümanlıkta «anasır» mı olurmuş? Ne gezer! 

Fikr-1 kıavmiyyetl tel'in ediyor peygamber. 

En büyük düşmanıdır nüı-ı Nebi tefrikanın. 

mısralariyle ifade etmektedir. İmparatorluk içindeki 

Kürt, Arap, Arnavut, Çerkes v.s. unsurun milliyetçi hare

ketlerini şiddetli bir aleyhdarlıkla takip eden A:kif, «Irki 

Türkçülük» cereyanına da iltifat etmemiştir. 
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Akif «İlimler asrı» dediği 20. asır Avrupa medeniye

tiyle İslamiyetin telif edilebileceği kanaatinde idi. İslami
yetin çok makul esaslara dayanması ve ilme büyük kıy

met vermesi gözönünde tutulursa, din ile medeniyetin 

bağdaşmaması için hiçbir sebebin mevcut olmadığı anla

şılır diyordu. 

Akif, İslam birliği ülküsüne bağlıydı. Bunu siyasi 

bir birlikten çok, bir gönül ve istek birliği şeklinde anla

mak gerekir. Akif, İslam aleminin uyanması, ileri bir top

luluk haline gelmesi, hürriyet ve isti'klaline kavuşması 
konusunda didinip durmuştur. Hind Müslümanlarının ya
kın bir gelecekte istiklale kavuşacaklarını ( Pakistan'ın 

kurulmasını) şu mısralarda bir iman halinde bulmak 

mümkündür : 

«Böyle evlid o kut an millelin istikbal i, 

Haklıdır almaya aguşuna istiklali 

Yarın olmazsa, o bir gün olacaktır mutlak 

Umk olmuş ne çıkar? Var ya bir ati ona bak!» 

Akif, şair ve fikir :::damı olmak dışında yüksek bir 

seciye ve ahlak sahibi olarak da büyük önem taşır. Doğru

luk, şahsi menfaatlerden uzak oluş, vefakarlık, doğru bil
diği yoldan asla inhiraf etmemek, prensipler hususunda 

hiçbir taviz ve fedakarlıkta bulunmamak, özü sözü tok ve 
doğru olmak, dalkavukluktan tiksinmek, mevki hırsından 

uzak bulunmak, engin vatanseverlik, memleket meselele
rinde feragat ve fedakarlık Akif'in seviyesinin ana çizgi
lerini teşkil eder. Onun gibi idealistlere cemiyetimiz bu
gün her zamankinden daha, muhtaçtır. 

26 



Yazımızı bitirmeden önce, iki ehemmiyetli noktaya 
dikkati çekmek isteriz. Önümüzdeki yılda Akif'le ilgili 
iki büyük yıldönümü vardır. 25 Mart 1962, İstiklal Mar
şı'nın Büyük Millet Meclisi'nce kabulünün 40. yılıdır. 27 

Aralık 1961 ise, büyük ş:ıirin ebediyete intikalinin 25. yılı
na tesadüf ediyor. Bu hadiselerin Mehmet Akif'in değer 
ve şanına layık şekilde ;nillet çapında kutlanması ve anıl
ması gerektir. 1961 yılı, Istiklal Marşı şairimizin yılı olma
lıdır. Her derecedeki o�mllanmız, Kültür derneklerimiz, 
Öğretmen ve Talebe teşckküllerimiz, Gençlik teşkilatımız 
bu büyük günlerle elbette yakından ilgileneceklerdir. 
Maarif Bakanlığımızın da meseleyi devlet olarak ele ala
cağından emin bulunuyoruz. 

Büyük şair ve büyük insan Mehmet Akif'in aziz ha
tırasını ölümünün 24. yıldönümünde saygıyla ve rahmetle 
anarız. 

Yeni istiklal, sayı : 3, 4 Ocak 1961 
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İSTİKLAL MARŞI'NIN 40. YILDÖNÜMÜ 

Milli marşımız bundan tam kırk yıl önce, 25 Mart 
192 1 ( 12 Mart 1337) tarihinde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nce resmen kabul edilmişti. Bu yıldönümü vesilesiyle 
eşsiz eserin ve büyük yaratıcısının yurt ölçüsünde saygıy
la anılması gerekirdi. Fakat şu ana kadar herhangi bir te
şebbüsün mevcudiyetini duymuş değiliz. Halbuki Maarif 
Bakanlığı gençlik teşekkülleri ve kültür derneklerinden, 
büyük vatan şairinin hatırasını taziz etmeleri beklenirdi. 
Bu husus, bu satırların yazarı tarafından birkaç ay önce 
bir haftalık dergide belirtilmiş ve ilgililerin dikkati çe
kilmişti. Ne yazık ki, ihmal edildi. 27 Aralık milli şairimi
zin ölümünün 25. yıldönümüdür. Hiç olmazsa o zaman, 
rahmetlinin şanına layık anma törenleri tertip edip ihma
limizi telafiye çalışalım. Milli değerleri bilmek, geçmiş 
büyükleri tammak ve onların hatıralarını taziz etmek bir 
vazifedir. Genç nesillerin iyi yetişmesi,  millet hayatında 
yeni değerlerin ortaya çıkması, milli duygu ve şuurun 
ayakta tutulması ancak bu vazifenin yerine ıgetiri.lmesiyle 
mümkündür. 

Millet hayatındaki büyük hadiseler, çalkantılar sa
natkarları da seferber eder. Ölüm - kalım mücadelelerinde 
hazan engin duygulu bir şairin bir ordu kadar hizmet et
tiği görülmüştür. İşte Mehmed Akif, böyle bir ordu - şair'
dir. Dev sanatkarlar, milli şairler peygamberlere, velile
re benzerler; hakikat müjdeleyen ve iman veren kişiler
dir. Akif böyle bir veli-sanatkar ve kelimenin tam mana
siyle bir milli şairdir. İstiklal Savaşı'nın en çetin günlerin
de ruhlara 
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Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakkın, 

Kimhilir belki yarın, belki yarından da yakın ... 

mısralariyle ümit ve kuvvet veren O'dur. Rahmetli mu
harrir Abidin Daver'in Akif'in ölümü dolayısiyle yazdığı 
şu satırlar isabetli bir teşhistir : «İstiklal Marşı, İstiklal 
Harbi'nin manevi cephesinde yapılmış büyük ve muzaffer 
bir taarruzdu. O zaman milli mücadelenin mutlaka tzafer

le neticeleneceğine inanmış olanlar, yani sağlam iman sa
hipleri bile İstiklal Marşı'ndan yeni manevi kuvvet almış
lardı. Şair Mehmet Akif, yürekleri çelikleştiren İstiklal 
Marşı'nı yaratmak suretiyle İstiklal Harbi'nin manevi cep

hesinde döğüşen kahramanlardan biri olmuştur» (Cum
huriyet, 29 Kanunuevvel 1936 ) .  

Akif'in Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü gerçekten büyük
tür. O, milli mücadeleye daha başlangıçta katılmıştır. İlk 
Millet Meclisi'nde Burdur Mebusu olan şair, muhtelif 
vilayetleri dolaşarak halkı irşad etmiş, karanlık gönülle
re ışık tutmuş , ruhlara ümit, heyecan ve kuvvet aşılamış
tır. İstanbul'da birtakım münevverler ve gazeteciler Ame
rikan mandasını, Anadolu'da müstakil Kürt ve Ermeni 
devletlerinin kurulmasını isterlerken O, Kastamonu'da 
Nasrullah Cami'inde 5 İkinciteşrin 1920'de (23 Teşrinev
vel 1336) şöyle haykırıyordu : «Bizi mahvetmek için tertip 
edilen Sevr muahadesi paçavrasını mücahitlerimiz şark 
tarafından yırtmağa başladılar. Şimdi bize düşen vazife, 
Anadolumuzun diğer cihetlerindeki düşmanları denize dö
kerek o murdar paçavrayı büsbütün parçalamaktır». Şai
rin bu konuşmaları bütün Anadolu gazeteleri tarafından 
iktibas edilmek suretiyle ve ayrıca risaleler haline getiri
lerek köylere varıncaya kadar her tarafa gönderilmiş, cep
helere dağıtılmıştır. 
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İstiklal Savaşı'nın marşını işte böyle bir şair yazabi
lirdi. Marşın havasını daha mücadelenin başından beri 
içinde taşıyan Akif'in bunu ses haline getirmesi, biraz güç 
oldu. Güçlük şairin sanatından ileri gelmiyordu. Bir for
malite meselesiydi. Şiirin vatanın kurtarılması mücade
lesinde manevi kuvvet olduğunu Takdir eden Maarif Ve
kaleti, halkın heyecanını ifade etmek üzere bir marş mü
sabakası açmış ve para mükafatı koymuştu. Akif'i, müsa
bakaya katılmaktan alıkoyan sebep de işte bu para mese
lesiydi. O, yurdun kurtuiacağını hürriyet ve istiklalimizin 
yakında doğacağını parayla terennüm edemezdi. Müsaba
kaya girmedi. Vekalete 724 parça şiir gönderilmişti. Bun
ların bir kısmı seçilerek Meclis azasına dağıtıldı. Şiirler 
arasında güzelce olanları vardı. Fakat, aranılan, istenilen 
şiir henüz bulunamamıştı. Ruhları heyecandan heyecana 
sürükleyecek bu iman ve ümit şiirini yazacak tek şair 
vardı. O da para verilecek diye kabul etmiyordu. Zama
nın Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin değerbilirliği, an
layış ve sezişi, ,isran olmasaydı, belki de İstiklal Marşı 
yazılamıyacaktı. Büyük şaire şu mektubu göndererek pa
ra meselesini halletti : 

«Pek aziz v e  mu hte rem efen dim, 

ist iklal ma rşı için a çılan müsabaka ya işt irak bu 
yu rmamala nndaki sebebin İ7'.alesi için pek çok t edb irl er 
va rdır. Za tı üstadanelerinin matlup şiiri vücude getirme
l eri mak sadın husul ü için son çare o larak kalmıştır. Asil 
e ndişenizin ica p  ett iği ne va rsa hepsini ya pa rız. Memlek e
t i  b u  müessi r telk in ve t ehyic vasıt asın dan mahrum bı
rakmama nızı rica ve bu v esile ile en derin hürmet v e  mu
hab bet imi a rz  v e  t ek ra r  e yle rim e fen dim. 
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Değerli Türkçü edip ve hatibimiz Hamdullah Suphi 
Tanrıöver'in bu vatanperver hareketini burada şükranla 
yad etmek bir vazifedir.  Bu mektup üzerine Mehmet 
Akif, birkaç gün içerisinde İstiklal Marşı'm meydana ·ge
tirdi. Kahraman Ordumuza ithaf edilen şiir, ilk defa 
17 Şubat 1337'de neşredildi ve iher tarafta ibüyük heyecan
lar doğurdu. Marş, Millet Meclisinin 1 Mart 1337 ( 14 Mart 
1921 ) tarihli oturumunda Maarif Vekili tarafından oku
nunca da, ruhları coşturmuş ve Meclis alkışlardan sarsıl
mıştı. 

İstiklal Marşı, Millet Meclisi'nin 12 Mart 1337 (25 
Mart ,192 1 )  cumartesi günkü celsesinde ve saat 17,45'teı 
resmi marş olarak kabul edildi. Oturuma Dr. Adnan Adı
var başkanlık ediyordu. Oldukça uzun süren müzakereler 
sırasında Maarif Vekili, Akif'i «en yüksek ve en ilahi bir 
belagatle yazan» şair olarak tavsif etmişti. Akif'in şiiri
nin milli marş olarak kabulü için Şemseddin Günaltay, 
Operatör Emin, Hüseyin Suat, H. Basri, Yusuf Ziya, İbra
him, Yahya Galip beyler takrir vermişlerdi. Bunlardan 
Karesi (Balıkesir) Mebusu Hasan Basri Çantay'ın «Bütün 
Meclis'in ve halkın takdiratını celbeden Mehmed Akif 
beyefendinin şiirinin tercihan kabulünü teklif ederim» 
şeklindeki takriri reye kondu ve büyük bir ekseriyetle ka
bul edildi. Bunun üzerine Konya Mebusu Refik Koraltarı, 
«Milletin ruhuna tercüman olan işbu İstiklal Marşı'nın 
ayakta okunmasını» teklif etti. Marş, Maarif Vekili Ham
dullah Suphi tarafından kürsüde bir daha okundu ve 
«aza-yı kiram» sürekli alkışlar arasında ayakta dinlediler. 

İstiklal Marşı kadfü- güzel ve büyük başka bir nokta, 
Akif'in seciyesidir. Ortada para bahis konusu olduğu için 
müsabakaya girmeyen ve parayı reddeden büyük şairin o 
sırada palto alacak kadar bile parası yoktu ve kışta kıya
mette ceketle dolaşıyordu. Hayatlarında maddi menfaat-
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ten başka birşey tanımayanlar bu büyüklüğü elbette anla
yamazlar. 

Mi1letin ruhuna 'tercüman olan ve İstiklal Savaşı he
yecanlarını dile getiren bu büyük iman ve ümit şiirini be
ğenmeyenler zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Tenkid 
edilen başlıca noktalar, iman telkin eden böyle bir şiirin 
«korkma» kelimesiyle başlaması, içinde geçen ezan keli
mesinin laikliğe aykırı olması «medeniyet denilen tek dişi 
kalmış canavar» mısraı ile medeniyet düşmanlığı yapıl
masıdır. Bu tenkidlerin hiçbirisi ciddiye alınacak değerde 
olmamakla beraber, meseleye ışık tutmak faydasız olma
yacaktır. Edebi sözden biraz anlayan bir kimse buradaki 
«korkma» nın günlük hayattaki ı«korkmak» tan ıgelmedi
ğini, «endişe etme» manası taşıdığını derhal anlar. Ezan 
meselesine gelince, milliyet bir bütündür ve bu terkibe 
din de girmektedir. Büyük bir ekseriyeti Müslüman ve 
dindar olan bir ülkenin milli şairi, ezandan bahsetmeyip 
çan sesleri mi isteyecekti ?... Bunun laiklikle ne ilgisi bu
lunmaktadır? Bir sanatkarı ve bir sanat eserini meydana 
geldiği muhit ve şartlar jçerisinde mutalea etmek gerekir. 
İstiklal Marşı, ilhamını halktan almış ve halkın duygula
rım, heyecan ve ümitlerini haykırmıştır. Marş, o kadar 
milletin kendi sesidir ki, şair bunu «benim değil, mille
tindir» diye kitabına bile almamıştır. 

«Medeniyet d1en1len tek dişi kalımş canavar» mısraı 
dolayısiyle Akif'e medeniyet düşmanlığı isnad etmek, 
edebi ifadenin ne olduğundan tamamiyle habersiz olmak 
demektir. Edebiyatta mecazi mürsel gibi kinaye ve tariz 
gibi birtakım sanatlar vardır. Bunları bilmeyenler ancak 
manayı ters anlarlar. Akif'in bu mısrada kasdettiği cana
var, emperyalist Avrupa, mütecaviz ve müstevli garp dün
yasıdır. Bir milli şairden vatanın «harim-i ismeti» ne so
kulan, bizi mahvetmek isteyen düşman kuvvetlerini Av-
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rupalıdır diye alkışlamas.ı elbette beklenemez. Mısram 
manası bu kadar açıkken şaire medeniyet düşmanıdır de
mek, anlayışsızlık ve bilgisizlik eseri değilse, muhakkak 
bir kötü niyet mahsulüdür. A:kif, yirminci asır ilmine ina
nan bir kimsedir. Yukarıda zikrettiğimiz Kastamonu Nas
rullah Camii'ndeki konuşmasında, Avrupalılara karşı düş
manlığın onların ilimlerine, fenlerine, sanatlarına teşmil 
edilmemesini söyler ve kendisinin ilim düşmanı, terakki 
düşmanı olmadığını açıklar. Şairin fikri ve marşın manası 
şüphe götürmeyecek kadar kesin ve açık olduğu halde, 
zaman zaman kendisine medeniyet düşmanı iftirası atıl
ması, gerçeğin ışığından kaçan yarasa beyinlilerin marife
tidir. Son günlerde bir günlük gazete karikatürcüsünün 
durup dururken Akif'e çatması ve bu mısraından dolayı 
onu yobaz şeklinde gfr;termesi, en hafif tabiriyle saygı
sızlıktır. En iptidai bilgilerden mahrum kimselerin gün
lük gazete sütunlarında at oynatmaları, Türk kültürü ba
kımından hüzün verici bir durumdur. 

Burada bir noktayı okuyucuların dikkatine sunmak 
isterim. Geçenlerde Lumumba'nın öldürülmesi dolayısiy

le bir yazar Avrupa medeniyeti için aynen şöyle diyordu : 
«Uygar Avrupa, uygarlığı ile öbür insanların üstüne bir 
veba olmuş. Nereye gitmişse, soymuş soğana çevirmiş. 
Öldürmüş.» (Yaşar Keınal, Cumhuriyet 19 Şubat 196 1 ) .  

Bir yazar tamaııniyle iktisadi bir görüş.le 'Ve bizimle 

ilgili olmayan bir meselede Avrupa medeniyetini bir veba 
gibi telakki ettiği halde, kimse ses çıkarmıyor da, bir mil-
11 şair hayatımıza kasdeden düşmanı vahşet, zulüm ve 

tecavüzü yüzünden canavar kelimesiyle tavsif edince me

deniyet düşmanı oluyor. Buna kim inanır. Çok şükür hal
kımızın da, gençlik ve münevverlerimizin de sağduyuları 
yerindedir. 
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İstiklal Marşı millete mal olmuş bir eserdir. Onun 
değerini kimse küçültemez. Şimdiye kadar hiçbir şair, bu 
ayarda bir milli ve vatani şiir meydana getirememiştir. 
Allah vatanımızı tehlikeye düşürüp yeniden bir İstiklal 
Marşı yazdıracak günleri göstermesin. Bayrak gibi milli 
mukaddesat arasına giren İstiklal Marşımız, milli 1duy
gu ve heyecanı her zaman ayakta tutacak değerde yüksek 
bir şiirdir. Eser ve onu meydana getiren sanatkar, Türk
lük ve Türkçe var olduğu müddetçe, yani ebediyen ya
şayacaktır. Büyük şairi, \İstiklal Marşı'nın 40. yılında saygı 
ve minnetle anarız. 

Son Havadis, 25 Mart 1961 
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İSTİKLAL MARŞIMIZ DEGİŞTİRİLEMEZ 

Büyük Millet Meclisi'nce kabulünün 40. yıldönümün
de hiçbir tören yapılmadığı için derin üzüntü duyduğu
muz İstiklal Marşımızın değiştirilmesi hakkında son gün
lerde çatlak sesler işitilmeğe başlandı. 

Prozodi (güfte ile beste arasındaki uygunluk) bakı
mından hatalar bulunduğu için değiştirilmesi gerekiyor
muş. Böyle bir durum olabilir. Fakat müzik otoriteleri no
talarda yapılacak ufak değişikliklerle, düzeltmelerle bes
tenin islah edi.Iebileceğini, daha düzgün bir hale getirilebi
leceğini söylemektedirler. Böylece güftenin değiştirilmesi 
isteğinin çok yersiz ve manasız olduğu anlaşılıyor. 

Bestenin islah edilmesi, prozodi hatalarının gideril
mesi meselesi ise, daha fazla ihmal edilmemelidir. Esasen 
marşın bestekarı Zeki Üngör merhum da, birkaç yıl önce 
eserinin aslına uygun olmayan şekilde çalınıp söylendiği
ni, temposunun böyle ağır olmadığını ortaya koymuştu. 

İstiklal /Marşı'nın lbaşka besteleri de vardır. İlk za
manlarda söylenen Zeki Bey'inki değildi. Beste sonradan 
değiştirildi. Gerekiyorsa yine de değiştirilebilir. Çünkü 
mesele, besteye uygun güfte yazmak değil, söze uygun bes
te meydana getirmektir. Bu işte esas güftedir. Zaten, ön� 
ce İstiklal Marşı'nın sözü için müsabaka açılmış, seçilen 
eser sonra besteletilmistir. Bugün söylediğimiz Zeki Ün
gör'ün bestesi halk tarafından beğenilmiş, benimsenmiş 
bulunmaktadır. Beste sevilmiş ve yerleşmiştir. Ufak tefek 
aksaklıkları giderilir ve her seviyedeki topluluklar tara
fından kolayca söylenebilecek bir duruma getirilirse me-
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sele kalmıyacaktır. Böylece, marşın bestesinin de değiş
tirilmesine hiçbir sebep olmadığı açıkça görülmektedir. 

İstiklal Marşı'nı değiştirmek fikri yeni değildir. Za
man zaman ortaya atılır. Bu arzuyu ileri sürenler umu
miyetle kasıtla hareket eden, vatani ve milli duyguları 
zayıf kimselerdir. Atatürk zamanında da İstiklal Marşı'nı 
değiştirmek isteği ileri sürülmüş, fakat İstiklal Savaşı'nın 
büyük başbuğu bu düşünceye iltifat etmemiştir. Üniver
site tahsilimizin son kısmına rastlayan İkinci Dünya Sa
vaşı'nın sona erdiği yıllarda da İstiklal Marşımızı değiş
tirmek arzusu taşıyanlar olmuştu. Adını vermek isteme
diğimiz bir şair - yazarın bu isteği o zamanlar üniversite 
gençliği tarafından büyük infialle karşılanmıştı. 

Milletlerin mukaddes tanıdıkları şeyler vardır. Milli 
marşlar bunlardan biridir. Mukaddesat arasında yer alan 
madde ve hususlar değiştirilemez. Bayrak da nihayet bir 
bez parçasıdır amma, milli bir sembol olarak yüzyıllar bo
yunca bütün sevinçli ve üzüntülü günlerimize katılmak 
suretiyle tarihimize, geleneğimize girmiştir. Binbir hatı
rayla kendisine bağlanmışızdır. İstiklal Marşı da tarihleş
miş, millileşmiş, geleneklerimize karışmıştır. Milli mukad
desat, çamaşır değiştirir gibi değiştirilemez. Milletlerin 
dilini, vatanını değiştirmek imkansızdır. Bunlar gibi mu
kaddes olan bayrak ve milli marşları da öyle rastgele ve 
keyfi surette değiştirmek olmaz. İkide bir İstiklal Marşı'nı 
değiştirmek maksadiyle ortaya atılmak çılgınca ve haince 
bir harekettir. 

Millet hayatındaki büyük çalkantılar, ölüm - kalım 
savaşları çok tesirli ve büyük sanat eserlerinin meydana 
gelmesine sebep olurlar. Bunlar, bütün milletin ruhuna 
tercüman olan dev eserlerdir. Böyle eserleri, kendilerini 
meydana getiren sanatkarların değil, bütün milletin ortak 
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malı saymak gerekir. İ;;tiklal Marşımız da böyle bir şiir
dir. 

İstiklal Marşı'm değiştirmek istemek, İstiklal Savaşı 
şehitlerinin ve Atatürk'iin aziz hatıralarına saygısızlıktan 
başka birşey değildir. Atatürk devrinden bize kalan bir 
değerli yadigarın üzerine titremek gerekir. Hem bu mem
leketin marş değiştirmekten başka bir meselesi, davası 
yok mudur ki, birtakım kendini !bilmezler zaman zaman 
bu arzuyu ortaya atıyorfar? Milletler hatıralarla, gelenek
lerle, tarihle, milli mukaddesatla yaşarlar? 

Bir istihkam subayı olan Rouget de Lisle'in 1792'de 
yazdığı Fransız milli marşı «Marscillaise» i ,  Fransızlar o 
tarihten bu yana iki �mparatorluk, dört cumhuriyet ve bir 
muvakkat hükümet kurulmasına rağmen, değiştirmeyi 
akıllarına bile getirmemişlerdir. Çünkü milli gelenekler 
terkedilmezler. Milli konular, çoculk oyuncağı değildir. 
Her önüne gelen onlar üzerinde tasarrufta bulunamaz. 

Bir hadiseyi ve meseleyi meydana geldiği muhit ve 
tarihi şartlar içersinde ele almak gerekir. İstiklal Marşı, 
istiklal Savaşı heyecanlarını dile getiren bir iman ve ümit 
şiiridir. En karanlık günlerde ruhlara kuvvet vermiştir. 
istiklal Marşı ilhamını halktan alan, halkın duygu, heye
can, arzu ve ümitlerini terennüm eden bir abidedir. Marş 
o kadar milletin kendi sesidir ki, şair bunu «benim değil , 
milletimindir» diye kitabına bile clmamıştır. 

Yeni bir İstiklal Marşı yazılamaz. Bunun yazılması 
için, yeni bir İstiklal Savaşı şartlarına ihtiyaç vardır. Bu 
hususta ise, rahmetli şair şunları söylemiştir : ıc<İstiklal 
Marşı bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben 
de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o gün
leri yaşamak lazım. Allah vatanımızı istiklalimizi tehli
keye düşürüp yeniden bir İstiklal Marşı yazdıracak gün
leri göstermesin . . . » 
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Ismarlama şiirin hiçbir değeri yoktur. Hele milli 
konularda hiçbir mana ifade etmezler. Bütün milletin 
duygu ve heyecanına tercüman olan eserler, zamanında 
ve hadiselerin içersinde meydana getirilir. Oturduğu yer
de ve aradan kırk yıl geçtikten sonra, milleti ayaklandıra
cak, ruhunu titretecek şiir yazmak kimsenin karı değil
dir. Hem zarrianımızda büyük şair var mıdır ki, Akif gibi 
dev bir sanatkarla boy ölçüşebilsin. İstiklal Marşı, o de
virde 724 şairin katıldığı bir yarışma sonunda seçilen bir 
eserdir. O zaman daha iyisi yazılamamıştı, şimdi hiç yazı
lamaz. 

İstiklal Marşı, yalnız tarihi ve milli bir hüviyet ka
zandığı için değil, bizatihi büyük bir sanat eseri olduğun
dan dolayı önemlidir ve değiştirilmemelidir. Şimdiye ka
dar hiçbir şair, bu değerde bir \milli ve vatani şiir meyda
na getirememiştir. 

Yazımı, İstiklal Marşımızın 40. yıldönümü dolayı
siy,le 25 Mart 1961 'de yine gazetemi:zıde yayınladığım �ir 
makalenin son cümleleriyle bitireceğim. 

Bayrak gibi milli mukaddesat arasına giren İstiklal 
Marşımız, milli duygu v� heyecanı her zaman ayakta tu
tacak derecede yüksek bir şiirdir. Eser ve onu meydana 
getiren sanatkar, Türklük ve Türkçe var oldukça, yani 
ebediyyen yaşayacaktır. 

Son Havadis, 30 Kasım 1961 
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AKİF VE HÜRRİYET 

Mehmet Akif de bütün gerçek sanatkarlar gibi hür
riyet taraftan ve istibdad düşmanı idi. İran hükümdarı 
Mehmed Ali Şah'ın Tahran' da Mebuslar Meclisini topa 
tutması münasebetiyle Midhat Cemal ile birlikte yazdık
ları «Acem Şahı» adlı manzumede şair, milleti vurmanın 
galibiyet sayılamıyacağını, !zulmedenlerin birgün !mah
\'olacaklannı söylemektedir : 

Zaferyab olduğun kimdir? Düşün bir kerı:ıe, millet mi? 
Adalet isteyen bir lmvmi vurmak galibiyyet mi? 

Emin ol bunca mazlumun yüreklerden kopan aln, 
Tependen indirir, elbette bir gün lanetullahı! 

