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\ÖNSÖZ

(,i nçliginden ölümüne kadar can ve basla baglanmis oldu-,
i I"m birligi mefkuresine daima sadik kalan Mehmet Akif ge
l iihsiyeti ve gerekse davalarindaki samimiyetiyle Türk _ede-·
Ii tarihinde müstesna bir mevki almistir. O, içinde yasa'digi

çtimai yaralan en güzel manzumhikayelerle bize anlatma-
i hilen usta bir sairdir. Türk dilini her sinifa has bir meha~'
i kaleme alan b~ idealist sair eserlerini ikinci mesrutiyet

nra ne~re baslamis ve Serveti Fünuncularin tasvir metod-
" Inn faydalanmistir.

Mehmet Akif'e göre edebiyat kelimelerle süslenmis bir söz
olmayip, bi!.§kis cemiyefe içtimai ve ahlaki faydalar sag

i bir fikir silsilesldir. Yani, sainat, sanat için degil cemiyet

ii li i pre sibi Mehmet Akif'in yürüdügü ana yoldur. Siirleri
irf ahlaki ve sosy<il faydalar teminine vasita olsun diye ya

aidmii büyük bir halk kitlesine ~H~~~.edebilmek için en
it nesir yolu hikayeyi tercih etmistir~\ , <' _

i ramizdan. ayniali henüz 22 sene olan Mehmet Akif'in ha
ve eserlerine dair birçok kitaplar, makaleler yazilmis ve

erlerin herbirinde Mehmet Akif sanati, eserleri ve hayati

i li sinden tetkikedilmistir.
Öyleki Mehmet Akif'i sevenler yazilarindaonu sahsi sem-·

Illerinden dola,yi fazilet örnegi olarak göklei"e çikarmis, da-
I rini benimsemiyenler ise hakikatlerden uzak menfi yazilar
i me almislardir. .

Her iki sekilde de obje:kfif görüsten uzak olan bu tetkik
göre Mehmet Akif/i mütelaa' etmek haksizlik olur sanirim.

yinesi isdir kisinin IMa bakilmaz» misali san'atkarin aynasi
sederidir. «SAFAHAT», sahibinin kendi hayatiyla beraber
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! kaleme alan b~ idea·list sair eserlerin; ikhici mesrutiyet
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aidiniz büyük bir halk 'kitlesine ~tap edebilmek için en
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!'amizdan. ayrilali henüz 22 sene olan Mehmet Akif'in ha
ve eserlerine dair birçok kitaplar, makaleler yazilmis ve

'.erlerin herbirinde Mehmet Akif sanati, eserleri ve hayati
li sinden tetk·k edilmistir.

Öyleki Mehmet Akif'i sevenler yazilariiidaonu sahsi sem
Illorinden dola,yi fazilet örnegi olarak göklere çikarmis, da
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.sederidir. «SAFAHAT», sahibinin kendi hayatiyla beraber
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i f oldugu sanilmamalidi. Her yazair gibi Mehmet Akif'de
, i'düklerini kendi z~viyesinden gör~üs ve anis,tmistir.

Mehmet AkWte 'u hakika~ duygusu kendisini en çok esya
i virlerinde gösterir. '9; cami, sokak, kahve, meyilane üzerinde
llh'or. Onlara kendisine göre bir mana, deger verir. iste biz bu

f pta Mehmet AkWin mekan ve esya karsisinda aldigi tavir
i II tetkikle onun mühim 'bir eephesinikavrayacagimizi ümid
H1k. Bu incelemeYi yaparken Mehmet Akif'in esyaya verdigi si
tlan iyi kavramak için bütün siirlerini göz önü'nde bulund'ur

.Iuk. Bu hususta örnek olarak pek degerli profesörümüz M. Kap
nin 'Siir tahlillerindeki (Süleymaniye Kürsüsünde.n bir parça')
'"l yazisini göi:önündie tuttuk.

Bu kitapta yapi umumi unvalii altinda topladigimiz esyanin
Fahatda hangi his ve fikrintesirialtinda ve ne Sekilde görül

, günü müta,iaa. et,tik Ve gördük ki Safaha:t'ta baza yapilar y81

IllX bir guruba girdikleri hald~ bazilari da mcihiyetleri icabi ca
iii gibi bir kaç guruba, birde!') diahil olmaktadirla,r.

- Dini hususiyeti olan yapilar:

1 - Cami (mabeti): Safahatlfa en genis ö!çüde islenmis v'a
iiidir. Qini bir görüsle ele alind.igi vakit Allahin birligini isaret
i1er. Daima ulvi ve semavisifatlar alir. imam temsit eder.

2 - Jll\ezar: tavsifinde ulvi sifatlar almistir.
3 - Türbe: m.ahiyetine uygun yükseklik ifade ~den sifat-

i rla bahsedilmistir. .

1\ - Tarihi özellige sahip olan yapila.r:
1 - Camii tarihi bir görüsle incelendigi zama,n ecdadin ya~

IllCI ve yaratib kudretini ifade eder. Ihtisam, 'büyüklük, sag~am- i

lik gösteren sifaHar almistir .

2 - Mezar: $3ygl ve gipta belirten 51faltlar aJmistir.

- Amme hizmetine ayrilmis yapilar:
1 - Medrese, durumuna, uygun takdir sifatlari almistir.'
2 - Mektep, tenkid sifatlarialmishr.

»»»
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1 - Mehmet Akif, hayati ve. eserleri: Esref Edib ,
2 - » » » » » : Midhat Cemal
3 - » }) » ». » : Fevziye AbdUII

Tansel
'4 -

her"sahnesiyle elimi:zdedi r. Mehmet Akif edebiy.at tarihi
Türk milletinin kalbin~e layik olduiju mevki; çoktan

Mehmet Akif hakkind~simdive 'kadar:

,
ve birçoklari iiesrettkileri ki!aplarla birçok cepheleri üze
durd!Jlair. Biz; ise Mehmet Aikif'in 1944 yihnda damadi
Riza Dogrul tarafindan nesrolunan «SAFAHAT»in da, b~1l1
biyati metodu ile «S,iTilisTiK» bir ara~tirma, yaptik. Bö
Mehmet Aki.f'in cami, türbe, mezar, ehram, medrese,'

ev, ote'I, sokak, kahve ve meyhane'ye verdigi sifatlari ine
Mehmet Aki~ yasadigi ahva,li ,ve sehrin y~pi urisurlarini' t
ederken kendisini ilgilendiren mevzulara karsi daima reali
ifade. kullanmistir. BU,ndan dolay, Safahati karistirirken
met Akif'in mahalle, sokak, cami gibi müsahhas ya,pi un
rini genis tasvirierle gözümüzün önünde bir resim g'ibi çi
ni görürüz: ,

Bunl,ar haiyat sahneleridi~. Mehmet A.kif'in kitaplari~
mis oldugu Sa.fahat adi da bunu if'ade eder. Meihmet Akif
ne çok ba'gli olmaikla beraber yasadigi cemiyeti 'iyi görmegi
Iismis, eskilerde oldugu gibi gözlerini bu dünyaya kaparnami

Mehmet Akif'te realistlerden gelme birhakikat aslo,
,dir. :Ha.tt,a o bubakiindan i~eri giderek hakikati bütünçipi
ile anlatir. ' . ,

Sudurr cihanda benim en begendigim,meslek
.Sözümodun gibi olsun hakikat olsun tek

Bu iki misra Mehm~t Akif'in haklkatperestligini, göstermesi
baryile i:nühimdir.

Fakatbuna bakarakMehmet AkWin



MEHMET AKiF'iN HAYATI

I<imin ogluydu baban? Kimdi unuttun mu deden?
Ipegin köylüsü ürrimi yari vahsi 'bir adam

- iste baban,

Birsey ögrenmedi elbe,tde o üm;mi 'babadan,
Ne kazanmissa bütün kendi kaza,nmis kendi.

ili/mat vermege çalistigi gibi, Arnavud oldugunu da sik sik
liarlamistir. (III. Safahat, s. 187)

Bunu benden eluyunuz, benki evet Arnavudum .•
Ba~ka bir sey diyemem isde perisan yurdum.

li Mehmet Mif.:

:Vlehmet AkH, annesi Serife hammia Buharali bir aileye,>
I"isi Tahir Efendi ile' soyu Arnavudluga kadar uzayan bir aile
II i:()(.:ugudur, Mehmet Akif gerek fikir gerekse -sahsi hayati
ii ilir aynasi olan Safahat'da yeri geldikçe kendini ilgilendi.ren
i vakiayi nazma dökmüstür. Mesela babasi ve dede'Si hakkin-o
i (Vi. Safahat, s. 334)

Sözü saglam, özü saglam, adam ol, irkina çek

li nimda da ifade ettigi gibi daima Tüi'k olmakla iftihar et'
li lir.

Mehmet Abf, 1873 yilinda Fatiihin SarigüzeI mahallesin
dünyayigelmistir, Naks~bendi tarikatine mensup olan 'ra

i dendi ogluna derin ve özlü bir mistisizm asilal11lshr. Ilk te
i/ni aile ocagindan alan Nielimet Akii, dÖrt yasinda mahalle·
,Idebine girmis, alti yasinda da merkez rüsdiyesine geçmistir ..

••

Bu kitabin basilmasinda 'beni manen destekliyen, babasi
kendisi Mehmet ~kWin yakin dostlarindan ola~s~yin :H
Edib Törehan'a, ayrica kiym.etli· ya,rdimlarmi gördügüm G"
Erdem arkadasimiza tesekkürlerimi sunarim.

Neriman ÖZTÜRKMEN

1 SUBAT 1958, iSTANBUL

D - Yikilis ve yoksulluk ifade edeJl sira-tlar:
1 - Ev, istii-abi belirten sifatlar almistir •.

E - Gerilik ve 'bakimsizlikbelirtisi yapilar:
1 - Sarkta sokak ve ote'l: sarktn geriligini anlatir:

F - Teknik, üstünlük, konfor ifade eden yapilar:

1 - Berlinde sokak, otef, kahve yapilari takdir sifatlari
mistir.

G - Sufli ve zararli yapilar:

1 - Maha.iie kahvesi: tahkir ve tezyif sifatlari almistir.
2 - Meyhane: Pis ve kötü siratlar almistir.

Kitabimiz Türkede1bi}-ti,tinda yeni yeni baslayan bir ü,s
arastirmasidir.

Mehmet Akif gibi realistbir sanatkarin «5afahat» gibi
yük manzum eseri bu metodla bir degil bir çok cepheden tet
sayandir. Yapilan her etüdle sanatkarin muhakak ki bilinmi
pek çok cepheleri meydana çikacak, 'Adeta yeniden kesfedi
cektir.

-VIII- - IX-



i i 1'1.y( 11111 idadi kisminda üç sene tahsil' ettikten sonra
lui:;Jl1J1'la ge.çti. Bu sirada (1887) babasi öldü. Bunu taJkiibe
l:JJgüzeldekievleri yandi. Tahsil hayatigüç bir safhaya'.
sairimiz Hallmhdaki Mülkiye Baytar mektebine yatili talebe
rak girdi. Yukarda anlattiJklanmiz Aki,f'in devam ettigi r
okullardir. Bunun disinda Akif'in manevi terbiyesiyle ine
inceye mesgulolan mümin babasi Tahir efendi, ona aiia
akaid dersiverdi. Zaten Mehmet Akif bir yazisinda Dersi
olan babasi için «benim hembabam hem hocamdir. Ne bi,
sam kendisinden ögrendim» demektedir.

. Böylece ilk, orta tahsilini tanzimat esaslarina da·y
müesseselerde okuyan Mehmet Akif, mülkiye baytar mekt~, ,o,.

!bitirerek .müsbet ilim sahasini tamamlamis oldu.
Ondört - onbes yaslarinda siir yaz~aga baslayan M

Akif, ilk önceleri mülkiyede hOQasiolan Muallim Naci~nin
rinde kalmis, gazel tarzmdaki. eski tip siirlerini taklide b
yol'. Ama sonralari bu ilk denemeleri yirtip atiyor. Bir tar
Baytar.mektebine devam ederken diger taraftan fransizca
renmiye basliyor. Bu suretle firansizca pek çok eserleri asli
,okuma imkamni kazaniyor ve garp e~ehiyatindan bir çok
ler okuyor.

Mehmet Aklf 14 Aralik 1893 tarihinde ük memuriyet
:yatma atilmis oldu. Edirnede baytarlik vazifesine basladi.
sitli viIayetlerde dolasti.

1893 yilinda Tophane-i amire veznedan Emin beyin kiz!
·evlendi.

Edebi sahsiyeti:

Mehmet Akif ilk siirlerini Halil Edib beyin idaresindeki
~imli Gaizetedenesre ,basladi. Serveti Fünun' mecmuasi en li
retli devresini yasadigi halde MehmCi Akif bu mecmuava'
iltifat etmedi. .

Sebebi; Servet-i Fünun mecmuasiiiin ye onun ekafin
sahsiyetlerin bati temayüllü olmalanydi. Bu asiri temayül
tansever, milliyetçi, isIamci ve ideal bir' ahlak sah~bi Meh
Akif'in hosunagitmiyordu.

-X~

O, Hersekli Arif Hikmet, Samih' Rifat,ibn-ül-Emin Mahmut
i i inal ve Ahmet Mithat gLbieskiye bagli guruiblin: topla:i~digi

lt()si:inli.gazeteyi» t'rc!h. etti. Mehmet. Akt~'in Resiml~ Gazet~.d.e
""haeski ,tarzda yaz&gi gazel, mesnevi, mllinacat nevinden Sll1-. \

lir nesredildi.
Aslinda küçükiken aldigi tesirler ve ögrendigi diller vasita

iyla s.ark edebiyatina merak saran Mehmet Aldf Sirazli Ha,fizi
iite severdi.

Bostan sairi Sadi'nin tesirinde kalmis ve ondan birçok siir
11,1' tercüme etmisti. Türk ede.biyatrn,datesirine kapildigi en mü"'
hliu sahsiyet Abdülhak Hamiddi. Mehmet Akif jIk siirlerinde
Iliimid'in ifade tarzini sik sik kullanmissada sonradan bu tesir
Ii'n kurtulmustur.

Eyaslindailtihak eden nur
Sensin bana her tarafta .mesfur
Bir an degmm o lem'adan dur
Ruhumda ebed-kararsulen.
Mevvaci sebahatin seherde;
Berk urmada nasiyen kamerde
Seh, sahn-i haremserane p~rde
Matvi evraki verd-i terde
Bir semme kitabi nükhetinden.
Nagmendireden riyah-i tehi:1z
Senden bu nevayi-suris-engiz:
Tayfin beni eyleyor seher-hiz

. Ey hatirasiyla ruh lebri:z:
indimde bu kainat hepsen
Ey lem'a-yi sule-i ilahi
Ey subh-i ebed karar-gahi
l1iç bulm,~ya t~bisintenahi

Bir böyle' bekani isterimbe~.
••• 4 •••••••••••••• ~ ••••••••••••.•••••••••• : •• 0'0 ••

Siven dem-i nay-i naginekirm
Slven cereyanicuybarm .
Sive-n sesi bad-i bi-karai'in

- XI--



Onunla 'besleyeceksin anan la kardesini
Bebek misin daha ögrenmedin mi sen isini?
Dedim ki bende:

- Ayol IfJinle annenin sözünü
Fakat çocuk 'ban'a haykirdi eksidip yüzünü
- Saka'.11iyok .:nu isin? Git -cehennem ol suradan
Ne dirlanip duruyorsun sabahleyin oradan.

Bu mahiyette yazilmis Meyhane, Mahalle kahvesi, Hasir,
i IlIictat, Kör Neyzen, Hürriyet, Ahret yolu adli manzumelerin
!il'rbiri bir cemiyet tablosunu aksettirIlr.

Tarihi hikayeler: Mehmet Abf'in bazi siirlerine Islam ta
ilhi mevzu olarak seçHnüstir. Leyloe-j, saadet, Bir gece, Leyle-i
\1 ladet', Kocakari ile Ömer, Deirivas, Süleymaniye Kürsüsünde
idli siirler büsinifa dahildir. 1908 de nesredileii Dervas Eme
l' i 'I.' zamaninda Hisam devrine aiddir. Samin ya,kinlarindaki
II'Hzictenüç yil mahsul alinamaz. Halk sefildir. Küçük bir çocuk
iilllll güzelsöz söyleme kabiliyeti ile taninmis Dervas, Hisamiii
Iiiizur,una çikarildiginda der ki:

Üç yil mütemadiyen kuraklar
Emsafi görülmemis sicaklar
Samanimizi kuruttu gitti.
Mezruatin umumu bitti.

Bin!erce çadir kapandi kaldi
Çöi mahser-i mevt sekli aldi.
Sehrileri besleyen kabail
Köy köy geziyor zeli i ü siW

Hatemlere cud eden o urban

Nan-pareye can verir bugün can
Çipfaklari giydirende uryan
Gömleksizdir zükur-u-nisvan

" ,

Açlik ecelin zahiri oldu

Basta~basa çöl cesetle. doldu
Her kusedebir acikl~ feryid
YOk bir yerden sada-yi imdid
Subban bütün ihtiyara döndü

- XIII -

Siven bana ah yadgarin
Sen gökleri handezar ederken

misralarinda Hamid'in '«Makber» mersiyesinin
görülmektedir.

Bidayette tuttug,u yol dolayisiyla Sel'vet-i Fünun l11ecmU
sina cephe alan Mehmet Akif bir taraftan sÜTlerini Resimli G
zetede nesrederken ötede Tevfik Fikretin arkadaslarindan Nal
efendi ile tanisti ve bilfihara aceni edebiyatindan yaptigi teri'
meleri Servet-i Fünun'da nesretti.

Bahar olmus çemenl.er, laleler, güller bütÜn bitinis
Gülüm bir sensin a'ncak bitmeyen hala su topraktan
Rebii 'bir 'bulut halinde aglarken mezarinda
Nihayet 9yle yas döksemki artik sende fiskirsan

kitasi, Sadi'den ,tercüme ettigi bir siirdir.
1908 ile 1910 yillari aras). Mehmet Akirin manzum ve me

sur en çok eser verdigi devredir.
Içtiinai hikayeler: Mehmet Aklf'in siir yazmaga baslad

günlerde edebi cereyanlardan daha çok realizm tesiri hük'
sürüyordu. Içtimai manzum hikayeler yazmak moda haline g
misti. Mehmet AkiI'in halkin yarasini' ve istirabim tasvir ed
siirleri içinde «Yem~sçi Ihtiyar»daii gayrisi muhavere tarzin
yazili:mstir. Bunlar içinde en söhret yapani «KÜFE» adli siiri

Bir hamal küfesiymis .. C1cepkimin derken,
On üç yasinda kadar bir küçÜk çocuk öteden;
Gerildi tekmevi indirdi öyle bir küfeye
Teker meker, küfe bitab düstü ta öteye.
- Benim bdbam senin altinda öldü; sen hala,
Kurumla ya,t sokagin ortasinda böyle daha.
O anda karsiki evden bir orta-yasli kadin
Göründü: .

,- Oh benim oglum, gel, etme kirma sakin
Ne istedin küfeden yavrum? agzi yok dili yok •.
Baban se'kiz sene kullandi .. hemde derdiki «çok
Ugurlu bir küfedir .. kalmadim hemen yüksüz ...)>

Baban gidince kaldi adeta öksüz,
- XII-
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Piran görsen mezara döndü.
Yok validelerde süt ki tutsun
E:vlidini erm:irip uyutsun
Zainmm bizemünfailki Mevla,
Bir badiye ha,tki yandi hala
Bir damla su inmiyor semadan
Sebnem bile düsmüyor duadan

Kendi Hayatindan Alinma hika'yeler: Mehmet Akü'in k
ili yasadigi hayat sahnelerini a,ksettiren manzumeleri çok:
Bunlardan:

, «Ne asikanekosardim hasirlar üstünde
Hayal, otuz sene evvelki haH pisi'mden
Geçirdi. Basladim artik, yanimda görrnege ben 'I
Beyaz sariklJ, temiz, yasça elli bes ,ancak,
Mehib yüzlü •'bir adem: kil,ar edeple namai:
Vücudü xinde fakat saç, sakal ziyadece ak
Yaninda ibir küçücükkizla bir de pEtkyaramaz
Yesil sarikli bir og,lanki, basta püskülyok '
imamesinde fesin bagli sade bir boncuk
Sarikhemen 'bozulur sl;)nra söyle bir donemr
Birazgeçer yine rayet misali dalgal'anir.
Kosar kosmax d~~amaz akibet denir «amin»
Namaz biter. O zaman kalka!r o pir-igüzin
Alir çocuklari, oglan fener çeker önde
Gelir düser eve yorgun, dalar pek asude
Derin bir uyukuya ..

gibi, Fatin Camii siirinde kendi ,çocU!klugundanbahseder.·
Hasta, Bebek yahut - hakJki karar, Dülger HasaRdede,

baba, Köse Imamyer yer kendine dair hatiralarla süslüdür.
Seyahat Hikayeleri:' Mehmet Akit'in yaptigi seyahatleid

mülhem olarak kaleme alinmistir. 'iR,usiirlerde 'Mehmet .Aki1
k:uvvetli bir müsahid·· oldugu göruifu.

EI-Uksur; Misir ve Medineseyahatlerinin intibaidir.
Berlin Hatiralari; Berlin seyahatine '~iddia:'.

-XlV-

ni,dd çöllerinden - Medineye. Firavun ile Yüzyüze; siir
i ili Misir' seyahatleri netkesinde yazilimstir.

M hmet Akif'in isla'ilp,birligi mefkOresi:
\

I.'hmet Akif 1908 den· sonra nazimdan baska nesir sana-
ili diL inkisaf göstermis teli<fve tercüme makaleler, mev'1za

r yd tefsirleri oLmaküzere m~telii yazilar yazmistir. Bun
i di '>1 makaleler, dini makaleler, terciimeler olmak üzere üç
iipln toplanmistir.

Iil.ini birligi yolundaki nesriyatina devam ederken :bir yan
i ili camiIerde verdigi vaizlerle bu yoldaiki mücadelesini hiz
illi'I}) iistir.

M 'hmet Akif o devirlerde siddetle gelisen TürkçülÜJkcere
iillltll IsHimbirligi mefkftresine aykiTi oldugunu söylemistir.

ii'n:katMehmet Akü Istiklal HaI'lbi sonunda ,bu fikrini de
ili'IIÜS gibidir: .

Ebediyyen, sana yok, irkimayok, ixmihlil

1'~l1kial.Hal'!bi~iralarinda Anadoluya geçerek orada nesir ve. .
i hayatindaki çalismalara devam etti.
ini de Istiiklal Marsi siirini yazdi.

Korkmallsönmez bu safaldarda yüzen al sancak
Sönmedeii yurdl1mun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yildizidir padayaeak
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
çatma, kurban olayim, çehrenl ey nazli hilal!
Kahraman irkima .bir gül.. ne bu siddet ··bu celil?
'Sana o/max, dökülen kanlarimiz: sonra heli/.
Hakkidir, hakka: tapan milletiministiklil.
Ben ezel'den 'beridir 'bür yasadim~ hür ya~rim
Hangi çilgin bana zinCir vuracakmis sasarim!
Kükremis .sel gibiyim, bendi mi çigner, asarim,
Yirtsl'im daglari, enginlere siginarn tasarim.
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Asim'in nesli.. diyordum. ya... Nesilmis gerçek
Iste çignetmedi namiusunu, çignetmeyecek.
Süheda gögdesi, 'bir baksan 8, daglar, taslar, .'
O, rükO olmasa dünyada egilmez baslar.
Vurulup tertem·iz alnindan uzanmis yatiyor,
Bir hilal ugruna ya Rab, neyünesler batiyar!
Ey, bu. topraiklar için topraga düsmüs asker!
Gökten eedad inerek öpse G pak alni deger.
Ne büyüksün ki kanin kurtariyor tevhid'L.
Bedri,:, arslanlari ancak, bu kadar sanli idi,
Sana da.r gelmeyecek makberi kimler kazsin?
«Gömelim gel seni farihe» desem sigma·zsin. .
Herc-ü merc ettigin edvara da sigmaz o kitap
Seniancak ebediyetler eCler istia.b~
Bu tasindir diyerek Kabe'Yi diksem basina
ROhumun va1iyini duysam da geçirsem tasinir

Sonra gök kubbe~i alsam da., r!da namiyle, ,
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iiii'dii ikamet etmis, buradabulundugu esnada ('111111 iti i MiL

II\'VI' DarU1fünununda müderrisIi'k yapmistir. 1935 tl· lt LI'IC', , . ;J
i i hastaligina yakalandi. 1936 da Istan'bula döndü. 27 anitil

i 11:1(1 da öldü. Ölümü üzerine arkadasi Fatin Gökmen suklt'ayi
1f,J1l1stir: ,\

Mum gibi yandi ciÖer çünkü vatan türküsünü
Hep geçen k~pkara günlerde terennüm etti.
Çikti «kirklar» bir agizdan dediler tarihin.
lçmizden vatanin sairi «Akif» gitti.

Akifin her ölüm yil dönüniünde heyecanli merasimler ya
111111'. Bu ona' duyulan sevgi ve bagliligin en güzel nisane'sidir.

Al bayrirkdiregeçekildi1kçe sesi ve ruhu rüzgarlara karisan
i il i a hangi sairimiz varki? '

Türk - Islam tarihinde kan ve hürriyet kokan bir siirden
ill'ulmu§ kale rubidesi (Çanakkale Sehitleri) mev,cuttur:

'Garbin afakini sarmissa çetik zirhli duvar
Benim, iman dolu gögsüm gibi serihaddim var.
Ulusun korkma! nasil böyle bir imani bogar
{(Medeniyet» dedigin tek disi ka,lmis canavar.
Arkadas, yurduma alçaklari' ugratma sakin;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasiz:ca akin
Dogacaktir, sana vadettigi günler Hak'kin
Kim bilir belki yarini belki yarindan dayakin.
Bastigin yerleri «toprak» diyerek geçme tani
Düsün aHindaki binlerce kefensiz yatani
Sen sehit oglusun incitme yaziktir a,tan.
Verme dünyalari alsanda bu cenn'et vatani ..

Süheda fiskiracak topragi siksan sü:heda
Kim bu ennet vatani ugrun,a olmazki feda,
Cani, canani, 'bütün varimi alsinda, Hüda
Etmesintek vatanimdan beni dünyadia cüda ..
Ruhumun senden ilahi sudur ancak emeli

Degmesin mabedimin gögsüne namahrem eli
Bu, ezanlarki sehadeHeri dinin temeli
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
O xama,n vecd ile bin secde eder varsa tasim
Her cerihamdan ilahi bosanipkanli yasim

Fiskirir, ruh-i mücerret gibi yerden nasim
O zaman yükselerek 'Ars' a deger belki basim!
Dalgalan sende safa,klar gibi ey sa1nli hilal!
Olsun artik dökülen kantarimin hepsi helal

Ebediyeri sana yok irk'ima yo'k izmihUif
Hakkidir, hür yasamis bayragimin hürriyet
Hakkidir, hakka tiipan, milletimin istiki,al.

1 Mart 1337 de Büyük ,Millet Meclisi kürsüsünde
bu marsin 12 Mart 1337 tarihinde yapilan toplanhda
Cumhuriyetinin Milli Mars.i olarak merasimle kabul edH

Mehmet Akif Büyük Millet Meclisinin birinci de
Burdur mebusu seçilmi.stir, 1923 de A;bbas Halim Pasa
sira gitmis, kisi orada geçirmistir. Misirda Kahireye yak-xvi-
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CAMI

i
\

-GiRis

Mehmet Akifin siirinde dini his ve fikirler, bilindigi gibi,
ii pUtndayer alir. ,Denebilir ki Safahat tamamen, Mehmet Aki

LLL Tanriya bagliligi, maziye hasreti, ve istismarci hÜVIyeti di
iiida, Garb medeniyetine hayranliginin bir aynasidir. O, bazila

'IJI(;:.i uzlasmaz sanilan muhaf.azalcirlikla inkilapçiligi akla eI)
i /\im tarzda telifetmesini bilmistir.

Mehmet Akifte, iyi bir kulolmakla iyi bir vatandas olmak
iiili~esidaima beraberdir.

Süphesiz, bir mü'minin hayaiinda Ma,bed 'genis bir yer tu
ii Peygamberin ümmetinden olmayi ömrünün en büyük maz
iii iyeti sayan Mehmet Akifte de Camikudsidir. Cami kulun
Iiivlasina en ziyade yaklastigi, madde dünyasini unuttugu, Ha-

Li ile hemhaloldugu yerdir. Fakat, Mehmet Akifin Camii -gö-
Ii tarzi incelenir, Mabede karsi hisleri belirtilmege çalisilir-'
iii, cemiyetçi ve idealist tarafinin da daima gözönünde tutul

lIiiisi lazimdir. O, Camii sadece. bir müminin heyecani ile seyret- .
iililinektedir. Safahat ta Cami, bazan istikbal hesabinabir ümid
Iiliiholü,bazanecdadin yaratici ,kudreti ile devl'in :kozmopolit
I/:Ini mukayes~ unsurudur. Cemiyeti selamete kavusturabilecek
il inüessir telkinler Süleymaniye ve Fatih kürsülerinden yapi
li', Süleymaniyyede bir aralik kendinden geçisi, Tannsi disin-
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Kimayain 18hdine çeksem bütün ecramiyle;
Ebr-j nisani açik .türbeneçatsamda tavan.
Yedi-kandilli süreyyayi uzatsam oradan
Sen bu avizenin altinda, bürünmüs kanina
Uzanirken, gece mehtabi getirsem yanina
TÜrbedarin gibi. ta fecre kadar bekletsenv
Gündüzün fecr ile avizeni .Iebriz .etsem

Tülhmeiimagribi aksamlari sarsam yarana
Yine bir sey yapabHdim diyemem hatirana

Ey sehidoglu sehid isteme. benden makber
Sana agusunu açmis duruyor Peygamber ...

Not:
Mehmet. Alüf'in hayati ve siirleri, F. A. Tansel'in

dan alinmistir ..



.d~ he~seyi :inutus~, dünY,eViendiselerden siyrilisi nekada
mimi. ise, biraz sonra Vaiz Ab.dürresit Ibrahi'mi'n sah' d, t" d' . ,sim
miye inin ertle::ine gömülüsü de okadar samimidir.
~ ~ehmet Akife göre Cami bi~ yapi olmaktan çikmi , to

g~ b~~l.~li~tan~:irtulmus, Ma'buda ulasmistir. Cami art;k si

~:~:gorunus degil, Allahin yüzüne kavusmus bir vahdet ,bai

«Bu bir manzar degil, didara vasil mevkib-i enzar.»'
(Sabife 5, satir

Burad~ did~r kelimesi lugat manasi ile, yani herhangi bi~
çehreyi tayin etmek üzere degil,' Cemaimlahi isaret içi~ :
nilmistir. Bu Mehmet Akift k '
birdir. . ' e, pe ,'az rastlanan tasavvlifi' bir

, ;. Sair bÖy~e~esif ve mümin bir psikolpji içinde, niha et
~und:e be~eri bir eser oldugunu, hatirlar. Fa,kat büSb··t·?
dilestirmeg,e de gönlü asla .razi olmaz: u un

«Senteidan inmemistir, süphesiz, la/ki'nsemavidir»
, , (Sabife 6, satir

i~rülüyor ki, tabiati ve diger esyayi tasvir tarzi umumi
le. realist olan, sembollere pek iltifat etmiven Mehmet Akif

~de. n bah.saçtigi va,kit adeta, romantiklesir MaAbedi'nk d !ni en . 'kild' . u siy;~. . iyi se . e anlatabilme arzusu yer yer zarif tesb'hl
yol açar, i er

'. Fatih Camii Mehmet Akifte, 'digerlerinden ayri olarak
cukluk yillarinin en güzel hatiralarini tasiyan bir yerdiTB b
si, zamaninda camün Dersiflmlanndandi K di' d . . abulundugu ..dd t . ..' en si e Istanbul

.... ....' mu ,: ,çe .Fatilite oturmustur, «SafaliaI»a aldi~i
sunu. Fatih Camu ismini tasimasinda. süphesiz b'·b.' g.çocukluk hAt i . " a, asi semtli.' a ira arinin büyük ve derin' tesirleri d'"

Dini 'bel' k' "~o var ir.
'. veei, en e, siksiz ~larak mükemmelbir sekilde yeri
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ll' I','tiren Mehmet Akif" gerçek müslümanlal'1I1i" L'L ,

lll nlell1 sabah vaktini pek sever. Müezzin S~H\vPI'l'lfi 1\ \i ii
iiviil\ikti. Öyleki; bQslukta akseden ulvi ve hazin ~vaii I, C'II lll,

ii Ilde duramaz, e~ni bekliyemezalur. Safak henüz açmaniu
Iii, sokaklar karanliktir. Sair karanlik sokaklardan vecd içinde
illl;I'L Fatihe geldigi.:zaman bakar ki mabed uyanmis, bekliyor:

<{Gidince,~na'bede baktim ki bekliyor uyanik»(Sahife 6, satir 13)

Mehmet Akif bir anCamiin münevver gögsüne sokulur.
i ii 'ukluk günlerini düsünrnegebaslar ... Siir bu noktadan itiba
11'11 ma',bedin vasiflal'Ini degil, «Hasirlar Üstünde Asikane ko

LLL» sekiz yasindaki çocugu ve babasini anlatir. Hayalden ha
LL kate geçildi:kten sonra, sira husu içindeki cemaçitin tasvirine
H'lir.

Görülüyor ki, ilahi bir sifatla tasvir edilen Carniin kubbesi
il ayni soydan bir sifatla tavsifolurimaktadir. Cami, ulvidir, ve
lltinda nurlar dalga dalgadir, coskundur,

Vakit sabaha yakindir. Tabiat bir karanlik perde ile örtül-

müs, uykuya dalmistir. Bu hava içinde yalniz 0, Fatih Camii,
i,ecenin nurani kalbi gibLdurur, uyaniktir:

«Taibia,tperdepus-i zulmet olmus, habe dalmisken,
O, guya kciil!b-inura,nisidir ~eylin'durur bidar.»

(Sabife 5, satir 16-17)

Mehmet Akif Fatih Camiini, gafil bir dünyada askla cos

mus, içinden her an binlerce zikir iniltileri yükselen bir kalbe
henzemektedir:

«Evet bir kalbtir, bir k~tb-i cusacOsi asiktir,
ki cevfinden d~mademyükselir bin nale-i etkir.»

(Sahife 5, satir 18-19)
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Fatih Camii
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«Yatarken yerde i1hadiiyle hasrolmus sefil efkar,
YarlP ed-vari yü,kselmis bu müthis heykel-i i;krar.»

(Sabife 5, satir 1-2)

. i

Sarahat Cami ile baslar. Ama,herhangi bir yerde, belli bir
Iiipraga baglanmamis, mevhum hir cami ile degil, Istanbulun
i Li yerli semtinde, Türk tarihininenheyhetli kumandani,
hlly-ük Patihin adim tasiyan, ve- Türk - Islam mimarisinin
iii kudretli eserlerinden biri olan «Fatih Camü» ile baslar. Za
11111 Mehmet Akif, herhangi bir sürinde -camiden bahsedecegi
'ilkit daima taninmis camileri, bilhassa Fatih, Süleymaniyye ve
('ni Camii tercih etmistir, Budurum Mehmet Akifin sahsiyeti
iabidir. Cemiyet meselelerine iLgisiz herhangi bir mümin için

:'lileymaniyye ile isimsiz bir cami arasinda pek fark yoktur. Ma
iL 'din mimari yapisi ne olursa olsun, müminingözünde sadece
iiiahettir. Buna mukabil Mehmet Akif, elealdigi her esya gi'bi,
i'amii de cemiyet yaralarinin tesrih ve tedavisinde mühim bir
llI1SUrolarak iJslemis, cemiyyetin süfli manzarasindan kaçarak
!':iminin ulviyyetine siginmistir.

«Fatih Camii» baslikli siii'in ilk iki misrai, Safahat boyunca
devam edecek bir ana fikrin adetaanahtaridir: Devrin tutuna

bilecek s-aglam bir tarafi kalmamistir, sefil fikirler yerde yat
maktadir. Böyle bir zeminde Fatih Camii, devirleri 'yarip günü
müze kadar gelebilmis müthis bir ikrar heykelidir.