(Safahat I, Acem Şahı, s. 82) 

Süleymaniye Kürsüsünde vaizin diliyle Rusya' daki 
hürriyetsizliği anlatan şair, zulmü sevıdirmek için tazyik
ten başka yol bulunmadığını belirtmekte, fakat şiddetin 
ve ölümün hürriyet fikrini asla yok edemiyeceğini şu mıs
ralarla ifade etmektedir · 

Bilmiyorlar ki bu şiddetlerin olmaz hükmü : 
Göz yılar önce, fakat, sonra lmnıksar ölümü. 

Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle, 
Fikr-i hürriyyet ölür. Hey gidi şaşkın hazele!  
Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak : 
Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak! 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 164) 
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İstibdad devrinin kötülüğünü, hürriyetin ilanından 
duyduğu sevinci Akif, «İstibdad» adlı manzumesiyle dile 
getirmekte; bu devrin milletin kalbinde pis bir hatıra bı
raktığını, halkın otuz üç yıl hükumet adına uğursuz bir 
yük çektiğini, hep zillet gördüğünü anlatmaktadır : 

Yıkıldın gittin amma ey mülevves devr-i istibdad, 
Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir mülevves yad! 

Otuz milyon ahali, üç şakinin böyle malıkfunu 
Olup çeksin hükümet namına bir bar-ı meş'fımu! 

Zaman gelsin de görsün böyle· dünyalar kadar zillet, 
Otuz üç yıl devam etsin, başından gitmesin nekbet ... 

Gel ey nazende-1 hürriyet ki canl ar ferş-i ralundır. 
Emindir mevki'in : en pak vicclıanlar penahındır. 

( Safahat ı. iıstilbdad, s. 85-86) 

İstibdad devrinin kötülüğünü, milletin 'O zaman yük
luklar perişanlıklar içinde bulunduğunu başka bir eserin
de : 

Ne felaket, ne ııezaletti o devrin hali! 
Başta bir kukla, bütün milletin istikbali 
İki üç kuklacının keyfine mahkfun olmiış. 

Ümmetin haline baktım ki :  yürekler yarası! 
Ne bir ekmek yedirir iş, ne de ekmek parası. 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 162)  

mısralariyıle anlatan şair, hürriyetin ilanından sevinç duy
makla beraıber, o ıgünlerdeki galeyanı, mL'!ntıksız ve şuur
suz heyecanı, işlerin yüz üstü 'bırakılmasını, umumi duru
mun bozukluğunu hayretle karşılıyor : 
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Bir de İstanbula geldim ki, bütün çarşı pazar 

Naradan çalkanıyor. Öyle ya ... Hürriyyet var! 

Galeyan geldi mi, mantık savuşurmuş ... Doğru : 

Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru. 

Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük. 

Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük? 

Ne devfürde hükfunet ne ·ahallde ·bir iş! 

Ne sanayi, ne maarif, ne alış var, ne veriş. 

( Süleyma:niye Kürsüsünde, s. 176) 

Hürriyetten sonra 'işlerin düzeleceğini ümid eden 
Mehmet Akif, ilk günlerdeki galeyanın zamanla durulaca
ğını, sabretmek gerektiğini ileri sürerek bir müddet için 
kendini aldatmış, faka:t sonunda işlerin daha da :kötüye 
gittiğini ıgörerek büyük bir 'Ü::l!Üntüye düşmüştür : 

İyi, lakin ne kadar beklemiş olsan işler. 

Eskisinden daha herbad, iyileşmek ne gezer! 

Vatanın takati yoktur yeniden ihmale : 

Dolu dizgin gidiyor baksana iDnihlale! 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 177) 

1908 Meşrutiyetinin ilanından birkaç gün sonra, rah
metli Rasadhane müdürü Fatin Hoca'nın delaletiyle İtti
had ve Terakki Cemiyetine giren fakat daha işin başında 
yemindeki «Cemiyetin qütün emirlerine kayıtsız şartsız 
itaat» kaydını «ancak makul olan isteklerini yapmak» şek
linde değiştirtmek şahsiyetini gösteren Mehmet Akif; kı
sa bir müddet sonra Cemiyete küstü, ayrıldı. Artık onla
rın karşısındaki cephedeydi. Yapılanları beğenmiyordu. 
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Yanlış hareketler, kötü idare neticesinde memleketin düş
tüğü sıkıntılar, Balkan Harbi felaketi ve Umumi Harp 
facialan onun ruhunda büyük ızdıraplar meydana getir
miştir. 1920 sıralannda yazdığı manzumelerde beklediği 
hürriyetin bu olmadığım, esasen işin böyle olacağını daha 
başından sezdiğini bir kere daha belirten şair, Meşrutiye
tin ilanından sonraki devrenin istibdadı, hürriyet bakı
mından da iktisadi refah bakımından da arattığını, fakat 
artık «devr-i sabık» 1 geri döndürmenin ınümkün . olamı
yacağını söyler : 

uDevr-i sabık» mı dedin şimdi? Elindeyse çevir, 
Ensesinden tutup eyyamı da gelsin o devir. 

Neye hürrlyyet için sürgüne gittindi? - Evet, 
Gittim amma bu değil bek)Jediğim hürriyet. 
Zaten i'lan edilirken işi çakmıştım ya .. 
Çatlasan hayra yorulmazdı o miskin rü'ya! 
Ne herifler, ne kılıklar, ne nutuklardı, düşün! 

(Asım, s. 405) 

İsti!bdad için daha önce söylediği hiciv maihiyetinıde
ki sözleri, iki devri karşılaştırarak bu sefer acı bir rst:ih
zayla tekrarlamaktadır : 
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İğnelersin şu benim neslinıi yüz buldukça, 
Sana elmas gibi hürriyeti 'kim verdi, hoca? 
Ne yaman şeydi unuttun mu o istibdadı? 
Hep fecayidi, hayatın hele hiç yoktu tadı. 
Milletin benzi sararmış, işftllmezdi refah; 
Her nefes dört elifin sırtına binmiş bir «ah!» 
O ne günler ... - Beni kızdınnağa söyler mahsus, 
Yeter artık! - Neye? - Ezber bilirim hepsini, sus! 

( Asım, s. 401 )  



Hürriyet inkılabı ve İkinci Meşrutiyetin ilanından 
sonraki devrenin eski istibdad günlerinden ;hiç de daha 
iyi olmadığını gören Akif, milletin evladı ağlarken hürri
yeti aldık diye şarkı söylemenin manasızlığını anlatır, 
zulmü alkışlayamıyacağım, gelenin keyfi için geçmişe sö
vemiyeceğini, hakkı muhakkak tutup kaldıracağını haykı
rır : 

Ağlasın milletin evladı da bangır bangır, 

Durma hürriyyetl aldık diye diye sen türkü çağır! 
Zulmü alkışlayamam, zallml asla sevemem; 

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 

Adam aldırma da geç git, diyemem, aldınnm : 
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırınm. 

(Asım, s. 400) 

Akif, hürriyetsizlikler, zulümler karşısında halkın ses 

çıkarmamasına, harekete geçmemesine, şaşkın bir halde 
bulunmasına içerlemektedir : 

Tanımaz bindiği mahlftku, sürer kör körüne; 

Tanımaz gittiği yer hangi taraf, gördüğü ne? 

Üç beyinsiz kafanın sevkine şaşkın gibi ram; 

Kırbaç altında bütün gün, ne tazallfun, ne kıyam. 

: (Asım, s. 390) 

Halk ile kendisini idare edenler arasındaki münase
beti ve halkın kendi mukadderatına sahip olacak bir uya
n:lklığa erişmesi zaruretini şair «Semerci» fıkrası ile an

latmıştır. Fıkra babasının dilinden nakledilir. Babasının 
talebesi olan Köse İmam ki, hürriyet uğruna sürgüne git-
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miştir, fakat istibdad günlerinden daha kötü bir devreye 
girildiği için muhaliftir, eski günlere ait bir hatırasından 
bahseder. Akif'in birçok düşüncelerini Asıın'da kendisine 
söylettiği Köse İmam, İ3tibdad' da bir gün şairin babasına 
Sultan Abdülhamid' den ve memleketin durumundan söz 
açar. Hoca rahmetli sarayı sevmeyen, fakat bundan dola
yı da oraya küfretmeye11 bir kimsedir. Köse İmam, «Or
talık çok fena, işler karışık, o Yıldızdaki baykuş ölüver
mezse, sonumuz çok 'kötü» şeklin&:! konuşunca hoca, ken
disine «senin bu temennin neye benzer bak» diyerek se
merci hikayesini anlatır. Meşrutiyet inkılabından sonra 
gelen hürriyet ( ! ) havasını gördükten sonra Köse İmam 
ve Akif, «Hoca rahmetli keramet gibi söz söylerdi» de
mişlerdir. Şair, semerci fıkrasını :o kadar güzel bir Türk
çeyle ve o kadar nefis bir hikaye üslubu ile anlatmıştır 
ki, daha mükemmelini meydana getirmek imkansızdır 
dense yeridir. Hikayenin taşıdığı hikmet, kıssadan çıkarı
lacak hisse ve Akif'in sonunda verdiği nasihat da çok de
ğerlidir. Semerci hikayesi şudur : 
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Eşeklerin canı yükten yanar, aman, derler. 
Nedir bu çektiğimiz derd, o çifte çifte semer! 
Biriyle uğraşıyorken gelir çatar o biri, 
Gelir ki taş gibi hain, hem eskisinden iri. 

Semerci usta geberseydi ... değmeyin keyfe! 
Evet, gebermelidir inkisar edin herife. 
Zavallı usta göçer bir gün akıbet, ancak, 
Makamı böyle uzun boylu nerde bo.!; kalacak? 
Çırak mı, kalla mı, kim varsa yaslanır köşeye; 
Ağaç yonar durur artık gelen giden eşeğe. 

Adam meğer acemiymiş, semerse hayli hüner; 
Sırayla baytarı boylar zavallı merkepler. 
Bütün o beller, omuzlar çürür çürür oyulur; 
Sonunda herbirinin sırtı yemyeşil et olur. 



«Giden semerciyi, derler, bulur muyuz şimdi? 

Ya böyle kalfa değil, basbayağı muallimdi. 

Nasıl da kadrini vaktinde bilmedik, tuhaf iş : 

Semer değilmiş o rahmetlininki devletmiş!»  
Nasihatim sana : herzeyle iştigali bırak; 
Adamlığın yolu nerdense, bul da ginneye bak. 

Adam mısın ; ebediyyen cihanda hürsün, gez; 

Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez. 
Adam değil misin oğlum : gönüllüsün semere; 
Küfür savurma boyun kestiğin semercilere. 

(Asım, s. 402 - 403) 

Semerci hikayesi, her zaman kendisinden faydalanı
lacak, ders ve ibret alınacak önemde bir kıssadır. 

Görülüyor ki, Mehmet Akif; Meşrutiyetin ilanından 
sonra hürriyet vereceğiz diye iş başına gelenlerin daha 
korkunç bir istibdad yoluna gitmeleri, sözlerinde durma
maları, yanlış tutum ve idareleri sonucunda memleketin 
uğradığı ızdırabı, felaketi en derinden sezmiş, duymuş 
bir kimsedir. Hürriyet yolunda milletçe karşılaşılan ilk 
büyük hayal kırıklığını, aldatılmayı eserlerine en güzel 
şekilde aksettiren, bunlardan doğan üzüntüyü en samimi 
şekilde dile getiren sanatkarların başında O gelmektedir. 

Son Havadis, 21 Aralık 1961, 1 Ocak 1962 
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CEMİYETÇİ ŞAİR 

1908'den sonraki edebiyatımızın 'en önde gelen si
malarından olan Mehmet Akif'i şair, fikir adamı, müstesna 
bir seciye ve ahlak sahibi ve bir idealist olarak ele almak 
gerekir. Eserleri ile en temiz ve tabii Türkçenin güzel ör
neklerini veren ve Servet-i Fünun edebiyatının soğuk, 
sun'i, çetrefil ve 'bunaltıcı Türkçesinden yeni edelbiyatı

mızın sıcak, gerçek öz :ve bizden olan Türkçesine geçişte 
büyük rolü bulunan Mehmet Akif; aruzu kullanmaktaki 
üstün haşarısı; şekil ve kafiyeye getirdiği yenilik, hikaye 
edişteki kudret, müşahede ve tasvir hususlarında göster
diği büyük kabiliyet ve şiirlerindeki derin heyecan ve sami
miyetle usta bir nazım ve şair olarak edebiyat tarihimizde 
çok önemli bir yer tutmaktadır. Aruzu harikulade bir ha
kimiyetle kullanan külfetsiz, rahat, sade bir söyleyişi var
dır. Tabiilik, samimiyet ve yerlilik en belirli vasıflarıdır. 
Sade yazmakta zamanına göre çok ileride olan Akif halk 
dilini bütün hususiyet ve tabirleriyle ve en güzel şekilde 
şiirimize yerleştirmiştir. 

Akif'in edebi şahsiyeti hakkında bugüne kadar pek 
çok şey söylendi ve yazıldı. Ben burada şairin sanatı üze
rinde durmayacağım. İçtimai fikirlerini ele alarak fikri 
cephesini belirtmek istiyorum. Çünkü Akif bir sanatkar 
olduğu kadar, bir mütefekkir olarak da üzerinde dikkatle 
durulmağa değer bir hususiyet taşımaktadır. 

Eserleri etraflıca ·incelenirse Akif'in cemiyet mesele
leri ile çok yakından ilgilendiği görülür. İçinde yaşadığı 
cemiyeti bu kadar geniş şekilde eserlerine aksettiren on· 
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dan başka şairimiz yoktur. ıAıkif'te ferdi ve şahsi duygulan 
anlatan $iirlere tesadüf edemeyiz. O cemiyetin üzüntüsü
nü kendi derdi bilmiş bir şairdir. Namık Kemal, 

Bfils-i şevka bi7.e hüm-i umumidir Kemal 
Kendi derdi gönlümün billih gelmez yadıma 

der. Akif de ayni esastan hareket etmiştir. Eserlerinde yer 
yer görülen feryat ve iniltiler, ağlayışlar, coşkunluklar 
hep cemiyetimizle ilgili hadiseler dolayısiyledir. O, hazan 
bütün dünyaya küser, bunalır, matemlere garkolur : Bursa 
Yunanlılar tarafından işgal edildiği için : 

Hayır ımatem senin hakkın değil, matem benim 
hakkım 

Asırlar var ki, aydınlık nedir, hlç bilmez afakım! 
Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda; 
Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. 

Bazan, bir yüreğin taşıyamıyacağı bir elemle ağlar : 
Balkan Harbi'nde düşmanın çiğnediği yurt karşısında : 

Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşahm : 
Elemim bir yüreğin kan değil, paylaşalım! 
Ne yapıp ye'simi kahreyleyeyim, bilmem ki? 
Öyle dehşetli muhitimde dönen matem kt! .. 
Ah! Karşımda vatan namına bir kabristan 
Yatıyor şimdi ... Nasıl yerlere geçmez insan? 

Bazan imanla haykırır : İstiklal Savaşı'nda doğacak 
hürriyet ve istiklalin müjdecisi olarak : 

Doğacaktır sana va'd ettiği günler Hakkın, 
Kimbilir belki yarın, belki yarından da yakın. 

Ebeddiyen sana yok, ırkıma yok izmihlal; 
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyyet 
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklal! 
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Ağlarsa ya ımilli1bir felaket karşısındadır, ya 1bir se
falet levhası önünde, yahut bir mazluma yardım edeme
mekten qoğan azap içerisinde ... 

Mehmet Akif, edebiyatımızda Namık Kemal ile başla
yan içtimai ve cemiyetçi şiir nevi ve telakkisinin en kud
retli ve en büyük mümessilidir. En ince ve küçük teferru
atı bile ihmal etmeyen bir müşahede ve tasvir kabiliyeti
ne sahip bulunan şairin eserlerinde, içtimai muhitin en 
hurda . çizgilerini tesbit ettiğimiz gibi, içtimai heyetin, ce
miyetimizin geçirdiği her çeşit 1değişikliği de buluyoruz. 
Bu bakımdan Akif, cemiyete çevrilmiş bir fotoğraf objek
tifi gibidir. Onun eserlerinde cemiyetimizin seyrini takip 
etmek mümkündür. 1908 - 1923 arası hadiseleri - İstibdat, 
Hürriyetfn ilanı, Balkan Harbi fecayii, Umumi Harp ve 
Kurtuluş Savaşı ile ilgili hadiseler Akifin eserlerine tam 
manasile aksetmiştir. Bu olayların, sevinçli ve acıklı taraf
larile cemiyetteki tezahürlerini «Safahat» da sayfa say
fa okuyabiliyoruz. Balkan Harbi ve Uumi Harp'teki fela
ketlerimiz karşısında susan, bigane ve lakayt bir durum
da kalan edebiyatımızın bu hadiselere üzülen ağlayan bi
ricik şairi Akif'tir. Çanakkale müdafaasının ve kahraman 
şehitlerimizin destanını onun kalemine borçluyuz. Kur
tuluş Savaşımızın iman ve ümit verici şiirlerini de o ıyaz
mıştır. 

Mehmet Akif'in dini tarafı da içtimaidir. Dinle alaka
sız bir milliyetçilik tasavvur edemiyen, din He milliyeti 
kaynaşmış, birbirinden ayrılmaz telakki eden Akif, dini 
hüv•.yet gösteren bütün manzumelerinde, pek geri ve uyu
şuk, her türlü :terakki ve yükseklikten mahrum İslam ale
mini uyandırmak gayesini gütmüştür. O, lbazılannın san
dığı gibi itikat ve ibadet propagandacılığı yapan bir vaiz 
değildir. Dinin .metafizik ve mistik taraflarından aldığı 
ilhamla yazdığı birkaç coşkun ve heyecanlı vecid ve is-

48 



tiğrak şiiri istisna edilirse, onun dini şiirlerinde de daima 
içtimai mesele ve dertler üzerinde durduğu görülür. 
Dini fikirlerinde bile içtimailikten uzaklaşmamaktadır : 

«Cemaat-i müslimine içtimaiyat lazım, i91imaiyat. 
Şarkta, garpte, şimalde, cenupta ne kadar müslüman var
sa, bunların zulmet içinde, sefalet içinde, esaret içinde ya
şadığını; sefil bir millet elindıe kalan dinin kabil değil i'la 
edileıniyeceğinl bilmey.en, anlamayan vaizi kürsiye yanaş
tırmamalı. Vaiz milletin mazisini bilmeli, cemaati, istik
bale hazırlamalı» (Sırat-ı Müstakim, sayı : 95, s. 290) . 

Akif'e göre, İ'Slam aleminin bu ·kadar geri olmasına 
sebep, gerçek Müslümanlığın unutulmuş, sadece bir isim
den ibaret kalmış olmasıdır. İslamiyet yanlış anlaşılıyor, 
yapılan her çirkin hareket ona yükleniyor. İslamın müca
hede dini, amel dini, sa'y dini olduğu hatırlardan çıkmış; 
kafaları hurafeler istila etmiş. Kanaat, kader, tevekkül, 
sabır büsbütün başka şekilde anlaşılmış. Taassup herşeye 
hakim olmuş. Halıbuki İslam .dini hayat dinidir. Beşeriyetle 
beraber yürümesi lazımdır. Fakat, yedi yüz yıllık fıkıh 
eserlerile bu dinin !bugünkü ihtiyaçlarını karşılamak ka
bil değildir. tlhamı doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp İs
lamiyeti asrın idrakine söyletmelidir. Görülüyor ki, Akif'in 
isteği dini «ilim asrı» diye vasıflandırdığı yirminci asra 
uygun bir hale getirmektir. 

Mizacını ve şiirin umumi karakterini kısaca belirtme
ğe çalıştığım Akif, e1bette lbize aşk neşideleri, mehtap şiir
leri veremezdi. Ferdi duygulardan çok cemiyet mesele
lerine ehemmiyet veren bir şairi bekleyen yüzlerce konu 
vardı. Esasen Akif'in yetiştiği devir, cemiyetimizin hercü
merçlerle çalkandığı ıbir devirdir. Felaketler felaketleri 
kovalamış, acı hadiseler birbirini tak.ip etmiştir. «Safahat» 
da neş'eli, hiç değilse acı olmayan manzumelere pek ra:st
layamamız bundandır. Kendisi de hu halini bilerek şöyle 
diyor : 
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Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm, 

Gördüm de haz3nı:nda hu cennet gibi yurdu! 

Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdtmı, 

Ya-Rab, heni evvel getlreyd.bı ne olurdu! •• 

İçtimai hadiseler gelip geçicidir. Bu çeşit mevzuları 
ele alış insanı çok zaman öz şiirden uzaklaştırabilir. İnkar 
etmemek gerektir ki, Akif için de böyle olm%tur. Yalnız 
onun mevzular karşısında samimi vaziyeti, his ve heye
�andan mahrum olmayışı, manzumelerinin büyük kısmı
nın ıkuru ikalmarnasına sebep oldu. Hatta bazı defalar bun
lar, en coşkun ve içli vatan şiirlerinin emsalsiz örnekleri
ni teşkil ettiler. 

Akif'in içtimai benliği ne gibi bir seyir takip ederek 
inkişaf etmiştir? Cemiyetçi şair Akif, ne gibi merhale
lerden geçmiştir? Sorularına burada uzun uzun cevap ve
recek ıdeğilim. «Safahat»ın ilk cildinde Akif, sosyal da
valara henüz tam manasile el basamıyor. Fakat cemiyet 
hayatile çok yakından ilgili. Birçok manzaralar; Küfeci 
Çocuk, Kör Neyzen, Yemişçi İhtiyar giıbi linsan tipleri; 
meyhane, kahve, bayram yeri, mezarlık gibi mahaller tes
bit eder. Bunlar içtimai levhalar ve safhalardır. Şairin 
eserine « Safahat» adını vermesi de bu yüzdendir. Zaten 
bu manzumeler 'kitap haline girmezden önce, « Safahat-ı 
İçtimaiyyeden» !başlığı altında yayınlanmıştı. 1 .  Safahat'ta 
bazı meselelere dokunan Akif, muhitimizi saran korkunç 
hastalığı da sezmiştir : Tenbellik ve meskenet, azimsizlik 
ve ye's. Aile hayatımızın bozukluğunu, fazla boşanmaları, 
aileleri yıkan - cehaletin sebep ülduğu · geri ve kötü düşün
celeri de ortaya koyar. II. Safahat (Süleymaniye Kürsü
·sünde) 'ta daha olgunlaşan şair, .küçük içtimai levhaları ve 
mahalll meseleleri değil, büyük ve umum davaları incele
yecek duruma erişmiştir. 
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Bakışlarını İslam alemine ve memleketimize çevırı
yor. Bu kadar geri olmamızın sebeplerini aramağa çalışı
yor. Yalnız hastalığı bulan ve ortaya tkoyan bir fikir ada
mı değildir. İlerilemenin, kalkınmanın yollarını ve çarele
rini de gösteriyor. Yaralan deşiyor amma, ilaçlamayı da 
ihmal etmiyor. 

III. Safahat ( Hakkın Sesleri) ,  /Balkan Harbi felake
tini dile getirir. Akif, yenilmemizi, kaybedilen topraklan, 
çiğnenen yurdu, ayaklar :altına alınan haysiyetimizi çığ
lık çığhk ihaykınr. \Akif bütün bu hadiseler karşısında 
vatansever bir adam sıfatiyle ağlar, feryadlar ederken ibu 
milli felaketin ·sebeplerini de bulup çıkarır. 

IV. Safaıhat (Fa:tih Kürsüsünde) 'ta tekrar topfolu
ğumuzun ilerileme ve kalkınması meselesine dönüyor. Ona 
göre hamle yapmamız için uyuşukluğu, durgunluğu bırak
mamız, bekayı sağlayan çalışmaya sarılmamız, ilim ve 

fen alemine girmemiz için birinci basamak olan ilkokul
lara büyük önem vermemiz gerektir. Halk içinde bozuk 
beyinli yığınları, züppe, sefih, hayata küskün ve vatan 
duygusundan mahrum zümreleri bir gaye etrafında top
lamalıyız. 

V. Safahat (Hatıralar) 'ta ahlak meselesine önemle 
dokunan şair, ayrıca ve bilhassa, Balkan'daki yangın daha 
kül bağlamamışken açılan bir başka cehennemden, Umu
mi Harp'ten bahsediyor. Berlin'de yazdığı «Berlin Hatıra

ları» adlı manzumede, düşüncesi hep Çanakkale cephesin
dedir. İmanlıdır, cihan yıkılsa bu cephenin sarsılmayaca
ğını, yakında kurtulacağını söyler. Akif, bu manzumesin
de, temas ettiği Avrupa muhitiyle bizim muhit arasında 
maddi ve manevi sahalar:daki farklara da işaret ediyor. 
Alman kalkınmasını zikrederek, bizim geriliğimizin se
bepleri ve kalkınmamız �çin gereken şartlar üzerinde du
ruyor. 
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VI. Safahat (Asım) ,  Umumi Harp'ten ıviran ve ha
ı·ap çıkan yurdu, zayıf ıve sıhhatsiz insanları, köylünün ıbit
kin halini, harp içinde çekilen sefaleti, facia ve felaketler 
içinde yuvarlanan halkla, herşeye bigane, doymak bilme
yen bir zümrenin hazin ahenksizliğini anlatır. Köylünün 
ilerletilmesi, Meşrutiyetin beklenildiği gibi çrkmaması ve 
.aile bahisleri üzerinde de duruluyor. Bu eserde ortaya 
konan en büyük dava ve eserin ruhu, ibizi kurtaracak ne
sildir. Bu nesil, Çana!kkale .kahramanlığını yaratan, bütün 
harp boyunca yılmadan cepheden cepheye koşan gençlik
tir. Bu nesli Asım temsil ediyor. Asım vücudu gibi imanı 
da kuvvetli, hassas, irfan sahibi, ahlaklı, ımüsbet ilimler 
okumuş bir gençtir. Milletin yükselmesi için gereken iki 
kudret bilgi ve fazilettir. Biz faziletten uzak düştüğümüz 
gibi, son üç asrın bilgisinden de 1halbersiz 'bulunuyoruz. 
Fakat, fazilet devirleri gerçekten parlak büyük bir mil-
1etin çocuklarıyız. Asım'ın nesli Avrupa'da tahsil göre
<:ek, oranın kaynaklarından en geniş şekilde faydalana· 
cak, ,bunları yurda taşıyarak üç yüz senelik ilim kaybını 

kapatacak. Böylece, faziletimiz bilgiyle beslenince, en ile
ri bir millet haline geleceğiz. 

VII. Safahat (Gölgeler) 'ta Umumi Harp sonu yazı
lan ve bizi çalışmaya, azme teşvik eden, ayrılık ve ye'sten 
kurtulmağa davet eden manzumeler bulunmaktadır. İstik
lal Savaşı sırasında yazdığı ümid, iman ve heyecan şiir
leri de bu kitaptadır. 

Görülüyor ki, Mehmet Akif'in içtimai yönü küçük 
levhalar çizmekle başlamış, mahalli ve mevzii cemiyet ha
-Oiselerinin incelenmesiyle genişleyerek millet çapında te
fekküre kadar yükselmiştir. Onun gayesi milletimizi en 
ileri ve en yüksek bir seviyede görebilmekti. Buna eriş
menin yollannı aramış, geriliğimizin sebep ve amillerini 
didiklemiş, kusurlarımızı bulup çıkarmıştır. 

lstanbul - Boğaziçi, sayı : 3, 1 Şubat 1961 
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MİLLİYETÇİLİGİ 

Mehmet Akif, esas itibariyle milliyetçi bir şair ve 

fikir adamıdır. Fakat bu milliyetçilik, bugünkü anlayışı

mızdan biraz farklıdır. Bu ümmetçilik de değildir. Daha 

çok vatan ve din esaslarına dayanan, kuvvetini tarihten 
alan ve imparatorluğun o zamanki durumunun gerektir

diği bir milliyetperverlikti. Bir İslam .. Türk milyetçiliği 
idi; fakat bütün İslam camiasına şamil değil, imparator
luk dahilindeki Müslüman 'unsurlara ait bir anlayıştı : 

«Ama biz ne yapacaktık? Bütün müslümanları tevhid ile 
azinı, cesim bir müslüman hükfuneti teşkili mi? Hayır! »  

(Sebil-lir-Reşad, c. IX, sayı : 230, s .  375) 

Dinle ilgisiz bir milliyetçilik tasavvur edemeyen, din 
ile milliyeti kaynaşmış, biribirinden ayrılmaz telakki eden 
Akif; başta komünizm ve kozmopolitlik olmak üzere mil
liyet düşmanı bütün ideolojilere karşı cephe almıştır. 
Bununla beraber, o zaman hızlanan Türkçülük cereyanı
na da muhalif kaldı. Kavmiyet cereyanı diye adlandırdığı 
Çerkeslik, Kürdlük, Arnavutluk, Türklük gibi cereyanla
rın birliği bozacağına, memleketi tefrika içinde bırakaca
ğına inanmıştı : «Felaket-i hıi.zıranın namütenahi esbabı 
var ki birincisi kavmiyet yüzünden meydan al an tefrika
dır. Yalnız dört beş senedir bu yüzden ne hal e geldik; 
kavmiyet gayretiyle ayaklanmaları islaJı için ordumuzu 
yorduk. ihtilalden çıktık, ihtilalıe girdik; müşkilattan 
çıktık, müşkilata düştük.» (Yıl 1329, Balkan felaketi za

manı; Sebil-ür-Reşad, c. IX, sayı : 230, s. 374) 
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Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı, 

Ayni milliyetin altında tutan islfunı, 
Temelinden yıkacak zebıele kavmiyettir. 
Bunu bir lahze unutmak ebedi haybettir. 

Arnavutluk, Araplıkla bu millet yürümez. 

( Süleymaniye Kürsüsünde s. 178) 

Fıkra, milliyet, lisan namıyla daiın ayrılık; 

(Hatıralar, VI, s. 32) 

Müslümanhkta «anasır» mı olurmuş ne gezer! 

Fikr-i kavmiyyeti tel'in ediyor Peygamber. 

En büyük düşmanıdır rôh-i Nebi tefrikanın. 

(Hakkın Sesleri, III, s. 205 ) 

Vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde! .  
Hala mı boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezalet! .  
Cem'iyyete bir fırka dedik, tefrika çıktı; 
Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı. 
«Turan ili» namiyle bir efsane edindik; 
«Efsane, fakat gaye!» deyip az mı didindik? 
Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda? 
Elverdi gidenler acıyın eldeki yurda! 

( Gölgeler, Hala mı Boğuşmak, s. 461 ) 

Memleketin selametini müslim unsurların İslam baği
le, gayri müslimlerin de vatan bağiyle, bir birlik meydana 
getiıunelerinde lbulunuyıoı:ıdu. ( Sırat-ı Müstakim, c. III, 
sayı : 78, s. 409) Kavmiyet fikri bizi inhilale süriikler !di
yordu. Gerçekten, o zaman için, kavmiyet cereyanlarına 
müsaade etmek ve cevaz vermek, imparatorluğun inhilal 
ve parçalanmasında bir adını ileriye atmak demekti. 
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Akifin bu ıfikri, Namık Kemal'inkini andırıyor. Kemal de, 
Osmancılık fikrini zaruri görüyor; imparatorluk dahilin
deki bütün fertlerin cins ve mezhep ayrılığı :olmaksızın 
bir bütün teşkil etmesi lazım geldiğini ileri sürüyordu. 
Başka türlü, hele bugünkü gibi, hiç düşünemezdi; buna 
vatanperverliği mani idi. Başka 1ürlü düşünmek impara
torluğun çökmesini kolaylaştırmak •Olurdu. 

Akif kavmiyet cereyanlannın siyasi-mahiyet alıp ay
rılık doğurduğuna Uzülüyordu. Yoksa dil ve kültür milli
yetçiliğini her zaman tecviz etmiş; hoş görmüştür : «Ne 
olurdu, kavmiyyet denilen o mel'un cereyan derhal siya
si bir şekil almasaydı yahut madem ki aldı, yurtları ile, 
ocaklariyle, risaleleriyle, gM�eleriyle, konferanslıariyle 
nutukladyle, anasır-ı isamiyyeyi birbirine düşüriil"ken ay
ni vesaitle biraz da kütleJ,erin lisfuıına irffuıına hizmet 
edeydi de, bugün o büyük şerrin şu kadarcık bir hayrını 
gördük diyebileydik.» ( Seıbil-ür-Reşa:d, c. XIV, sayı : 3C32, 
s. 331 )  

Tarihi ve içtimai zaruret, imparatorluk dahilinde 
muhtelif kavimlerden insanları toplamıştı . Bunların mem
leketleriyle beraber imparatorluk dışına atılmaları, tmen
faatimiz icabı değildi; ve akıllı bir hareket olmazdı. Bir 
bütünün ımükemmeliyeti, cüzülerinin ayrı ayn mükemmel 
oluşuyla kabildir. İmparatorluğun da, bir bütün olarak 
yüksek ve ileri bir seviyede bulunması, ancak kendini 
teşkil eden unsurların ayn ayn terakki etmesiyle müm
kün olabilirdi. Bu muhtelif !kavimleri nasıl ilerletecek
tik. Akif bunun için şu çareyi buluyor : Her kavmin lisan 
ve maarif sahasındaki kalkınmasını o kavme mensup alim 
ve akillere 'bırakalım. Bunlar kendi kavimlerini en ileri 
hale getirmeye çalışsınlar. Çalışmaların bir görüşe göre 
hazırlanması için, hunlar payitahtta bir heyet teşkil et
sinler ve ayni esaslardan harekeıt edilsin (Selbil-ür-Reşad, 
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c. XIV, sayı : 382, :s. 332). Akif bunda aldanıyordu. Milli
yetçilik bir kere şahlanmıştı. Teklifi, tabiatiyle kabul edil
medi. 

Akif, milliyetçilik meselesinde, pek de ileri görüşlü
lük gösteremedi. Daha ziyade «ameli» kaldı. İslam bağının 
artık bir müttehit kütle teşkil edemiyeceğini Ziya Gökalp 
sezmişti. İmparatorluğun inhilali ise mukadderdi. Zaten 
kendilerini imparatorluğa bağlamak istediğimiz unsurlar, 
milliyetçiliklerini adamakıllı arttırmışlar, Türk düşmanı 
kesilmişlerdi. Bir biz \'fürkler milliyetçilik yapmıyorduk. 
Gökalp, bu ihtiyacı keşfetti ve Türkçülük hareketi alev
lendi. 

Yalnız şu noktayı da açıklamak lazımdır ki, Gökalp 
da ilk zamanlarda fikirlerini şu !veya bu endişeden ayn 
tutarak, tamamiyle müstakil ve açık şekilde söyleyeme
mişti. Mesela; «Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak» 
isimli eserinde ( 1918) devleti Türk ve Arapların teşkil 
ettiğini söylüyordu. (s. 52; Millet ve 'Vatan başlıklı yazı. 
Bu fikrin tenkidi için fbk. Rıza Nur, Namık Kemal, s. 524.) 
Fikirlerini her kayıttan kurtulmuş olarak ancak cumhuri
yeti .müteakip, milli hudutlar içerisinde milli hükumet 
kuruldukları sonra söyleyebilmişti. (Türkçülüğün Esasla
rı, 1924) .  Nitekim Aki:f de İstiklal Saıvaşı sıralarında, yani 
imparatorluk çöküp milli hükumet teessüs ettikten sonra 
yazdığı manzumelerde, ırk ve millet kelimeleriyle tered
dütsüz ve mutlak olarak Türk ırkı ve Türk mi1letini kas
detmiştir. (İstiklal Marşı) . 

Mehmet Akif'in milliyetçilik karşısındaki durumunu 

tahlil ve tenkid ederken, «bir ;şahsı ve fikri kendi zamanı 

ve içtimai şartlan dahilinde tetkik etme» nin tarih ve ede
biyat tarihi tetıkiklerinde en esaslı prensiplerden olduğu
nu hatırdan çıkarmıyoruz. 
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Milliyetçilik, mensup olduğu milletin ilerlemesi ve 

yükselmesini, milli hüviyetini kaybetmeden üstün bir se
viyeye gelmesini istemek ve bunun için 'bütün !varlığiyle 
çalışmaktır. Cemiyetimizdeki çöküntü ve geriliği derin bir 
ızdırapla gören, dile getiren; (bunun sebeplerini arayan, 
yükselmek ve ilerlemek için tedbirler, çareler düşünen 
Mehmet Akif; gerçek bir Türk milliyetçisi ve büyük bir 
vatansever idi. 

Tasvir Gazetesi, 27 Aralık 1946 
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TÜRKÇECİLİGİ 

Servet-i fünun edebiyatının doğurduğu \SUn'i, soğuk, 
çetrefil ve bunaltıcı fbir dilden yeni edebiyatımızın, sıcak, 
gerçek, öz ve bizden olan Türkçesine geçiş işinde büyük 
bir yeri bulunan Mehmet Akif, eserleriyle en temiz ve 
en tabii Türkçenin güzel örneklerini vermiştir. Mahallede, 
sokakta, evlerde !konuşulan canlı Türkçeyi, bütün özelli
ği, kıvraklığı ve zenginliğiyle ilk defa şiirimize getiren, 
büyük bir kudretle en geniş şekilde kullanan O'dur. Halk 
deyimleri ·ve kelimeleri en çok onun eserlerinde geçtiği 
gibi, konuşmalı \manzumelerde halkın tabi! ifade tarzını 
da ilk defa başarılı olarak 'Ü kullanmıştır. Mehmet Akif'in 
dilin sadeleşmesinde ve yaşayan Türkçenin edebiyat dili 
olarak kullanılmasındaki rolü büyüktür. En fazla hizmet 
etmiş olan Türkçecilerirnizden biridir. 

Türkçeyi ıçok seven ve en iyi ,şekilde kullanan bir 
sanatkar olan Akif'in Türkçecilik hakkındaki düşüncele
rine gelince O, sadeleşme taraftandır. Bu konudaki görü
şünü şöylece açılklıyor : «Evıet lisanın sadeleşmesi farzdır. 
Gazetelerde zabıta vukuatı öyle ağır bir lisanla yazılır ki, 
halk onu bir dua gibi dinliyor.» (Sırat-ı Müstakim, c. IV, 
sayı :  92, s. 238) .  Fakat Akif, sadeleşmede ileri gidilmemesi
ni, aşın tasfiyenin doğru olmadığını, halkın bildiği keli
melerin atılmaması gerektiğini ileri sürmektedir : «Hepi
mizin bildiği, hem başka bir lisandan ahnma olduğunu 
hatırına getirmeyecek kadar iyi bildiği kelimeleri unuttu
rarak, hiçbirimizin bilmediği tabirleri kabul suretiyle mi 
lisanımızı sadeleştireceğiz? ... Halkın anlayabileceği mafuıi 
halkın kullandığı lisan ilıe eda •edilmeli, lakin bir icmal-i 
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siyasi Çağatayca yazılmamalı. Çünkü iki taraf da anlamı
yacak! » (Ayni makale) .  «Kim ne isterse desin, müfrit bir 
t�sfiyeye t8raftar olanlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın, 
Arapça ve Farsçadan alınan k!elimelerin bir çoğunu geri 
vermek ne şimdiki halde, ne d1e gelecek zamanda kabil 
olamıyacağından ... » (Sırait-ı Müstakim, c. IV, yıl : 11'91'0, 
sayı : 96, s. 304) . 

Dilde yenilik yapılmasına karşı olmayan şair, bu me
selede başka milletlerin tasarruflarını aynen almamızı 
doğru bulmaz, dilin milli vekarına uyulmasını ister : 

«Lisana hiç yenilik sokmayın» demek : cinnet. 
- Hayır, taassub eden yok. Şu var ki : icabı 
T1ahakkuk etmeli bir kerre; bir de. erbabı 
Eliyle olmalı matlub olan teceddüdler ... 
... Tasarrufatmı aynen alırsak İngilizin, 
Fransızın, ne olur hali, sonra şiv1emirln? 
Lisanın olmalıdır bir vakar-ı millisi, 
O olmadıkça müyesser değil taalisi. 

(Fatih Kürsüsünde, s .  244) 

Akif, yazı dilimizin bütün Türklerin anlayabileceği 
bir hale getirilmesi düşüncesine de taraftardır. Fakat tutu
lan yolu !beğenmiyor. « İkdam» gazetesinde bu fikri ileri 
süren 1Türkçüler, Çağataycadan v.s. şivelerden kelime alı
yorlardı. Akif, bunu iki bakımdan doğru bulmuyor. Birin
cisi, halk bunları, mukabilleri olan Arapça kelimeler ka
dar bile anlamıyor. !Sonra bu şivelerin kendi aralarında 
müşterek bir yazı dilleri olmadığına ve birbirlerini anla
madıklarına göre, bizim onlara uymamız faydasızdır. En 
çıkar yol, bizim mümkün olan sadeleşme ve islahı yapma
mız; onların da bize uymalarıdır ( Sırat-ı Müstakim, sayı : 
92, s .  238) . Şairin bu görüşü doğruydu. Çünkü, Türk edebi 
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Nedense, duymadı Garbin o hisli vicdanı, 
Hurôş-ı sine-i a'sarı inleten bu kanı! 
N1edense, vahdet-i islamı tarümar edeli, 
Büyük tanıldı, mukaddes bilindi :rulürn eli! 
Zemin-i şarkı me7.8liın kasıp ılmvurdukça; 
O kıpkınl yüzü hakin fezaya vurdukça; 
Gurubu seyreden avare bir temaşager 
Kadar da olmadı dünya, nasibedar-ı keder! 
Keder de sözmü ya? Alkışlıyordu celladı, 
Utanmadan koca yirminci asrın evladı! 

(Ha;tıralar, Berlin Hatıraları, s. 342) 

«Medeniyyet! » size çoktan beridir diş bileyor; 

Evvela parçalamak, sonra ya yutmak dileyor. 

(Hakkın Sesleri, III, s. 206) 

Akif'in ıgarp medeniyeti hakkındaki hükmü, bu me
deniyetin fazileti olmadığı ve hakiki insanlık vasfını haiz 
bulunmadJğı merkezindedir : 

«Avrupa medeniyeti, bir medeniyyet-i fa.zile, bir me
deniyyet-i hakikiyye-i insaniyye değildir» ( Sebil-lir-Re
şad, c. IX, sayı : 231,  s. 392, Mev'ize) .  

Dikkat edilirse, Akif'in düşmanlığı, bu medeniyetin 
herşeyine değil, ancaık hak tanımamasına, mazlumları ez
mesine karşıdır. Yani manen pak, yüksek, namuslu, va
karlı !bir medeniyet olmadığı içindir : 

«Benim bütün insanlar, bilhassa dindaşlarım namına 

istediğim bir medeniyet varsa, o da her, manasiyle pak, 
yüksek, namuslu bir medeniyettir, bir ınedeniyyet-i fiizı. 
ladır» ( Sebil-tir-Reşad, sayı : 464, s. 257, 'Nasrullaih Kürsü
sünde) .  
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Fakat Akif, bu adamlara karşı olan huğzun, kin ve 
düşmanlığın hiçbir vakit onların ilimlerine, fenlerine, sa
natlarına sıçratılmasını istemez : 

«Benim bu kürsüde söyliyecek bir şeyim varsa o da 
garp medeniyeti dediğimiz rezil alıemin biran evvel hak ile 
yeksan olmasını tanenniden ibarettir. 

Ey cemaat-i müslimin! Sakın bu sözlerimden benim 
ilim düşmanı, terakki düşmanı olduğuma zahip olmayı
nız.» (Sebil-lir-Reşad, ayni konuşma) .  

Safahat'ın altıncı kitabını teşkil eden Asım' da Akif : 

Sade garbın, yalınız ilmine dönsün yüzünüz. 

O çocuklarla beraber, gece gündüz didinin; 

Gid·en üç yüz senelik ilmi sık elden edinin. 

mısralariyle gençliği teşvik etmekte, ve ibir an evvel Av
rupa'ya koşup oranın ilmini yurdumuza getirmelerini tav
siye etmektedir. 

Yukarıdaki misallerden anlaşıldığı üzere, Akif'e me
deniyet düşmanı demek büyük hatadır. O garbin emper
yalizmine düşmandır. Zaten garp medeniyeti hakkında 
sarfettiği slözler de, garbin bize tecavüzlerinden ileri gel
miştir. O vatan ve (milletinin lbu felaketi karşısında, müs
tevlileri sanatkar ruhunun en coşkun ve heyecanlı tav
riyle tel'in etmeği mukaddes bir vazife bilmiştir. Akif'in 
medeniyet hakkındaki sözleri ıbu kadar vazıhken ve sebe
bı de ortada bulunurken, ona medeniyet düşmanıdır de
mek; en hafif ifadeyle idraksizlik, anlayışsızlık ve hüsnü
niyetsizlik olur. Fikir ve anlayış sahibi gerçek münev
verlerden şüphesiz böyle bir hareket beklenemez.  

Akif ; Balkan Harbi'nde, Çanakkale ve İstiklal savaş
larında bize saldıran emperyalist garbi, şu mısralarla tav
sif etmişse, herhalde hiç de ıfena \bir şey yapmış değildir; 
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Azıcık kurcala topraklan, seyret ne çıkar : 

Dipçik altında ezihniş parçalanmış kafalar! 

Bereden reng-i hüviyy.etleri uçmuş yüzler! 

Kim bilir hangi şenaatle oyuhnuş gözler! 

«Medeniyyet» denilen vahşete lanetler eder 

Nice yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler! 

(Hakıkm Sesleri, II, s. 198) 

Tiiküriin milleti alçakça vura!.ı darbelere! 

Tiikürün onlara alkış dağıtan kahbelere! 

Tükürün Ehl-i Salibin o hayasız yüzüne! 

Tükürün onların asla güvenilmez sözüne! 

«Medeniyyet» denilen maskara mahluku görün : 

Tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürfuı! 

(Ha:kkın Sesleri, II, s. 199) 

Nerde - gösterdiği vahşetle «hu, bir Avnıpalı» 

Dedirir - yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi 

Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi! 

Ah o yirminci asır yokmu, o mahluk-ı asil 

Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkiyle sefil, 

Kustu Mehınedciğin aylarca durup karşısına; 

Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. 

Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz.�, 

«Medeniyet» denilen kahbe, hakikat yüzsüz. 

(Asım; Çanakkale Şeıhidleri, s. 425)  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imam boğar, 

«Medeniyyet» denilen tek dişi kahnış canavar? 

( İstiklal Marşı) 



Akif, daima tırnak içine aldığı «medeniyet» kelime
si ile, iBatı emparyalizmini kasdediyor. Onun kaleminde 
«medeniyet» müstevli, saldırgan, insaniyetsiz, zalim Avru
pa karşılığı hususi bir mana ,ifade etmektedir. Bir keli
meye, gerçek anlamı dışında hususi bir mana vermek, ede
biyatta bir sanattır. Buna mecazı mürsel denir. Edebi sö
zün ne olduğunu bilmeyenler ancaık, «Medeniyyet dı�nilen 
tek dişi kalmış canavar» mısramdan idolayı O'na mede
niyet düşmanı �diyebilirler. Akif'e medeniyet düşmanlığı 
isnad etmek, bilgisizlik ve anlayışsızlık eseri değilse, mu
hakkak kötü niyet ve hususi bir maksattan ileri geliyor
dur. 

Tasvir Gazetesi, 27 Aralık 1946; Tanrıdağ Dergisi, 

sayı :  7, 27 Şubat 1951 
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AKİF VE YENİLİK HAREKETLERİ 

Akif'e gericilik isnad etmek yanlışların yanlışıdır. 
Milletimizin her sahada en ileri seviyede olmasını, asırla
rın veııdiği \uykudan silkinip kalkmasını, yirminci yüzyılın 
ilim, fen, sanat yüksekliğine erişmesini herkesten fazla is
teyen, bir ömür boyunca bu hususu eserlerinde dile geti
ren O' dur. Din anlayışı ise yalnız kendi zamanına göre 
değil, bugüne göre de çok ileri bir derecedeydi. 

Akif hiçbir (zaman yenilik !hareketlerine karşı düş
manlrk göstermemiştir. Bilakis yeniliğe düşman olan hal
kı takbih ettiğini, suçlandırdığını görüyoruz : 

Görenek neyse, onun hükmüne münkad olarak; 
Garbin efkarını, asarım düşman tanımak; 
Yenilik namına vahy inse kabul ,eylememek. 
Şöyle dursun o teceddüd ki dışardan gelecek. 
Kendi milliyetinin, kendi muhitinde doğan, 
Yerli, hem haklı teceddüdlere hatta udvan. 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 181 - 182) 

Aslında yeniliksever '.olan Akif'in bu hususta riayet 
ettiği bazı prensipler vardır. Mesela Avrupa'nın ilim, fen 
ve sanatlarını almağı şiddetle .arzu ettiği halde, onların 
her şeyini taklid etmeği hiç de aklı almaz : 
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Ne yapsa Avrupa: bizlere asi olan hareket : 
«O halde biz dahi yaptık! » deyip hemen taklid. 
Bu türlü bir yenilikten ne hayr edersin ümid? 

(Fatih Kürsüsünde, I, s. 245) 



Akif'in yenilik meselesinde, esas düsturu şudur : 
«Yeniliği iyiliğinden, hususiyle lüztimundan dolayı almak, 
eskiyi de

_ 
fenalığı sabit olduğu için atmak» (Sebil-ür-Reşad, 

c. IX, sayı : 209, s. 4) .  

Akif, mukaddesata hürmet eden ve an'anesini seven 
bir kimsedir. O'nun bu gelenekçiliği ile yenilik severliği 
hiçbir zaman lbirıbirine muarız olmamıştır. Bu !hususta 
şu fıkrayı anlatırmış : 

. · 

«Bk İngilize sormuşlar : Bu kadar an'anecl olduğu
nuz halde nasıl terakki · ettiniz? hıgiliz cevap vermiş : 
Biz de en yeni an'ane altı yüz seneliktir, ve en eski te
oeddüd altı saatlik.» (Mitlhat Cemal, Mehmed Akif, ıs. 255 ) 

Akif geleneğe derin ibir saygı ile son derece bağlı ol
duğu halde, göreneğe şiddetli şekilde !çatmış, cephe almış
tır. Bu aleyhdarlık şu mısralarda güzelce ifade edilmekte

dir : 

Çinde, Mançuryada din bir görenek, başka değil, 

Müslüman unsuru gayet geri, gayet cahil . 

... Görenek hem yalınız Çin'dıe mi salgın? Nenle! 

Hep musab aleın-i İslam o devasız derde . 
... Dinleyin her birinin rôhunu : mutlak gelecek, 

«Böyle gördük dedemizden! »  sesi titrek, titrek . 

... «Böyle gördük dedemizden!» diye imıilıl411 
Boylayan bir sürü milletlerin olsun hali 
ibret olmaz bi7.e, her gün okuruz ezber de! 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 169) 

Şair bütün eserlerinde daima hurafelere, !batıl inanış

lara, taassuba çatmış, bunlarla alay etmiş, bunları kötü
leıniştir : 
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O rasadhane-i dünya, o Semerkand hile; 

Öyle dalmış ki hurafata. O mAzisiyle 

Ay tululınuş. «Kovalım şeytanı kalkın!»  diyerek 

Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek! 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 167) 

«Çalış» dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun, 

Onun hesabına bir çok hurafe uydurdun! 

Sonunda bir de «tevekkül» sokuşturup araya, 

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. 

(Fatih Kürsüsünde, s. 268) 

Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar, 

Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar ... 

Ataletin o mülevves teressübatı bütün! 

Nümune işte biziz ... Görmek isteyen görsün! 

(Fatilh Küıısüsünde, s. 2()5 ) 

Ya taassublan? IDç sorma nasıl maskaraca? 

O, uzun hırkasının yenleri yerlerde, hoca, 

Hem bakarsın eşi yok dini taaddisinde. 

Hem ne söylersen olur dini hemen rencide! 

Milletin hayri için her ne düşünsen : bid'at; 

Şer'i tağyir ile terzil ise : -haşa- sünnet! 

Ne Hudadan sıkılırlar, ne de: Peygamberden. 

(rSüleyrnaniye Kürsüsünde, s. 168)  

Tevekkül ve kadere yanlış mana verildiğini belirten 
şair, İslamiyetin öz kaynağına uygun olmayan şekilde 
anlaşıldığını ileri sürmektedir : 
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Çünkü biz bilmiyoruz dini; Evet, bilseydik, 

çare yok gösteremezdik bu kadar sersemlik . 

.•• .Lafzı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur'anın; 

Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mananın : 

Ya açar Nazm-ı Celilin, bakanz yaprağına; 

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. 
İnmemiştir bele Kur'an, bunu hakkiyle bilin, 

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için! 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s .  169) 

Akif, «beşer dini, hayat dini» sözleriyle vasıflandır
dığı İslamiyetin insanlıkla <beraıber yürümesi gereıktiğini 
ileri sürmüştür. Fakat, dinin bugünkü ihtiyaçlarını, yedi 
yüz yıllık fıkııh eseriyle karşılamak .imkansızdır. İlhamı 
doğrudan �oğruya Kur'an'dan alı:p çağımızın anlayışiyle 
birleştirmek şarttır : 

Yedi yüz yıllık eserlerle bu dinin haJa 

ihtiyacatını kahil mi telafi? Asla. 

Doğrudan doğruya Kur'andan alıp ilhamı, 

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı . 

... Ölüler dini değil, sen de bilirsin ki, bu din; 

Diri doğmuş, duracak dipdiri, durdukça zemin. 

Neye israf edelim bir sürü iknaiyyat? 

Hooa, madem ki bu din : din-i beşer, din-i hayat, 

Beşerin Hakka refik olmak için vicdanı, 

Beşeriyyetle beraber yiiriimek:tir şanı, 

Yürümez dersen eğer, ruhu gider aslamm; 

O yürür, sen yürümezsen, ne olur encamın? 

(Asım, s. 418)  
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Yeniliği isteyen, dinin asrın ihtiyaçlarına göre düzen
lenmesine inanan Mehmed Akif, o devirdeki medreselerin 
zayıflığını okunan mmlerin bir işe yaramadığını, din 
adamlarının bir çoğunun bilgisiz olduğuİıu söylüyor : 

Bu ilimsiz hocalardan, bu beyinsizterdıen 
Çekecek memleketin hali ne olmaz? Düşünün! 
Sayısız medrese var gerçi Buhara' da bugün ..• 
Okunandan ne haber? On para etmez fenler, 
Ne bu dünyada soran var, iıe de ukbada geçer! 

(Süleymaniıye Kürsüsünde, 1s. 168) 

Hele ilmiyye bayağdan da aşağ bir turşu! 
Bab-ı fetva denilen daire ümmi koğuşu. 
Ana karnında icazetlidir, ecdada çeker; 
Yürüsün, bir de sarık, al sana kadi asker! 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 163 ) 

Bakın mücahid olan garba şimdi bir kerre : 

Havaya hülon ediyor, kani olmuyor da yere. 
Dönün de atıl olan Şarkı seyredin : ne geri, 
Yakında kalmıyacak yer yüzünde belki yeri! 