............ guya ibir yigin ahea,r,
Kiyam etmis de, YÜ'kselmisde bir timsai-i nur olmus,

(\Sahife 5, satir 20-2

«Bu bi~mabed degil, ma:buda yükselmis ibadettk,»

(Sahife 5, satir 25)

«Nasil tii:nsaH nur olma~? Su pek sa'kin duran divar
Asirla,r geçti hala ibatili pi's-j hüeumunda '
Gögüs germektedi,r, bir kerre olsun olmadan bizar.»

~Sahife 5, satir 22-23-
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. Siir deCamiin yalni~ mi~arelerine ve kubbesine degil,
sainda kulla~:lan malzemeye de alisik almadigimiz bir za~
den ~akilmak.tadir: Baska bir yapida lalettayin balaslarla
redebilecek bir yigin tas, ,burada, mani olmak isteyenlere r
men yükselebilmis, Nur'u temsil edecek bir seviyeye ulastimistir:

Sair Camiin divarini da, görüngügü gibi sakin hulmam
ta~ir. Asirlar~~:i:?eri batil~ hücumu önünde sarsilmamis, h
!kahramanca gogus gei:en bir mücahit makaminda görmekte

, Fatih CamIi siirinde Mehmet Aldf, mabede izafe ettiaI b'
~~n bu yükse~ va~if.Iarla .i.kti~a.edememis daha ileri git~sti
Oyle .san~lir ki, Sair, Camiin ihtisamindan aldigi ilhamla vecd
gelmis, mhayet su harikuIade misrai soylemistIr:



· Mehmet Akife göre yasadigi devir, ilerisi için herhan
il.lllJ~ kapilmagi bile cür'et saydiracak kadar fenadir. Ama
)UfCl'f~l yapamadigini, etrafina veremedikleri ümidi Fatih e
v r bilmekte, kol açmis minarelericesur birer ümit isaretimaktadir:

«Kol açmis her meniari sanki bir ümmid-i cür'etkar»

(Sahife 5, satir

C~miin «Revzenleri»de, insanin 'göremedigi, nazarIard
~akli .bir çehreye - Cemall1l1aha- dönük birer göze 'benzetil
onlerinden esrar perdesinin ka,lktigi' ifade olunmu tS ur.

«O revzenler naza'rlard'~in sakli dida,ra musta ~rak
B' .. d" f<' girer gaz Ur i siyrilmis önünden perde-i esra'r»

(Sa,hife 5, satir 9-

Mehmet Akifin gö~ünde «Fatih Camii» 'kudsi bir Mabet

ta a:,Inda semavi bir tecelliokunmaktadir. Üstünde parI
ruhlar ~igin yigindir.

«Bu kudsi mabedin üst~rid'e taba'n fevc fevc ervGlh
Bu ulvi kuIJbenin aiItinda cOsan mev(; mevc envar.»
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Süleymaniye Kürsüsünde

«Safahat»ta camii en genis ölçüde ele alan siir «Sü1eyma
Iilyyc Kürsüsünde»dir. Eserin ikinci kitabini müstakilen teskil
i ili,'ek kadar uzun olan bu siirde, Vaiz Abdürresid Ibrahimin .'
iiilattiklarindan evvelki kisim, Süleymaniyye ve birazda Yeni

c 'iimiin tasvirIne ayrilmistir.
Mehmet Akif, bütün zamanlarin en muhtesem eserlerinden

li ri saydigi Sü1eYI!laniyye'yi, «O»na layik bir ifade ile anlata
li Imek için san'atinin bütün imkanlarini kullanmistir.

Siirin ilk yirmi misrai, okuyucuyu CamiIn müstesna hüvi
vl'tini anlamaga hazirliyan psikolojik bir alistirma mahiyetin
i1odir.

Sair köprüden çok geçer, ama nekadar çok geçmisse gÖl"'"
dlilderinden yeise düsmemi.s~ir. Oysaki manzara hiçte yeise dü-

ilmiyecek cinsten degildir. Bir tarafta «HaliCino yosun çehre
i i. miskin sulari» ve «Onun hilkate küsmüs gibi durgun kenan»
uzanir. Soiira, karsi sahildeki evler... Sanki basbasa vermis,
liahtsizliklarini düsünen eski,pis, sml evler ... Böyle bir man
I.ara önünde okuyucunun içinden hep aci seyler geçmesi tabii
<i ir. Fakat nedense Mehmet Akifin içinden öyle aci seyler geç
memektedir. Cemiyetin en ufak derdini kendine derd bilen Meh
inet Aldf, a,glamis yüzlü evler önünde iakayddir. Bu halini sair
Jigile izaha kalkiyor: «Sizde biraz sair olunda üzülmeyin» diyor.
Belliki okuyucuyu bir sürprize hazirliyor. Yoksa MehmetAJdf,
'airligi cemiyetin dertlerine aldiris etmemek manasina alacak

-:-7-



bir Insan degildir.
Sair, okuyucuyu ecdadin saheserleri ile tanistirmadan

vel, yasadigi devrin iptidailigi ile iyice alayeder ..Mehmet
te rnizah hicivle içiçedir. Alayederken eksik taraflarimizig

. terir, niizahi mizah olsun diye degil, belli bir maksatla kuii
Geçtigi «tahta yolun ceddine sal» demekle teknik geriligim
Ilmmik bir ifade ile teshir ederken,.. Garb teknigine hayranlig
da açiga vurur: «Köprüler a,sma imis Avrupa Makinda». Anca
·«Safahabin birçok sahifelerini dolduran, Garbin teknik üstü
lügü önünde Sarkin geri1igi bahsi burada· daha fazla uzatilm
Okuyueuyu hazirlama faslina devam edilir: Bizim köprülerind
daldirma oldugu, köprünün «Taht-el-bahrI»nin hiç görülme
gi söylenmekle sanki okuyucu derdini unutmaga zorlanir. F
kat sair, denizin kiyisindan hin aci hakikat smtirken, böyle b
.telakkininazicik güldürmekten baska bir ise yaraniiyacagi k
naatindedir. Manzara öylesine hazindir ki; rnizahla, söz oyun
rri ile geçistirilmege tahammülü yoktur. Bu iptidailik, yoksul1
ve pislik yiginlari önünde haykirmayan saire «Haya1in yeri yo
tur... Bosuna» diy~ceksiniz. Mehmet Akif okuyucuyu evve
böyle bir görüse sevketmekte, sonra kendinden emin 'bir bvu
la sormaktadir:

«Ya su timasai~i i'lahi de mi gitmez hosuna?»
(Sahife 129, satir 22

Evet, etraf ümitsizlik uy:mdiran, insani bedbin eden hir
haldedir: Yeisten kurtulmak istiyen et~afini birakmali, 'karsid
duran mabede bakmalidir: '.

«Birak etrafi da:, karsinda duran Mabede J)cik»
~Sa,hife 130, satir 2)

Bu, «Yeni Call1I>>dir. Siirde, okuyanlarin Yeni Camii ve SÜ
leymaniyyenin büyüklügünü daha iyi anlamalarin~ yardim ede-
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M hmet A:kif gerek Yeni Camii gerek Süleymaniyye yi
VII' eederken yaIniz hakiki bir mümin degil, ayni. zAam.and2~.

iitli,etlibir sair hüviyeti içindedir. Edebiyatimiida ~ni hisleri
'I i ~~Li.zelifadelerle terennüm etmis~~airler. vardir: M.abuda kar:
i iyle asikane öyle coskun seslenisiere rastlanir ki, l}.~yeca~
1I\1;lamak.mü~kün degildir. Lakin mabed önünde Mehme! ~~f
itlal' duygulu, Mehmet Akif kadar kuvvetli bir baska sai: go-

. ., O hem mabedden Mabuda yükseliste, hem mabediiiiiiyoruz. , .' .. t d'~-
111\ cemiyete iniste emsalsizdir. Cami ta~virleri~de.. ~~s er. ig~

LI .1 rtlik, Fatih Camii ile 'baslar, Süleymaniyye Kursusunde ke
1I1~linibulur.

Mehmet Akif Süleymaniye Kürsüsü ~iiriy~e Koca, ~inan'i~
'II Illarideki Süleymaniyesinebu manzumesiyle adeta nazire yap

!iiis f~~~~~~lda oturan bir insan belki hergün ~e.ni Cam~f b~r

I"re görmüstür ama, O'na hiç kimse Mehmet ~Akifinbak.tigi gi:
iii bakmamistir. Camiyi, .sair, dalgalarin kucagindan s~ile ç~
lll\" bir inciye benzetir. Yakin zRmanlarda bir baska sahile O na
i i bir eser kurulmamistir:

«Baska bir sahile kehvare-i emvacindan,
Böyle seh-dilne çikairmis mi yakinlarda zaman?»

--.p (Sahife 130, satir 3-4{ .

.. d ki san'ata meftundur. Bu hissini
Sair üim~in mimarism e

yle ifade eder~,

-9-



D· d Mabudun,a, yükselrnek i In, li
cc ur . a AA' i
Mabediin halini gör iste, serapa im&~ i. i i i Li. . (Sabife 130, i il ii

i. . . •
Durma öyleyse, uruc et o ziya alemine

~ . 'A alemi bilmez ki k~,ranlik ne demek;
ziya . i ~"d' kiirlenmiyecek.»

O semavi yuva, kir en I". t 18-19-20). (Sabife 130, sa ir

"

" k"t'T'kleri düsünüp üzülmenlii,
Bütün bir devri \kap~~~isOld:: ~ekadar saptiklarini görüp

ii iiiilarin Allahin ~mret~gi Yi hastalik misali sür'at1e yayi
illi I:,izlige k~pi!~anin, bir ::a~in ekmenin yeri degil~ Zira bas

li i inan eksikligine .bakiPs" i maniyye» yasamaktadir. Bu
III hasa imani ter:isil ede~k« ~ ~ için ilme ,basan, Mabeddir.

iii :t1siz eser, Mabuduna yu se md ç' ünkü bilindigi gibi, SÜ"
b'"h' gerçegVe de uygun ur., 'lilIi'ln tes i i . d b' kismini zamaninin i m. e Camiinin temellerin en ir .i Vliianiyy

tl 'IHt :Medreseler teskileder. .. _
.. kanaatine muvazi olarak Suleyma

Anliyanlarin musterek .. "I "1 de mabed olarak lmd-
Akif kiymet olçu eri i e, , .

1\ yyc, ~ehmet . in lik',san'atinin saheserlerinden bir~dir. B~
yiiti bir yana, mimar ak _ b kmak insanin bedii zevki-
1'I're - ama A h.e~halde .~nliY:r abide~r ki 'varliktan- daha cazib-

lll tatmine kafidir. 0, oyle i .tii:

<cYüce daglar gibi, Maka d.üserk~n. sayei
O bakadan daha cazibkesileni Clbi~eye

.'. k- bediini yeter tatmine ... »

bir nazari zeV' i (Sabife 130, satir 15-16-17)

'-. - ai·· dir Karanligin ne oldugunu biç
Süleymaniyye bir1is~ emi A • uvadir kirlenmedi, kirlenmi-ii imedi, bilmiyecek; O ,bir semavi y .

y cek:

«San,ki u'mman-i bakanin ezelt bir mevcii
Yükselirkengöge donn;,us da, kesHmis inci»

(Sahife 130, satir '1

celeb-i deryada'n uça.n bir ebed' hcrnde-i nur»

(Sabife 130, satir

~cNe seher?pare-j san'a,t 'ki ezelden ma'hmur»

(Ba:hife 130, sa

10 -

Mehmet Aldf Cami tasvirlerinde sonsuziuk fikrini de J

mis, mabedin ebediligi düsüncesinde, istikbal hesabina bir

Isareti görmüstür. Nitekim iste Yeni Cami: Denizin dudagin
uçmus bir gülüse benzetilir. Ama öyle geçici, simdi mevcu

biraz sonra 'kaybolacak 'bir gülüs degil; asla yokolmayacak, ndan bir tebessümdür.

:Mehmet Akife göre Yeni Cami öyle bir saheserdir ki,
'San eliyle yapildigina inanmak ,güçtür. O" herhalde ebedl U

manin ezeli bir dalgasi idi. Göge yükselmek istedi. Dalga
nizden ayrilirsa tebahhur eder. Lakin sair muhayyilesi bu,
bahhur ettirmezde, dondurur. Ve o donmus ezeli dalgadan,
inci, adi Yeni Cami olan muhtesem bir inCi yaratir. Mfuia
:söyleyisteki ustaligi sahane bir ahenkle birlestiren:

beytinde Yeni Cami daha baska bir güzeldir.

Mehmet Aki,f böylece, Yeni CCl'miiderin bir vecd için,de s
Tettikten, Mabedi hayalinin. en muhtesem ziyneti ile füsledl
-ten sonra okuyucu ile her,a:ber Süleymaniyye'ye döner. Bir züm

rüt parçasina benzettigi Yeni Caininin semavi yapismdakam
,san gözlerin yere inmesine, yeniden ÇIl'kefe dalmasina razi d
,gildir. Simdi ,bir baska: abideyi seyre davetliyiz,SÜLEYMANtYYE:

-11
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Sairin l~ötümserligi arttikça mabedi.~ .~uk~.ve~:~i~e art
11I:.iktadir:Yeryüzü yalniz kötülüklerin hukum surdugu .bir s~h
iicye dönse bile, yine «Süleym~niyye}}.nin~ili~ki~.ir.~ami~~eak~

i lah yuvasini,asi de olsa, kend~ne tabi sefi! bir suruye çignet

«Hakki son sadme-i kahriyle bitirsin isyan;
Edebin simdiki manasina densin hezeyan;
Kalmasin, hasil., aU üst ol'arak hissiyya,t,

Ne yüreklerde seha1met, ne. sehamefte hayat;
Yine kürsH mehi'binde Süleymaniyye,
Kalacak, dogrulugu'O ye.rdeki tek yurdu ,diye»

(Sahife 130, satir 27-30)

«Yikilir bir gün olu,r mahkemeler, mabedler;
Entemi'Z yerleri ,en kirli aYSiklar çigner;
Beseriyyet yeni bir din taniyip ilhadi,

,_Besarin hafizasmdan silink Hakkin adi;
\ 'h ' AlA lAko

'.1 Gömülür hufre-i t.a.ri e ma'a i... a 1!1

, . CSahife131, satir-5-8)

Sairkötümserligini yava1s yavas arttirmaktadir: ~~le. b~r
1\11 gelirki, hakli ile haksizi ayiran mahkemeler yikil~:u~r. ~~

Iii'iller yok olur, en temiz yerleri en kirli aya:klar çi?niyebiliro
\\1'1' 'rde Alla:h fikri o kadar zayiflar ki, terakki icabi bir modern
iiil1pcrestligedönülebilir. Dü~yada Hak untulur, manasi tarihe
iiiitütür:

1111\11 hak mefhumu, isyanin, 01\ LLL ili iidi i tiiil' i II
'I ii ort:idan kalkacak. Insanlar utalllli ~,1,\1?il\11111 ili i i LI \

i' illiil'. Zihniyet ö,le degisecek, öyle t ni ii i \,ilii II LLL '

\ III inal, edebin sin;idiki manasini «He~eyan» ~tly \1' \h Iii i li
dllist olacak, iyilige ragbet azalacak. ;iste o zaman, li yii i

Iili' nizam ortasinda Süleymaniye; imani, ahlaki, fazilet! y
i' liil\iclikendine, tek basina temsil edecek:

12 -

O'nu yükseiten öyle 'yükseitmis.ki,· ebediyen yüksek
cak. Sairin 'Mabedin mukavemetine inanci, denebilir ki

.kadar muhtesemdir~ Yer yüzünü Tuf~n misaliçamur ikaii

yine o sahikanm tertemi'Z etegine zarar gelmiyecek; tasan
beleyi sadecekarsidan seyredecektir. 'Çünkü toprakla iLgisi
semalarda yüzüyol':

«Onu, i'la ede.-i etmis ebediyyen i'la
Etse dünyalari tufan gibi 'ievs istila,
Bu semalarda yüzen, sa'hikanm pa:k etegi,
I{arsid,m seyredecektir o tasan mezlbeleyi!»

(Sahife 5, satir 21-22-23

Daha da ötesi, var, yerin altinda ,gizlenmis zelzeleler ist
se fiskirsin, yeryüzünde ne bulursa devirsin kirsin; yine süi
maniyye'ye ilisemiyecek. ,

Sair~n kehaneH pekte bos ol~asa gerekip; ..yapildigi g
denlieri Istanbulda birkaç zelzele olmus, fakat hiçbiri Süley
niye'de ,bir çatlak dahi meydana getirememisti;r. Bu -hal bir
min için Allahin lütfuna, Yirminci asrin müsbet zihniyetli in
ni için de yap!nin saglamligina isaret degil midir?

Mehmet Akifin camI'lere olan muhabbeti, dindarligi ile b
raber, «Cemiyet adami A:kif»in dünya görüsü' ile de yakind

a.iakalidir. Akif yasa,d;,igidevirden memn~n degildir. Idareyi
tim, insanlari ahlaksiz, tembel ve hamiyetsiz bulmaktadir. M
ziye, bilhassa Islamin ilk zamanlari ile Osmanlilanif yüksel
devrine hasrettir:«Yarab beni evvel getireydin» dedigi vakl
mübalaga etmemis, ,ruhunun istiyakini dile getirimistir. Bu 'itl
barla, Fatih, Yeni Cami ve Süleymaniye gibi ~bide-e~erler Me
met Akif için bir teselli kaynagi olmakta, ecdadin satvetini ha
tirlatan birer canli sahit sifati ile O'na heyecan ver~ektediT
Cami, gelecek nesillerin uyanacagini, yine harikalar yaratilaea"

:gini, Islam aleminin yeniden nura kavusacagini ümit ettiren'
mes'ut maziden, zelil «devr-i hazir»a aldirmadan geçip, mes'i:it
bir istikbale uzatilmis yegaI!e köprüdür. i

~aman belki daha da kötülese,cek... Simdiden sönmege yüz

,.'i



Müslüman dilinde Cami «Allah EvI»dir. Mabede izafe edi

LL n bu I~~,hisifati zaman zaman Mehmet Ak.if.~~ .kula~misti:.
CamiIerin kapisi üstündeki femere Allahin birligim tasdik m~
iiasina gelen «Kelime-i Tevmd» büyük bir it~n~~~le.y~zi.lir.Mu
Iiün Mabedine girerken evvela Mabudunun birligi. fikri ile. kar~i
i arsiyadir. «Allah Evi» telakkisine pek yakisan bir hUSU~iyetki,
haliyle bilinmiyeni ögretmek degil, bilineni hatirlatmak, bir bas
i a tabirk~ imam cilMi tutmak gayesi,ni tasir. '.

«Süleymaniyye»ye sadirvan k;smmdan -girildigi vakit ev-

«Simdi ey sevgili ka,ri, a,zicik vaktin eger,
varsa - memnun olacaiksin - beni 'fakib ediver.
Gireriz koynuna, düssek bile saiyed yorgun,
karsidan görd'ügüm1üz heykel-i nuranurU'n.
Göreceksin: Lo ha'rimin ebedi zillinde,
San'atin ruhunu seyyal bulut seklinde.

-Gördügüm va.r deme! Gel bir de !:>ara,OOrgörelim.
Nereden? Haydi sa.dirvan kapisindan girelim:

. ~Sahife 131, satir 15-22)

i i i irisünde» okuyucuya camü önce uzaktan seyr.ettirir. ),1111\

LLL I~Öl'Ünüsünedair fikir ve hislerini ifa~e eder: Mab:din gü:io~'.

Ili' ,tl, faziletini 'Oka~r hakimane ve sairane bir uslupla .~svir
ili i· de yine kanama2l; Okuyucuyu Camii dah~ yakind~n. gorme
' ieferruatini incelemege çagirir: ' Eger biraz vaktiniz varsa
'1;1'1' takip edin, memnun olacaksiniz. Yorulurum diye de kor~

f1II1YIl1. Sayet yorulursamz, karsida gördügü~üz O ~ur heyk~l~
iiiil kaynuna girersiniz; Hem zahmet çeksemz de, goreceklermiz
"Iitiginizi derhal unutturacaktir. «Süley:naniyye»d: s~n'atin
iidiiinu bulacaksiniz. Mabedin ebedi gölgesinde, seyyal ,bir bu
1111 seklinde dolasmaktadir. Galiba itiraz edecek, «- Ben "SÜ
I,yli~aniyye"Yiçok 'gördüm» diyece~siniz. Ama siz bir Mehmet

~L[ degilsiniz ki ...

mez. Insanlik haysiyetirrden uzak olanlar asla
giremezler.

«Süleymaniyye»yi böyle tastan topraktan yapilmis görü
cansiz mi sanirsiniz? Kat'iyen. Hareketsiz gibi duran su dört
narenin birer saglam· hafizaya malik olduklarini bilir miydi
Mehmet Akif pek hos bir mana inceligi ile Camii kalbe, ml

releri de dile benzetmektedir. Mevlayi kalbimizle tasdik, i
gini dilimizle ikrar ederiz... .Alemde hersey unutulabi1ir.
fanieser mazinin karanliklarina karisir. IJisan ölür, geriye y

mz, umumi kabre..atilan çürümege mahkum lesi kalir. Ama
leymaniyye öyle degildir:

«Yine tek bir tiasi düsmez su Huda Ianesinin;
Yine insanliga na-mahrem olan bigane,
Bu harimin etbediyen giremeL sinesine;

. Yine yadindaki Mevlayi su dört tane minar,
Kalibe merbuf birer dil gibi eyler ikrari
Yine rnaziye gömülmez bu muazzam çehre;
Les. degildir ki atilsin o umumi kaibre!»

(Sahife 131, satir 9-

Simdiyekadar belirtmege çalistigimiz, iMehmet Akifin «i

leymaniyye»nin umumi manzarasini tasvir~e kullandigi sifa,tl'
la, Camiibir bütün halinde görüs tarzidir. Sairin ma:bedi ani

tirken gösterdigi muvaffakiyet; umumi ölçiller muvacehesin
san'atkari az tahrik ·edebilecek bir 'konudaki ~ngin hassasiy
i1gi çekicidir. Mehmet Akifin, baziLari için bir tas-toprak yi
nindan ibaret, biraz daha insaflilar için de artik orijinalligi k
mamis bir san'at anlayisinin maJisulü sayilan camiIere k

. duydugu coskunlugu, pek az sairin ilhamin baslica kaynagi add
dilen «Sevgiliye» karsi duyabilmistir. Mehmet Akif camii h

, 'hangi biT adam gözü ile degil, Meta «Kalb gözü» ile görür.
nasinda herkesin nüfuz edemiyecegi derinlikler buIur, yapis
da herkesin sezemiyecegi güzellikler kesfeder. «Süleymani .

- .
14 -:- 15 -



t .
«Sanki meviii mütefekkir, kocaman bir beyinii
Açivermis bize göstermek için her yerini.»

~Sahife 132, satir 4-5)

- 17-

«Oksa'Y1p nur-i nazarigeçti mi artik ilerii
Geliyor kismen açilimis, iki heybetli kanat,
Ki tilrici, telilfifi ne müthis saniat!»

(!Sahife 142, satir 2-3)

Müthis. san'atla müzeyyen iki heybetli. kanat ge~ildi..mi SÜ-
i! ymaniyenin içine girilmis demektir. Mehme.t Akif. Suleyma
Iilyrün içini bir beyinebenzetir: iMab~dunu.bilen, nice za~.an~
1,I!'Inmacerasina vakif «mütefekkr». bir beyin. Tanri,~er ~ose

Ilde hikmetinden ·bir parça sakli, Islamin parlak devirlerinden
li ~aneler tasiyan O Mütefekkir Beyini bize göstermek için açi- .
Vi'nnisgibidir.

leif gerek «Fatih Camiliiitli ni 11·1 iih lti 1111

ii n;idc» mabede ve parçalariina, y \itiii'i, 11111111 Il li
iilili verir. Bu vasiflar meyanmda «8 II(ln, \1''111li ilIli i 111111111 i
i' \II d Süleymaniyeele kullanilrrns ortaik bii' \,1 iiLI dii i \1111

iili ilizatihi mabediIi\«Sine-i münevveri», ikinç1tl y \1'1111\\1111

i iiii'In «Hazin sineleri~. vardir.

i iüleymaniyede Ailahinebediligi, mazhiin~hti§am:. ve .S1
N'in san'at kudreti yanyanadir.Mehmet Akif Camii daima

liI Vii:.bir anlayisla incelemistir. Yarim kubbeler geçil~i~ten son~
i i Iiismen açilmis iki heybetli kanatla karsilasilir. O iki ~eybet~
i 111:.1t»Intezyinindeki san'ata sair okadar hayran~ir ki, b,eiii

II i Ii takdir sifatlarindan hiçbirini kullanmaz. «Guzel. s~n ab,
II yük san'ab> ve «Essiz san'ab> gibi alisilmis i.fadele:ikifayet
i( lJulur. Nihayet ilk bakista yersiz görünmesine ragmen, ..h~
ilin tte güzelligi' de asan birsifatla karsimiza çikar: «Muthis
iiii'ab> ;

,'i i:· •

«Söyle bir ,baikti mi insani kapinin "hey'et'ine
Evvela her. iki y,andan oluyorçehre-nÜ'mun:
Mütenazir iki mihrabi iki azilde sütun.»

(_J (Sahife 131, satir· 25-

. «Sonra, göz yükseliyor dogru yarim ku'bbelere
Ki dayanmis bir sagdani biri soldan kemere
«istaHiktitle donanmis o hazin sineleri»

(Sahife 131, satir 29-31)

Artik 'Mabedin içinde sayiliriz. Mehmet Akifin rehberlig
,de yavas yavas ilerliyaruz. Iste. yarim kubbeler... Biri sagd
.digeri soldan kemerler üzerine oturtulmus, «Hazin sineleri» «ta

talaktitle» donanmis:

-vela bakislari üstüne çekecek olan, o .SV.siü
kurulmus «Tevhiddir.»

Kemerin daha üstünde bir ayet vardir; namazin
Julmmasina dair emri ihtiva eder:

i,

,

«Bir musilnnil kemer üstünde kurulmus Tevhidi
Da,ha üstünde bir ayet ki: iHudildan te/yidi

Emr-i mevkut-i sa,latin bize kat/iyyetine.»
(Sahife 131, satir 23·

i Mehmet Akifte dai~na dikkati çeken
:asagidan yukariya, kal;mktan içe, . (;'mahIUktan Halik'e»' d
gidisini Süleymaniyye'nin tasvirlerinde de açikça görüyo
·Camii önce uzaktan seyrettik, minarelerine baktik.. Simdi' k

. sindayiz ve biraz sonra. içine girecegiz. Kapidan bakinca evv
iki mihrab iki de sütun görünecek. Mihrablar öyle gelisi
degil, birbirine mütenazir sekilde konmustur; bu ahenkU y

.düzeniiçinde sütunlar rahattir:

-16,--
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«Asar asmaz esiginden 'bu musanna babin,
Su yanm kubbe - ki piray'esidir mihrabin 
çarpiyor ·çesm-i temasaya, asil ku'bbe degil.
Buna es lazim, evet olmamaik olm ••z kaabil.
Yoksa ihmal edilir sey mi tenazur burada?
iste taim ondaki eb'ada nazir eblada,
Semt-ire'sinde du'r~n ayni mealin, hele ba,k!
Bu yarim kubbeler elbette açik du'rmryicak,
Mutlaka, birlesecektir diye bes 'hatve kadar
Ative4rdim mi, ,görür kubbeYi hayretle naza'r ...
.Ki daiyanmis samaca,k;'in o yainm 'ku'bbelere.
Ama .pek dogru ~degi·L.. Karsiki dört yek-pare
Giranittir tasiyain. ba,slari üstünde onu.
Kahramanlar ki asirlar bÜ'kemez bir kolunU'.»

(Sahife 132, satir 11-24)

,1·ll'b, Dersen, bes. adim kadar yürU, ,lHI\ 1 iililitOY II i i 1111\

\,11111' içinde 'kalirsin! Ilk bakista zannedilir kI, tI~1I1 i ,ibh" Viiiiili

tllil~(~leTedayalidir, Dogru bir zandegil. Asil kubb'y 1i11 11111

il i iide tasiyan dört' ek-pare giranittir. O dört yek-pare ri i' \
'II, o muhtesem kuh1beyi asirlarca baslari üstünde tasimislar,
iiiiilinannslar, bezgin'lik göstermemislerdir. Onlar için söyle
1I1'i'k en güzel söz: asirlarin kolunu bükemedIgi birer kahra

III iiiolduklarim isaret etmektir.

Simdiye kadar yapilan tarife göre Mabedin mustatil olmasi'
1I'llbedecek,öyle mi? Hayir. Sütunlarin ana divarinabaglan.pia-
i için, ara yerlerden atilmis kemerlerin sirtinda .sahin gibi du- .

iiin kU'bbeler buna imkan vermez. Sonra efendim, bu türlü ava
II' zanlara kapilmak niçin?

«Süleymaniye»yi yapani d~ünmek, Sinan'in kudretini he
ip etmek yok mu? Sinan «tenazur»da hesabini, okadar ince tut

IlluS ki, kubbenin üstünden inen «Hatt-i mümas», her iki cep
li'de yanindaki yarim kubbelerle temas halindedir:

' .. .i-18 -

Ma,bedin içme girildi mi ayni büyüklükte ku1bbeler
iür. Kubbelerin birbirine müsavi yapilisieserde bir uyg
iç açici bir ahenk temin etmistir. Yalniz aralarinda bir t
içkapinin üstüne yükseltilmis olani, öte~lerden daha yüks
daha genis durmaktadir. Ama bu tek istisna sebepsizde~ii
mutlaka methali göstermek içindir:

Camijn yapi hususiyetlerine geçilince{sairin ifade tarzi
degisir. Arük, Mabudunun ebediligine nisane bir mabedin ön
de gasyolmus bir mü:min ,coskunlugu kalmamistir. Sonra in
nin ihtisamiyle iftihar eden, deVI'in sefaletine agliyan hariz li

~asiyet de artik yoktur.' iMisralar, bazan heyecanli tasvirlere
sadüf edilmekle beraber, umumiyetle teknik izahlarla doJudli
Camiin insa tarzi adeta bir mi'mar 'gözü ile incelenmekte di

Simdi Mehmet Akü Mevlasi ile yahut Süleymanla degil, ya
Sinanla mesguldür: Islemeli iç kapininesigi asilir asilmaz
vela göze çarpan asil kubbe degil, ·bir yarim kubbedir. Iyi
bu kubbenin bir esi ,olmasi lazim, olmamasi imkansiz .. , Ma
din teferruatinda bile asla ihmal edilmemis bulunan «Tenaz
böyle en lüzumlu yerde mi ihmal edilecek, 'olmaz. Nitekim 'a
büyüklükte bir baska yarim 'kubbe iste bas kösede duruy
«Bu yan m kubbeler elbette açik durmiyacak,mutlaka -birle

«Görüyor 'simdi nazar girdi mi derhal içeri:
Ayni eb'ad ile tesbit edilen ku'bbeleri.
Avlunun saha,-i uryanina bin saye-i nur
döseyen bunca kemerlerle sütunlarda, vakur
bir tenazur yü,rüyor görmek için irkilenI.
Yaliniz iç kapinm üstüne yükseltileni,
- Mutlaka, medhali 'göstermek için olmali ki 
Bir siyak üzre ahimis, siralanmis öteki
'Kubbelerden d'aha yüksek daha vasi' duruyor,
A)yni heybetli kana;t1ar göze tekrar vurl,Jyor».

(Sahife 132, satir, 5-

\ .
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düsünmektedir. Arbk söz; sirasi «MUiiilii Mi Iiliili

«- inki!ab ümmetinin sani ya'kip yikmaktir.»
(Sahife 336, satir 5)

<Necde geli i hdete dal, alemi kesretten uzak •.,
Yaliniz S~nii g~ri san'ati, masnuu birak!»

(Sahife 133, satir 14- 15)
i

Gerçekten o anda Mehmet Akif, alemden öylesine uzaktir
II, hir daha dünyaya hiç dönmiyecek sanirsmii. Sonra çok geç
iiii'den bakarsiniz ki, «ahret adami Mehmet Akif» yerini «cemi
i i adami Mehmet Akif»e terkeder. Vaiz Abdürresit Ibraliimin

illl Ilden yine cemiyetin dertlerini anlatir. Artik söyledikleri Ma
hi,din degil, Islam aleminin tasviridir, istirabidir.

«Safahat»ta 'Süleymaniye Cainii'nden bir de Asim'da 'Ve
li' ilih kürsüsünde bahsedilir. Fatih Kürsüsündeki durumunu
/illi'de ayrica inceleyecegiz. B"u sebeple burada yalniz Asimda
lliiden bahsedecegiz.

Mehmet Akif, muanz oldugupir zihniyeti en .müessir .se
ilcle yere vurabilmek için en kuv etli hücumlarindan birini ya

p,irken, ilhammi Süleymaniyenin ihtisamindan almistir. Akifin
Iliiirünce mücadele ettigi zihniyet Asim'da Hocazadenin - yani
li zzat kendisinin - dilinde en özlü ifadesini bulmustur:

Apaçik görüldügü gibi, Mehmet Akifin husumetl aslinda
iikilaha degil, inkilabi' bu sekilde ters anliyanlaradir. Mehmet
i i.fe göre, yer yüzünde en güç ve o nisbette haysiyetli is ya.- .

iii 'I olmak, en kolay ve bayagi is de yikmaktir. tnsan ancakeser
birakirsa kiymet kazanir. Eser veremez, üstelik mevcut eserleri'
di yok etmegi kendine is edinirse suçludur.' Mehmet Akif bu
hnhisteki fikrinin Süleymaniye'yi ilgHendiren tarar'ini Köse Ima
iiia söyle söyletir:

«Mabedin ceJ)he ddarindaki los pencereler,
Günesin sirtina bir ince tül atmis, esmer,
Müfemadi sagiyor dahi·le bir gölgeli nur.»

{Sahife 133, satir 19-2 i

«Mabedin si md,iki . tarife: bakarsa'k, az çok,
Müstatil olmasi icab edecek. Öyle mi? Yok!
Su, sü,tunlar a,na divarina' baglanmak için,
Ara yerlerden atilmis müteaddid kemerin,
Konarak sirtina. sahin gi'bi durmakta. olan,
Ku:bbeler yok mu ya? Onlar buna vermez meydan.
Nerden icab ediyor sonra 'bu avare zihab?
Okadar ince tutulmus ki tenazurda' hesaib:
H~ricen kubbenin üstünden inen hatt-i m,ü'mas,
Ediyor her iki cani'bde tamamiyle temas.

Tarafeynindeki san.'atli yarim kubbelere.»
(:Sahife 132-133, satir 28·

Bir san'atkar titizligi; gerçek '11>irmimar dikkati ile Ca
inceledikten sonra Mehmet Akif, yeniden bir baska aleme
lar. Okuyucuya cephe divarlarmi, camlari, minberi, mihr
mahfilleri, kUrsileri de gösterir:

«Arhk ey sevgili kari, gelotur orta yere,
Cephe div,airina bak, camlara 'bak, minibere ba'k;
Sonra mihra'b ile mi;hfillere, kürsilere 'bak.»