(Fa:tiJh Kürsüsünde, s. 264) 

«Tevakkufun» yeri yoktur hayat-ı millette. 
Sükun belirdi mi bir millethı hayatında, 
Kalır senin gibi zillet, esaret rutında. 

(Fatih Kürsüsünde, s. 266) 

Müsbet ilıne inanan, ilim, fen ve sanatın millet kal
kınmasındaki rolünü �yice kavrayan Mehmed Akif, yirmin
ci asrı «ilimler asrı» diye adlandırır. Gençleri batıya ilim 
pınarlarına koşmaya davet eden şair, bir an önce üç asır-
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lık ilim kaybının telafi edilmesini ister. İlkokulların mil
let [hayatındaki büyük önemini en geniş şekilde belirten, 
bütün işlerin başının maarif olduğunu söyleyen de odur. 
Bilgiyi, uyanıklığı bu kadar içten isteyen �ir kimseye na
sıl gerici denebilir? 

Yukarıdan iberi, bilhassa bol örnekler almak suretiyle 
vesikalandırmak istediğim düşünce ve görüşlerinden an
laşılacağı üzere Akif; yenilik isteyen; göreneğe, taassup 
ve hurafeye, hatıl inanışa düşman 'bir kimsedir. İlme 
inanan, dinin yirminci asrın anlayışı ile iberaber yürümesi 
lüzumunu ortaya koyan, ileri ve yeni kafalı din adam
larına ihtiyacımızı belirten bir fikir adamıdır. Böyle bir 
şahsın irticayla, gericilikle ne ilgisi olabilir? Rahmetli şa
ir, ilim konusunda bugün bile çoğumuzdan, hele kendisine 
geri diyenlerden fersah fersah ileridedir. Batıdaki ilmi 
gelişmeyi, terakkiyi çok yakından takip eden Akif, yakın 
bir gelecekte atom enerjisi elde edileceğini, .şaşılacak bir 
sezişle daha ta kırk yıl önceden görebilmiştir. 1919'da yaz
dığı Asım'ın ıson kısmında aynen şöyle diyor : 

Sen geçenlerde demiştin ki : «yazık hala biz, 

Dünkü ilmin hile biganesiyiz, cahili�iz. 

(Asım, s .  443) 

- Namaz değil yalınız maksadım ... Bugün bir adam 

Çıkıp ta va'zedecek öğle üstü halka . . .  - Tamam 

Zamanıdır oturup, şimdi, herze dinlemenin; 

O yave-gii.ları hala, adam deyin beğenin! 

Sarıklı milletidir milletin başında bela ..• 

- Fakat umumunu birden batırmak iş değil a! 

(FatiJh Kürsüsünde, I, s. 241 )  
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Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü. 

Hadi göster bakayım şimdi de ibn-ür-Rüşd'ü? 

İbni Sina neye yok? Nerde Gazali görelim? 

Hani Seyyid gibi, Razi gibi üç beş alim? 

En büyük fazılimız : bunların asarından 
Belki on şerhe bakıp, bir kuru ma'na çıkaran . 

.... Koca ilmiyyeyi aktar da bul üç tane fakih : 

Zevk-i fıkhisi bütün, fikri açık, ruhu :cezih 

Sayısız hadise var ortada tatbik ede·cek, 

Hani bir tane usul alimi, yahu, bir tek? 

(Asım, s. 41 8 )  

Din adamlarının milleti geleceğe h:::.zırlaması gerekti
ğini ileri süren Akif; halkımızın uyanması, gerilikten kur
tulması, yenilikleri görmesi, ileri bir duruma gelmesi 
meselesini bütün eserlerinde heyecanla işlemiştir : 
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Yıllarca, •asırlarca süren uykudan artık, 

Silkin de : muhitindeki zulmetleri yak, yık 

Bir baksana Gökler uyanık, yer uyanıktır; 

Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır! 

( Hakkın Sesleri, VI, s. 2 18 )  

Ne vapurlarla tııenler sizi bidar etti ! 

Ne de topfar bu derin uykuya bir kar etti! 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s.  1 79)  

Şu bizim halkı uyandırmadadır varsa fielah; 

Hangi bir millete baksan uyanık ... Çünkü sabah. 

( Safahat I,  Köse İmam, s. 1 29)  



... Yarının ilmi nedir, halbuk1? Gayet müdhiş! 

«Maddenin kudret-i zerriyesi» uğraştığı iş. 

O yaman kudrete hakim olabilsem diyerek, 

Sarfedip durmada birçok kafa binlerce emek. 

Ona yükseldi mi artık, değişir rfıy-i zemin; 

Çünkü bir damla kömürden edecekti te'min, 

Öyle milyonla de>ğil, rui�mfüenahi kudret ... » 

İbret al kendi sözünden, aman oğlum, gayret! 

(Asım, s. 442 - 443 ) 

Zamanına göre çok ileride olan Mehmet Akif, kendi 
devrinde de iyice anlaşılamamıştır. Hurafeye, 'batıl inanı
şa, taassuba düşman olduğu için gerçek gericilerin, cahil 
"\ e  yoibazlann hücumuna uğrayan şair; dinden bahsettiği, 
gelenekçi olduğu için yan aydınlarca mürteci sayılmıştır. 
Bunlara önem vermeyen, tarizleri alayla karşılayan Akif, 
hürriyet fikrinin hazmedilemeyişi üzerinde durmuş tur. 
Fenalıkları ihtar edenlere, gösterenlere mürteci damgası 
vurulduğundan şikayet 1eden şair, \birtakım dar kafalıla
rın İstibdad'da « saye-i şahanede» deyip her şeyi yaptık
larını, Meşrutiyetten sonra ise, « saye-i hürriyette» diye
rek bildikleri gibi hareket ettiklerini, kimseyi söyletrne
d.iklerini, işlerine gelmeyenleri kötülediklerini belirtiyor : 

Kimse söyletmiyor artık bizi bak sen derde; 

«Mürıeci» damgası var şimdi bütün ellerde . 

.... Sade hürriyeti i'lan ile bir şey çıkmaz; 

Fikr-i hürriyeti hazım ettiriniz halka biraz. 

( Safahat I, Köse :İmam, s .  130) 

Hürriyet fikrinin · tamamiyle anlaşılamadığı, fikir 
hürriyetinin henüz iyice yerleşemediği memleketlerde, 
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bugün ıde birçok kimseler, hem de aydın diye ortada do
laşan, kendileriyle ayni düşünce, görüş, inanış ve kanaatte 
olmayanları gerici, ırkçı, turancı, faşist gibi sıfo tlarla it
ham etmekte, 'damgalamaktadırlar. 

Kendisine mürteci diyenlere en kuvvetli cevabı şair 

yine kendi vermiştir : 

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 ardında zağarlık yapamam, 

Hele bak namına haksızlığa ölsem tapamam. 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim; 

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. 

Adam aldırma da geç git diyıemem aldırırım. 

Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım. 

Zalimin hasmıyım amma, severim mazlfrmu, 

İrtica'ın şu sizin lehçede manası hu mu? 

(Asım, .:;. 400) 

Mehmet Akif; gerçek bir dindar, maneviyatçı, mu
kaddesatçı, geleneğe bağlı fbir fikir alamıdır. İlme, fenne 
inanan ve İslamiyetin yirminci a:snn anlayı:şiyle !bera'ber 
yürümesini isteyen bir vatanseverdir. Bu vasıfların irtica 
iJc uzaktan yakından bir ilişiği yoktur. İrtica ile muha
farnkarlık başka başka şeylerdir. Bu meseleled bilmeyen
ler ancak Akif'e geri diyebilirler. Gerçekte ise şair ye
niyi ve ileriyi herkesten iyi anlamıştır. 
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AİLE, KADIN, İZDİVAÇ 

Mehmet Akif, aile hayatının saadetini, bu alemin 
safa ve zevkini en )güzel şekilde anlata.n ibir şairdir. «Ma
halle !Kahvesi» adlı manzumesinde bunun akislerini şu 
mısralarda görmekteyiz : 

«Hayat-ı aile» isminde bir maişet var; 
Saadet ancak odur ... dense hangimiz anlar? 
Hayat-ı aile diinyada en safalı hayat, 
Fakat o alemi bizler tanır mıyız? Heyhat! 
sabahleyin dolaşıp bir kmmtca hizmetle; 
Evinde akşam otursan kemal-i izzetle 
Karın, çocukların, annen, baban, kimin varsa, 
Dolaşsalar; seni kat kat bu haleler sarsa; 
Saray-ı cenneti yurdunda görsen olmaz mı? 
İçinde his taşıyan kalb için bu zevk az mı? 
Karın nedime-i riihun, çocukların ruhun; 
Anan, baban birer ağôş-i iltica-yı masun . 
... Ne var şu kahvede bilmem ki sığınıyorsun eve? 

(Safahat ı, s. 1 19 - 1 20) 

Zevceyi yukarıdaki mısralarda «ruh arırndaşı» ve 
«Gölgeler» de bulunan bir kıt' asında «haya': arkadaşı» 
olarak vasıflandıran şair; bazı kimselerin kadın telakki
sinin kötülüğünü bir ayyaş ve kahve müdavimi ağzından 
şu sözlerle belirtmekte ve bunu ayıplamakt:ıdır : 

Kadın lakırdısı girmez kulağıma zati benim. 
Senin karım dediğin adeta pabuç gibidir : 

Biraz vakit taşınır, sonradan değiştiıilir. 

(Safahat 1, Meyhane, s .  42) 
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Uf anlamaz dişi mahlOlru, durma sen uğraş. 
- Kim uğraşır a babam, bunca yıllık ıehlim ilren, 
Adam hesabına koymam bizim köroğlunu ben. 

(Safahat I, Mahalle Kahvesi, s .  125) 

Boşanmanın şiddetle )aleyhinde olan şair, peygambe
rimizin «dünyada bir boşanma oldu mu, gökler titrer» 
hadisini zikrederek bir sözle kadın boşamak isteyenlere 
karşı sert hücumlara geçiyor : 

Müslümanlıkta şeriat bunu emretmiş imiş : 
Hem alır, hem de boşamıış; ne kadar sade bir iş! 
Kan tatliki için bak ne diyor peygamber : 
«Bir talak oldu mu dünyada, sema1ar titrer!» 

( Safahat, Köse İmam, s .  128) 

Boşanma meselesine karşı olan düşüncelerini ve 

umumiyetle kadın ve aile hakkındaki görüşlerini, kadının 
ailedeki yerinin ne olması gerektiğini açıkladığı «Köse 
İmam» manzumesinde Akif, imama şunları söyletmekte
dir : 

«Gel nikah kıy» demesinler diye hazan kaçarım. .. 
... Bu neden? Çünkü nikahın sonu eı; geç boşamak, 
Yahut akşamki gelenler gibi hır gür yaşamak, 
Düğün olsaydı ne ala idi tek bir perde; 
Ayrılık faslı da var sonra bwıwı, mahkemede; 

Kadına dayak atmanın !münasebetsizliğini şair, yine 
«Köse İmam» da dile getiriyor : 
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Size haltelme düşer •.. Dövmüş isem, kendi karım. 
Keyfim ister döverim, sen diyemezsin : «Dövme.» 
Bu tecavüz sayılır, doğrusu haysiyyctime ... 
- Hangi baysiyyetin oğlum? O da v·armış desene. 



Birden fazla kadınla evlenmenin ( taaddüdat-ı zev
cat'ın) da aleyhinde olan Akif, bunun şer'an ancak istis
nai şartlarla mümkün olabileceğini açıklar. Altmış beş 
yaşını aşmış emekli bir paşanın, kaşarlanmış bir Rum 
sofracı kızını kansının üstüne nikahlamasım, mal ve mül
künü ona ferağ etmesini Asım adlı eserinde ( s. 37 1 - 379) 
alaycı bir üslupla anlatan şair; bu konudaki düşüncelerini 
«Köse İmam» manzumesinde şöylece ifade etmektedir : 

.•• Anmıa da yaptın! Ya şeriat ne için 

Bize evlenmeyi ta dörde kadar emr etsin? 

iki alsam ne çıkar saye-t hürrlyyette? 

... Vakıa hazan olur, dörde kadar evlenilir ... 

Bu kimin harcı, a sersem, hele bir kıerre düşün! 
Tek kadın çok sana emsal olan erkekler için. 

Hani servet? Hani sıhhat? Ne ararsan meflrud, 

Tamtakır bir kese var ortada, bir sıska vüoud! 

Aile içerisindeki geçimsizliğin, boşanmahrın, birden 
fazla kadın almanın fenalıklarını «Köse İmam» manzume
sinde kuvvetli bir şekilde işleyen Akif, şu sonuca varıyor : 

Dinledin, gördün a oğlum, ne bozuk terbiyemiz! 

Ne yapıp yapmalı, hısıanlığı öğretmeliyiz. 
Şu bizim halkı uyandınnadadır varsa felah; 

Hangi bir millete baksan uyanık ... Çünkü sabah . 
.... Bu cehalet yürümez, arsa bakın : asr-ı ulfim! 

Başlasın terbiyemiz ailelerden, oğlum. 

Halkın uyanmasını , terbiyenin aileden başlamasını 
ileri süren şair, kapalı, muhafazakar öileden açık, çıplak 
aileye geçilmesini hoş karşılamaz . Böyle bir inkılabın doğ
ru vlmadığı kanaatindedir : 
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'Biz ki her mevcudu yıktık, gayesiz bir fikr ile, 
Yıkmadık bir şey bıraktık .. .  Sade bir şey Aile. 
Hangi bir lbünyanı mahvettik te Islah eyledik? 
İşte viran memleket! Her yer delik, her yer deşik! 
Bunların tamiri kabil. Olsa ciddiyet, sebat. 
Lakin Allah etmesin, bir düşse şayed ailat, 
En kıavi kollarla hatta kallmmaz imkam yok. 
. . •  «Aili bir inkılab olsun!»  diyen me'yil.s olur . 
... Çünkü «çıplak» Jnkılabatın rezalettir sonu .. 

(Hakkın Sesleri VIII, s. 225 - 226) 

Kadındaki çocuk şefkati ve fazla duygululuk üzerin
de duran Akiıf (Safahat I ,  Selma, s. 57-58) , bizim kadın
larımızı, «Berlin Hatıraları» manzumesinde (s. 343 ) ,  «Ne 
hisli validelerdir bizim kadınlarımız» mısraı ile övmekte
dir. 

Kadınlara karşı davranışta, onların yardımına koş
manın en (başta gelen vazife olduğunu belirten şair; ihti
yarlar, kadınlar 'Ve çocuklar olmak üzere üç sınıf halka 
içinin parçalandığını, bunlara merhamet, güler yüz, iyi 
muamele göstermek gerektiğini söylüyor : 

Üç sınıf halka içim parçalanır, hem ne kadar! 
İhtiyarlar, karılar, bir de Iruçükler; bunlar 
Merhamet görmeli, yüz gönneli insanlardan; 
Yoksa insanlığı bilmem nasıl anlar insan? 

(Safahat 1, Köse İmam, s. 130) 

Kadına �ile içerisinde ve cemiyette saygılı bir yer ve
rilmesini isteyen, boşanmanın ve ibirden fazla kadınla 
evlenmenin aleyhinde olan, terbiyenin yaşanılan asra uy
gun şekilde aileden başlamasını ileri süren Mehmet Akif; 
kadın, aile ve izdivaç konularında zamanından bir hayli 
ileri olan düşünce ve görüşlere saıhip bir şair ve fikir ada
mıdır. 
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AKİF'E GÖRE CEMİYETİMİZİN 
GERİLEME SEBEPLERİ, KALKINMA ÇARELERİ 

Mehmet Akif, bütün eserlerinde cemiyet meseleleri
ni ele almıştır. Daha Safahat'ın ilk cildinden itibaren geri
liğimizin, çöküntümüzün \sebepleri, amilleri üzerinde du
ran şair, kalkınmamızın, ileri ıve yüksek bir 'duruma ulaş
mamızın çare ve yollarını aramış, tedbirlerini düşünmüş· 
tür. Gerilememizin sebeplerini didikler, kusurlarımızı bu· 
lup çıkarırken, bunlardan kurtuluş imkanlarını da gös
termeğe çalışan Akif'in gayesi, milletimizi en ileri ve en 
yüksek bir seviyeye erişmiş ıgörmekti. Bu meseleler üze
rindeki düşüncelerini, bir bütün olarak, bu iki ana çizgi et
rafında şöylece sıralayabiliriz : 

kkif'in cemiyetimizde müşahede ettiği esas nokta, 
her sahada kendini gösteren geriliktir. Ticaret, sanayi yok; 
ziraat pek :.iptidai memleket harap, (bakımsız halde. Halk 
sefil ve müptezel bir !hayat sürüyor . .  Bütün ·bunlara sebep 
uyanık olmama ve cehaleıttıir. Afılfrk bozukluğu ve atalet 
gibi · diğer amilleri de doğuran bunlardır. Halkın azme hiç 
niyeti yok, ye's girdabına ıdüşmüş ; etrafını görmez, şaşkın 
bir vaziyette, gaflet içinde. Millet lbir birlik arzetmiyor. 
Her biri bir türlü düşünen çeşitli zümreler türemiş.  Halkla 
mütefekkir ve aydın tabaka arasındaki uçurum ise müt
hiş. (Halk görenekten başka birşey tanımıyor; her türlü 
yeniliğe düşman. Hiç çalışmıyor; kader ve tevekkülü yan
lış anlamış. Bütün işini - esbabına sarılmadan - Allaha ha
vale edip, kendisi kahvehane peykelerinde ömür geçiriyor. 
Mütefekkir tabaka ise yeniliği nasıl göstereceğini !kestire· 
memiş, yanlış bir yol takip ediyor. Memleketin istiklalini 

19 



sağlayacak yeni nesil, hiç de !İYİ yetiştirilmiyor. Beşikten 
itibaren yanlış terbiye veriliyor. Küçük yaşta kafası uma
cı masalları ve hurafelerle dolduruluyor. Gençler nevmit 
ve ürkek, hayatı anlamamış . .  Zaten doğduğu günden beri 
kendisine kimse mücadele ruhu aşılamamış, bilakis ye's 
telkin edilmiş . 

Yüksek mektepler mütehassıs yetiştiremiyor. Her iş 
için Avrupa'dan adam celbediyoruz . Hele müspet ilimler 
sahasında tek alim bile mevcut değil. �irtakım taklitçi ve 
nazariyata boğulmuş yarım mütefenninler meydanı ralmış.  
İlim muhiti teşekkül etmemiş. Nasıl etsin ki, ilim ve fen
ni halk her fesadın başı zannediyor. 

Ahlak alabildiğine düşmüş. İş başındakilerin etrafı
nı dalkavuk, rezil, edepsiz adamlar almış. Hayat lüzumun
dan fazla ·seviliyor. Şahsi menfaat herşeyden üstün tutu
luyor. Gayretsizlik, hissizlik, lakaytlık; vatan ve memle
ket meselelerinde duygusuzluk, hamiyetsizlik şiar edinil
miş. Nemelazımcılık ve vazife hissine biganelik herşeye 
hakim. Yalancılık riya, inhina, şaklabanlık makbul ha
reketler arasına girmiş. 

Ordu dahili isyanlarla yorulmuş, yıpranmış halde. 
Memleketi mektepler, fabrikalar, ticarethaneler süsleye
ceği yerde kahvehaneler, meyhaneler istila etmiş . Bütün 
bu feci durumun sebebi şu iki kelimenin ifade ettiği mef
humlar içinde bulunabilir : Faziletsizlik, marifetsizlik. 

Akif'e göre, cemiyetimizi kalkındırmak, bulunduğu 
aşağı dereceden en yüksek dereceye çıkarmak için yapı
lacak ilk iş halkı asırlarca süren uzun uykudan uyandır
maktır. Uyandıktan ve milli birlik teşekkül ettikten son
ra ye'si yeneceğiz, azmedeceğiz, çalışacağız. Çalışmayı 
milletçe ve bir noktaya müteveccihen yapacağız ;  bütün 
milletin alnından ter boşanacak . 
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Cehalet yenilecek. Asrın ilimlerine ehemmiyet veri
lecek. Üç asırlık kayıp telafi edilrneğe çalışılacak. İlim 
muhitinin teşekkülü için gereken hürmet ve sükun hazır
lanacak. Bilhassa ileri bir cemiyet haline gelmede en 
esaslı rolü oynayacak ilk mekteplere büyük ilgi gösterile
cek. Fen ıve sanatta Avrupa'ya yetişebilecek duruma gele
ceğiz. 

Maddi sahada böyle ilerlemeler kaydederken, mane
vi sahada da yüksek ahlaklı bir millet olacağız. Özü sözü 
sağlam, faziletli, merhamelli, mert, dürüst, vazifeperver, 
hamiyetli insanlardan mürekkep yüksek vasıflı bir insan 
cemiyeti halini alacağız. Zenginler memleket ve millet me
selelerinde lakayt kalamıyacaklar. 

Mütefekkirle halk larasındaki uçurum kapanacak. 
Mütefekkirler halka tutula'bilecek bir yol gösterecekler. 

Milletin kendi umumi ruhundan kopan «mahiyet» i takdir 
ederek, taklidi olmıyan ve başka bir milletin izinden git
meyen bir )kalkınma prensibi bulacaklar. !Bu prensibin 
tatbikinde köke, milletin mazisine dikkat edilecek, kendi 
kendinden aşı yapılacak ve iş ehline bırakılacak. Avrupa 
medeniyetini alırken yüzümüzü onların ilim ve fennine, 
tekniğine, sanatına çevireceğiz. Garbın herşeyini almıya
cağız. Moda halinde gelen seyyieler gümrüklerde kalacak. 
Avrupalılaşırken bizden da!J:ıa önce Asya medeniyeti dai
resinden, Avrupa medeniyeti çevresine milli benliğini kay
betmeden giren Japonları göz !önünde tutacağız. 

Milletimizin bu hamlesini hazırlayacak gençliği Akif 
şu vasıflarla anlatıyor : «İmanlı, sağlam !Vücutlu, ahlaklı, 
hassas, irfan sahibi, müSıbet ilimlerle mücehhez bir genç
lik. Bu gençlik Avrupa'da tahsil görecek; 1oranın ilim, fen 
ve sanatını öğrenip :yurda taşıyarak üç yüz senelik mm 
kaybını kapatacak. Biz fazileti, son yüzyılların yürüyen il
rnile birleştirememişiz. Esasen faziletten de cüda düşmüş 
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-sayılabiliriz. Fakat zayıf da olsa, kökü eski devirlere uzan

<lığı için temelli lolan mevcut «fazilet» i, gençliğin Avrupa' 
dan getireceği «marifet» · le ibirleştirecek ve böylece 
yükseleceğiz. Çünkü bir milletin ilerlemesi ve yükselmesi, 
ikbal ve saadeti için yalnız iki kudret vardır : .Fazilet ve 
marifet. Bunlar teker teker bulunursa bir kıymet ifade 
etmezler; birlikte ve birbirini besler vaziyette, kaynaşmış 
bulunmaları gerekir.» 

İşte Mehmet Akif'in gayesi, milletimizi fazilet ve ma
rifete sahip, ileri ve yüksek seviyede bir insan topluluğu 
,-olarak görebilmekti. 



İ K İ N C i Bö L ü M 

A K İ F ' i n  F İ K İ R L E R İ  
(M E T İ N L E R) 

Sahipsiz olan memleketin batması haktır; 
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. 

I. CEMİYETİMİZİN
.
GERİLİGİ GERİLİK SEBEPLERİ 

VE fviİLLi iFELAKETLERİN AMİLLERİ 

1 - Uyanık olmama 
Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık, 
Silkin de: muhitindeki zulmetleri yak, yık! 
Bir baksana : gökler uyanık, yer uyanıktır; 
Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır! 

( Hakkın Sesleri, VI, 218 )  
2 - İlimsizlik, cehalet 

Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet . . .  
Ey derd-i cehalet, sana düşmekle bu millet, 
Bir hale geti�din ki : ne din kaldı, ne namus! 

. (Hakkın Sesleri, s. 218) 

Bütün içtimaiyyun arıyorlar, tarıyorlar, bizim inhi
tatımızı, inkırazımızı hep irfansızlığımızda ilimsiz
liğimizde buluyorlar. 

(Sebil-tir-Reşad, C :  IX, sayı : 231 . 
Mev'ize, s :  393) 

C*l  Metinler; Safaihat'ın Ömer Rıza Doğrul tarafından hazırlan

� olan - yeni harflerle basılmış - beşinci basımından alın

mış ve mevcut bazı yanlışlar da düzeltilmiştir. 
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Felaketin başı, hiç şüphe yok, cehaletimiz; 
'Bu derde çare bulunmaz - ne ıolsa - mektebsiz. 

(Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s .  281 )  

a) Birtakım adamların sakat düşünceleri ve yersiz te
lişlan 
- Çocuğu, ha mektebe veııdim, ha vermedi.mdi dıi
ye, Sokak sokak geziyor . . 

- Koymuyor mu medreseye? 
- Koyar 'mı ·hiç? Araıbi şimdi kim okur artık? 
- Evet, gavurcaya düştük de sanki iş yaptık! 
- Binaya üç sene gittimdi hey zamanlar hey! 
İlim de \kalmadı... · 

- Zaten ne kaldı? Hiç bir şey. 
Mahalle mektebi lazımdır eski yolda bize; 
Sülüs, nesih bdtiyor yoksa hepsi.. keyfinize! 
- On üç yaşında idim aldığım zaman ketebe; 
Geçende .sen ne bilirsin? Demez mi bir züppe? 
Dedim, oğlan seni gel ben bir imtihan edeyim. 
Otur da yap bakalım şöyle bir kıyam temmim. 
- Nasıl becerdi mi? 

- Kaabil mi! Ralbbiyessiri ben, 
Tamam beş ayda değiştimdi ·kalfamız sağken. 

(Safahat 1, Mahalle Ka!hvesi, s. 124) 

h )  Halkın fenni her fesadın başı zannetmesi 
Mütefekkir geçinenlerdeki taşkınlıktan, 
Geldi efkar-ı umumiyyeye mühlik bir zan : 
«Bu fesadın başı hep fen okumaktır» dediler; 
Onu mahv etmeğe lkalkıştılar artık bu ısefer. 
Neye ilmin adı yok koskoca millette buıgün? 
Çünkü efkar-ı umumiyye aleyhinde bütün; 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 182) 



c)  Okunan ilimler değersiz, asrın illmlerl bilinmiyor 
Sayısız medrese var gerçi Buharada bugün . .  
Okunandan ne haber? On para etmez 'fenler, 
Ne bu dünyada soraın var, ne de ukbada geçer! 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 168) 

ç) Miisbet ilimler sahasında tek alim yok 

Asr-ı hazırda geçen �enlere sahih denecek, 
Bir adam var mı yetişmiş, içinizden, bir tek? 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 182) 

d )  Taklitçi ve nazariyata boğıu1an yarım fen adanılan 
Mütefennin tanılan ;üç kişinin �ıymeti de, 
Münhasır anlamadan, dinlemeden taklide. 
Kim mesaisini bir gayeye vardırdı, hani? 
Gösterin tpaye-i taıhkike taali edeni? 
Nazariyyata boğulmakla geçen ömre yazık; 
Ameli kıymetidir kıymeti ilmin artık. 
Bu hakikatleri lakin kim okur, kim dinler? 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 1 82-183) 

e )  İlim için isteksizlik ve sıkıntıya katlanrnayış 
Zavallı mille1ıin idraki tarmar olalı : 

Muhit-i ilme giren yok, diyar-ı fen kapalı; 
Sanayiin adı batmış, ticaret öylesine, 
Ziraat olsa da ... Adem Nebi usulü yine! 
Hülasa, !hepsi çalışmak, yorulmak isteyecek. 
Fakat çalışmak için önce şart olan : istek. 
O yoksa, hangi vesileyle biz ilerliyelim? 
Sıkıntısız mütefennin, üzüntüsüz alim, 
Ne tatlı şey! Buna bir çare yc>k mu? .. .  

(Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s .  276) 
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f) İliınd� llıtlsasa ve iş bölümüne ehemmiyet venneme 
Sokarsa burnunu herkes düşünmeden her işe; 
Kalır ,5elamet-i milliyyemiz öbür gelişe! 
Neden vezaifi taksime hiç yanaşmıyoruz? 
Olursa bir kişinin 11.mltuğunda on karpuz, 
Öbür gelişte de mümkün değil selametimiz ! 
Yazık, yazık ki 'bu yüzden bütün felaketimiz. 
İşin recülleri kimlerse çıksın orta yere; 
Ne var, ne yok, bilelim hiç değilse bir kerre. 
Sabahleyin mütefelsif, ikindi üstü fakih; 
Sular karardı mı pek yosma bir edib-i nezih; 
Yarın /müverrih, öbür gün siyas�tin kurdu; 
Bakarsın ertesi gün içtihada pey vurdu! . . . 
Hülasa bukalemun fıtraıtında züppelerin 
Elinde maskara olduk .. Deyin de hükmü verin! 

(Fatih kürsüsünde, Vaiz kürsüde, s. 277 - 278) 

g) Maarifin müstehlik oluşu 

Hesap edilse : cehalet kadar çıkar mühlik, 
Maarif oldu mu bir yerde sade müstehlik. 

Ulum-ı hazıradan beklenen menafi'dir. 

Demek, birincisi ilmin : hayata nafidir. 
O halde bizdekiler sadre hiç değil, şafi. 
Fünun-ı müsibeteden istifademiz menfi; 

(Bedin Hatıraları, s. 346) 

3 - Tefrika (Millet içerisinde ayrılık) 
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Nedir bu tefrika yahu! Utanmıyor musunuz? 
Geçen fecayia hala inanmıyor musunuz? 
Gömülmek istemeyenler boyunca lhüsrana; 
Nifakı gömmeli artrk mezar-ı nisyana. 

(Fatih Kürsüsünde , Vaiz Kürsüde, s. 283) 



• 

, 

Sen! ben !  desin efrad, aradan vahdeti kaldır; 
Milletler için işte kıyamet o zamandır. 

Vahdetten ıeser yok bir avuç halkın içinde! 
Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet; 
Hala mı boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezalet! 

( Gölgeler, Hala mı Boğuşmak, s. 461-462) 

Şirazesi kopmuş gibi, manzume-i iman, 
Yapraıkları yırtık, sürünür, yerde, .perişan. 
«Vahdet» mi şiariydi? Görün şimdi gelin de : 
Her parçası ibir mel'aıbe eyyamın elinde! 
Tarihine mev'ud-i ezelken «ebediyyet», 
Ey tefrika zehriyle şaşırmış giden ümmet! 

(Gölgeler; Vahdet, s. 487) 
4 - Atalet ( Durgunluk) 

Bakın ·'rnücahid olan Garba şimdi bir kerre : 
Havaya hükm ediyor, kaanıi olmuyor da yere. 
Dönün de atıl olan Şarkı seyredin; ne geri 
Yakında kalmıyaca:k yer yüzünde belki yeri! 

(Fatih kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s. 264) 

«İşitmedim» diyemezsin; işittin elbette : 
«Tevakkufun yeri yoktur haya:t-ı millette.» 
Sükfuı belirdi mi bir milletin hayatında; 
Kalır senin gibi zillet, esaret altında. 
Nedir bu meskenetin, sen de bir kımıldasana! 
Niçin kımıldarnıyorsun? Niçin? Ne oldu sana? 

(Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s. 266) 

Ey koca Şark, ey ebedi meskenet! 
Sen de kımıldanmağa bir niyyet et. 
Korkuyorum Garbın elinde yarın, 
Kalmıyacak çekmediğin mel'anet. 

(Hatıralar; Uyan, s. 304) 
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Madem ki didinmez, edemez uğraşamazsın; 
iksir-i beka içsen, emin ol, yaşamazsın. 

Bir parça kımıldan, diyorum, mahvolacaksın ! 

Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz; 
Davranmayacak kimse ·bu meydana atılmaz. 
Müstakbeli bul, sen de koşanlarla bir ol da; 

(Gölgeler, Azimden Sonra Tevekkül, s. 469-470) 

5 - Ye's, azmi bırakmak 

Ye's öyle bataktır ki : düşersen boğulursun. 
Ümmide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun! 
Me'yus olanın ruhunu, vicdanını bağlar 

Lanetleme bir ukde-i hatır ki : çözülmez . . .  
En korkulu cani gibi ye'sin yüzü gülmez! 

Hüsrana rıza verme .. .  Çalış . . . Azmi bırakma; 

Yok yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır! 
«İŞ bitti. . .  Sebatın sonu yoktur! » deme; yılma. 
Ey millet-i merhume, sakın ye'se ıkapılma. 

(Hakkın sesleri; iV, s. 209 - 2 10) 

Lakin, hani bir nefhası yok sen de ümidin ! 
«Ölmüş» mü dedin? Ah onu öldürmeli miydin? 
Hakkın ezeli fecri boğulmazdı, a zalim, 
Ferdaların artık göreceksin ki ne muzlim! 
Onsuz yürürüm dersen, emin ol ki yürünmez. 

(Gölgeler, Yeis Yok, s .  465) 



Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak . . .  
Bilmem ki,  ölüm var mıdır ondan daha alçak! 

Alemde ziya kalmasa, halk etmelisin, halk! 
Ey elleri böğründe yatan, şaşkın aciam, kalk! 
Herkes gibi dünyada henüz ·lıakk-ı hayatın 
Varken, hani herkes gib; :azminde sebatın? 

( Hakkın Sesleri ; IV, s. 209) 

6 - Marlfetsizlik ve fatlletsizlik 

Şimdi Asım, b�na müfrit de, ne ıistevsen de, 
Marifetten de cüda, Şark, faziletten de. 

(Asım, s. 441 ) 
7 - Ahlak bczukluğu 

0. iman hüsn-i hulkun en büyük hamisi olmuşken 
Nemiz vardır fezailden, nemiz .eksik rezailden? 
Demek : İslamın ancaık namı kalmış 

Müslümanlarda. 

( Hatıralar; VII, s. 323 ) 
a )  Görüp aldırmama 

En metin ahlakımız, yahut, görüp aldırmamak ! 
Yıktı bin mel'un :kalem namusu, bizler uymadık; 
« Susmak evladırı> deyip sustuk. .. Sanırsın 

duymadık! 

( Hakkın Sesleri; VII, s. 212 ) 

b )  Egoistlik, şahsi menfaati umuınwı menfaatinden 
(ınıilli menfaatten) üstün tutma 

Altı yüz 'bin can \gider; .milyonla iman eksilir; 
Kimseler görmez! Gören sersem de Allahtan bilir! 
Sonra, şayed şahsının incinse, hatta, bir tüyü : 
Yer yıkılmış zanneder seyreyliyen gümbürtüyü! 

( Hakkın Sesleri; VII,  s. 2212 )  
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c) Zevk, boğaz kaydı, hissizlik, saygısızlık 
Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan : 
Hey sıkılmaz ağlamazsan, bari gülmekten utan 
«His» denen devletliden olsaydı halkın behresi : 
Payitahtından bugün taşmazdı sarhoş na'resıi ! 

Burnumuzdan tuttu düşman [biz boğaz kaydındayız 
Bir bakın : hala mı hala ihtiras ardındayız! 
Saygısızlık elverir . . .  Bir parça olsun arlanın : 
Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir adanmanın! 
Davranın haykırmadan nakus-i izmihlaliniz . . .  
Öyle bir buhrana sapmıştır ki, zira, haliniz : 
Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme! 

1 ( Hatıralar iV, s. 3 1 1  - 312) 

ç) Hak tanımamak, menfaatperestlik, :ralancılık, riya 

Zulme tapmak, adli tepmek, hakka hiç aldırmamak; 

Kendi asudeyse, dünya lYansa, baş kaldırmamak; 

Ahdi nakz etmek, yalan sözden tehaşi etmemek; 

Kuvvetin meddahı olmak, aczi hiç söyletmemek; 

Mübtezel birçok merasim : inhinalar, yatmalar, 

Şaklabanlıklar, riyalar, muttasıl aldatmalar; 

Enseden arslan kesilmek, cepheden yaltak kedi... 

(Hatıralar VJ, s. 320) 

d)  Hayatı lüzumundan fazla severlik ve onun uğrunda 
her şeyi verme 

Hayata nerde görülmüş senin kadar sarılan? 

Ne kaldı vermediğin bir çürük hayatın için? 



Meramın : (ölıneyebilınek, fena değil bu karar . . .  

Fakat hayat için elzem hayatı istfükar. 

Hayat odur ki : nihayet bahası hf:ın olsun, 

Senin hayat-ı sefilia : bahay-ı namusun! 

(Fatih K'ürsüsünde, Vaiz Kürsüde, ıs. 266-267) 

e) Gayretsizlik, hi�izlik, lakaytlik 

Sanmayın; şevk-i şehadetle coşan bir kan var . . . 

Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var! 
Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarımıza! 
Tükürün : belki biraz duygu gelir anınıza! 
Tükürün ceplhe-i lakaydine Şarkın, tükürün! 
Kuşkulansın, görelim, gayreti halkın, tükürün! 

(Haklkın Sesleri; il, s. 199) 

f) Duygusuz olma 

Duygusuz olmak kadar dünyada lakin derd yok; 

Öyle salgınmış ki mel'un : kurtulan bir ferd yok! 

Kendi sağlam ... Hissi ölmüş, ruhu ölmüş milletin! 

İşte en korkuncu hüsranın, helakin, haybetin! 

(Hakkın Sesleri; s. 230) 

g) Utanmak hissinin noksanlığı 

Göster, Allahım, hu millet kurtulur, tek mu'cize : 

Bir «Utanmak hissi» ver gaib hazinenden bize! 

(Haklkın Sesfori; VI, s. 222) 
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ı) Zulm karşısında bir şey yapamamak, sade seyre 
mahkfun olmak 

Ağlasın inlesin de bir mazlfı.m, 
Olayım seyre sade /ben mahkum! 
Yalınız ben miyim fakat cani? 
Kim çıkıp «Yapmayın! »  demişti, hani? 
Sustu herkes duyunca feryadı, 
Kimsecikler !yerinden oynamadı. 

( Safahat I, İstibıdad, s. 91 ) 

i) Felaketler karşısında alakasızlık, korku ve egoistlik 

Aceb ne var? diyerek koştu önceden herkes; 
Fakat gidenlere !baktım ki kaldırıp tabanı, 
Bucak bucak kaçıyor; kaç bilir misin amanı ! 
Kısıldı karşıki evlerde mumların hepsi, 
Kısıldı sanki bütün bir mahallenin nefesi ! 

(Safahat !, İsıtilbdad, s. 88) 

- Mahallemizde de çıt yok, ne oldu komşulara? 
Susup ta kurtulacak sanki hepsi aklısıra. 
Ayıol, yarın da 15izin hanümanınız ·sönecek .. .  
Ne var sıçan gibi evlerde şimdiden sinecek? 
Yazık sizin gibi erkeklerin kıyafetine .. 

( Safahat I, istibdad, s .  90) 

j )  Dalkavuk, menfaatpeııest, rezil, edepsiz adam bollu

ğu 
ıKimi idmanlı edepsiz, kimi ta'limli rezil. 
Kiminin lfıtratı azade haya kaydından; 
Kiminin iffeti ikbaline etten kalkan. 
O kumarbaz, bu harami, şunu dersen, ayyaş, 
Sonra mecmuu müzevvir, mütebasbıs kallaş . . .  



Bu hnuhltin bakalım şimdi içinden çıkabil; 
Ne yaparsın? Ömer olsan, yine halin müşkil. 
Uğramaz doğru adam semtine, lakin, heyhat, 
Gece gündüz seni ızlale müvekkel haşerat! 
Kulağın hak söze artık ebediyyen hasret; 
Kustuğun herze : ya hikmet, ya büyük bir nimetr 
Yutan olmazsa dedin, öyle mi? Beyhude meraık; 
'Dalkavuklar onu hazmetmeğe candan müştak! 

(Asım, s. 420) 

k) İçtimai fenalıklardan kenc:Umizi hiç mes'ul addet
meyişimiz, şeref ten en büyük hisseyi almak isteyi
şimiz 

Bizde pek garib, bununla 'beraber ıpek fena bir ta
biat var : Mes'uliyeti hepimize birden raci olması la
zım ıgelen yolsuzlukları, hataları ağız dolusu sahife 
dolusu muaheze etmekle vazifemizi eda eylemiş olu
yoruz; şu hey'eti iiçtimaiyyeyi teşkil eden efraddan 
biri bulunma:k itibarile meydandald fenalıklardan 
kendimizin de mes'ull olduğumuzu hiç hatırlamıyo
ruz. Memleketimize bir şeref teveccüh ederse her bi
rim!iz en büyük hisıseyi nefsine ayırma'k istiyor; mil
letin şanını, haysiyetini lekeleyen içtimai maskara
lıkların töhmetini ise hiç birimiz yanına yaklaştır
mıyor! 

(Sırat-ı Müstakim, C. V, sayı : 108, Hasibıhal s. 60) 

1)  Vazifeperverlik ve fedakarlığı başkasından bekleme 

Bir de, bakıyorum, vazifeperverliği, fedakarlığı 

daima başkalarından .bekliyoruz. «Dostlar şehid, biz 

gazi! »  yağması dört elle sarıldığımız bir düstur. 

( Sırat-ı Müstakim, C. V, sayı : 108, Hasbıhal, s. 60) 
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m) Neme lcizımcılık ve vazife hissine biganelik 
Fakat bu maskaralıklar devam edip gitmez; 
«Adam, benim neme lazım! »  demekle iş bitmez. 

Emin olun, bizi \me'yus eden felaketler, 
Vazife hissine biganelik helası bütün; 
Küçük, büyük «ne vazifem! »  desin de iş yürütün! 

O hale geldi ki millet vazifesizlikten: 
Vazife hissi de kafi değil, bugün, cidden. 
Evet, onun ıdaıha fevlkinde ihtiyaç artık . . .  

O i!htiyaç ise : milletçe bir fedakarlık. 

(Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s. 278) 

8 - Mükemmel adam noksanlığı 
Cemaatin arasından «kalırsa : el beğenir; 
Ölürse : yer beğenir : » dört adam çıkarsa, getir ! 

(Fatih Kürsüsünde; İki Arkadaş 
Fatih Yolunda, s. 249) 

Meşrutiyet !bize gayet acı lbir hakilkat öğretti ki o da 
vatanımızda /her manasile büyük aıclamın yok de
necek kaıdar ender !bulunmasıdır. 

( Sıra:t-ı Müsta:kim, C. iV, sayı : 85, 
Eski Hatıralar, s. 1 16) 

9 - Ediplerin halkı irşad etmeyişi 

94 

Üdebanız hele gayetle fbayağ mahlukat ... 
Halkı İrşad edecek öyle mi ,bunlar? Heyhat! 
Kimi gaııbın yalınız fuhşuna iha:s'bi simsar; 
Kimi, tran malı der, \kohne alır, huı:ıda saıtar ! 
Eski divanlarımız dopdolu oğlanla şara'b; 
Biradan fahişeden başka nedir şi'r-i şebaıb ? 
Serseri : hiç !birinin mesleği yok, \meşrebi yok: 
Feylesof hepsi; fakat pelk çoğunun mektebi yok ! 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 183) 



10 - Ahlaksız edebiyat, fuhuş edebiyatı 

Ne kaldı, !bir edebiyatımız mı? Va esefa ! 
Bırak ki ettiği 'ydktur ibir ihtiyaca ıvefa; 
Ya ruh-ı milleti efsunluyor, uyuşturuyor; 
Ya sinelerıdeki hislerle çarpışıp duruyor ! 

Ayakta kalması lazım ne varsa hep �tı. 
«Değil mi bir tükürük alna çarpacak te' dih. 
Ne 'hukmü var?» diye üç lbeş haya züğürdü edib, 
'Bitirmek istedi ahlakı, ·arı, namusu; 
Ç:ı\kardı ortaya, gezdirdi, saksılar dolusu, 
Havay-ı fuhşu kudurtan zehirli <<Zanıbalk»lar ! 

(Hatıralar; Berlin Hatıraları, s. 346) 

1 1  - Çocuk terbiyesinde yanlış usul 

a) Beşikte yanlış telkin 

Beşikte her 'birimiz bir teranedir işitir 
Ki hestaıkarı ta:biat değil de an'anedir. 
Evet, bu an'anenin tellerinde mazimiz 
Terennüm etse o parlak sesiyle raziyiz. 
·Fakat mefahir-i ecdadı na!kleden ı« ana» tel, 
Bakılmayıp ta asırlarca kalmadan mühmel, 
Ya büsbütün sağır olmuş, ya öyle paslanmış : 
Ki hangi perdeye ıvursan, ,çıkan sada yanlış. 
Bu tel ki «Yıldırım» ın dastan-ı satvetini 
Başında besteleyip, ceddimin saibavetini 
Zafer havasına doymaksızın ıuyutmazdı; 
Bugün uyuşturuyor «ninni» lerle a!hıfadı ! 
Eşikten atlamak isterseler hayata yarın, 
Beşikte duyduğu sesler gel:r, ıbu yavruların 
Dokur ufuklan üstünde bir seralb-ı kesif, 
Ki yırtarak çıkaıbilmek ümidi ihayli zail ! 

(Hatıralar, Berlin Hatıraları, s. 345-346) 
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b)  Umacı ve hurafata inanış 
- Hayır, beğim, calhilane fbir taassup sevkiyle söyle

miyorum. Bendeniz mukallidliğin bv. tarzını insanlıkla te
lif edemem. Siz çocuklarımızın kafasına bir şapka geçir
mekle akvam-ı medeniye sırasına ,girdik zann ediyorsunuz. 
Lakin bu, pek batıl bir zandır. İçi peri maısallarile, umacı 
hikayeleriıle harap ıolan ibir kafa dışına kasket geçirmekle 
ma':mur olmaz! Kavmiyyeti feda etmeniize mukabil ne ka

rınız oluyor? Mahdum ıbeğin yaşındaki lbir frenlk çocuğuna 
dimağında böyle hurafeler için hiç bir hücre-i kabul yok
tur. Umacı nedir, !belki hiç bilmez. Lakin fbu alem-i hayat
ta kendisine rehberlik edecek o kadar hakaik-i fenniyye 
bilir iki ihtimal ki bu yaşta iken ibiz ibilmeyiz. 

( Sırat-ı Müstakim, C. IV, sayı : 1 89, Eski 
Hatıralar, s. 188 ) 

c)  Dayak 
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Bazılarının taraftar oluşları (yanlış telakki ) 
Bugün, on altıyı doldurmamış yumurcaklar, 
Odun yemez 1iyi bil ha ! Geberse 'karşı koyar. 
Geçende dövmek için yoklayım dedim Kerimi . . . 
Bırak ! Eşek değilim ben, deyip dikilmez mi! 
Dayak eşekler içinmiş, adam ıdövülmezmiş . .  
- Ya ıbiz, sözüm ona, merkep miyiz, Bekir, bu ne iş ? 
Döverdiler bizi her gün de karşı 1koymazdılk. . .  
Ben 1öyle terbiye oldum . . .  'Kolay mı insanlık? 
- Dokundurur mu, ne mıümlkün, el oğlu hiç adama, 
O müslümanları ·sen şimdi,  !hey ikuzum arama! 

( Safahat I, Mahalle Kahvesi,  s. 123 ) 

(Dayağın faydası yoktur) 
Gül değil, 1kıl ıbiıle bitmez sopa altında! 

- Hele! 
- Öyle olsaydı, şu karşındaki yalçın kelle, 
Fark olunmazdı kızanlıktaki güllü'klerden! 

(Asım, s. 365-366) 



12 - Fena yetişmiş gençlik 

a) Hayatı anlamayan gençlik 

Geçer şeibabımızın en güzide eyyamı 
Hayatı anlayarak atmadan bu e"'lı•hamı ! 
Hayatı anlamıyor .. .  Çün!kü görmüyor, okuyor; 
Zavallı kırkına gelmiş te ağzı 'Süt kdkuyor ! 
Okutma : bitti; okut; ıserseri-i şi'r-ü hayal ! 
Okutmasan da, okutsan da ayni istik!bal ! 

(Hatıralar, Berlin Hatıraları, s. 346) 

b )  Ümitsiz ve ürkek yetiştirilen gençlik 
Daha mektepte çocuktuk, lbizi yıldırdı hayat; 
Oysa hiç !korku nedir bilmiyecektiik, heyhat ! 
Neslim ürkekmiş, evet, yoktu ki ürkütmiyeni, 
«Yürü oğlum ! » diye teşci' edecek yerde beni, 
Diktiler karşıma bir kapkara müstakbel ki, 
Öyle korkunç olamaz hortlasa devler /belki ! 
Bana dünyaya çıkarken «batacaksın» dediler ... 
Çıkmadan batmayı röğren, ne kadar saçma hüner! 
Ye'si ezıher bilirim, azmi yüzünden tanımam; 

Bir ışık gösteren olsaydı eğer, tek bir ışık, 
Biz o zulmetleri ibin parça edip çıkmıştık. 
tki üç yüz 'Senedir serpemiyor bizde şebaıb; 
Çü.ı.-ıkü biçarenin atisine imanı harab. 

Hissi yok, fikri bozuk, azmini dersen : mefluc . .. 
Hani ruhunda o haksızlığa isyan, o huruç? 
Karşıdan zinde görürsün, sokulursun ki : yarım .. . 
Yanıdıik ecdadımızın narına, hala yanarım ! 

(Asım, s. 408) 
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c) Gençliğe doğduğu günden itibaren aile ve çevresinin 
istikbal için, mücadele ruhu telkin etmemesi, ye's 
aşılaması 

«Niçin bu hale düştük? Bunun illetini ben şöyle gö
rıüyorum : Poğduğumuz günden itibaren babalarımız, 
analarımız, hocalarımız, siyasilerimiz, ediplerimiz, şairle
rimiz, muharrirlerimiz bize istikbal için ümid verecek bir 
şey söylemediler. Mücahedeye sevk edecekleri yerde rast 
gelen adam ruhlarımıza, 'kalplerimize ye's mayası aşıladı». 

( Sebil-tir-Reşad, C. XVIII, sayı : 458, Mev'ize, s. 184) 

Doğduk, «yaşamak yok size ! »  iderlerdi lbeşilkten; 
tDünyayı mezarlık bilerek indik ıeşikten ! 
Telkin-i hayat etmedi asla bize bir ses; 
Yurdun ezeli yasçısı ibayıkuş gibi herkes, 
Ye'sin bulanık ruhunu zerk etmeğe baktı ; 
Mel'un aşı lbir nesli uyuşturdu, bıraktı ! 
«Devlet batacak !»  Çığlığı beyninde öter de, 
Millette beka hissi ezilmez mi 'ki ?  Nerde ! 
«Devlet batacak! »  İşte 'bu öldürdü ·şebabı; · 
Git yokla da bak, var mı kımıldanmaya tabı? 

(GöLgeler, Yeis Yok, s .  465 - 466) 

ç) Büyüklere hürmetsizlik 
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- Zemane piçleri ! .  . .  Gürdün ya hepsi besmelesiz . . .  
Ne saygı var, ne haya var. Eğer bizim işimiz, 
Bu kalta:banlara !kalmışsa vay benim başıma ! 

'Bunun yaşında iken biz 'büyülklerin yanına, 
Okur da öyle girer, hem ayakta beklerdik. 
Otur, demezseler elpençe sade dinlerdik; 
Hayır bu böyle değildir demek, ne haddimize! 
Evet, desek bile derlerdi : sus behey geveze ! 

( Safahat I, Maıhalle Kahvesi, s. 123) 



13 - Yüksek tabakanın geriden bakması 
Milletin, memleketin böyle sefil olmasına 
Bir sebeb varsa havassın geriden ba1krnasıdır. 

(Süleymaniye Kürsli.isünde, s. 172) 

14 - Fikir ayrılıkları ve beyni bozulmuş yığın yığın kafa 
a) Halle 

Birinci zümreyi teşkil eden zavallı avam, 
Bıraksalar edecek tatlı uykusunda devam. 
Bugün nasıbini yerleştirince 'kursağına; 
«Yarın» nedir? Onu bilmez, yatar dönüp sağına. 
Yıkılsa arş-ı hükumet, tıkılsa lk:albre vatan, 
Vazifesinde değil : çünkü «hepsi Allahtan! »  
Ne hü'kmü var ki esasen yalancı dünyanın? 
Ölürse, yan ıgeleccl<: cenetinde Mevlanın. 
Fena 1kuruntu değil! Ben derim, sorulsa bana : 
«Kabul ederse cehennem ne mutlu, amca, sana !» 

(Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s .  286) 

b) Hayata küskün olanlar 
İkinci zümreyi teşkil eden cemaat ise, 
Ha�·ata küskün olanlardır ki : saplanıp 'ye'se 
«Selametin yolu yoktur . . .  Ne yapsalar boşuna! »  
Demiş t e  hırkayı çekmiş bütün bütün başına. 

(Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s. 286) 

c) Züppeler 
Kılıksızlık 
Bu züppeler acaba hangi cinsin efradı? 
Kadın desem, geliyor arkasından erk�k adı; 
Hayır, kadın değil, erkek desem, nedir o kılık? 
Demet .demetken o saçlar ne muhtasar o bıyık? 
Saıdası baykuşa benzer, hıramı saksağana, 
Hülasa, züppe demiştim ya, artık anlasana. 
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Utanmazlık 

Fakat bu kukla herif bir lbüyük seciyye taşır, 

Sinirlerinde teessür denen fenalik yo'k, 
Ta:biatinde utanmakla aşinalık yok. 

Cebinde gördü mü üç tane çil kuruş, nazlım, 
Tokatlıyanda satar mutlaka, gider de, çalım. 
Eğer dolandırabilmişse istenen parayı; 
Görür ma:halleli ta karnavalda maskarayı ! 
Beyoğlunun o mülevves muhit-i fahişine 
Dalar gider, takılıp bir sefilenin peşine. 

Mukaddesatla ,eğlenme. 
«Haya, edep giıbi sözler rüsurn-ı fasidedir; 
Vatanla, aile, hatta kuyud-ı zaidedir. »  
Diyor d a  hepsine birden kuduzca saldırıyor . . .  
«Ayıp değil mi?» demişsin . . .  Aceb kim a1dırıyor! 

Garbin iyiliklerine değil rezaletlerine heves 
Nedir alakası yirminci asr-ı irfanla 
Bu şaklaban herifin? Anlamam ayıp değil a! 
Meta'-ı fazlı mı varmış elinde gösterecek? 
Nedir meziyyeti, görsek de !bari öğrensek. 
Hayır mehasin-i Garbın birinde yok hevesi, 
Rezail, oldu mu lakin, şiarıdır hepsi ! 

Fransızın nesi var? Fuhşu, 'bir de Hhadı; 
Kapıştı bunları «yirminci asrın evla.dı ! »  
Ya Almanın nesi var zevki okşayan ? Birası; 
Unuttu ayranı, ma'tuha döndü kahrolası! 