(Sahife 133, satir 6

«Suleymaniye Kürsüsünde» Camiin tasvirine
min son misralari Mabedin pencereleri içindir:

Sair bu noktadan itibaren yasadigini unutur, «Mahv-i
masa« kilar. Mabedin los pencereleri içeriye devamli .nur
garken,·IMehmet Akif, san'aoti ve san'atkari birakmis yalniz y

- 20
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Fatih Kürsüsünde

Safahatin dördüncü 'kitabini teskileden «Fatih KürsüsÜll
li isimli uzun- siird€ camiden tekrar bahsedilir. Su nokta bil
Ii1/ sa dikkati çekiiyor: Safahatin ilk süri «'Fatih Camihnde Meh
'ill't Akif, mabedi dahaçok birdindar gözü ile tasvir €tmistir.
i IItllÜ Allahin birligini isaret eden hir müthis heykel «heykel-i
illi'nl'»gibi gördügü, karanliklar ortasinda uyuyan hir tabiahn
Iiiiiinitemsil eden biricik unsuru saydigi Jçin övmüs; çocuklu
lliiiiun en güz·el günlerini h~tirlattigi için sermistir. Buna mu
i ,bil «Fatih Kürsüsünde» .camiye hayli degisik bir zaviyeden
" il ildigini görüyoruz. Bu siirde cami, mazinin ihUsami ile MI'in
i,faleti arasinda hirmukayese unsurudur. Mehmet Akifin san'
tl hakkinda düsündüklerini açiklamasina, devrinin zihniyetini
Ii'iikidine bir v,esiledir. Izahina çalistigimiz farkin sebebine ge
Iiice: Sebep, 'Mehmet Akifin dünya görüsünde husule gelen de
H ~iklik - degisme kökte degil, teferruatta oldugu için daha mü
ii:isip bir tabirle - istihaledir. Hakikatten Mehmet Arkif «Birinci
';ufahat»ta da cemJyet meselelerini ele almistir. Fakat 'kabul €t
lltek lazimdir ki, programli degildir. Yarayi göstermis, tedavisi
yollarina girmemistir. Yer yer sahsi duygularimdile 'ge'tirmis,
,ta.ketler önünde, daha çok hissi davranmistir. Fakat Süleyma

iiiye Kürsüsünde'n itibaren planli yazmaga basladigi, bir 'Mil
Li Vaiz' ·hüviy€ti ile hareketettigi görülür. Cemiyet adami iMeh
inet Akif için, memleketinin dertlerini kucaklamiyacak ,bir ba
his artik kalmamistir. «Allah»tan «Bü1bü1»e,«Berlin»den «L~y
I~»yakadar her sey memlekei~ istirahimhaykirmak, idareyi in-

«Sade sen gösteriver iste 'budur ku'bbe diye;
iki irgatla iner simd1iSüleymaniyye.
Ama g,elkai~iriahm dendi mi, heyhat, o zaman,'
Bir SÜLEYMANdaha lazim yeniden, bir de SiNAN

(Sahife 330, satir g-
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, Yapiciliktaiki, faziletle Yl'kiciliktaki zillet arasindai mesa
irgatla, Sinan ve Süleyman arasindaki mesafa k€dardir. Yik
çok defa l,{örbir tahripçilik hissi ile hareketeder, yiktigi
mahiyetini dahi bilmez,. ~arjfet eserin kadrini bilmektir.
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«Haki'katen su geçid çok güzel midir?
- Ne demek!

Sahifeler yaziyor, belki, fenn-i mi'mari,
O, meyl-i naz ile mahmur dideler-vari,
Bi~az meyilli ba,kan, ma'bedin güzelligine ...

(Sabife 192, satir

«_ Geçende yikmaya 'kalkistilardi mahfili ya!
_ Demek ki zir deli 'bunlar!

_ 'Sorar misin? Deli ya!

Delirmedikçe bir insan nasil va,rir eli de,

Kiyar su maihfile, yahut su muhtesem geçide,
«Bizim de var medeniyetle asina,ligimiz. ,-
Hem eskidir» diyebilmek için dayandigimiz,

Yegane hüccet-i sengini yirtacaklar da,
Sikilmadan gez:ecekler genis soka,klard:a,!»

(:Sahife 193, satir 15-24}"

Burada Mehmet Akif geçidin ve kemerin güzelligini, ihti
ii 111ini camiin birer tamamlayici uzvu olduklarini belirtirken, "

~:ilnizsahsi görüsü ile iktifa etmiyor: Sözlerine müsbet ilmi de
ihit gösteriyor. Böylece subjektif bir deger hükmünü, obje'kof.if

iilI' gerçek hükmü ile takviye ediyor .

Ilimin medeniyet tarihindeki mevkilerinJ tayin bal iiiiiiidiiii, iii
111111' mühim olduklarini gayet iyi kavramistir. Hele zail\lIll111

i111 batina mukaveiiiet edebilmis mimarieserler, ait olduklari..,IIIIt'lin yapicilik kudretini en dogru se,kilde gösterirler. Türk 
i i iii mimarisinde niedeniyet dünyasina hediyeedilmis beni
,1.11 eser tipi de «Cami»lerdir. Cami, bir zamanlar bizim de me-
li ii,iycte yabanci olmadigimizIn nisanesidir. Bu sebeple O'nu. •
IIII ipçilik hirsimizm di§inda tutmak, sathi bir anlayisla. su ve-
i ilLI kismini lüzumsuzsayip yikinaga kalkismamak icabeder ~
i iiiiie hareket delilik olur.

«- Aman, su ma'becf-i feyyiaizm ihtisamma baki
Bakar 'bakar doyamami asik olmusum mutla1<!»

- 24 ,.--

«- Hakikaten doyamaz dideler melahatine ...
Faikat yabancilar üsmüs civiar-i ismetine!
Nedir harimine yerlesmek istiyen su salas
'Hüviyyetinde yiginliar ki hep birer kaillas!~)

(Sahife 191, satir 31-3 )

safa, halki mücadeleye çagirmakiçin vesiledIr.'
Fatih Kürsüsünde siiri, «Iki arkada-s Fatih yolunda» ,ba

li bir kisimla baslar. Sair bir arkadasi ile Köprüdedir; ko

konusa yürümek:tedirler. Mehmet Akif, pek methettigi bir V
dinletmek üzere'~grkadasini «Fatih»e davet etmistir. Iki arltnd
Köprüyü geçmekte iken, «Yeni Cami» görününce, Mehmet A

birdenbire heyecanlanir. saiiin Yeni Cami'ye sevgisi pek d ri

dir. Her bakisinda gönlü askla dolar. Kimbilir, belkide mü:!!
man Istanbulda,daha çok kiliselerJn hüküm sürdügü semtl
meydan -okur gibi yükselen bir serhad camii oldugu için:

(Saihife 191, satir 28-
Fakat bu seferki ilani askinda baska ar,zularin da tesiri v

Mehmet Akife göre, Yeni Cami, seyrine dayanilamiyacak kad
güzeldir. Ama, su civarina üsüsmüs yabancilar insani rahatsi
ediyor:

Mehmet Akif, Mabe.din civarini, o salas hüviyetindeki b
.yiginkallesle istila edilmis görrnege tahammül ·edemez. Temiz
lenmeleri için çareler düsünür. «Evkaf»in ayilmasi, camii
önü,I!deki meydandan geçenlerin yalniz namaz için geçeceklerl
ni ilan edip geçidi kapatmasi gerektigi kanaatindedir.

, Mehmet Akif eski eserlerin, bilhassa maddi ve manevi ce i

heden birer büyük kiymet olan camilerin, "titiz bir kiskançlik
aynen muhafazalai:i luzumunu izaheder. San'ateserlerinin, mil



«- Ga,rlbl

ml1htesein, ne m hlbl
(SahJ.fe 193, satir 17"JlI)

Benim gözümle 'bakarsan: ne
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«Safaha,t»ta cami tasvirleri ve cami için kullanilmis sifat-

«_ O baska'" Sorsahir üslub için sudu1r denemez
A5alet olmali san'atta evvel&: Bu melez

Hayir, melez de degil ... Belki birçok üsluibun
Halita haili ki, tahlile ka,lkisllsa'; uzun!.
Necib eser ariyorsan: sebile· bak, iste ...
Tas:p tasip dökülürken o si'iri berceste,
Safayi fitrat'i sahid. ki:terteimiz asli;
Damarlarinda yü,zen kan, can da Osmanli!·
Görüp bu cijsis-i san' atta ruh-i ecdadi,
'Biraz slkll1ma'\i sehrin sikilmaz evl&di!»

(Sabife 193, satir 20-29)

. \
Acaba bankanin cilizligi n~sinde? Mehmet Akife göre

il Il1Imnda.-Sairin ~an·a:atince her san'ateserinin evvela mu
vi'n bir üslubu olmalidir. Üslub san'.ata asalet temin' eder.

i 11 bina, mademki belli bir devir de belli san'at anlayisina sa:
ilp bir nlilletin mali olmak mevkiindedir, yapildigi devrin ka
ilLerindenuzak kalamaz. Herhangi 'bir eser bir' takim farkli
ii/,larin kay:nasmasinda~ meydana gelmisse melezilir. Oysa su
iiiikaya melez bile denemez. Yapida melezIik hiç olmazsa,

ii1i li anlayislarin sivri taraflarinin yontulup birbirine yaiklas
iiilinis, ve mümkün olan bir ahenkle mezcedilmis bir tarzdir.

Halbu:Iqbanka ve benzerleri hiçbir san'at endisesi tasimiyan
liillta eserlerdir. Büyük olabilirler, heybetl~ olabilirler, ama
hiiyatiyetli iolamailar. Türk - Islam san'atmin asil örnekleri,
Iliniler, türbeler. ve çesmelerdir. Ecdadin asalet ve yerlilik ifa
lt eden, yüzde yüz Osmanli olan eserleri vC).rkensehri bir ta
iill kozmopolit binalarla doldurmak, sikilmazliktir.

({- Pek o 'kadar

Fena degilse de nisbetle, bir. biçimli' divar
me~besinde ka,lir camiin yaninda ...

. 'CSahife 193, satir 14-1)•

«- .Nasil s~ bainka güzel bir bina mi?»
{Sabife 193,
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({- Kemer de öyle muvafik midir aceb fenne·?
- Ne söyledin? .'

. - Su atilmis verev kemer iyi mi?
- Fünun-i ,hendesenin var ya bir de tersimi
Dene'n usulü ... Onun, mahirane. tatbiki.

(Sahife 192,

.. Görillüy~r ki; sair sevdigini' 'Iyi taniyor. Hussiyetle .
bi1i~or. ~at~~. su :ere~ keInerin yapilisinda hangi
tetbik edi1digme bIle vakif:

Arkadasinin sualine Mehmet Akitin cevabi yaman bir
tihzadir:

Mehmet Akifin arkadasi hayret içindedir. Zira -banka g
l"ünüs itibariyle pek muhtesem, pek heybetlidir.

. . Mehmet Akifle ..~:kadasi, s?hbet ede ede, Yeni Camii g
misler «Banka»mn onune gelmislerdir.Ban'ka o zamanki ~
bul'unen gözalici binalarindandir. Büyük... Aydinlik... Y

~ek... Arkadasinin bir sualinden istifade ile Mehmet Akif C
:~e bankayi - pek tabii yanlis yönünden - mukayeseeder. «D"
un san'ati ile «Gün;>ün san'ati' arasindaki farklari belirtir
çek san'atin nasilolmasi laZLmgeldigini izah eder: .
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Fakat nedir su heyakil, nedir su
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\
Mehmet Ak.if artrk camii birakmis, medrese ile, m '1 t{'I'II'

IltlJl\lildür.

«- Demek ki: camii kurbündeyiz Süleymanin.
- Demek de var mi ya? Karsinda!

- Lakin insanin,
Nasil ka.rarmada maziye tir~,a'nan nazari!
Bugün, bizim tepemizden b~kain su asari,
Siyanet eylemeden aciiiz, degil yapma,k.»

(Sahife'195, satir 15-1 )

lara, devl'in eserlerini igörüs tarzi ile beraber bakilinca; ·n

apaçiktir. Mehmet Akif, Asimin nesli ve «0» neslin vatan
dafaasinda gösterdigi kahramanlik hariç, zamaninin hiçbi
yinden memnun degildir.

Mehmet Akifle' arkadasi, lisana dair bir münakasaya il

misken Süleymaniyenin yakinlarina geldiklerini farkederler,
«Vahdet-Seray~i Muhtesem»in önünde bir kerre daha durulii
Süleymaniye Kürsüsünde, bir numar vukufu ile uzun uzun li
celendigini gördügümüz «Cami.»den bu defa kisaca bahsedlll
Mazinin ihtisamma bir lahzabakilip ecdada hürmet tazelc i
Biraz sonra yine cemiyetin dert1erin~' dönülür. Lakin okuyu
camiler önündeki bu 'kisa kisa duruslari yadirgamaz. Zira ,
yürümekte ve yol boyunca gördüklerine söyle birbaktikt
sonra yürlimege devam etmektedir.

. Süleymaniye' önünde .Menmet Akif yine mazinin kudr
ni, yine deVl'in Slczini haykirir. Camiye bakarken maziyi gö
gibi olur. Mazi «Gün»ün sefaletinden o kada uzak, «Hahden
kadar yüksektir ki, bakmak istiyenin basi döner. Tipki sm
maniye gibi... Mehmet Akifin nazarinda, zamanin idaresi zayi
san' ati ~iliz, insani tembeldir. Bugün tepemizden bakan «Sille
maniye»nin degil bir esini yapmak, korumaktan bile .aciz ~al,
digi fikrindedir:

Vakit geliyor, Vaizi kaçirmamak lazim. Fatih yolundan Sil

leymaniyeye son bakis, son hayranlik ... Sinan'in muhtesem es
rine en kudretli sifati vermenin tam zamanidir:

28 -
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«Su dört minareli cami' ki y Idii h
Ki parliyor.duhilalinde san'aitin 9 1\ ,

'Salibi sine , çekm.i~ de bekliyor ... N VI.l ci

Ezan sadasi \~egil duiydugun tanin-j medidl

O sa,nli ma/bedi Sultan Selim-i magfurun,
Ki ihti~amma, beiizerdi suhb-i ma:hmurun,
Na:sil gurub edive'rmis ki: bir ziya, bir nur,
O kanli bezleri," altinda olmuyor ma,nzur
Ne sinesinde Hüd:a va,ri ne h a,tirmda' Neb •....»

(Sahife 235, satir 1- 7)

, '

i, ~I\\ri üstiIDden atmasi ilc

«Safa:hat»ta «Selimiye»den «Fatih Kürsüsünde» Vaiz'in'
lam alemini tasviri sirasinda bahsedilir. Fakat gayet kisa. M
met Akif Selimiyenin üzerinde Fatih, Yeni Cami ve Süleym
ye'IliIn üzerinde oldugu kadar uzun boylu, ugrasamamistir,
lam - Türk mimarisini çok iyi bilen Mehmet Akif, elbette S
miyenin y.apilisindaki ·emsalsiz san'at kudretinin de yaban
degHdi. «Selimiye»yi de herhalde Süleymaniye gibi uzun u
incelemek, güzelligini, ihtisamini m.hi sifatlarla süslemek is
di. Yapamadi. Zira siirini yazdigi valüt, Edirnede, Selimiyeri
Selimiyenin mimarisindeki zar.afetten evvel düsünrnege mec i
oldugu seyler vardi. Sehir, Balkan Harbi felaketinin deh ti

altmda inliyo~du.Me:hmet AkJ.f·Vaii'in agzindan, cemaate-ro
letin sürüklendigi felaketi tasvir etmek ve böylece onlarin sah
smda bütün bir halka mücadelenin Ik1:1'dsiyetini,anlatmak, g
nülleregayret asilamak arzusundadir. Bu sebeple Selimiy i
de maliut felaketin bir magduru hüviyetinde gördü; san'ati II
tezyinati ile ayrica mesgulolmadi. Selimiye... Yeryüzünde
esi daha olmiy,an, üstündeki hilalde' san' atm günesi parliyan.c
mi simdi ümitsizdir. Düsman istilasi altinda taninmaz hale g 1

misbir sehirde, salibi gögsüne çekmiis, beklemektedir. «Sult
Selim»in sanli ma"bedi; vakti ile geceden henüz 'kurtulmus bi
sabah kadar muhtesemdi. Simdi sanki bir günes gibi bative
mis. Ne bir isik ne bir nur, o kanli beilerin altinda aiitik gö:r:ü
müyor; yeniden dogmasi ancak «hila1»ine kavusmasi ve o kanli, .
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Selimiye
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. HAKKINSESLER»nde minare, artik her m VI':IHI 1·1 III i
Iili' In'eseleye·bagliyanMehmet Akif.in dilinde, Türl - ls! LLL LL

,Il" iri feiak~tip.i iföJd,e eiçin bir vesiledir.
, . ' \

:~(:Beyni'n\ieöten ça.nin sesinden
Binlerce,minare ebkem oldu.»

(Sahife 183, satir 9-10)
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Minoa,reler yeniden «La-iiahe illa-Ilah»
Teranesiyle cosa1rken, ayaklan.ip nagah,»

(Sahife 288-289, satir 27-28-29-1-2)

«Hurusedipbesi 'birden yanik minareleri'n
Hud'ayi bagrma 'hasm.is yigin yiginbeserin
GÖmüim.üs oldugu u~mani dialgalandirdi;
....' "

«Necd Çöllerinden Medineye» sIiri, birinci dünya harbin
I,"t evvel yapilmis bir seyahatin mahsuiüdür. Balkan harbinin
illla ermesi, Mehmet Akife baris devresinden istifadeile Me

illiieyi ziyaret imkani vermistir. «NecdÇöllerinden Medineye»
i ri umumiyetle dini his ve ,:(ikirlerIn ifadesidir. Minare yine '
I1r'u andirir, yamktir, Allahin birligi terariesiy1e cosar:

FAKKIN SESLERI'nde, «Yarab, bu ugursuz gecenin yok
IIlll sabahi?>.) misra'i ile :basliyan siirde cami, Mehmet Akifte

indiye} kad~r hiç rastlainadigimiz bir sekilde tavsif olunmaki idir: «Mürted» kelime, bilindigigibi, bir müslümanin din de
I\I~tirmesi halinde kullanilir. Burada çignenmis bir ymdun, Is
lAm aleminin maabedine sifat olmustur, Ve bütün safahatta ca
iiii için kullanilmis müshet olmiyan tek sifatür .

Islama çöken ugursuz gece, her seyi oldugu gibi, camii de
It:it'anlikta birakmistir.,Binlercesi kafir eliyle yikilmis, kalan iki

lll.; tanesinin 'gögsüne de küfrüne fetva veren birer haç kon'mus
111l'. Ma'qedin bu feci hali, Mehmet Akifin elinde, Islamin fela-

Umumi Olarak Mabet

.: .

«Uzaktan andiriyorken demi;n heyulayi
Semci'hane-i leylin birer küçük nayi

. mbiydi simdi hayalimde her menar-i mehib
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Cosunca aiem-i dimidde sayha-i tehlil,
Minia'reler bana gelmisti sur-i israfil.»