Garbin maarifi değil kötülükleri getiriliyor 
Heriflerin, hani, dünya kadar bedayi'i var. 
Ulumu var, edebiyyatı var, sanayi'i var. 



Giden ıbirer avuç olsun getirse memlekete; 
Döner muhitimiz elbet muhit-i marifete. 
Klucak kuca!k taşıyor olmadık mesaviyi; 
Beğenmesek «medeniyyet! » diyor; inandık, iyi ! .· 
«Ne var, biraz da maarif getirmiş olsa . . .  » desek; 
Emin olun size «harnmallık etmedim?» diyecek. 

( Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s. 287 - 289) 

ç) Sefih olanlar 

Ne kaldı arkaya? Dördünoü kısmın efradı. 
Bu zümrenin de sefahet hayat-ı mu'tadı. 
Hem itiyadını ·hiç bir zaman 'değiştiremez, 
O nazlı sineye, zira, acıklı şey giremez! 
Geçen kıyamet için «fırtınaydı, geçti» diyor, 
Diyor da zevıkine, vur patlasın, devam ediyor. 

( Fatih Klürsüsünde, Vfüz Kürsüde, s. 289) 

15 - Vicdan ve fikirde bir olmayış, dahilde hainler 

Bunun da hikmeti : millette bir değil vicdan. 
Vatan gülünce, bizim muhterem vatandaşlar 
Tahammül etmez olur, ekşi çe!hreler başlar ! 
Mesaib etmeye görsün zavallı mülkü zebun; 
A:sık suratlıların hepsi münbasit, 'memnun! 
Nasıl bu memleket atiden olmasın nevmid? 
Ufuklarında sönük ibir ziya, cılız bir ümid 
Belirmesiyle, bakarsa, deminki 'baykuşlar, 
Meşimesinde fe:dmın o nfıru boğmuşlar ! 
Koşarken Avrupa ta'cile ihtizarımızı; 
İçerde bir sürü hain kazar mezarımızı ! 

(Hatıralar, Bedin Hatıraları, s. 348) 
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16 - Köy ve köylünün ihmal edilişi 

Hem bugün 'köylüyü düşünmek mes'elesi bir hamiy
yet mes 'elesi değil, doğrudan doğruya hayat mes'elesi, 
menfaat .mes'elesidjr. İyi \bilmeliyiz ki : Asırlardan beri 
muttasıl sağmak istediğimiz o zavallıda artık ne can ikal
mıştlr, ne kan. Yanına sokulursanız ayakta duracak me
cali olmadığını görürsünüz. İhmal-i hazırın biraz daha 
devamı biçareyi hak-ı helake serecek. 

(Sebil-ür-Reşad, C :  XV, sayı : 382, Köy Hocası, s. 331 )  

17 - Kötü zihniyet ve kötü telakkiler 

a) Ölümlü dünya deyip çalışmama 

O �ahraman babalardan doğan bu nesl-i celbi:n 

Ne girüdar-ı maişet bilir, ne kedd-i yemin. 
Azap içinde kalır sa'yi görse rü'yada! 

· '/ Niçin yorulmalı zaten «ölümlü dünya» da? 

(Safahat I, Mahalle Kahvesi, s .  1 19) 

b)  Hasislik 

Ağniyanızda da hiç yoksa, zekat olsa biraz 

Şöyle dursun ibu temenniye kula!k vermeleri, 

Sadrıazam Paşanız fitre alır, sunsa biri! 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 165) 

c) Hurafata inanma 
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O rasadhane-i dünya, o Semerkand bile ; 

Öyle dalmış ki hurafata o mazisile : 

Ay tutulmuş, «kovalım şeytanı •kalkın ! »  diyerek, 

Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek! 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s .  167) 



18 - Kader ve tevekkülün yanlış anlaşılması 
O i!htişamı elinden niçin bıraktın da, 
Bugün yatıp duruyorsun ayaiklar altında? 
«Kadermiş! » Öyle mi? Haşa, 'bu söz değil doğru : 
Belanı istedin, ıAllah da .verdi... Doğrusu bu. 
Meşiyyetin sana zulm etmek ihtimali mi var? 
« Çalış ! »  dedrkçe 'Şeriat, çalışmadan, durdun, 
Onun hesalbına bir çok hurafe uydurdun ! 
Sonunda ıbir de tevekkül sokuşturup araya, 
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya! 

(Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s. 267 - 268) 

Kanaati, tevekkülü, sabrı . . .  Hepsini yanlış .anlallik. 

(Sebil-ür-Reşad, C. �X, sayı · 231 ,  Mev'ize, s. 394) 

19 - Manevi bozukluklar, dertler, yaralar 
a) Fenalığı ihtar edenlere mürteci damgası vurulması 

Kimse söyletmiyor artık bizi bak sen derde; 
«Mürteci» damgası var şimdi bütün ellerde. 
Bir fenalık görerek, yapma, desen alnına ta, 
İniyor hatt-ı celisiyle Hamitli Tuğra! 

( Safahat I ,  Köse İmam, s .  130) 

b) Hürriyeti hazmedecek seviyede bulunaınayış 
lşte gördün ya, herif «saye-i hürriyyette» 
Diyerelk, başlamak üzreydi hemen tehdide ! 
Eskiden vardı ya meydanda gezen ipsizler : 
Hani bir «saye-i şahane» çekip her şeyi yer! 
Onların bir çoğu ahrar-ı ızam oldu bugün; 
Mürteci, nah kafa bizler ... Kerem et; hali düşün. 
Sade hürriyeti i'lan ile bir şey çıkmaz; 
Fikr-i hürriyyeti hazın ettiriniz halka biraz. 

(Safahat I, Köse İmam, s. 130) 
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c) İçtimai terbiye bozukluğu, terbiyesizlik 

Dinledin, gördülı a oğlum. Ne bozti.k terbiyemiz! 

Ne yapıp yapmalı, insanlığı öğretmeliyiz. 

(Safahat I, Köse İmam, s. 1 29) 

ç) Vaktin kıymetinl bilmeme 

Vakit geçirmeği bizler kazanma addederiz ! 

(Fatih Kürsüsünde; İki Arkadaş Fatih, 
Yolunda, s. 240) 

d) Kalabalıkta terbiyesizlik ve nezaketsizlik 

- Ayağını ezdin adam . . .  Patlıyor musun, ne zorun? 

- Vurursam ağzına!  . . .  

- Yahu! Gürültünüz ne? Durun ! 
- Yavaş be! 

- Çüş be! Gözün kör mü? 

- Pardon 
- İllallah! 

Nasıl ki çıktı şu "pardon» eşeklik oldu mubah! 

- Ne laftır ettiği Allahça söyleyin yakışır? 

- Uzatma ! 
- Tut ki uzattım? . . .  

- Herif de amma hışır ! 

- Suç öldürende değildir ki derseler . . .  

- Hele bak! 
- Nedir ki bir de ki baktım? 

- Susun bela çıkacak! 

(Hatıralar; Bedin Hatıraları, s.  33 1 - 332) 
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e )  Ferden ayn ayn iyi olup, içtimai heyet olarak fena 

ınanmra gösterme 

Bakıyorum, ayrı ayrı pek iyi adamlarız. Bizi mede
niyette dünyalar kadar geri bırakan milletlerin ef
radında bizdeki büyüklükler yok. Sonra bakıyorum, 
bir yere gelince bir heyet-i içtimaiyye teşkil edemi� 
yoruz. Çünkü o terbiyeden mahrumuz. 

(Sırat-ı Müstakim, C. V, sayı : 109 
Hasbıhal, s. 74) 

20 - Maddi sahada noksan ve ihmaller, yaralar 

a)  Sokakların, binaların, mahallelerin hali 
Bizim mahalle de İstanbulun kenarı demek : 
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmiyerek! 
Adım başında derin bir buhayre dalgalanır, 
Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır! 
Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil, 
Selametin yolu insan için bu, başka değil ! 
Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak, 
Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak,' 
- Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden, 
Lisan-ı hal ile amma rükfıa niyyet eden -
O salhurde, harab evlerin saçaklarına, 
Sığınmış öyle giderken, 

(Safahat I, Küfe, s. 24) 

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde; 
Boşanan yağmur ;]iklerde, ç::ımur ta belde. 
Hani, çoktan gömülen 'kaldın.mm, hortlıyarak, 
«Gel ! »  diyen taşları kurtarmasa, insan batacak. 
Saksağanlar gibi sektikçe birinden birine, 
Boğuyordum müteveffayı bütün aferine 
Sormayın derdimi,  bitmez mi o taşlar, giderek, 
Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek! 



Yakamozlar saçarak her tarafından fenerin, 
Çifte sandal, yüzüyorduk, o )'Üzer, ben yüzerim! 

. . . , .· · .  Çok mu yüzdük, bilemem, toprağı bulduk neyse; 

( Safahat I, Seyfi Baiba, s. 68) 

Bizim mahalieye poyraz kışın da uğrayamaz; 
Erir erir akar!� semtimizde geldi mi yaz! 
Baharı görmeyiz amma latif olur derler . . .  
Çiçeklenirmiş ağaçlar, yeşillenirmiş yer. 
Demek, şu arsada ot bitse nevbahar olacak . . . 
Ne var gidip Yakacıklarda demgüzar olacak? 
Fusulü dörde çıkarmaz bizim sokaklarımız; 
Kurak, çamur iki mevsim tanır ayaklarımız! 
Muneccimin, bereket versin, eski takvimi 
1-İ:�ber verir bize, mevsim şehirde gelmiş mi? 

( Safahat I, İstibdat, s. 86) 

Bizim sokakları tahmin için deyin ki : kuyu! 
DCi>ğar şehirde güneş, yükselir minare boyu, 
İdare kandili karşımda göz kıpar hala; 
Gurub ikindiyi bulmaz, leyal hep yelda! 

( Safahat I, İstibdat, s. 87) 

Evet, o bir halezondur ki kutru altı karış ; 
· " .;  , Ya tulü? Bilmiyorum, her ne söylesem yanlış. 

Muvaffak olmanın imkanı yok ki tahmine : 
Biraz gidip dalıyor haydi evlerin birine! 
Zamane şi'rine benzer zemin-i tertibi : 
Zalam içinde mebadisi müntehası gibi, 

Ne var niı? Ağzını açmış ki bir yaman uçurum, 
Dalarsa «CUb» diy� insan, çıkar mı bilmiyorum! 

·'Uzak dolaş! İyi, lakin, alındı bir tümsek, 
Ne atlayanda kalır diz, ne tırmananda bilek! 



Kenarca gitmeli öyleyse . . .  İhtimali mi var? 

Sağında : ağrısı tutmuş çıkık karınlı duvar, 
Solunda : lastiğe sahih çı'kan sakızlı çamur! 

(Hatıralar, Berlin Hatıraları, s. 332-333) 

Bizim diyara biraz kar düşünce zor kalkar. 
Mahalle halkı nihayet kalırsa pek muztar, 
«Lodos duasına ç1.kmak gerek ... » denir, çıkılır. 
Cenab-ı Hak da lodos gönderir, fakat bakılır : 
Çamur yığınları ptyda olur ki mühliktir . . .  
«Aman don olsa . . .  >� deriz . . .  Şüphe yok, temizliktir, 
Onun kırılması varmış, düşünme artık onu : 

Yağar, erir, buz olur . . .  Neyse, yaz değil mi sonu? 

(Hatıralar; Berlin Hatıraları, s. 335) 

Geçende haylice kar yağdı Bedinin içine; 
Bıcı'k bıcık olacakken takır takırdı yine 
Merak edip soruverdim, «bırakmayız» dediler! 
- Bırakmayın, gi.izel amma yağar durursa eğer? 
«Bırakmayız! »  sözü aynen tekerrür etmez mi! 
Evet, /bu sözde nümayan heriflerin azmi. 

( Hatıralar; Berlin Hatıraları, s. 335) 

Sokak dedikleri neymiş ? Fezay-ı bipayan, 
Ki tayy edilmesinin yoktur ihtimali yayan. 
Deme):, vesait-i nakliyye namı tahtında, 
Havada, yerde, yerin çok zamanlar altında 
Uçup duran o havank bir ihtiyac-ı şedid. 
Piyade harcı mı, haşa, bu imtidad-ı medid! 
Bakın nasıl da mücella ki : ferş-i nevvarı, 
Zemine indiriyor gökyüzünden envarı ! 
Bu imtidadı nazar şöyle dursun istiab, 
Öbür kenare geçerken düşr.r kalır bitab! 



Şu var ki : düştüğü yerden çamurlanıp 'kalkmaz . . .  
Çamur bu beldede adet değil ne kış, ne de yaz. 

(Hatıralar, Bedin Hatıraları, s. 334) 

b) Oteller ve Avnıpa'dakilerle mukayese 
Kütükte mahlası han, sinni Jaakal yetmiş !  
Zavallı ahır-ı ömründe irtidat etmiş;  
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.Şu var ki mi'desi ilhadı etmemiş temsil ! 
Ne müslüman, ne frenk, öyle bir vücud-ı sefil. 
Yıkanma yok, tuvalet yok! Yazın belinde çamur, 
Eteklerinden inerken kabuk tutar yağmur! 
Dei!il mi uçkuru �arkan bunakların bir eşi? 
Bakınd1 cumbaya : bizar eder durur ciinesi, 
O nemli yorganı sallandırıp fa pencereden ! 

·
Yatak takımları 5ayan-1 merhamet cidden : 
Kadife haline gelmiş patiskadan yastık. . .  
Ne istihale geçirmiş hesab �din artık! 
Benek benek vavtlın kehle intıb�Mı, 
Benekli basmaya ·dönmüş o carsafın suratı ! 
Kırık sürahide bekler yosunlu bir mayi, 

(Hatıralar, Berlin Hatıraları, s. 330-331 )  

Avnıpa'da ote]. 

Meğer oteller olurmuş saray kadar mamur, 
Adam girer de yaşarmış içinde mest-i huzur. 
Beş altı yüz odanın her birinde pufla yatak . . . 
Nasib olursa e�er, hiç düşünme yatmana bak! 
Sokakta kar yağadursun, odanda fasl-ı bahar, 
Dışarda leyle-i yelda, içerde msf-ı nehar 
Hıyat-ı nurunu temdid edip her avize, 
Fezada nescediyor bir sabah-ı pakiye, 
Havayı kızdırarak hiss olunmuyan bir ocak; 
Ilık ılık geziyor her tarafta ayni sıcak. · 



Gürül gürül akıyor çeşmeler, temiz mi temiz; 
Soğuk da  isteseniz var, sıcak da isteseniz. 
Gıcır gıcır ötüyor ortalık titizlikten, 
Sanırsınız ki zemininde olmamış gezinen. 
Ne kehle var o mübarek döşekte hiç, ne pire; 

(Hatıralar, Bedin Hatıraları, s. 333) 

c) Şimendifer ve Avrupa'dakilerle mukayese 
Şimendifer deyiniz . . .  Buldun işte örneğini : 
Üşenmeden çevirip nazenin tekerleğini, 
- Yakınsa bindiğimiz noktadan eğer kasaba -
Kader müsaade ettikçe işleyen araba. 

«Bilet mahalli» midir ismi pek de bilmiyorum, 
Basık tavanlı, rütubetli, isli bir bodrum, 
Ayakta esneyen avare ty0lcularla dolu. 
Biletçi nerde mi? Kumpanyanın o nazlı kulu 
Veray-ı perdeden etmez ki halka doğru nigah . . .  
Ne var telaş edecek! Beklesin ibadullah! 
Açıldı perde nihayet şu var ki cendereye 
Kısılmak istemiyorsan sokulma pencereye! 
İtiş kakış olağa� şey, dövüş sövüş de caba! 

(Hatıralar, Berlin Hatıraları, s. 331) 

Avrupa'da şimendifer. 
Şimendifer de meğer başka türlü bir şeymiş : 
Hemen binip uçuyorsun . . .  Aman bayıldığım iş! 
Mesafe kaydi, mekan kaydi bilmiyor insan; 
Dakikanın boyu : saat. Ne ihtisan zaman! 

Düdük sadasına hasret kalır işitmezsin . . .  
Bizimki durduğu yerden öter durur, miskin! 
Kavurma zenbili yüklenmek i'tiyadı da yok . . .  
Nedir kağ1ddaki, ıpeynir mi? Açma koynuna sdk . . .  
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Lokanta keyfine :'imade, istedikçe yanaş . . .  
Lisan da istemiyor :  bir işaret et, anlaş. 
Yok öyle heğbeye dirsek verip ımızganmak; 
Yataksa emre müheyya içerde . . .  Hem ne yatak! 

( Hatıralar, Berlin Hatıraları, s. 334) 

ç) Atalet yuvalan 
Kahveler ve Avrupa'dakilerle mukayese 

1 - Mahiyeti 

Azmin önüne dikilen dilenci şekline girmiş cani. 
Dilenci şekline girmiş bu sinsi caniler, 
Bu, gündüzün bile yol vermiyen, haramiler 
Adımda bir, dikilir, azminin, gelir, önüne . . .  
Zavallı yolcunun artık kıyar bütün gününe! 
Evet, dilenci sanır seyreden kıyafetini; 
Fakat bir onluğa ağuş açan sefaletini, 
Görüp de rikkata şayan, biraz sokulsa, hemen, 
Vurur şikarını ta 'kalbinin samiminden! 

( Safahat I, Mahalle Kahvesi, s. 1 18 )  

2 - Bakılmayan yara. 

Mahalle kahvesi hala niçin kapanmamalı ? 
Kapansın elverir arhk bu ıpende pek ıkanlı ! 
Hayır, bu perde, bu şarkın bakılmayan yarası ; 
Hayatımızda gediktir «gedikli» namiyle, 
Açık durur koca bir kavmin ihtimamiyle! 

( Safahat I ;  Mahalle Kahvesi, s .  1 18 )  

3 - Fecaeti frengiden de beterdir. 

Sakın frengiye benzetmeyin fecaatini : 
Bu karha milletin emmekte ruh-ı gayretini 

(Ayni eser, s. 1 18) 
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4 - Eski batakhanelerin eşidir. 

Mahalle kahvesi şarkın harim-ı kaatilidir; 
Tamam o eski ibatakhaneler mukabilidir. 

(Ayni eser, s. 1 18) 
Bir kahve tasviri. 

1 - Esas vasfı kirlllik olan bir mahal. 

Çamurlu bir kapı, üstünde bir değirmi delik; 

Önünde tahta mı, toprak mı? Sorma, pis bir eşik 
Şu gördüğüm yer için her ne söylesen caiz; 
Ahırla farkı : o ycmliklidir, bu yemliksiz! 

ilah . . . . . . . . . . . . . . .. .. 

( Safahat I; Mahalle Kahvesi, s. 120) 

2 - Kahvecinin diğer san'atlan. 

İçinde camlı dolap var ya, raflarında ne yok! 
Birinci katta sülük beslenen büyük kavanoz; 
Onun yanında kan almak için beş on boynuz. 
İkinci katta bütün kerpetenler, usturalar. ,• . 
Demek ki kahveci hem diş tabibi, hem perukar, 

(Safahat I; Mahalle Kahvesi, s. 120 - 121) 

3 - Divarların hali 

(Çamlı bel, Ayvaz, Köroğlu, Şah İsmail, Ferhad, Rü
fai, Hacı Bektaş resimleri, ıbeyitler, ahminelaşk lev
hası) bk : Safahat I, Mahalle ,Kahvesi, s. 121 

4 - Oyun levazımatının kirliliği. 

(Yağlı meşin gibi oyun kağıtları, taşları siyah mı 
beyaz mı farkedilemiyen dama, delikleri pislik dolu 
domine) hk : Mahalle Kahvesi, s. 121 - 122 
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Avrupa' da kahve 
Bu kahve . . .  Öyle mi Lakin hakikaten hayret! 
Feza içinde feza . . . Bir harim-i nlıranfı.r, 
Ki asman-ı keriminde bin güneş manzur! 
Ne selsebil-i ziya karşımızda çfısa gelen, 
Ziya değil, seherin ruhudur taşıp dökülen. 

(Hatıralar; Bcrlin Hatıraları, s. 336) 

Önümde yükseliyor binihaye çıplak alın, 
Ki her birinde yazılmış görün de ibret alın, 
Cihana karşı cidalin meal-i galibini. 

(Hatıralar; Berlin Hatıraları, s. 338) 

d) Süfli yerler 

Meyhane 
Basık tavanlı, karanlık, sefil bir dükkan; 
İçinde bir masa, yahut civar tabutluktan 
Atılma çok ölü görmüş acıklı bir teneşir! 
Yanında hurdesi çıkmış lbir eski püskü sedir. 
Sakat, bacaksız on onbeş hasırlı iskemle, 
Kırık dökük şişeler, bir de çinko tepsiyle 
Beş on kadeh, iki üç testi. . .  Sonra tezgahlık 
Eden yan üstüne devrilme kirli bir sandık. 
Sönük sönük yanıyor rafta isli bir lamba . . .  

(Safahat I;  Meyhane, s. 39 - 40) 

21 - Milletin şaşkın ve etrafını gönnez hareketi 

Tanımaz bindiği mahluku, sürer kör körüne; 
Tanımaz gittiği yer hangi taraf, gördüğü ne? 
Fikri yok, duygusu yok, sanki yürür bir kötürüm 
Bu da sağlıksa eğer bence müreccahtır ölüm. 
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Üç beyinsiz kafanın sevkine şaşkın gibi ram 
Kırbac altında. bütün gün, ne tazallum, ne kıyam. 

(Asım, s .  389 - 390) 



22 - Yüksek okulların mütehassıs yetiştirememesi, her 
işte Avrupa'dan adam getirtilmesi 

Bir alay mekteb-i ali denilen yerler var; 
Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar. 
Şu ne? Mülkiyye. Bu? Tıbbiyye. Bu? Bahriyye. O ne? 
Bu mu? Baytar. Bu? Zıraat. Şu? Mühendishane. 
Çok güzel, hiçbiri hakkında 5Özüm yok, yalnız, 
Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız. 
İşimiz düştü mü tersaneye, yahut denize, 
Mutlaka adetimizdir, koşarız ingilize. 
Bir yıkık köprü için Belçikadan kalfa gelir, 
Hekimin haziki bilmem nereden celb edilir. 
Mesela büdce hesabatını yoktur çıkaran . . .  
Hadi maliyyeye gelsin bakalım Mösyö Loran, 
Hani tezgahlarımız nerde ? Sanayi, nerde? 

Ya Brükselde, ya Berlinde, ya Mançesterde! 

(Asım, s. 393) 

23 - Atalar gibi yaşamama 

Deden ne türlü ya�armış . . .  Adamsan öyle yaşa : 
«Eğer hümay-ı zafer konmak istemezse başa, 
Haram olur sana kuzgun üşürmemek leşine! »  
Nasıl, bu sözleri tutmak gelir mi hiç işine? 
Mezelletin o kadar yar-ı canısın ki, yazık, 
«Ucunda yoksa ölüm» her belaya göğsün açık! 
Dilenci mevkii, milletlerin içinde yerin! 

Dilencilikle siyaset döner mi, hey budala? 
Siyasetin kanı : servet hayatı : satvettir, 
Zebunküş Avrupa bir hak tanır ki : kuvvettir. 
Donanma, ordu yürürken muzafferen ileri, 
Üzengi öpmeye hasretti Garbın elçileri ! 

(Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s .  267) 



24 - Mazinin övünülecek taraflarını bırakıp pisliklerine 
sarılma 
Neden mefahir-i eslafe kahredip, yalnız, 
Mülevvesatına mazimizin sarılmadayız? 

(Safahat I; Mahalle Kahvesi, s .  1 19) 

Ecdad ömrünü hoşuna geçin:nemişt1 
Kış uykusunda mı geçmişti ömrü ecdadın? 
Hayır, o nesl-i necibin, o şanlı evladın, 
Damarlarında şehamet yüzerdi kan yerine; 
Yüreklerinde ölüm şevki va:·dı can yerine 

(Safahat I; Mahalle Kahvesi,  s. 1 19) 

Ecdadını, zann etme, asırlarca uyurdu; 
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 
Üç kıt'ada, yer yer, kanayan izleri şahid. 

(Gölgeler; Azimden Sonra Tevegkül, s. 470) 

25 - Lafçılık, müsbet iş görememe , 
Acaba biz ne yaptık ? Dört beş sene evveline gelince
ye kadar geçen zamanımız sükun ile geçti. Şu son 
dört buçuk beş seneyi de müttasıl söylemekle geçir� 
dik! :Bir millet ki bütün vücudu durur da yalnız çe-
nesi işler, elbette yaşamaz. ( Sene 1323) 

( Sebil-ür-Reşad, C : IX, sayı · 230, Mev'ize, s .  375) 

26 - Vatana sahih olamama, vatan sevgisinin azlığı 
Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş . . .  
Sesler de : «Vatan tehlikedeymiş . . .  Batıyormuş ! »  
Lakin, hani, milyonları örten şu yığından, 
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Tek kol da «yapışsam . . . » demiyor bir tarafından! 
Sahibsiz olan memleketin batması haktır; 
Sen sahih olursan bu vatan batmıyacaktır. 

(Hakkın Sesleri; IV, s. 210) 



27 - Mütefekkirlerle halkın arasının açık oluşu 
Sizde erbab-ı tefekkürle avamın arası 
Pek açık. İşte budur bence vücudun yarası. 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 181 ) 

a) Mütefekkirlerin düşünceleri 
İçtimai, edebi mes'elede garbi taklid 
Mütefekkir geçinenler ne diyor siz de bakın : 
«Medeniyyette tealisi umumen şarkın, 
Yalınız bir yolu takip ederek kaabildir; 
Başka yollarda selamet gözeten gafildir. 
Bakarak hangi zeminden yürümüş Avrupalı, 
Ayni izden sağa, yahut sola hiç sapmamalı. 
Garbın efkarını mal etmeli şarkın beyni; 
Duygular çıkmalı hep ayni kalıptan; ya'ni : 
İçtimai, edebi hasılı her mes'elede, 
Garbi taklid edemezsek, ne desek beyhude.»  

( Süleymaniye Kfürsüsünde, s .  181) 

Din kaydım kaldırma 
Bir de din kaydını kaldırmalı, zira, o bela, 
Bütün esbabı terakkibimize engel hala. 

( Süleymaniye Klürsüsünde, s. 1 8 1 )  
b )  Halkın hissi 

Göreneğe saplanması 
Görenek neyse, onun hükmüne münkad olarak, 
Garbın efkarını, asarını düşman tanımak; 

( Süleymaniye Klürsüsünde, s. 181)  

Kendi muhitinde doğan yeniliği bile kabul etmemesi 
Yenilik namına vahy inse k::ıbı'.11 eylememek. 
Şöyle dursun o teceddüt ki dışardan gelecek, 
Kendi milliyyetinin kendi muhitinde doğan, 
Yerli, hem haklı teceddütlere hatta udvan 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 182) 
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c) Mütefekkir le halkın iki a� yol tutması 
Mütefekkirleriniz tuttuğu yanlış izde, 
Öyle saplandı ki :ıldırmadı bir başkasına. 
Hiç o gitsin de dönüp bakmıyarak arkasına, 
Nasın efkarı -----!ki efkar-ı umumiyye odur
Gitmesin kendi yolundan . . .  Bu nasıl kaabil olur? 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 182) 

.d) İki zümre arasında çekişme 
Açılıp gitgide artık iki hizbin arası, 
Pek tabii olarak geldi niza'ın sırası. 
Yıldırımlar gibi indikçe «beyin» den şiddet, 
Bir yanardağ gibi fışkırdı «yürek» ten nefret. 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s .  182) 

.e) Müdhiş hüsf:tmet, halk mütefekkir tabakanın dediği
nin zıddım yapıyor 
Öyle müthiş ki hi.isfımet : mütefekkir tabaka, 
Her ne söylerse fona gelmede artık halka; 
Hem onun zıddını yapmak ebedi mu'tadı. 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 182) 

:28 - Doğuyu da Batıyı da anlamayan zümrelerin bulu
nuşu · 

Memleketimizde i:ki sınıf halk görüyoruz : «Ne varsa 
.Şarkta vardır, garba doğru açılan pencereleri kapamalı
:yız» diyenler. «Ne vana Garpta vardır. Harim-i ailemi· 
zi bile garplılara açık bulundurmalıyız.»  iddiasına ka
"dar varanlar. Bana öyle geliyor ki ne varsa şarkta var
.dır, diyenler yalnız garbi değil, şarkı da bilmiyorlar; ni
tekim ne varsa garpta vardır davasını ileri sürenler, yal· 
nı7 şarkı değil, garbı da tanımıyorlar. 