(Sahife 84, satir

«Fatih Camii», «Süleymaniye Kürsüsünde»: ve «Fatih Kil

:süsünde» isimli siirler, Safahat',in camiye müstakilenitein
eden· kisimlaridir. Camigenis ölçüde ele alinmis, uzun tasvl
ler ve türlü sifatlarla tanitilmak istenmistir. Evvelce de isiii
,ettigimiz gibi bu siirlerdeki camiIer, herhangi bir ma'hed ci

gil; ismi bilinen, seklen görünen muayyen yapilardir. Ma'b
,olus hususiyetleri yaninda, ecdad yadigari birer büyük eser h
viyetini de tasirlar. Safaliat'm diger parçalarinda bÖyle isi

camiler bulamiyoruz. Ancak bazi siirlerde bir veya birkaç m

ra ile camiye de temas ediliyo~. Artik isim de umu mil esmiis,
ibadet yerinin müsterek ünvani olan Ma'bed kelimesi kuIla
maga baslanmistir. Bu kisimda e.n,genis yeri l~tan misra
«Herhangi bir camI»in minarelerinin tasvii'ine ayrilmis alanI
dir. .

«EZANLAR»da MehmelAkif, cemiyet meselelerinden La

mamen uzak, yalniz Allahi ile basbasa bir mümin hüviyetind
dir. Ezanin insani ma'huduna çagiran manasindan duydugu h

yecani ifade eder. Minareyi «sema» gecesinin küçük bir «nA

,yi»ne benzetir. Ama birer küçük nayi andiran minareler, mij

ezzin serefeye çikipta sala vermege basladi mi, birer «Sur-i
Tafihe döner.



. «Safahat»ta cami v' tliiiiiiii y"", iii 1'111 i1111 Ii ii III i
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ketine Allahin yai:dimini temin için öne sürülmüs hir koz
Hakikatte bir isyana, ama mazlumun zalime husumetinden
gan bir isyana degil; mürnirun mevlasininadaletine ima
dan, Hakkin zaferine besledigi emniyetten ve o zaferin tah
kuku geCIkükçe duydugu teessürden dogmus bir isyana b n

yen bu sür, mümin Mehmet Akifle çemiyet ,adami Mehmet A

fin mücadelesini anlatir gibidir.
Mehmet Akif kendinden evvelki din adamlarinin, «iM(1 i

bakalim neyler? Neylerse güzel- ey'!er» prensibini kabtu etm
mis, Islamin feci halini gördükçe Allahtan adeta hesap sormu
tur: Vatanimiz gitti, namusumuz gitti, hürriyetimiz gitti, yi

gasiplarm cezasini vermedin. Nur istedik yangin gÖnderdi
Bak, kendi evin de gi,diyor. Birliginin nisanesi ma"bedler «M
ted» oluyor. Hala' aldirmiyacak misin?

«Binlerce cevami yikilip hake serildi!
Kalmissa eger bir iki ma'bed, o da mürted
Gögsündeki hiç küfrÜ'ne fetvay-i müeyyed.

Yetme~ mi musab oldugumuz bunca devalii
Agzim kurusun .• Yok musun ey adl-i ilahi!»

, , J {Sahife 176, satir 11-13-' (

«UMAR MlYDIN»da ma'bed yetimdir, Islamin her seyi
bi. .. Ezanlar kederli bir neslin arkasindan aglamaktadir. Gemii

bekleyip duran minberler, insan yerine dört çiplak direk ve yi

re senIInis bir yigin mermerle karsi ,karsiyadir.
«Urnar miydim ki: ma'bedler, ibadetler yetim olsun?
Ezan,I~f' arkasindan 'agl'a,sinibir nesti-i me'yusun,?
Umar miydm: cema,a'a,t bekleyip durdukça minberi •.•.,
Dikilmis dört direk görsün, ~rilmis bir yigin merimer
Umar miyd:",.: tavan,lair yerde yatsin, rah'neden bi-tab?
E~iklerden yosun bitsin, örümcek 'baglasi'n mihrab?»

(Sa.bife 385, satir 3
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«Bari bir hatira kalsaydi

Yer y~,rilmisi yere geçmis

Türbe

37 -

,
Gölgeler'de, Seli\dler Abidesi Için yazilmis bil' kil' ILLI i \i

iiI', bu topraklar için 'can vei"en erlerin - «Allahin o veli \~\i\ii

1111111» - içine sigamiyacagi bir yer,dir.

«Hakkin bu veli kuila,ri f'ais türbeye girmez
Gufrana bürünmüs, yaliniz Fatiha bekler.»

(Sahife 407, satir 3-4)

ASiM'da türbe maddi bir yapi degildir. Zaten, Çanakkale

i'liitlerinin sanina layik tas bir türbe yapabilmekte imkansiz
dil". Mehmet Akif, sonralari «Çanakkale Seh~dlerine» veya «Meç
11\11 Asker» ismi altinda müstaldl olarak da nesredilen,aslmda

iiiinin en heyecanIi bir parçasi olan meshur siirinde; meçhul
i'il(ere tastan topraktan degil, ruhunun ilhamindan bir türbe

i\pini~tir. ~O sah~ne misralarla örülmüs türbeye, bütün zaman
I,irm en ,muhtesem türbesi demek yerinde bir söz olur. Yapi
lif inda kullanii;n malzeme, fani degil ebedi varliklardan seçil
IiIi~tir, Tasi «Kflbe» dir, örtüsü «gökkubbe», «Yedi kandilli SÜ
ii'y'ya» ziyasi, «mehtab» türbedandir, Dogrusu, tarihe sigmiya
i',ik kadar büyük olan, Çanakkalenin kani ile Tevhidi kurtaran
ilnli sehidine ancakböyle bir türbe yakisirdi:

«Bu, t1asindir diyerek KkBE'yi diksem basina;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem tasina;
Sonra gök ku'bbeyi alsam da, dda namiyle,
Kanayan lahdine çe'ksem bü·tün ecramiyle;
Ebr-i nisa.ni açik türbene çatsam da taVla'n
Yedi' kandlilli Süreyya'yi uzatsam oradan;

Sen 'bu avizen.in, altinda. 'bürünmüskanina,
Ozanirken, gece mehta!bi getirsem yanma
Türbedarin gibi ta fecre kada1r bekletsem;»

(Sahife 356, saür 29-37)

«Enbiya vurdu bu l0pr<lik; süheda bürcu bu 'yer;
Bir yi'kik türbesinin üstürie Mevla titrer.»

(Sahife 151, satir

Hakkin Sesleri'nde türbe, «üç beyinsiz kafanin ugruna

kaybçdilmis ·birvatan parçasinda, ecdadin elde 'kalan tek hati
rasi almaksifatini bile muhafazaedememistir. Halkmin do

randigi, üstünde asina bir çehrenin kalmadigi, mescitleri
ahira. dönüp içinde Hirvat askerlerinin tepindigi bir toprak ,
artik türhelerin de izi kaybolmus~ur.
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Safahat'ta türbe, mahiyeti icabidaima ulvi sifatlar alini,
tir. Bir vetinin, bir sehidin veya bir büyük kahramanin hatir
sini ebedilestiren türbeler, hak yoluna mücadele edenlerin, v
tan ugruna can verenlerin istirahat yericiiL «Süleymaniye ~
süsü»nde vaiz Islamin son ümit isig~i olarak vasiflandird, .
«Türkiye»yi tasvir eder: Bu topraklar-,mulmddestir. Üstünde b
«iNesl-i kerimin» hatirasi ,dalgalanir, altinda milyonlarca se

din ~esedi uzanir. Simdi öksüz kalmis bu toprak, sehitlerle ö

le doymustur ki, otlari siksa - adam, kan - fiskirir. Simdi ki n
lin kiymetini hilmedigi bu vatan, Allahin indinde her kosesi il
azizdir. Allah O'nu, birligini tasdik ettirmek ugruna canlari
dan 'Olmus mücahit bir neslin birakbgi ebedi nisanlarla süslt

mistir. B;gün ihtii~al . kimsenin alakasini çekmiyen yikik hli

türbesini bile engin" rahmeti ve sonsuz sefkati ile kucaklar.



iiin dökülen gözyaslari ile meydana gelmis'Ui'. Miiliiili L

i re mezaristanin pek yüksek bir karakteri varaii:; hll'

Mezar - Makber

- 39-••

«Ey meza'ristn, ne alemsin, ne yüksek fitratin;
Sende pünhan en güzin evladi insaniyyetin;
Senden istimd~.d eder feryadi ye'sin, heybetin
Bir yigin göz nurusun, yahut muhammer hynetin,
Ruh-i pakindencosa'n göz yaslarindan milletin!

(Sahife 33, satir 5-10) .

Mehmet Akif, mezar karsisinda milletin mazisIni hatirlar.
Mezarlik o maziyi bütün kahramanliklari ile içine alan sanli bir
l:irihtir. Milletinen fedakar evlatlarinin macerasi o tarihte ya
zilidir. Eger geçmisten ibret alinmak isteniyorsa, kabristana ba
I ilnialidir. Sah' mezarligin taliine giptaediYm. Çünkü «O. is
iila devrinin hatiralarini tasir. Devletin en muhtesem günlerini
yasamis olanlari, bizzat o günlerin yaraticilarini koynuna al
imstir. Mehmet Akifin, baslangiçta tasvir ettigi mezarligi mü
c rret plandan alip yavas yavas maddilestirdigini, belli bir ta
rihe, belli bir millete bagla,d'igini, müsahhas :bir hale getirdigi
iii görüyoruz. Hürriyetin, hamasetin, gayretin mezaristanda ol
masi; bir tesbih arzsusu, bir söz oyunu degildir. Millete hürri
yetini kazandiranlar, hamasetin sembolü olanlar, hak yoluna ve
millet ugruna cihad açmis gayret sahipleri artik sadece meza,
ristanda kalmistir.

Mezarlik, maddi manada varligin ahiret ,karsisindaki son

«sanli bir ta1rihsin: mazi-i millet sendedir.
Varsa ibret sendedir, hi'kmet de elbet sendedir,
Devr-i istila durur yadmda, devlet sendedir!
Çünkü hüniyet, hamaset sende, gayret sendedir.
Zindegi zillettir artik bence izzet sendedir.»

. (Sahife 33, satir 10-15)

- 38 ---

«Bakma kabristanin aincak saha-i medhusuna,
Dur ~a .bir müddet kulak ver nale-i hamusuna;
K~lbl. ~IÇ benzer mi bak sima-yi heybet-pusuna?
Kim ki dalmistir haiyatin seYI-i cusa,-cusuna, ,
Canata'r, bir gün ge./ir, yorgun düsü'P agsuna.»

'~Sahife 33, satir i· i

M:ezarIi:k, geçmis yüzyillarda insaniyete Ibüyük hizmetle
do~~mus: ayri ayri zamanlarda ölmüs kimselerin,
yeridir. Bir yigin göz nuruna benzer, milletIn

. islam te~akkisine mezar, fa ni alemden ebedi aleme gidi411
,bu: me~haledir .. Yasa~anlara ~ayatin g~çicilig~, a,kibet gidll
cek yerm neresi oldugunu hatirlatir. Insamn du··n ·1 i i.. d ya ,gai e
için e. ~be~i ~lemi .unutmamasi, TanriYf daima hatirinda tut
masi için bir ihtar isareiidir. Mezarin bu vasfi Mehmet Aiti

de aynen muhafazaedilmistir. Yalniz c.amide de g .. ··ld··... ,. oru ·u
uzere, mezar da zaman zaman sairln cemiyet adami ve idea
taraflarina mevzu olabilmektedir.

«Birinci .~.ahafat»t:- «Mezarlik» isimli siir, Mehmet Akitl
m€za~a ..verdig.i .umumi vasiflar~n ve mezarlik karsisindaki hi

. ~e du~unc~ler~~ ~.fadesidir: Mezarlik görünüste insanin içini
~erti ..verir, ol~r.n4 ~~s~ndürür. Ama kabristani yalniz bu S

kil~e. gormek kafi degüdir. «O»nun sessiz halinde ifade ettik
lerini duymak, dilinden anlamak lazimdir:



«Ey sebistan, eyadem, ey perde perde Kibriya
.Se~dedir ümmid'ler, senden dogar fecr-i 'beka,
Her' hacer-paren oku'r 'bin si'ri lahOti eda
Her nesiden ruhu eyler sermediyyet-asina
Ey semavi hak,'benden bin selam olsun sana.»

(Sahite 34, satir 9-14)
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. id'::y mezaristen, nih il k 'riii i
Fiskiran h&k-i remimind 11 h i i III i i i
Naieninler yal ~ bal'inden ,ni "diL I. i i V

Serviler mevlay yükselmis 'birer b ri,
Hufreler Mevladn inmis en emin 'bir h b J i .11

\

(Sabife . 'l, :iit Ii t ii)

Mezar Mehmet Akifte, imansiz adamlara has bir ölüm kol'

11.\1 yerine, müminlere vergi birümit isigi parlatil'. Saire göre,
1IIIIlsüzl4ksabahi kabristandan dogacaktir. Orada, her -ot nasil

i, iin bir manaya rusane ise, her tas parçasi da binlerce süri
l!lhlitI»bir eda ile okur. Mezar taslari üstünde yazili duran her
li 'ilan, insan ruhunu ebediyetle asina kilar.

Mehmet Aldf, daha evvel camii tavsif için kullandigim gör
II (ümüz uluhiyet ifadesi sifa.tlarim mezarlik için de kullanmis
ii. Mezarlik da .bir topraktir, lakin semavidir.

«Safahat»ta basli basma mezarin tasvirine ayrilims tek sik
Mezarhbtir. Diger siirlerde Mezara birkaç miSl'a ile ve umu
Iliyetle bir cemiyet meselesi- bilhassa Türk - Islam yurdunun
ii:iruz kaldigi istila - dolayisile temasedilmistir. Birde ayrica, ..
i Irinci Kitabin s-onunda; bizzat sairinin bütün -olarak siir say
iiindigive «Nazim Parçalari» dedigi manzumelerin birkaçi me
iira ve mezar tasina dairdir.

«Merhum Ibrahim Bey»siirinde mezar; kadri bilinmemis:
lir ilimin, büyük bir irf,an ve fazilet sahibinin mütevazi istira
hilt yeridir. Yesilbir örtünün altinda .kaybolmus,çukur ...

k.ona\ yeridir. Ayni ~amanda, bir kurtulus i(klimidir.,Düny
çilesini tamamliyanlar «O»nunsefkatli 'kucaginda istir

ederl.~r:. K~r!illlik gölgesinde dinlendirid bir huzur rengi v
dir. Olulerm basindael)edi bir gölgedir. Dünyada nasipsiz y
samislarin rahatini temin eder. -

(Sahife 33-34; satir 21-22- 1-3)
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«Cevherin, toprak degil, pek bas~a bir ma'den senin,

Ah bilme~ler ki üstünden geçerlerken senin,
Bin dimagin lübbüdür her zerre hakinden senin.
Öyle feyyaz ey zemin-i ma'rifet ma'nen senin:

. Saye-gahindan çikarken ruh olur her ten senin.»

«Ey ademla varligin ser-haddi~ iklimi salah!
Baslarinda sermedi bir sa,ye, bir müsfik cena'h
Olmasan bi-vayeler nerden bulurlar insirah?
ZIIH memdudunda vat:' asude bir reng-i felah
LeyH dura-duruna olsun feda yüz bin sabah»

<

Mezaristanm içinde yüz binlerce «Man» saklidir. -Rahmet

dol~ to~ragindan ~e~ nur fiskirir. Kabir, Mevladan inmis en
eminbir uyku yendir... Mehmet Aldf, büyük mütefekkirleri
müminleri rtiah'a (aya)~benzetmistir. •

i
:Mezarligin üstünden geçenler bilmezler ki, o topragin

ufak' bir parçasinda binlerce dimagin özü vardir. Mezarlik 1)

,marifet yeridir. Ten, ceset halinde girer de çikalTkenruh oLu
Mehmet. Akif, mezaristanm saymakla bitiremedigi faziletlerini
idüsünUnceaslinin toprak oldugunu adeta kabuledemez.' Cev
,herini topraktan degil, daha' baska bir madendenalmis olmas
gerektigiui ifade eder: "



ltiIf\iiedigi,ziyaretine gel

«Geçenler varsa 1~lamin su çi il I'"
Su yüzbinlere yurdun ka'nh, Zlbir ii lti i i .,

{S a'li 11'(' LI (i ili i i "1

Fatih Kürsüsünde, milletin gayretini tahrik. için .'<1,11.':111 Vi'

"illlde muhtaç oldugu suuru verebilmek için çirpinan idealist
11'!imetAkifte mez·ar- artik gayeye yardimci unsurdur. Vaiz ce-, -

"lii:itevatanin ne kadar mukaddes oldugunu, her karis topragi
iii \clafaa ve muhafaza içinecdadin gösterdigi kahramanliklari

iiiiatmakta, dinliyenleri heyecana bogmaktadir: «B.alka:~lar~i
I!'iketmekle gösterilen zül, devrin yüz .karasi old~.. B~r ~lle~
Iiiyatinda duraklamanin yeri yoktur. neriye, daima iler~!~. g~~
i1linelidir. Millet hayatinda: hareketsizlik basladi mi, çokuntu

diL baslamis demektir. Mehmet Akif,zillet v,e esaret ~lti~d~ ka
ii'iinizin sebebini tembelligimize baglamaktadir. Miskinlikten

i lt ['tulmak, harekete geçmek lazimdir. Tembelliklerini, fani .:ha~
YIL ta kiymet vermediklerini ve bu sebepleçahsma~i'kl~r.ini ilen
li['erek mazur g·östermek istiyenlerle Mehmet Akif iyice alay

i'der: «Çünkü bu hay,ata yok meylin degilrpi?» «Bende inan
ilim!»

Ha-kikaHe, tembeller kadar hayata sarilan kimse yo~~ur.
'll ölümlü dünyada yegane endiseleri «gebermemektir». Olü
i~iün sahicisi bir' yana, hayali igirse ruyala'rina, ödleri patlar.