(Sırat-ı Müstakim, C : iV, sayı : 147, Hasbıhal, s. 357) 
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29 - Bütün bu bozukluklar karşısında akibet 

a) Osmanlı Türkleri İslamın son ümididir 
Siz ki son lem'a-i üırrımidisiniz islammı 
Dayanın gayzına artıık medeni alkvamın ! 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 179)  

Müslüman mülkünü iher yeı:ıde felaket vurdu . . . 
Bir bu 1}oprak kalıyor dinimizin son yurdu! 
Bu da çiğnendi mi, çiğnendi demek şer'"i-mülbin. 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 187) 

İlahi, şer'-i masumun şu ıtopraklardı son yurdu .. .  

(Hakkın Sesleri, 1. s.  183) 

İslamın son penahı hu ıhüıkllımettir; dinin ıson yu:ı:ıdu 
burasıdır. J\Jh, Yarabbi Sen o günleri gösterme, bu da gi
derse müslümanlığın lhali ne olur? 

(Sebil-lir-Reşad, C : IV, sayı : 232, Mev'ize. s. 407) 

b) Ordu f.!a, memleketin haU gibi, düzelmezse, vatan 
çiğnenir, izmihlal mukadder olur 

Bu tezebziible o kuvvet de faik.at sarsılacaık . . .  
Çünkü isyanları bastırmağa memur ancaik! 
Ordu madam ki efradını milletten alır, 
Milletin keşmekeşinden nasıl azade kalır! 
Öyledir, memleketin hali düzelmezse eğer, 
Kışlalar evlere, asker de a!haliye döner! 
Durmasın 1sonra kazan kaldıradursun ordu, 
Düşmanın safları çiğner ıhu rrnukaıddes yurdu. 

Yurdumuz bir çökecek olsa, ıyazen billah, 
Öyle iğrenç olacak aikibetin manzarası! 
Ki tasavvur bile vicdanlar için yüz karası! 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s .  179 - 180) 
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il. CEMİYETİMİZİN KıAUKlN!MJAJSI VE FELAK·ET
LERDEN KURTULUŞ ÇARELERİ 

1 - Halle uyanmalı 

1 18 

Ey cemaat, yeter Allalh için olsun, uyanın . . . 

Ey cemaat, uyanın ! Yoksa, ihemen gün !batacak. 

Uyanın! Korkuyorum : leıyl-i nedamet çataca!k. 

Ne vapurlarla trenler sizi ıbidar etti! 

Ne de toplar ibu derin uyıkuya bir k:lr etti! 

Sizi kim kaldıracak, suru nıu İ'srafilin? 
Etmeyin .. .  Memleketin ihali fenalaştı. . .  gelin! 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 178 - 179) 

Şu bizim halkı uyandırmadadır varsa felah; 

Hangi bir millete 'baksan uyanık. .. Çünkü : ,sabah. 

(Safahat I, Köse İmam , s. 129) 

Artık ey millet-i a:nenhC:ıme, salbaıh oldu uyan! 

(Hakkın Sesleri III, s. 206) 

Cemaat, elverir artıik, bu uyıkudan uyanın! 

(Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s. 282) 

Ey cemaat, uyaının, elverir artık uyku!  

Yok mu sizlerde vartan namına hiç lbir duygt.ıı? 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 177) 



Bunca zamandır uyudun, :kanmadın; 
Çekmediğin kalmadı, uslanmadın . 
Çiğnediler yurdunu baştan lbaşa, 
Sen yine bir kerre kımıldanmadın! 

(Hatıralar; Uyan, s. 303) 

2 .,- ilim, maarif, cehaleti yenme 

, . a) Bizi yaşatacak maariftir 

Bunların hepsi emin ol ki cehalettendir. 

( Safahat I, Köse İmam, s. 129) 

Bu cehalet yürümez; asra ibakın : asr-ı ulfıırn! 

(Safahat I, Köse İmam, s. 130) 

Maarif, !Maarif! .. Bizim için başka çare yok; eğer ya
Şamaık istersek her şeyıden evvel maarife 1sarı1malıyız. 
Dünya da maarifle, din de maarifle, ahiret de maarifle ... 
Hepsi, <herşey maarifle 1kaim. 

( Sebil-tir-Reşad, C : IX, sayı : 23 1 ,  Mev'ize, s. 393) 

Bizi kurtaracak yegane :çare - geçende de söylemiş
tim- maariftir; maarif-i saıhihadır, maarif-i IJ:ıakllkiyye
dir. Memlekete ıbunu sokarsak kurtulurnz. Maarifi nafia 
hala memlekete girmedi. Avam kısmı için okumuyor, yaz
mıyor. Okuyup yazanlar ise ne dünyaya ne ahirete �arar 
bir yığın nazariyat ile uğraşıyorlar. 

(Sebil-ür-Reşad, C : IX, sayı · 232, Mev'ize, s. 407) 

Eğer el 'birliğiyle bu cehaletin izalesine çalışmazısak; 

maihvumz muıhakkaktır. 

(Sebil-ür-Reşad C :  IX, sayı : 231 ,  Mev'ize, s. 392) 



b )  İlmin değeri 

«Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?» 
Fakaıt caihille alim lbüstbıüıtün nisibet ka!bul etmez : 
O !bir kördür, '.bu lftıkin doğru yoldan 'hiç udul etmez. 

Diyor Kur'an : «Bilenler, lbilmiyenler ibir değil. Hey-
ıhat 

Nasıl yelk:san olur zulmetle nur, aıhya ile emvat ! » 

(Safahat I, Hasbıhal , s. 146) 

Olmaz ya ... Tabii . . . Biri insan, biri hayvan. 

(Hakkın Sesleri, VI. s. 217) 

Araştınnak hırsı cibillidir. 

Ci\bifüdir ıtaharri-i hakikat ihırsı ademde, 
Onun mahsulüdür meşhCıd olan asar alemde. 

( Safahat I ,  Hasbıhal, s. 146) 

c)  İlk okulların büyük ehemmiyeti 

liO 

İllinde ilk adım ilk mekteple başlar (Pnısyanın 
kalkınması) 

Taammüm etmesi lazım maarifin mutlak : 
Okur yazarsa ahali, ne var yapılmıyaca'kı? 
Donanma, ordu !birer ihtiyac-ı mübrimdir; 
O 'ihtiyacı, fakat, öğreten «muallim »  dir! 

«Muallem orıd.usudur harp eden Prusyalımn; 

Muallim ordusu, lakin , asıl muzaffer olan ! » 

Maıhalle mektebi lazım, düşünmeyin artık! 

Hülasa, milletin efradı /bilgiden mahrlım. 

Unutmayın şunu la!kin : «zaman : zaman-ı ulum ! »  



Demek ·ki atmalıyız i1me doğru· ilk adımı. 
Mahalle mekteibidir işte en birinci adım; 

(Fatih Kürsüsünde; Vaiz Kürsüde, s. 280 - 281 )  

Öğretmenin vasıflan. 
«Muallimim» diyen olmak gerekir imanlı; 
Edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı. 
Bu dördü olmadan olmaz : vazife, çünıkü, büyük; 

(Fatih Kürsüsünde, Vaiz Klürsüde, s. 281 ) 

d) Asrın ilimleri öğretilmeli 
Sayısız ımedrese var ıgerçi Bulharada bugün . . .  
Okunandan ne !haıber:? On para etmez fenler, 
Ne bu dünyada soran ıvar, ıne d� u'kbada geçer! 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 168) 

Giden üç yüz �senelik ilmi sıık elden edinin. 
(Asım, s. 442) 

e) İlim muhiti teşekkül etmeU 
Çünkü yerleşmek için gez.diği yerlerde fünfın, 
Önce g::lyetle büyüık hıürmeıt arar, sonra 'Sükun. 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 182) 

f) İlmin kıymeti amelidir 
Nazariyata boğulma:kla .geçen ömre yaz:uk; 
Ameli kıyımetidir kıymeti ilmin artık. 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s .  183)  

g) İlimden beklenen menfaattir 
Ulum-ı hazımdan beklenen menafi 'dir. 
[)emek, !birincisi ilmin : hayata naf'i'dir. 
O halde bizdekiler sadre hiç değil şafi. 
Fünı'.'m-ı müsı'beteden istifademiz menfi; 

(Hatıralar; Berlin Hatıraları, s. 346) 
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h) Tam manasile irfan kazanmak kaabil değildir diye 
çalışmayı bırakmak hatadır 
Diyorlar : «İtiraf-ı ce!hl �ken itaıhsilin encamı, 
Nedir beyhude it'aıb eylemeJk şeıhbal-i ikdamı?» 
Evet, lakin varıp serhadd-i malCımata lbir insan, 
O gayetten demek lazım ki : «yok irfan için imkan ! »  
Hakiıki i'tiraf altında parlar zılli ifranın; 
Budur insanlığın manası, en son zeıvki vicdanın. 

( Safahat I; Hasbıhal, s. 147) 

3 - Milli Birlik 

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; 
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. 

( Süleynıaniye Kürsüsünde, s. 178) 

Fırkacılık, komitecilik . . .  Bunlar artık susmalı. El 
birliğiyle bugün vatanı müdafaa etmeli. Asla me'yus ol
mamalı. Emin olmalıyız iki canla başla çalışırsak, arada
ki eslba!b-ı tefrikayı kaldıracak olursaık vatan-ı islamı ikur
tarınz. 

( Sebil-tir-Reşad, C. XVIII,  sayı : 458, Mev 'ize, s. 1 86) 

4 - Durmama, koşma 
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Bu da gayetle tabii koşanındır meydan; 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 178 )  

«Tevakkufun yeri yoktur hayat-ı millette» 
Sii'kun belirdi mi lbir milletin <hayatında; 
Kalır senin gilbi zillet, esaret a1tında. 
Nedir bu mesıkenetin, sen de bir kımıldasana! 
Niçin kımıLdamıyorsun? Niçin? Ne oldu sana? 

( Fatih Kürsüsünde; Vaiz Kürsüde, s. 266) 



5 - Azinı, ye'si yenme 

Bırakın matemi yalhu! Bırakın feryadı ! 
Ağlamak fa.ide verseydi, babam 'kalkardı! 
Göz yaşından ne ç�karmıŞı? Neye ter ıdökmeıdiniz? 
Bari müstakbeli kurtarmağa bir azın ediniz. 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 181 ) 

Doğru :mudur ye's ·ile olmak tıetbaıh? 
Ydk ımu .gelip gaıyrete ıbir intilbah? 

(Haitıralar; Uyan, s. 304) 
6 - Marlfot ve fazilet 

Çünıkü milletlerin ik!bali için, evladım, 
Marifet, bir de fazilet ... İki kudret lazım. 

(Asım, s. 441 ) 
7 - Ahlakın düzeltilmesi 

Sade 1bir sözdür ıfakat hikmetlerin en ımücmeli : 
Bir halas imkanı var : Ahlaıkımız yükselmeli. 

(Hatıralar, VI, s .  320) 
a)  Ahlakın ehennniyeti 

Fakat ahlakın izmihlali en mütıhiş bir izmihlal; 
Ne millet kurtulur ,zira, ne milliyet, ne istiıklal. 
Oyuncak sanmayın ! Ahlak-ı milli, rfıh-ı mifüdir. 
Onun iflası en korkunç ölümdür : mevt-i küllidir. 

(Hatıralar; III, s. 307) 
b) Fazilet 

Fazilet hissi Allah korkusundandır 

Ne irfandır veren aıhlaka yükseklik, ne vicdanıdır; 
Fazilet ·hissi insanlarda Allalh korkusundandır. 
Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi Y�danın. 
Ne irfanın .kalır tesiri kat'iyyen, ne vicdanın. 
Hayat artrk !behimidir . . . Hayır ondan da al,çaktır. 
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O yüzden 'başlar izmiıhlali milletlerde ahlakın. 

(Hatıralar; III ,  s. 307) 

c) Doğru söyleme, öz ve söz sağladığı 
Şudur cihanda \benim eın !beğendiğim meslek : 
Söriin odun gibi olısun; hakilkat olsun tek. 

(Fatih Kürsüsünde; İki Arkadaş Fatih Yolunda, s.  
240) 

Lafı ıbol, kamı geniş soylan taklit etme; 
Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek. 

( Gölgeler, Nevruza, s. 510) 

d )  Zulmü alkışlamama, hakkı tutup kaldırma 
Zulmü alkışlayamam , zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp ısövemeım. 

Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; 
Hele ıJ:ıaık namına !haksızlığa ıölsem tapamam. 

Çiğnerim, çiğnerim, hakkı tuıtar ·bldırırım. 
(Asım, s. 400) 

P.)  Merhamet ve insanlığı duyuş 
Üç sınıf halka içim parçalanır, hem de ne kadar! 
İhtiyarlar, karılar, bir de küçükler; lbunlar. 
Merıhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan; 
Yoksa, insanlığı bilmem nasıl anlaı insan:? 

(Safahat I, Köse İmam, s. 130) 

8 - Cemiyeti ardından sürükleyecek adanı lazun 
Adam ister yalnız etmeye lbir kavmi adam ! 
Doğru yol işte budur, gel, diye sen bir yürü de, 
O zaman bak ne koşanlar göreceksin sürüde! 

( Süleyımaniye Kürsüsünde, s .  173)  
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9 - İdeal gençlik 

Bizi kim kurtaracak, var mı iki ıbir başika nesil? 

- Asımın nesli, hocam .. .  
(Asım, s.  424) 

a) Vücudu gibi imanı da kuvv,etli; hassas, irfan sahihf,. 
ahlaklı bir gençlik 

Yalınız göğsünün eıba'dını sandın yüksek? 

İn de a'ımakına bir halk, ne derinmi� o yürek! 

Dalgalandl!kça içinden taşan iman denizi, 

Dökülen !hisleri gör : incilerin en temjzi. 

Gövde yalçın kayadan aibide, lakayıd-i ecel; 

Sanki ·hiç duygusu yok. .. Bir de fakat ruhuna gel; 
O ne ifrat ile rrkıkaıt! Hani etsen ta'mik, 

Bir kadın ruhu değildir ıo kaıdar bdki rakik. 

Sonra, irfanı için söyliyecek söz bulamam, 

Oğlanın ·bildiği, öğrendiği lher şey sağlam. 

(Asım, s. 430) 

b )  Müsbet ilimle mücehhez, Avrupalı tahsil görmüş,. 

oradaki faydalı kaynaklan burada yaşatabilen, kafa
sı işler gençlik 

ıSade garbın, yalnız ilmine dönsün yüzıünıüz. 

O çocuklarla ıberaher, gece ıgundüz, didinin; 

Giden üç yüz senelik ilmi sı�k elden edinin. 

Fen diyarında sızan namütenahi pınarı, 

Hem 1çin, hem getirin yurda o nafi sulan. 
Ayni menba'ları ihya için artı& iburada. 

Kafanız işlesin, oğlum kanal olsun c.rada. 

(Asım, s. 442) 
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10 - Zenginler millet ve memleket mes'elelerinde lakayd 
kalmamab 

Ağniya, zannederiım, sizıde ,de az ço\k olacak . . 
Şu kadar ıvar ki, ·Çürük tahtaya basmazlar ayak! 

( Süleymaniye K\ürsüsünde, s .  165) 

ı 1 - Ferd olarak yapılacak işler 

a )  Sabır 

Asıl fela!kete •sa;br eyleyenler insandır . . . 

(Safahat I, Selma, s. 58) 

b )  Namerde el açmama, ekmek parası kazanma 
Oturup kör gibi, namerde el açmak iyi mi? 
Kim kazanmazsa bu dünyada bir e)kmek parası : 
Dostunun yüz karası ;  düşmanlarının maskarası ! 

( Safahat I, Seyfi Baıba, s. 7 1 )  

<C) Geriye iyi nam bırakma 
Hak!ki bahtiyar ancak ıo ademdir ıki, !dünıyadan, 
Giderken mamelek namiyle ıterkeyler !büyük lbir nam 

( Safahat, Bir Mezar Taşına Yazılmıştır, s. 132) 

d) Bugünün işini yarına bırakmama 
Bu günlük iş bugün lazım yapılmak yoksa ferdaya, 
Bırakmışsan... O ferdalar olur peyveste ukibaya ! 

Müsevvifler için dünyada mahvolmak tabiidir. 

( Safahat I, Hasbıhal, s .  145) 

e )  Günleri beyhude geçirmeme 
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«Geçen ıgeçmiştir artık; an-ı müstakıbelse 
miiJbhemdir, 

Hayatından nasi'bin : hi!r şu geçmek isteyen demdir.» 



Sa:kın ey nur-ı ıdidem, geçmesin beylhude eyyamın; 
Çalış halin müsaidkeırı. Bilinmez çünkü encamın. 

( Safahat I, Hasbıhal, s. 145) 
f) Ye'si yenme 

Ye'sin sonu yoktur, ona bir kerre düşersen, 
Hüsrana düşersin, çıkamazsın elbediyyen! 

( Safahat I, Azim, s .  67} 

Ye'se hiç düşmiyecek zerrece imanı olan. 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 181 } 
12 - Çalışma 

Demek : insan değilsin eylemezsen .durmayıp i!kdam. 
Neden geçsin ısefaletlerle, ihaylbetlerle, ezmamn? 

Çalış dünyada insan ol, elindeyken henüz dünya; 

(Hatırafar; V, s. 311'6) 

Kuzum, ayıp mı çalışmak, ıgünaih mı yük ıtaşımaik, 
Ay1p : ıdilencilik, işlerken el, ıyürürken ayak. 

( Safahat I, Küfe, s. 25) 

Atalet fıtratın ahkamına :madam ki isyandır; 
Çalışsın, .durmasın •her .kim ıki davasında insandır. 

( Safahat I, Hasbıhal, s. 146) 

Oturup dil dökecek yerde :gi:dip ıdökmeli ter! 

(Asım. s. 410) 

«Bekayı hak tanıyan, sa'ıyi !bir vazife !bilir; 
Çalış, çalış ki beka sa'y olursa haklkedilir.»  

( Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s. 253) 
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13 - Çalışmanın cemiyetçe ve bir hedefe yöneltilerek ya

. Pılması 

ıBugün ferdi mesainin nedir maıhsulü? Hep 'husran; 
Birer 1beyhude yaştır damlayan tek tek alınlardan ! 
Cfüan artık değişmiş, infiradın var mı imkanı, 
Göçüp mamurelerden boylasan hatta beyabanı? 
Yaşanmaz böyle telk ıtek, devr-i hazır :  .devr-i 

cem'iıyyet 

Nedir üç dört ahın,? Bir yurdun alnından !boşansın 
ter. 

(Gölgeler; Alınlar Terlemeli, s. 453) 

Biz aramızda valhdeti temin ederek topluca çalışma
ğa :koyulmalıyız, 

(Sebil-ür-Reşad, C :  XVIII, sayı : 458, Mev'ize, s, 184) 

14 - Geleceğe uzanış, ve geleceğe koşmak.ta olan insan
lığın ,gidiş ahengine uyma 
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Gözleri maziye bakan milletin, 
Ömrü temadisi olur nekibetin. 

Karşına rnüstakibeli dikmiş Huda, 
1Görnneye, lakin ıdaha yoık niyyertin. 

(Hatıralar; Uyan, s .  304) 

Coşkun, koca bir sel gibi, daim, 1beşeriyyet, 
Müstakbele koşmakta verip seyrine şiddet, 

.Aıkvam o büyük nehre kapılmış birer ırmalk .. .  

Bizler 'ki bu müdhiş, bu muazzam cereyanla 

Uğraşmadayız ... Bak, nekadar çılgınız, anla! 



Bir çağlayanın menba-ı dehhaşına doğru 
Tırmanmaya benzer, yüzerek, başka değil lbu! 
Ey katre-i avare, .bu cfrşfın, ibu huruşun 
Ahengine uymazsan emin ol, boğulursun! 

(Hakkın Sesleri; VI, s .  217) 

Bütün insaniyet alabildiğine pek uzaiklardaiki lbir 
noktaya, bir gayeye doğru koşup ıgidiyor. Beşeriyet, coş
kun bir sel gibi ıumman-ı terakıkiye atılmak için ala'bildiği
ne akıyor. Bu selin önüne durulamaz. İşte biz de ya boğula
cağız, ya o sel ile lberalber gideceğiz. 

(Sebil-ür-Reşad, C :  IX, sayı : 230; Mev'ize, s. 375) 

15 - Mukaddesata hürmet, vatan sevgisi, hamiyet 
Evet, ulfımunu asrın şebalba oğretelim. 
Mukaddesaıta, fakaıt, çdkça İhtiram edelim. 

Haıyır hayat-ı vatanıdır umum için gaye; 
«Vatan! »  deyip giriyıor 'her giren müca:hedeye. 

Vatan muhaibheti, ımiHeıt yolunda bezl-i hayat; 
Hulasa, aile lhissiyle cü�le ıhiıssiyyat; 
Mukaddesatı için çırpınan tyıi.irekte olur. 
İçinde lıeş taşıyan sineden ne hayır umulur? 
Vatan felakete düşmüş ... Onun hamiyyeti ctış 
Eder mi zannediyorsun? herif vatan berduş! 
Bulunca kendine bir yer, doyunca kör !boğazı, 
Kapandı, gitti, bakarsın ki, neklbetin ağzı. 
Fakat sen öyle değilsin : ısenin yanan ciğerin : 
«Vatan ! »  deyip öleceksin semada olsa yerin. 
Nasıl tahammül eder hür olan esaretine? 
Kör olsun, ağlamııyan ey vatan, felaketine! , 

(Fatiıh Kürsüsünde, Vaiz !Kürsüde, s. 282) 
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16 - Mütefekkirle halk arasındaki uçurum kapatılmalı 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Evet, ortada lbir pis uçurum, 
Var iki, ıgünden ıgüne ıdelhşetleniyor, korkuyorum, 
- Kapatılmazsa gelip bir yere ışayed efkar -

Olmasın millet�i meriıumeye bir kanlı mezar. 

( Süleymaniye Kürsüsünde, s. 183 - 184) 

17 - Avrupa'nın her şeyi taklit edilmemeli 
:Ne yapsa Avrupa, bizlerce asi olan !hareket : 
«0 halde biz .dahi yaptıık! » deyip \hemen takliıd. 
Bu türlü ıbir ıyeni1ik)ten ne /hayır edersin ürniıd? 

(Fatih Kürsüsünde; İki Arkadaş Fatih Yolunda, s. 
2415) 

18 - Garbın yalnız lllın, fen ve san'atl alınmalı 
!Medeniyet girebilmiş yalınız fenniyle . . .  

{Süleymaniye Kürsüsünde, s.  170) 

Alınız ilmini garl:nn alınız saın'aıtini 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 186) 

Sade garıbın, yalnız ilmine dönsün yıüzünüz. 
(Asım, s. 442} 

Garbın almışsa heriıf, ihnini almış yalnız, 

( S'üleymaniye Kürsüsünde, s. 171 ) 

Heriflerin ilimlerini fenlerini almalı . 

(sebil-lir-Reşad. C :  XVIII, sayı : 464, Nasrullah 
Kürsüsünde, s. 250) 

Lakin bu heriflere karşı olan buğzumuzu lhiçlbir va
!kiıt onların ilimlerine, ıfenlerine, san'atlarına sıçraıtmama
lıyız. 
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Kürsüsünde, s. 252) 



19 - Aile kalkındırıhnalı 
Başlasın terbiyeniz, ailelerden oğlum. 

(Safahat I, Köse İmam, s. 130) 

20 - Mütefekkirlerin vazifeleri 

a)  Halka tutulacak bir yol gösterilmeli 
!Başı 'boş kaldı mı, zira şaşırıp her mu'tad, 
Bulamaz kendiliğinden yolu a:sla efrad. 
Yalınız gösterilen yıol tutacaık yolsa gider; 
Hissidir çünkü onun azmine ,daim reıb!ber. 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 184) 

b) Milletin kendi umumi ruhundan kopan «mahiyeti» 
takdir ederek, taklidi olmayan ve başka bir milletin 
izinden gitmeyen bir yol bulmalıdırlar 
Mütefekkirlerimiz anlamıyorlar sanırım, 
Ki çemenzar-ı tera:14ide atılmış her adını, 
Değişir .büsbütün akvama, cemaate ıgöre ; 
Başka bir kavmin izinden yürümek, çok kerre, 
Adeta mühlik olur, sonra :ne var her millet 
Gözetir seyr-i tekamülde birer ayn cihet. 
Bir de hatırlamıyorlar ıki, umurmen beşerin, 
Daima koş1tuğu son maksada yitkselmelk �çin; 
Tutacak silsile 1a!kvama değildir ıhep lbir; 
Belki her millet için ancak o «mahiyet» tir, 
Ki kopar kendisinin ruih-ı umum.isinden. 
Şimdi, bir kavmin içinden mütefekkir geçinen 
Zümre evvelce bu «ma!hiıyyet» i takdir ederek, 
Sonra kaç saıfhası mevcuıt ise tenvir ederelk, 
Çekecek oldu mu önden o ilaılıi feneri; , 
Arkasından da cemaat yürür artı:k ileri, 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 184) 
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21 - Kalkınmada ana prensip 

a) Taklitten vazgeçme 

. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . Sırr-ı ıterak!kinizi siz, 
Başka yerlerde talharriye hevesleil'llıeyiniz. 
Çünkü her noktada taklid ile sOkmez hareket. 

b)  Garbın yalnız ilim, san '  at  ve fenni alınacak 
Alınız Hmini ga:Pbın, alınız san'atini ; 
Veriniz hem ide mesainize ıson •sür'a•tini, 
Çünkü kaabil değil artık .yaşamak lbunlarsız; 
Çünkü milliyeti yok san'atın, ilmin; yalnız. 

c)  Mahiyyet-i ruhhiye kılavuz olacak 

İyi hatırda tutun ettıtiğim i!htan demin : 
Bütün edvar-ı terraıkiyi tyanp geçmek için, 
Kendi «malhiyyet-i ruıhiyye» niz olsun kılavuz. 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 186) 

Ana prensibin tatbikinde gözetilecek noktalar : 

d )  Köke, milletin sine-i mazisine dikkat 

e )  Kendine kendinden aşı 

f) İşi ehli yapacak, balta çocuk eline geçmiyecek 
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inkişafatını lbir milletin eooalb-ı nazar 
Kıocaman ıbir ağacın tıpkı çiçeklenmesine, 
Benzetirler ki, hakikat, ne büyük söz !bilene! 