Balkan f,aciasinin teessürü içinde Mehmet Akif, Fatih Kür
'iisünde'ki vaize iste bu tembelEgimiz yüzünden her seyi kaybet

ligimizi; serefi, sani, sehameti, dini, imani, vatani, .mezari, t.~
heyi; kisacasi bizim olan, hizi «Biz» yapan her seyi kaybettigi

iiiizi söyletir. Görülüyor ki mezar da kaybina aglanan i:iuka~
des esya arasindadir. Cami gibi, türbe gtbi. .. Mehmet Akife go
re «Sefil evlad» düsmandan kaçarken «Dön» diye yalvaranla
I'l' isitmemis, üstelik ecdadin kahrine de «yolumdan çekil» di
yerek basip geçmistir. Halbuki müslümanlik haysiyeti atalann

«Su fani zindeganiyle ha,yat-i eavidaninin
Telakigahidir makber denen son menzil.i aram»

«Yarab ne hatibdir ki makber
insanlara en derin meali,
Bir vahy-i bülend kudretiyle
Telkin ediyor lisan-i hal,ii
Ondan da alinmiyorsa ibret
Yok bir daiha almak i'htimali!»

(Sahife 109, satir 1

«Yesil bir örtünün a'l_tinda bir amik mezar»
(Sabife. 48, sat

Nazim parçalarinda mezar; fani hayatla. ebedi hayaitm
cak kucaga oldugu noktadir. Hayat ölmekle bitmez. Asil öt
<düsünmek lazimdir. .

Yine Nazim Parçalarinin bir digerinde Mezar; bir hat
benzetilir. Öyle bir hatib ki, insanlara en derin manayi c

Emr-i bülend» kudreti ile ve lisan-i' hah i~e telkin eder. M
met Akif. Mezar tasi önünde :dünya gailesii'i.den uzaktir. Ya!
öteki alemi, Allahin kudretini ve ,beserin encamini düsü
Mezar tasi dünya niirpetlerinin ne kadar 'bosoldugunu, nih
bir avuç topr'aga intikal edilecegini gösteren bir ibret levh
dir. Me:hmet Akifi sadece mumin tarafi ile gösteren bu gibi
.çalar «Safahab,ta enderdir~ Sairin her üç. cephesi umumiy
.ayni anda, konusur. Yalniz din adamligi tarafinin göründügü
jrleri ,azdir v,e «Birinci kitap»ta foplanmistir.

«Hakl{iii Seslerhnde :Mezar; her.hangi bir yerde "bir ada
mezari degildir. Osiirlerin yazildigi günlerde, Mehmet A
nazarinda, bütün bir Islam diyari Mezardir. Böyle bir mezar
.akibetine uygun sifatlara sahiptir. Simdi o, düsman ayakI

i

i,

" i
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Ehram - Heykel
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«Dikildi k.arsma ecdadmin mekahiri de,
Yolumda durm<i kaçarken dedin basip geçtin!

. isitmedin ml ne söylerdi muhterem ceddin:

«Zafer .i!erdedir oglum, hücum edip asarak,
Huclud-i düsmeni, hiç yoksa, bir mezar ,dmak;
Geçipte y;ea,te bin yii muammer olmaktan

. ~-,
H",Yirlidir». Ne y«:man söz ne ka,hr'aiman ima'n!
Yaz.Bk ki sen su büyükrunu sermsar enin:
Bütün mekabir-i isl~.mi küfre· ç.igi1ettin!
Birer lisan-j tazaUum uzatti hlH" makbeir, ...
Zava,1I1"'aslaralakin 'bakan mi vai·? Ne gezer!»

ÇSahife 211-212, satir 30-34-1-

«Çökük bir kubbe kalsi'n ma'bedinden yildirim Hanin;'
Sen.aatlerle çignensin muazzam kabri ORHAN'in»

(Sahife 397, satir ID

Safahat»ta cami, türbe ve mezar ,mukaddes esyadandir.
Iiicak hemen ilave etmek icabeder ki; kUdsiyetlerini tiine nis-'
Iil'tlerinden ve müsterek bir maziye ait oluslanndan alirlar. Ca
"il ve türhe münhasiran Islamiyetin ~alidii. Bu itibarla tasvir
Yi' tavsifinde tefrik yapilmaz. Faikat mezar için ayni.scyi söy
liyebilmek mümkün degildir. Kaibristanda her ilinden, hatta,
'111I5izinsanlar dagömülüdür, Bu sebeple Mehmet Akifte mu-
alides olan, semavi 'sif,atlarla tavsif edilen «Müminlerin» kab-

ildir, Yalniz bu demek degildir ki, MehmetAkif hiristiyanlarin

i'ya bir baska dinin mensuplarina ait olan mezarlari hakir gör
iIiÜS, onlara kötü sifatlar vermistir. Bilakis, «Asrin maskeli vic
il:!Illna tükürürken», «Medeniyet' denilen maskara mahluka»

<;BÜLBÜL» Mehmet Akifin Ankarada iken yazdigi, YU1}aii LL ,d'ken«EhH Salibin» saglam biraktigi tek tarafi mezaridir,
istilasina ugramis topraklarimrzin istirabini haykiran bir siir di "iüleridir. Kafil'in mezarindan bahsetmege lüzum görmemistir.
Bu siirde Mezar'in bir hususiyeti vardir. Safahat'ta bahsi geçen 11(~l'liaidemezarlarinin biz,e zarari dokunmadigi için. Yalniz, bu
diger mezarlar belli bir sahsaait, olmadiklarI halde, «Bülbüi.. tlakasizligin «Safahat»ta bir istisnasi vardir: Ehramlar, yani Mi
deki mezar .«ORHAN»mdir. Mehmet Akif «Salahaddin-i EyyU i ir «Firavun»larinin mezarlan. Mehmet Akif ehramlari tasvir
bilerin, «Fatih»lerin yurdununçignenmesine, «Yildirim Han»} iiderken, içinde yatanlarin hüviyetl§rine uygun sifatlar kullan- !.
Mabedinden çökük bir kubbe 'kalmasina ne kadar üziilüyorsaj iiiiS, sefalet ve yikilis ifadesi olarak görmüstür. «Safahat» sai
«Orhan»ll1 mU'azzam kabrinin sEma,at1erle çignenmesine de ay i ni Teh harabeleri önünde, mezar, heykel ve sütun gibi kisim
ni derecede matem tutmaktadir: liirda ayri ayri incelemekteuse bir bütün olarak ele almak daha

ilogru olur~ Hem bu tarz bizzat • Mehme't Akifin görüsüne. de
iiygundur. Zira o, Teb harabeleri önün:de mezari, :heyk.eli, sü
Iiinu birbirindenayirmamis, hepsini ayni tatil zihniyetin mali
li11ü halinde görmüstür.'

m~zari~ikafireçignetmez: Gazi Tiryala Hasan. Pasa, zafe~I'n
. ima ileride oldugunu, düsman hududunu geçip hiç olinazsa

mezar :kurtarmanin geri çekilip ·bin yil yasamak,tan daha hayi i
.sayilacagini söylemisti. Biz de o yaman sözü; «O»' kahrampii
imani örnek bilmeli, o büyük ruhu incitmemeli,ydik. Aksin~ yup

tik. Müslüman mezarlarinin hepsini kafire çignettik. O VIIIiII

her mezar ~izi" tel'in etti, yine aldirmadik.



«Su Teb hara\besinin dalga dalga u'mrani;
.Su, se rmedi yyet i halasaiyikliyan asar,
Ki hay ü, huy-i medlClriiyle inlemisti civair...
Bugün, sütunlarinin küskün ihtisamiyle
Ne ser-nügun oluvermis, aman bakin Nil'e!»

(Sahife 400, satir 14-111r
Teb harabeleri önünde, Mehmet Akifin kalemi bir fo~o'i p,1

makinesi gibi çalismaktadIr. Manzarayi aynen verir. Hara belc'l,

görüs tarzI ve kullandigi sifatlaraynca bir tahlile ihtiyaç bill'uk
miyacak kadar açiktir. Bu seibeple, siirin harabele,rin tasvirIili
ayrilmis kismindan bazi beyitler vermekle yeitinecegiz.

. «Hairabeler sö~e- dursun, yavas yavais, artik
GÖ.ründü iste sütunla,r; kirik dökük yer yer"
Göründü yerlere bHab düsmüs abideler.
Göründü kaç Sll1a mai'bed ki kaplamis yurdu.
«Göründü 'bir çogunun pare parema~bOdul
Saginda na-mütE~na'hi yikinh dalgailair;

i Solunda hangi hariminse tek kalan duvari;
Önünde gövdesikirik elli parrça, heykeller;
ilerde burnu kopuk baslair, arkasiz beller.»

(Sahife 401, satir 8-10

'Mehmet Akif, ikinci Amnofis'in mezari ile karsi karsiY'a
dir .. Lahd, kirmizi benekli rengi ile parlamakta, kapak yerItlii
bir cam konmus... .

«Benekli kirmizi benziyle parliyan lahdi,
Açl'kti üstü 'kapak simdi bir kalin camdi. .

(Sa:hife 404, satir 14-18)

Sair Aninofis'in mumyasi önünde tefekküre dalar. Ebedt
lik iddialarinin akibetini düsünür: Amnofis, zamaninda zfilmU
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ili' 'bütün beseriyeti titretmisti. Kavmine i~endini zorla AJlitll tl

ii kabul ettirmisti. 'O ihtisamdan bugüne ne kaldi? Hiç. Siuidi
it, gelen geçenINe ib)'et olsun diye çiplak ve sefil yatiyor:

«Soyulmadik 'eti kalmis, bilinmiyorkefeni;
Açikta, mumy~si hala dagiliniiyan, bedeni.~)

Bu les yigini ugruna milyonlarca insan kirbaç altinda ça
II'lLinldi.Günahsizalinlardan dökülen terler olmasaydi, o h.e~
kdler zehirli ot gibi yer yer fiskirmiyacakti. Mehmet Akifin
\mnofis'e son hiÜibinda, Firavun ve benzerleri hakkinda dü
lindüklerinin hülasasini buluruz:

«Bileiyd'im, ey koca Misr-m Bahi uryani
Mezara, heykele aid bü;tün bu velvele,ler,
Bekan için mi' hakikait? Meramm oysa heder:
Evet, bü'tün beserin. ~akkidiir beka eme,li, .
Fakat bu hakki ne tastan, ne lesten istemiei!»

{Sahife 406, satir 38-32)
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«Fa'kat nedir su he'Yc.kil,nediir su' medre.seler!
Uzakta," andiriyorla,r nitak-i simini,
Ki sa·rmaik istiyerek vahdetin nedimesini
Atilinis üç ta,r'a,findan'kemend olup belineu
Fakat degil beli,' daman,. geçmemis eline!
Bese;r degil mi? Taali de etse irlam,
Nasil kuca1kliyabilsin' hairim-i Yezdam?
Evet, medaris, o vahdet-seray-i" muhtesemin
Önünde: hürmetid'ir dine her zamain ilmin.
Bütün bu, kubbelerin mevc mevc silsilesi:. .
Huzur-i Ha'kta kapanmis' sücud kafilesi!»

Medpeselerin camiye nazaran gösterissiz oluslari, ilmin di
(Saliife 195, satir 22-23)

111\ hürmetini ifade eder. Bir Islam devleti hüviyetini tasidigi
iii ddetçe Osmanli Imparatorlugunda v'ediger müslüman ida

id rde hakim kalmis hir görüs vardir: Insan eserlerinde· bile
i· IlinUln kulu olusunu unutmamali, zekasinin ve yapiciliginin
iilliai imkanlarinidaima imanini isaretedecek sekilde kullan
111/1 i~dir. «Allah 'evi» :addedilen bir camiin yaninda, Ma'bedden
.Iiiltabüyük, daha süsLübir medrese, mekteb, saray' v.s. yap
iiiik; insanin !ani mevcudiyetini ezeli ve' ebed' ,mevcudiyetten.
Iidia mü·him saymak manasina gelecegi için, dogru degildir. Bu

Itii:tasviredilirken, ilmin dine karsi mevkii 'de tayin edilir: «M d~
ii ::'ler «Süleymaniyye»ye dolanmis bir gümüs kusagi andinr ..
Vahdetin nedimesipi» sarmak istiyerek, üç taraftan ke'lllend~

iiliip beline 'atilmis1 dir.
,Fakat beser ne Radar tekamületse, ilmi gelisse,irfani yük

IllHeyine Allahin yaratici kudretine akil erdiremez.' «HariIIii
iii,dani kucaklayabilmesi mümkün degiLdir. Beseri kuvvetlerin

Ii Illsilciligini yapan medreseler de, olanca gayretlerine ragmen,
ii «Vahdet-Seray-i Muhtesem»in degil helini, etegini dahi ele
ii 'irememislerdir.

«Açtik oldukça güzel medreseler, mektebler
Okuyup yazmayi tamime çalistik yer yer,
Tatarmyüzde bugün altmis. ha,kkiyle okur;
Ruslarin halbuki nisbetleri gayet dundur.

(Sahife 138, satir i
Mehmet Akifin Safahatmda Medrese, «Dün»ün medres

ve «Gün»ün medreseBi olarak. isimleri bir fakat durumlari f.ar
li iki müessese halinde görülür. «Dün»ün medresesi, 'lllazi
her müessesesi gibi, kendisinden bekleneni layiki ile verebil
bir ilim ocag}dir. ,«Gün»un medresesi de içinde on para et
ferilerin okundugu bir taassub yuvasi. ..

«Fatih Kürsüsüiide)} i Süleymaniyenin etrafindaki medr
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Medrese - Mektep

Safahat'ta Medrese ile Mektep umumiyetle yanyanadir. i
r.inin ·oldugu yerde ötekinin de mevcudiyeti zarurtdir. Mehiii
Akife göre tam bir insan olabilmek din ve dünya ilimleriiilii
:ayni' seviyede ögrenilmesi ile mümkündür. Birinin veya öt ki

nin' eksikligi cemiyet hesabina kötü n~ticeler verir. .
. Süleymaniye Kursüsünde', viHzAbdürresih Ibrahim .Türkl

tandaki çalismalarinianlatirken, halki cehaletten kurtaiimak 1
ön~e medreseler ve mektepler . açtiklarini söyler. Bu sekil
milletin okuyup yazma seviyesi yükse1tilmistir. «Tatarlariii

.yüzde altmisi ha:kki ile OKur. Buna mukabil Ruslarin iiis·betl i
gayet dundur.



satirl-27)

sizi

Ayib lnedir?

- Bu'\u olsun görüp de bilmemeniz.- Bakilsa ö'y~." Fakaf bilmeyin diyen yine
- Ta'babetin, ~:kada,r muhteremdi mevki i ki:
B,ir~r ta:bib-i fünvn asina, çi:kar, eski
Müderrisinimizin en güzide ef/'ladi.
Yazik o nesl-i ker'jimin vefasiz evlildi,

Birakmis öyl~ce, hiç be:ikmamis müesseseye;
Nelergörür neler insan girince medreseye!
Dolasmak istiyerek da,ldig,lm 'olur ba'zi:

Adim 'basinda asirlarca s,a'yin en kazi,
irakilmamak hani, kalbil degil ayaklarina,
Naza,r nüfuzedecek olsa hangi bir yigina:
Ya bir müdakkikin esrair-i tilr-i mar-i defin

Ya bir müse'rrihin asari sakli ... Hem ne hazin
Çamurda sapli, gen,is r'öhleler bütün merimer ...
Demek:muaJ.iimi tesrihi ver'memis ezber;
Kitiaib-i na~si se,rip taslari uzunluguna"
Açip açip okumus karsisinda bulduguna.

'~ugüno 'r'aihleler1inkendii na's, olup yahyor;
Uzedednde bekarlar fa,sülyi! kaynafiyor!»

(Sabife 196,
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• - -Demek: bu medrese ti'bbiyye m ktoblydl.
Ayihl

. ~ehm~ ~tAkifin nazarinda, mekteple medrese bir ikilik isa
i' mdir. Sairin en öneinli içtimai meselelerinden ;biri 'Olan, 'eski
.inlayisi temsileden din adamlari sinifi ile asrin sartlarina uy-.
Hun modern bir hayat görüsünü temsil etmesi ica:beden münev

v~r~~T~a:s~ndaki z1ddiyet, medreseve mekteple maddikiligina
!lurunmustur. Zavalli milleü yüks,elmekten ahImyan ve pek
iilUhtaç oldugu b:irlikten' ayiran. iste ,bu' ziddiyettir. ,B:ir tefrika
unsuru 'Olmakta mektebin de medresenin de müsterek kusuru
vardir, MüneVverler, din.e layik' oldugu serefli mevkii vermiyen

,

Eskiden bizde tip ilminin pek muhterem bir. mevkii va

En seçme müderrisler tibiba asina idiler. Yüzyillardan beri d ivam edegelen çalismanin bugün ancak enkazi kalmis, Meh
Akifin 'her adimdaayagina takiliy'Or. Hangi tas yiginina ba
ya bir arastiricinin ya bir tefsircinin eserinden parçalar gö ii

nüyor. Sairin kanaatine, simdi çamura bulanmis genis rahlel i

de de ispat ederki, eski medreselerde h'Ocalar dersleri ezb
verememislerin tesrih kitabini o rahlelerin uzunluguna
serip, talebeye oku'mus, öylece ögl'etmi'sleredi. Ceset ilmi I'
okundugu 'o rahIeler, n~' hazin tecellidir ki, bugün birer
Ilaline getirilmis: .
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«Oyu'p siçan g,ibi her ad'inida bir kemeri
Ded'e,n m,j açmis o miskin kilikli kahveleri.?
Hc:.yir, d'eden sanai, haik, h,aistahaneler yapmis!

Yaninda mekteb-i tibiyeiler, n,eler, yapmis!
'Su gördügün kocaman kütlei yok mu? Dilr-üt-Tib~

teia.J.{ôki,Islam mimarisinde camiin müstesna mevkiini halA
picilarina büyük 'san'at'kar dedirten eserlerin niçin he~ ,camI
pinde oldugunu kolayca izah eder. Fatih Camiinin yaninda 11
'ci Mehmedin ve Süleymaniyenin yaninda Sinan'in türbesi,
türlü ihtisamdan uzaksa; eb'adca küçük, itinaca mütevazi kiil,

yorsa, sebebi hep ayni telakkidIr. Tahlil ve tenkidi mevzuunin
girmemekle beraber, Mehmet Akifin esyayi, bilhassa yapiyi
rüs vaziyesini, ulviyetten sefaiete geçerken takip ettigi Sii' i
?aha iyi kavramamiza yardim edecegini düsünerek bahsi g(i 'll
Islami san'at telakkisini önemle belirttik.