Hastalanmışsa ağaç, gösıteriniz 'biı \bilene; 
Bir de en çOk köke baksın o !bakan :kimse yine. 
Aışılarken .de vurun kendine kendinden aşı. 
Şayed isterseniz ağacın donanıp üstü başı, 
Benzesin :taze çiçeklerle bezenmiş geline. 
Geçmesin, dikkat edin, !haltta çıoculklar eline! 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 186 - 187) 



22 - İdeal millet 

a )  Ferdi ahlak 

Doğruluk, ahde vefa, va'de sada:k:at, şeflkat; 

Acizin ha!kkını i'laya samimi gayret; 
En ufak şeyle kanat, çoğa kudret varken; 
Yine ifrat ile vermeık, veren eller darken; 

Kimsenin ırzına, namusuna LYan lbakmıyarak, 

ıYedi kat ellerin evladını kardeş tanımak.; 
«Ôleceiksin! » denilen noktada merdane sebat; 

Yeri gelsin, ıgülerek, oymyara:k terık-i hayat; 
İlhtirasat-ı hususiyyeyi 'SÖyletmiyereık, 
Nef'-i şahsiyi umumunrkine kurban etmek; 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 170) 
. ·''.'.1'! 

b )  Umumi ablak ve durum 

Medeniyyet girooi1miş yalnız fenniylc . . .  

O da sahiplerinin laihik olan izniyle. 
Dikilip ısaılıile :binlerce basiret, im'an; 
Ne kadar maskaralık. varsa kovulmuş !kapıdan! 

Gaı1bın eşyası, eğer kıymeti !haizse �yürür; 
Moda şeklinde gelen seyyie gümrükıte çürür! 

Gece gündüz açık evler, ıkapılar mandalısız; 
Herkesin sandığı meydanda, bilinmez 1hırsız. 

Ya o ma!hviyyeti İn'san göremez bir yerde . . .  

(Süleymaniye Kürsüsünde, s. 170 - 171 ) 
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III. MİLLİYETÇİLİK 

1 - Kavmiyyet ayrılık sebeplerinin mühhnlerlndendir. 
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Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam, 
Bağlamak lazım iken, anlamadım, anlıyamam, 
Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize! 
Fikr-i 'kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize? 
Bivbirinden müteferrik bu kadar akvamı, 
Ayni milliyyetin altında tutan İslamı, 
Temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir. 
Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir. 
Arnavutlukla, Arablı:kla bu millet yürümez .. .  
Son siyasetse bu, hiç böyle siyaset yürümez. 

(Süleymaniye Kürsüsünde, s .  166) 

Siz, ey bu yangını ihdas eden ıbeş altı sefil, 
Ki 1ettiniz ıbizi Hırvatla Sırba karşı rezil !  
Neden hükumete Kur'anla /bağlı Anıavudu 
Ayırdınız da harap ettiniz bütün yurdu? 
Nasılmış, anlayınız iddiay-ı 'kavmiyyet! 
Ne yolda mahvoluyonnuş bakın ki bir millet! 

( Fatih Kürsüsünde, Vaiz Kürsüde, s. 263) 

Fırka, milliyyet, lisan namiyle daim ayrılık; 

(Hatıralar, VI, s .  286) 

Hani milliyyetin İslam idi... Kavmiyyet ne! 
Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyyttine. 
Arabın Türıke; Lazın Çerkese, yahud Kürde; 
Acemin Çinliye rüchanı mı varmış ? nerde! 
Müslümanlıkta « anasır» mı olurmuş? ne gezer! 
Fikr-i kavmiyyeti tel'in ediyor Peygamber. 



En büyük düşmanıdır RCıh-ı Nebi tefrikanın; 
Adı batsın onu İslama sokan kaltabanın! 
Şu ısenin :akibetin kim 'bu kadar yıl evvel, 
Sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi .cedel? 

Ne Araplık, ne de Türklük kalacak aç gözünü! I 
Dinle Peygamher-i 'Zişanın ilahi sözünü. 
Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki «yaşan> der, delidir! 
Ara:bın, Türk \ise hem sağ gözü, hem sağ elidir. 

Arnavudlar size ibret olacakken, hala, 
Ne bu şuride siyaset, ne ·bu fasid dava? 

(Hakkın Sesleri; III, s. 190) 

Vahdetten eser yok ibir avuç !halkın içinde! 
Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet; 
Hala mı /boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezalet ! 

Cem'iyyete bir fırka dedik, tefrika çıktı; 
Sapasağlam iken milletin erkanını yıktı. 
«Turan ili» namiyle !bir efsane edindik; 
«Efsane, fa:kat gaye !»  deyip az mı didindik?  

Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda? 
Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda! (yıl 1334) 

(Gölgeler; Hala mı Boğuşmak, s.  435) 

Feiaket-i hazıranın \namütenahi esbaibı var ki en bi
rincisi kavmiyyet yüzünden meydan alan tefrikadır. Yal
nız dört, beş senedir bu yüzden ne hale geldi;k; kavmiyyet 
gayretiyle ayaklanmaları islah için ordumuzu yorduk. ih
tilalden ıçıktık ihtilale girdik; müşkülattan ıçıktık, müşkü
lata düştük. (yıl 1328) 

( Sebil-ür-Reşad; C : IX , sayı : 230, Mev'ize, s. 374) 
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2 - Kavnıiyyet fikri bizi çözülmeğe sürükler 

«Hem öyle zorla değil, 1;iinkü «fikr-i kavmiyyet» 
«Eder bu gayeyi teshile pek ıbüyük hizmet. 
«0 tohm-ı la'neti baştan saçıp ta orta yere, 
«Arapla Türkü ,ayırdık mı şöyle bir _kerre, 
«Ne çarpınır kolu artık, ne çırpınır ;kanadı; 
«Ha.Jifenin de ·kalır sade bir sevimli adı ! »  

( Hatıralar; Berlin Hatıraları, s .  315)  

3 - Kavmiyyet siyasi değil lisani ve kültürel olmalı 

Ne olurdu, kavmiyyet denilen o mel'un cereyan der
hal siyasi bir şekil almasaydı; (yahud mademki aldı, yurd
larile, iocaklariyle, risaleleriyle, gazetelcrile, konferansla
larile, nutuklarile ana:sır-ı islamiyeyi hiıibirine düşürürken 
ayni vesaitle biraz da kütlelerin lisanına, irfanına hizmet 
edeydi de bugün o hüyük şerrin /bari şu kadarcık bir hay
rını gördük diysbileydik. 

Arnavudluk, Araplık, Türklük, Kiirdlük ·namına or
taya çıkan sanadid-ı kavmiyyeti ıbundan altı yedi :sene ev
vel bir yere çağırmış, kendilerine demiştik ki : 

«Kavmiyyet cereyanı en 1medeni, en müterakki cemi
yetleri birbirine düşürür. ';Bizim gibi anasır-ı mürekkebesi 
bila-istisna cahil bulunan bir cemaati ise tarmar eder. Ge
liniz, bu cereyanı körüklemeyiniz. mensup olduğunuz ka
vimlere (hizmet etmek istiyorsanız bunun yolu başka \ol
mak icap eder. Evet hepimiz biliyoruz kj anasır-ı islamiy
yenin •kaffesi irşada, ikaza muhtaçtır. Bunlardan mesela 
Arapları irşad vazifesini Arap rukalasına bırakırız. Çünkü 
irşadına çalışacağı unsurun lisanını, adetini, mizacını, ru
hunu diğer anasır ukalasmdan iyi bildiği için muvaffaki
yeti o nisbette son ıderece kolay olur. 'Türkün, Arnavudun, 
Kürdün husul-ü intibahı için de ayni usule riayet ederiz. 
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O halde bu anasırın bütün ileri gelenleri .merkez-i 
Hilafette ayni çatı altında birleşirler, hatt-ı hareketlerini 
tayin ederek mütteıhiden jşe başlarlar. Aradaki rabıta"i is
lamiyyeyi teyid etmek şartile '!mensup oldukları akvamı 
okutmak, yazdırmak, ilim ve irlan sahibi etmek, servet, 
san' at, ticaret hususunda terakki ettirmek için .geceli gün
düzlü uğraşwlar. Sonunda bu müteferrik ciiz'lerin hey'et-i 
mecmuasından bir :küll-i mütera.kıki husulıe gelir ki hilafeti 
islamiyye ve saltanatı Osmaniyyenin bekay-ı azametine 
ebediyyen hadım olur, durur. 

Böyle bir meslek takip etmeye karar verirseniz biz 
de �sizinle beraber ıçalışırız, elimizden geleni kat'iyyen esir
gemeyiz ! .  . . 

Heyhat! ıBu teklif hiç birinin işine gelmedi .  

(Sebil-tir-Reşad, C :  XIV, sayı 382, Köy Hocası, s.  33 1 -
332) 

4 - Selamet için, Müslüman unsurları İslam, diğerlerini 
vatan hağiyle birleştirmeli 

Bu memleketin selameti, ekseriyet ·i mutlakayı teşkil 
eden müslim unsurları raıbıta-i iislam ile birbirine sımsıkı 
bağladıktan sonra gayr-i müslim akvamı da rabıta-i vata
niyye ile o ekseriyete ilhak etmektedir. Bu o kadar basit 
bir haikikattir ki ihatası pek geniş bir zekaya tevakkuf et
mez. 

( Sırat-ı Müstakim, C :  III, sa. 78, Açık Mektup, s. 409) 

5 - Panislamizm 

Ama •biz ne yapacaktık? Bütün müslümanları tevhid 

fü.· azim, cesim !bir müslüman hükumeti teşkili mi? Hayırt 

(Sebil-ür-Reşad, C :  IX, sayı : 230, Mev'ize, s. 375 ) 
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IV. İZDİVAÇ, AİLE, KADIN 

l - Aile hayatı 
«Hayat-ı aile» isminde lbir maişet var; 
Saadet •ancak odur . . . dense hangimiz anlar? 
Hayat-ı aile dünyada en safalı hayat, 
Fakat o alemi bizler tanır mıyız? Heyhat! 
Sabahleyin dolaşıp bir kazanca hizmetle; 
Evinde akşam otursan kemal-i izzetle; 
Karın, çocukların, annen, baıban, kimin varsa, 
Dolaşsalar, seni kat kat bu haleler sarsa; 
Saray-i cenneti yurdunda görsen olmaz mı? 
İçinde his taşıyan kalp için bu zevk az mı? 
Karın, nedime-i rCı.hun; çocukların rUhun; 
Anan baıban !birer ağuş-ı ilticay-ı masun. 
Sıkıldın öyle mil Lakin, !biraz alışsan eğer, 
Feza kadar sana vasi gelir bu dar çenber. 
Ne (var şu kahvede bilmem ki sığınıyorsun eve? 

(Safaihat I; Maihalle Kahvesi, s. 1 19-120) 

2 - Kadın telakkisi (ayyaş ve kahvehane müdavimi ağ
zından) 
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Senin kanın dediğin adeta !pabuç gibidir : 
Biraz tvakit taşınır, sonradan değiştirilir. 

(Safahat I; Meyhane, s. 42) 

- Kan koyvermiyor : herif kılıbık. 
- Evinde çan çan eden erkeğin de aklına şaş ... 
Laf anlamaz dişi mahluku, durma sen uğraş. 
- Kim uğraşır a babam, bunca yıllık ehlim iken. 
Adam hesabına koymam ıbizim köroğlunu ben. 

(Safahat I; Maıhalle Kahvesi, s. 125) 



3 - Boşanma 

Gel nikah kıy, demesinler, diye hazan kaçarım ... 
Düğün olmaz mı, geliııler ıde bütün komşularım : 
Yine kondun hoca! derler, onu bilmezler ki, 
Daha memnun olacaktım o düğünsüz belki. 

Bu neden? Çünkü nikahın sonu (ergeç boşamak, 
Yahut akşam'!d gelenler giibi hır gür yaşamak : 
Düğün olsaydı ne ala idi tek bir perde; 
Ayrılık !faslı da var sonra ıbunun, mahkemede. 
Ne kadınlar, ne sefalet ;doğuranlar görürüz; 
İşte binlerce çocuk, hem baba sağ, hem öksüz! 

( Safahat 1, Köse İmam, s. 130) 

Müslümanlıkta şeriat punu emretmiş imiş : 
Hem alır, hem de iboşarmış; ne kadar sade bir iş ! 
Kan tatliki için bak ne diyor Pey;garnlber : 

«Bir talak oldu mu dünyada, semalar titrer! » 

( Safahat 1, Köse İmam, s. 128) 

4 - Kadına dayak 

- Ne kafam kaldı <layaktan, ne gözüm, hep şişti� 
Karşı koysaydım eğer mutlak işim bitmişti. 
Ağladım, merhamet et, yapma dedim . . . \kim dinler. 
Boşamakmış beni dünden beri efkarı meğer. 
Üç !çocuk annesi, emzikli :kadın itek başına, 
Koca berhaneyi silsin :de, süpürsün de sana, 
Yine sen bilmiyerek zalim onun kıymetini, 
Dene biçarede kalkıp 1kolunun kuvvetini! 

( Safahat I; Köse İmam, s .  127) 
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Size haltetme i_düşer . . .  Dövmüş isem, kendi karım. 
Keyfim ister döverim, sen diyemezsin : «dövme.» 
Bu tecavüz sayılır doğrusu haysiyyetime . . .  
- Hangi haysiyyetin oğfom? O da varmış desene, 

( Safahat I; Köse İmam, s. 127) 

- Döveceksin, :ne boşarsın? Boşadın, dövmek ne? 
Hem günah, hem de ayıp.. . \ 

(Safahat I ;  Köse İmam, s. 128) 

5 - Taaddüd-ü Zevcat (Birden fazla kadınla evlenmek) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  canımı 
Sıktı 1akşam «edemem, ustüne evlenme» diye. 
Ne demek! Dörde kadar evlenir erkek, demeye 
Kalmadan başladı şirretliğe. . .  Kızmaz mı kafam? 

(Safahat I; Köse İmam, s. 128) 

- Boşamaz? Amma da 1yaptın! Ya şeriat ne için? 
Bize evlenmeyi ta dörde kadar emretsin? 
İki alsam ne çıkar saye-i hürriyette? 

(Safahat I; Köse İmam, s. 128) 

Vakıa hazan ıolur, dörde ıkadar evlenilir . . .  
Bu kimin harcı, a sersem, hele bir kerre düşün! 
Tek kadın çok sana emsal olan erkekler için. 
Hani servet? Hani sıhhat? Ne ararsın, mefkud; 
Tamtakır bir kese var ortada, (bir sıska vücud! 

(Safahat I; Köse İmam, s. 129) 

Mütekaid paşalardan biri 65 yaşını ıgeçtiği halde, 
kaşarlanmış ibir Rum sofracı kızı nikah ediyor, mal ve 
mülıkünü de onun üzerine ıferağ ediyor. 

(hk. Asım, s. 371 - 379) 
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6 - Kadın 

a) Çocuk şefkati 

Lakırdı kar edecek kim? Duyar mı hiç birini? 

Kolay bir iş mi? Senin anne olduğun var mı? 

Çocuk o halde iken anne sözden anlar mı? 1 

( Safahat I; Selma, s .  57) 

Başında annesi - matem tecessüm etmiş de 

Kadın kıyafeti almış gibi durur mebhut; 

(Safahat I ;  Selma, s. 58) 

b - Hassasiyet 

Ne hisli validelerdir bizim kadınlarımız. 

( Hatıralar; Bedin Hatıraları, s. 343 ) 

7 - Kadına karşı hareket 

1a) Yardım . 

. . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . hem ağlamak ne demek? 

Figan ederse kadın, susturur koşup erkek. 

( Safahat I, İstiibdad, s. 90) 

b) Merhamet 

Üç sınıf halka içim Jparçalanır, hem ne kadar! 

İhtiyarlar, kanlar, bir de küçükler, hunlar 

Merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan; 

Yoksa insanlığı bilmem nasıl anlar insan? 

( Safahat 1, Köse İmam, s. 130) 
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Beşer 1ki kuvveti bahş etmiyor henüz hakka; 

Ne çare yar onu kuvvetle almadan ·başka? 

Zebun musun? Yalınız ağlamak senin hakkın! . . .  

(Hatıralar, Eluksurda, s. 292) 

8 - Bütün kuvvet kanunda olmalı 
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Kuvvetin hakkı mıdır enselemek bulduğunu? 

Bize Asım, ne şunun yumruğu lazım, ne bunun; 

Birinin pençesi ister, yalınız : kanunun. 

(Asım, s. 410) 



V. GARP VE İNSANLIK ALEMİNİN MAZLUMLARA 
BiGANELİGi 

1 - Mazlfunlara biganelik ve hissizlik 

Şu sessiz kubbenin altında �nsandan eser yokmuş!  
Diyorduk «bir buçuk milyar! » ımeğer tek bir nefer 

yokmuş! 
Bu hissiz toprağın üstünde mazlumine yer \yokmuş t 
Adalet şöyle dursun, !böyle bir şeyden ha;ber 

yokmuş! 
Bütün '.boşlukmuş insanlık : ne istersen, meğer 

yokmuşt 

(Hakkın Sesleri, I, s. 192) 

2 - Asrın maskeli vicdanı 

«Medeniyyet» ,denilen maskara mahluku !görün : 
Tükürün maskeli viodanına asrın, tükürün! 

(Hakkın Sesleri, II, s. 1 99) 

3 - Medeniyyet namına yapılan alçaklıklar 
«Medeniyyet» denen alçaklığa lanetler eder. 

(Hakkın Sesleri, II, s. 198) 

4 - Medeniyyeti temsil eden garbın şark düşmanlığı ve 

niyeti 
«Medeniyyet ! »  size çdktan beridir diş biliyor; 
Evvela parçalamak, isonra yutmak diliyor. 

(Ha'�kın Sesleri, III, s. 206) 
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İşte ıbugün bizden istedikleri, ne falan vilayet, ne fa
lan sancaktır, doğrudan doğruya /başımızdır, hayatımızdır, 
saltanatımızdır, devletimizdir, hilafetimizdir, dinimizdir, 
imanımızdır. (Yıl 1336) 

(Sebil-ür�Reşad, C : XVIII, s .  464, Nasrullah 
kürsüsünde, s. 256) 

5 - Felaketlerimizi garp aleminin sevinçle karşılaması 
Şu hanumanı yıkık üç yüz elH milyon can, 

Nedense, mevte olurken biner biner mahkum, 
Çıkıp ta etmedi \bir ses bu hükme karşı hücum! 
Nedense, duymadı Garbın o hisli vicdanı, 
Huruşu sine-i a'san inleten bu kam! 
Nedense, Arşa kadar yükselen enin-i ıbeşer 
Sizin semalara akseyledikçe oldu heder! 
Nedense, vahdeti İslamı itarmar edeli, 
Büyük tanındı, mukaddes bilindi zulmün eli ! 
Zemin-i şarkı mezalim kasıp kavurdukça; 

O kıpkızıl yüzü hakin fezaya vurdukça; 
Gurubu seyr eden avare bir temaşager 
Kadar da olmadı dünya naslbedar-ı keder! 
Keder de .söz mü ya? Alkışlıyordu celladı, 
Utanmadan koca yirminci ·asnn evladı! 

(Hatıralar; Berlin Hatıralan, s. 342) 

6 - Garp medeniyetinin fazilet ve hakiki insanlık vasfını 
haiz olmaması 

AvrupalıJarın ilimleri, irfanları , medeniyyetteki, sa
nayideki terakkileri ıinkar olunur şey değildir. Ancak in
saniyyetlerini, insanlara !karşı olan muamelelerini kendi
lerinin maddiyattaki (bu terakkilerile ölçmek kat'iyyen 
doğru değildir. Heriflerin ilimlerini, fenlerini almalı. Fa
kat kendilerine asla inanmamalı, asla kapılmamalıdır. 
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Garp medeniyeti maddiyyattaki terakkisini manevi
yat sahasında gösteremedi. Bil'a'kis o dheti büsbütün ih
mal etti. Hayır ihmal etmedi; bile bile payma.l etti. Avru
palıların ne ımal olduklarını anlamıyanlar zannederim ki 
bu sefer artık gözlerile görerek hatalannı tashih etmiş-
lerdir. (Yıl 1336) 

( Sebil-ür-Reşad, C :  XVlll, s. 464, Nasrullah 
Kürsüsünde, s. 257) 

O vakit Spenser kemali teessürle şu sözleri söylemiş : 
( Şeyh ıMehemmed Abdu ya) «burada ınsaniyyet maatees
süf hiç kalmadı. Beşeriyyet, ıbeşeriyyet-i mütemeddine 
insaftan büsbütün tecerrüt etti. Ben senin hakkını gasp 
ediyorum, çünkü \kaviyim; sen ezilip gidiyorsun, çünkü 
kavi değilsin. Atiyi pek fena görüyonım. ıBiz böyle iste
medikti. Fakat böyle oluyor : Avrupa medeniyyeti bir me
deniyyet-i fazıla, ıbir medeniyyet-i hakikıyye-ı insaniyye 
değili »  

(Sebil-ür-Reşad, C :  IX, s .  231 ,  Mev'ize, s .  392) 

7 - Akif medeniyyet düşmanı değildir 

Benim bu kürsüden söyliyecek bir sözüm varsa o da 
garp medeniyyeti dediğimiz o rezil alemin bir an evvel 
hak ile yeksan olmasını temenniden ibarettir. Ey cema
at-i müsllmin! Sakın bu sözlerimden benim ilim düşmanı, 
marifet düşmanı, terakki düşmanı olduğuma zahib ol
mayınız. Benim bütün insanlar hesabına, bilhassa dindaş
larım namına istediğim !bir medeniyyt!t varsa o da her 
mana.sile pak, yüksek, namuslu, vakarlı bir medeniyettir, 
yani bir medeniyyet-i fAzıladır. (Yıl 1336) 

(Sebil-ür-Reşad, C :  XVIII, s. 464, Nasrullah 
Kürsüsünde, s. 257) 
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Lakin ıbu heriflere :karşı olan huğzumuzu hiç bir va

k it onların ilimlerine, fenlerine, san'atlarına sıçratmama
lıyız. 
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VI. DİL 

1 - Türkçenin mahiyyeti 

Türkçemiz başlı başına bir dil olmayıp şarkın iki en 
mühim lisanı olan Arap, Acem lisanlarının muavenetile 
yaşadığından, bir de kim ne isterse desin, müfrit bir tas
fiyyeye taraftar olanlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Os
manlılar için bu lisandan aldıkları kelimelerin :bir çoğunu 
geri vermek ne şimdiki halde, ne de geiecek 'zamanda kaa
bil olamıyacağından, hatta fünun-ı hazırayı tmemleketi
mize getirdikçe vaz'ına imeoburiyet görülen ıstılahat için 
yeniden kelimeler, terkipleri istrkraya da mutlaka kala
cağımızdan . . .  

( Yıl 326) 

(Sırat-ı Müstakim, c :  IV, s.  96, Hasbıhal, s.  304) 

2 .__, Yenilik yapılırken başka milletlerin tasarrufatı ay· 
nen alınmmnalı, lisanın vakar-ı millisine riayet olun
malı. 

- Aman su «halet-i rılhiyye», bir ide «mefkure» 
Ayıp değil (ya, �ıcıklar benim sinirlerimi! 
- Niçin sinirleniyorsun? Taassubun yeri mi? 
Biraz değişmeli artık hu eski zihniyyet. 
«Lisana hiç yenilik sokmayın! »  demek : cinnet. 
- Hayır, ltaassuıb eden yok . . . Şu var ki : icaıbı 
Tahakkuk etmeli bir kerre; tbir de, eııbabı 
Eliyle olmalı matlub olan teceddütler . . .  
Düşün ki böyıle midir bizde? 
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� Şüphesiz. 
- Ne gezer! 

Delili : kendi sözündür . . .  
- Kimin, benim mi? 

- Evet. 
- Ne söylemiştim unuttum .. .  

- Canım şu «Zihniyyet! » 

- Beğenmedin mi ?  Fransızca yok mu «mantalite» ;> 

Onun mu:kalbili . . . .  
- Zaten budur ya derd işte! 

Tasarrufatını aynen alırsak İngilizin, 

Fransızın, ne olur hali, sonra şivemizin? 

Lisanın olmalıdır bir lvakar-ı mill!si, 

O olmadıkça müyesser değil taalisi. 

- Biraz muhafazakaranedir ya şimdi bu da . . .  

- Evet muhafazakarım ... Bilir misin bu moda 

Taammüm etmeğe başlarsa . . .  
- Başlasın! Ne olur? 

- İler, tutar �eri kalmaz, lisanımız bozulur. 

Bugün ne maskara olmuşsa milletin ikılığı; 

Lisan da öyle olur! 

( Fatih Kürsüsünde, iki Arkadaş Fatih Yolunda, 
s. 244-245) 

3 - Sadeleşme cereyanı 

Hepimizin bildiği, hem başka bir lisandan alınma ol
duğunu hatırına getirıniyecek kadar iyi bildiği kelimeleri 
unutturarak hiç birimizin bilmediği tabirleri kabul sure
tile mi lisanımızı sadeleştireceğiz? 
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. . . . . . . . .  Evet, lisanın sadeleştirilmesi farzdır. Gazetelerd� 

zabıta vukuatı öyle ağır 'bir lisanla yazılır ki avam onu 
bir dua gibi dinliyor . 

. . . .  . . .  . . Avamın anlayaıbileceği meani avamın kullandığı 

lisan ile eda edilmeli, lakin bir icmal-i siyasi Çağatayca 
yazılmamalı. Çünkü \iki taraf da anlamıyacak! 

( Sırat-ı Müstakim, c :  iV, s :  92. Hasbıhal, s. 238) 

4 - Diğer Türk şivelerinden kelime alma 

Bu maksat Osmanlıların :lisan-ı resmisi olan Türkçeyi 
bütün dünyadaki Türklerin anlayabileceği bir ihale getir
mektir, :zannederim. Lakin azıcık insaf edelim ki tutu1an 
yol oraya gider mi? 

. . . . . . . . .  Lisanımız bu hale gelebilmek için asırlar geçmiş.  
Bunu ıbir senede yıkıp yenisini /yapmağa çalışmak garib 
bir teşebıbüs blmaz mı? Bir mu'teriz diydbilir ki iyi amma 
siz taıbii bir Türkçe olmadığından şüphe edilmeyen bu li
sanınızı muhafazaya devam ederseniz, zararlı çıkacaksı
nız. Çünkü sizi Buharada1ki; Sibiryadaki, Kırımdaki, Kaf
kasyadaki Türkler anlamayacak. Halbuki «İkdam'ın lisa
nını ;işletirseniz o zaman bütün :Türk unsuru birbirinizi 
anlayacaksınız. iİtiraz yekten kuvvetli {!Örünüyor. Lakin 
pek çürük : çünkü bu saydığımız mentleketlerin Türkle

ri birbirinin yazdığını anlamıyor ıki. . . Evet, Osmanlı ol

mayan Türk unsuru arasında hepsinin anlayacağı müşte
rek (bir lisan tahrir olsaydı belki biz de mümkün olsun, 
muhal olsun cemaata katılmak arzusunu gösterirdik. Rus
yadan gelen Türklerin akilleri, iyi düşünenleri «SİZ Os-
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manhlarJisanınızı biraz sadeleşdirin, islah edin, biz onu 
kabul edelim; yoksa sizin bize uymaya heves etmeniz \hiç 
makul değildir» diyorlar. Kırımda çıkan «Terceman» ga

zetesinin eski lisanile şimdiki arasında ne büyük fark 
vardır . .  İşte o gazete bizim Osmanlı !Türkçesinin iyi taraf· 

lannı almak suretile hem dilini başkalaştırdı, hem de o 
bavalideki CC'üııkleri bizim Türkçeye alıştırdı. 

( Sırat-ı Müstakim, c :  iV, s. 92, Hasbıhal, s. 238) 
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