Mehmet Akif Süleym~niye medreseleri önünde yine lk i
'tümser, devrinin zihniyetine yine kizgindir. Ilmin dine hÜfm
tini isaret eden medreseler, ilme hürmetsiz bir nizamin kur
ni olmuslar, tahrib edilmislerdir. Ecdad:m hastahane olairak,
biye mektebi olarak kurdugu yerlere simdi miskin kihkli
vehaneler .açilmistir. .
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«Sonra biçare medaris o kadarr sahi'bsii,
O kadar bastan al'ilmis dao haliyle yine,
Düsüyor, kalkiyor amma gidiyor hizmetine.
Ha,lkin irsadimidir maksad-~ te'sisi? Tamam:
Sehre müfti veriyor, minbere, mihraba, imaim.
Hutarbaniz oradandir, oradarn vaiziniz;
OJ1adandir hocaoiz, kayyim in IZ, hafizimz.~ . .

Adli tevzi' edecek hakime fikhögreten o;,
Hele köy köy dolasip köylüyü <insan eden o.
Simdi' bir mes'e,le vair anedecek, çÜnkü deger:
Bunlarin hepsin.e az çok yetisen medreseler,
Bir zaman müftakir. olmus mu aceb har'ice? York.••

. "ASIM'dabirkaç sahife, Mehmet Aldfin zamanili !Hiidl'1I11

v \ mektebi hakkinda· düsündüklerinin nakliu,e ayrilmis1.i r. <: 1\ i·

'I, görünüste Köse 4mam rriedresenin Hocazade -Mehmet Al if ~
il· mektebin inüda'iaasini yapiyor zannedilirler. Biri «irticaio.
Lki de «inkiIa.bi» temsilediyor gibidir. Fakat, bu I'ki görÜ11ü

,lin zahiri oldugu malumdur. ,Aslinda Mehmet' Akif, tasviib et
iiiedigi tki ayri anlayisi bu sekilde ortaya atip herbirinin sakat
Iiirafim göste'rmis, böyleec kendi hakiki kanaatini ikuvvetlen
ilirrnek istemistir.

Önce Kös~ Imamdan medresenin medhini dinleriz: Imama

Hüre, medreseler sahibsiz kalmislar ve bastanatilmislardir. Böy

lt: oldugu halde yine, düse kalka da olsa vaizi~el/erini hakki ile
y:ipabilmektedirler. Kimsenin himmetine inuhtaç olmuy'Orlar.
i uruluslarindaki maksadi, halki aydinlatmak vazifesini layiki

Ilc yap~biliyorlar. Sehre müftü, minhere - mihraha imam, hö~
ua, kayyim, hafiz hep medreselerden yetisiyor. Adaleti tevZl
iidecek hakime «Fikh«i o ög~etiyor. Sonra bütün bu hizmetleri
yaparken yalniz kendi yagi ile kavruluyor:

Köse Imam medreseyi <böylece tasvi:r e'ttikten sonra «daha
Ile yapsin» diye sorar. I:Iocazade ,cevap verir: Yapacak daha çok
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bir ilim anlayisinm eksik kalacagim, medreseli1er de tek:n.i~
~akkinin dine asla aykiri düsmiyecegini henüza.nlamamislaIld

«......; Dönüp dönüp bakiyorsun. ne geldi hatirina?
«--.,. Su karsilikli 'binala:r düsündürür mü seni?
- Niçin düsündürecek öncesöyle hikme:tini..
-:- Su sag taraftaki?

- Mekteb.

- Evet, bu cephedeki?
~ir eski medrese olmak geriek .. degil mi?

- Peki

- Peki nedir? Bir'aziiiah edilse, çok eksik!
- Za,valli milleti vahdet-cüda. eden «ikiHk .••

, (Sahife 197, satir 19-27)

«Va taassu'blari? Hiç sorma nasil maskaraca?
O, uzun hirkasinm yenieri yerlerde, hoca,
Hem baikarsin ,esi yok dine faadisinde,
Hem nesöylerse,n olu;d:ini hemen rencide!
Sa'y;i;iz medrese varr ge'rçi Buharra'da bu gü.n ...

. Okunandan ne haber? On p,ara etmez fenler,
Ne 'bu dünyada soran va!r ne de ukbada geçer~» .

(Sahife 140, satir 9-12 - 19-2~

..•..

Mehme.t Akif «Süleymaniye Kürsüsünde» Vaiz Abdürr,es1
.ibrahimin agzindan medreselere ~iddetle hücum ede,r. TürikI
tanli mücahit Buhara medreselerini tasviretmektedir :Sayilar
pek ç'Oktur; ama hiçbirinde, ögretilen ilimler ise yaramaz. Öyl

manasiz bir' tedrisat ki, ne dÜ11yaya ne de ahrete faydasi doku
nur. Üstelik hoçalarm itaassubu tahammül edileqilecek gibi do

gilclir. Aslinda her hareketleri dine aykiridir, pistirler. Yine bii
berbat ,durumlarinin ,Islahi için bir sey söylenecek 'olsa hemc
dini öne sürerler. Milletin hayrina bir har;eket yapilmak iste n
se m,ani 'olurlar. Seriat hükümlerini yaniis manalar vererek ko
paze ederler. Allahtan da Peygamberden de sikilmazlar:



~(Bir' ala\y inekteb-i ali denHen yerler var;
Sorunuz 'bunlara millet ne verir? Milyonlar'.
Su ne? Mülkiyye. B,u? Tibbi'yye. Bu? Bahriyye. O ne?
O mu'? ,Baytar. Bu? Zira'at. Su? Mühendishane.
Çok güzel hiçbir'i hakkinda sözüm yok, yalniz,
Ne yet'istirdi ki sunla'r ac'aba? An iaihniz.

isimiz düsti.! mü tersaneye, yahut de~ize,
Mutla1ka" adetimizd'ir, kosa,riz ingilize.
Bir~yikik köprü için Belçikadan kailfa gelir;

"Hekimin 'haziki bilmem neireden cel'b edilir.
Mesela bü,tçe he s'a>ba,tin i yoktur çikan!n, ...
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i'bn-i Sina neye yok? Nerde G :i ii ör lim
Hani Se'yyid gibi, Razigibi üç b llli'''
En büyük faziliniz: bun,lar'ln as rmtl tl,
Belki on serhe,baikip bir kuru man çik i' n.
Yediyüz yillik e erlerle bu dinin hiHa
ihtiyacatini kabil mi telafi? Asla'.
Dogrudan dogruya, Kur'andan alip ilhami,
Asrin idrakine söyletmeliyiz islami.»

(Sahife 348, satir 24-33)

Medreseyi devrinin ihtiyaçlarina cevap veremedigi müla
!iazasi ile tenkideden Mehmet Akif, meldebi .de pek öyle rah
iiietle anmamaktadir. !Memlekette,bir sürü yüksek mekteb açil
imstir: Mülkiye, Tibbiye, Baytar, ,Ziraat, mühendishane. Her bi
d millet kesesinden milyonlarca liraya malolmus. Mehmet Akif,
ilu kadar yüksek mektebin mevcudiyetinden siikaye.tçidegildir .
lliçbiri hakkinda sözü yoktur. SaiIrin mekteplerirnizde gördügü
(~ksiklikBatidaki benzerlerinin seviyesine ulasamamalari, iyi
!)leman yetistirememeleridir: Milyonlarca lira sarfederek o
inektepleri açarken, .Avrupanin fennine ve teknigine artik i:p.uh
taç olmiyacagimizi, kendi mühendislerimizle, mimarlarimizla,
i endi 'kendimize yetecegimizi ümid etmistIk. Nerede?

, '

«- Yok mudur medresenin köylüye olsun emegi?
- Mektebin, belki... Fakat medreseni~, hiç ummaim.
- Kizarim ha,!
- O senin hakk-i sar"hindir imam.
- Halka yolgösterecek bir ki'ia,vuz va,r: Ulema
Kalanin 'hepsi de 'bos.

. - Bostu'r, efendiim, amma
- Neymis ammasi 'beyim?' .

- Yo'k su sizin medreseler,
Asrin icabina, uy:maikta, inad etmeseler'.»

~Sahife 322, satir
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Mehmet Akif medresenin eksiklerini sayinaga devam ed i
Medrese, bütÜn bir Islam cemiyetine yolgöstereck, seriat h\i
kümlerini asrin sartlanna intibak ettirecek '"büyükalimlere muh

taçtir. Hani nerede onlar? «Ibn-ür-rüsd»ün bir emsali niye yok
ikinci bir «Inb-i Sina:»h~la niçin yetismiyor? Simdi müderrl
lerin ,en bilgilisi, o büyük alimlerin yedi yüz yil evvel yazdi
eserlerden' kuru manalar çikarmakla mesgul. Mehmet Akti
medresenin.. vazifesini Yapamadigi, müslümanligin daIma ileri
isaret eden manasina ayak uyduramadigini söyler. Öz cevhe
ne ihanet edilmedigi takdirde dipdiri duracak birdinin, ölü
dini haline' getirilmek istendigi kanaa'tindedr:

«Med,re5en var m,i senin? Bence o çoktan yürüdü.
Hadi göster bakayim simdi de i1bn-ür-Rüsd'ü?

,isi var: Evvela asrrn ,icaplarina uymakta inatetmiyecek. Me

'senin vazifesi g.er'çihalkiçaydinlatmaktir ama, beserin tera
sine ayak uydurmasini temin edecek,inilleti süratle gelisen,
deniyetin nimetlerinden uzak düsürmiyeüek bir istikametta ii

,dinlatmak mecburiyetindedir. Bu isi yapabildigi müddol i
medrese faydalidir. Mevcudiyeti ~aruridir. Halbuki devl'in mi li
r,esesi isieneni verememektedir.
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iiiler. ve' «O farmasonu» geldiginin' ikinci günü kovar. L~ki~f'
'hmet Akife 'göre liocayi kovmakla is·ibitmez. Basiibos ko~lu

ii in evlMim yetistirme:k, ona dünyayi .ögretm~k. iazi~dir. sim-o
illik, bu vazifeyi wapabilecek insanlari yetis~ir~eg~ mem~r
iiiiiesseselerimiz, yaJi ni.edresemiz ve mek.te?imiz,kifayetsiz-'
111'. Mehmet Akirin hu bahisteki hükmü kat'idir:

«_ iste a1rzeyliyorum zat-i fazilanenize
ikisinden de hayir yol< 'bu seraitle bize»

. (Sahife 329, satir 30-31)0

Bu sartlar altinda mekteple m~e.~~se ~rasinda te~rik yap
iink, su veya bu meslegin üstünlügunu soyi~,~e~ ma~a'Sizdir..
i • t' b" tu" ·mu"esseseleri sakattir Herbirini yeniden elei 'iniye in u n ... . r-

ii! mak. zamanin sartlarina uyacak sekilde tanzim etmek azi~
ilir. Hiç bir seyi düzgün o~miyan bir ni~amda" su veya bu mu-:

. b' b" den fa·r·ki nihayet bir biçak sirti kadardir ..i H. 'esenin ir irin ','
Ilülasa:

«Kul"'ulaftan ne çikar? Tmgir elek tingir saç ...
Mektebin acsa eger medresen ondim daha ad .
Bu dia muhtac , o da yilla'rca mugaddi yemege.
«Neye boynun bu kada,r egri» demi~ler, .~eveye
«A kuzum, hangi yerim dogru» demis. ~ozde budur.
Sen isin' yoksa, filan meslege ver payeyi, dur ...
O filan mesle'k, evet, biz:de filanaQln yükseki
Bir biç~k sirti kadar fa,rk" faka,t ölçersek.
Beni gördün ys" su ben kaç paralik sair~em.»
Senin amin de odur, nafile ugrasma Kosem.»

. . (Sahile 348, satir i-8,

Umumi bir hüküm' olarak diyebiliriz ki, Saf~h.at'ta medr~-
kt . ~ in' kullanil'l'Yll"lsifatlar Mehmet Akifm 'Onlari go-li ve me ep iç ,.~ • . . . k _

i' Is tarzma uygun .bir sira takip eder. Mazimn,me~reseleri iy
iii 't ve fazilet sifatlari alirken,devtin medreseleri ve mektep-
LL riniIibariz vas!). yetersizliktir.
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«O 'büiyük mektebi gördün ya, kisin 'biz çarttik.
Kimse evladiimcahil komaik ister mi ayol?
B,ize lazim iki sey yair biri mektep biri yol.»

(Sahife 328, satir II -lSi

Safahat sairine 'göre, yüksek, mekteplerin hali böyle ikl'll
diger mekteplerin durumu da daha iç açici degildir. Mehiiii'
Akü köyiününay.dinlatilmasi için mektebler açmanin IÜZUlJlIIl

na inaniyor. Fakat köy mekteplerinil1 de istenileni verme'kli'ii
uzak kaldiklarini görüp üzülüyor:

Köylünün ögrenme arzusu ümid vericidir. Hükümetten "
dim göremedikleri halde kendi emekleri, kendi paralari ve kNI
d,r çalismalari ile mektepaçarlar. Amma mektepler için bu
fer de hoca bulunmaz. Hükümete müracaat ederek «bir mün
sibini gönderin, parasini biz verece,giz» derler: Ne yazrk ki
sefer «O muallimdenilen maskara» sökün eder! .

Hadi .maH'yyeye gelsin,ba,!.<a,i!m Mösyö loran.
Hani t~zgahla, •.imiz nerde? Sana'yi' n~rde?
Ya 'Brükselde, ya Berlin'de ya, Mançesterde!»

(Sahif.e 325, 'satir i III

misralan, ile tasvir. edilen tipte bir adam gönderildigi takdirde,
netice Konyamn bir köyündekinin ayni ,olur: Köylü bôyle bi
hocaya emanet etmektense çocugunun cahil kalmasini tercih

Köylünün (mektebe ihtiyacini ;anlamasi kafi degfidir. (
mekteplere gönderilece:k ögretmenleri' seçerken de gayet d,iik
!katil davranmaik lazimdir: Öylelerii gönderilmeHdir Id, köylünün
an'anelerine, hayat anlayisina ve bilhassa dini telakkilerine say
gi 'göstersin. Yüksa:

«Geberir camie girmez, ne oruç var, ne n,amaz
Gusül abdestini Allah bilir ammatanimaz.
Yiagli yer, çesmeye 9rifmezi s'u döker, el yikamazi
Hele tirn~klari bir kazma' ki insa'n bakarnaz:. »
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«Hemen bizim eve gelsin deyince davrandim,

O asiyan-i perisana dogru yollandiim.» , .
(Sabife 44, satir 11-12)

iioktasi olan - Her ,felaketin anca~( Allnliiii .yiii diili' 'I i iiliiii
i(ayreti ile giderilebileoegi - fi~rini li niiI'. 1111':11'1, i I, III Viii i i
4 ,dn sefaletini, bir,ekmek par~a~ina ir:lanni liiyi: di iili.i ii ILLI

Ilni tasvir ediyor ve,Tanrininadline sigmma1da ~cUii\'yoi.
Küfe'de ,ev; yin~ bir haraibiyet ,örneg'idir. Ista~b.~~'un tL \

iiar mahallelerinden birine aittir. Bakimsizligina, es~iligine l'a~
ilten yikilmamaga çaiisir. Lakin ev yüzyiUarm tahriba:tii:a Il'lu:
kavemetedebilecek bir yapi degildir. Zamanla hmda haline ge
lir, çökrnege)11ahkum, olur.

«_ Ayakta durmaga elbirligiyle gayr!et edein
.Lisan-ihal ile amma rükua niyyeteden, i

O siUhurd:a, 'ha,rab evle·dn saçakla.rinai» , .
'~Sahife 17, satir 11-13)

«Seyfi' Baba»'da evler; bulunduklari ~u~ti~. se~aleti~i. y~- .
.dirgatmiYacak bir haldedirler. Mehm~t Akifin. gor?~kle.rin:i .b::
klasik ressam sadakatiyle aynen tasvir kudretme iyi. bir mrsal

olan bu siirde evler, bakimsizligin izlerini t"a~irlar: Div~rla:ri s.i
va yüzü görmemistir. Dam~ariçökÜktür. Sairin elinde~i. fe~en.n
rehbefliginde seyrettigimiz manzaralar arasinda «sesi d~nmis

«Safa:hat»ta, «harab» ev .tasvirlerinde kUlliimlIDis .mü:s~e
['ek bir sifattir. Hane daima har,abtir. Zamanin yikici .t_esirlerine

k ·v.erne·tedememektendüsman çizmesi altinda. çignen:mek-
mu a ,. . d-'
ten veya s'efaletten ileri gelsede, harabhk ~asfi hi~,~~is.mez. _

«8elma» .:MehmetAkifin dört yasinda. olen y~g~ni.içi~. ya.z.
1 cr analik muhabhetinin derinligini belirten ,hissi bir siii:di.r'
( ibi, .". '. k' b" ·h ,t evinin
Buradaki ev, sairin kizkardeJinin evid:ir.,.Fa ir i ir as a ..
tabii sifatini tasir: Perisan.
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«Birinci Sahafat»ta, Cemiyet mes'elelerinetemas ,edel,1idl
ger siirlerde' de görüldügü gibi Mehmet Akif, «Tevhid Yeriiut

Feryad» inda, da içtimai bi'r e1~sikliginmuha~ebesini Allahla yap
maktadir. «Hal'ab hane»lerin iman «Adm mutlabtan be,k1en
mektedir, Halkin yoksullugunu, idarenin za1im1iginiilahibk t
cel1iye, bir bakima güna'hlanmizin kefaretine bagliyan MeJi,

.met Akif, Süleymaniye Kürsüsünde'n 'itibaren eserinin had:~ i

Safahat'ta, ev, cemiyet adami Mehmet Akifin baslica mav

zundur. Memleketin içinde :bulundugu perisan durumu, ge!rill
gini; mar,uz kaldigi istilanin yiklei tesirlerini en açik sekilde aik
settiren, yapi; evdir. Ev, gerek ferdin, gerek cemiyetin yoksul

'luguna veya refahina, karsi tutulmus bir aynaya benzer.
i Mehmet Ak;if, ev tasvirlerinde, ev'lees manali kelimeie
~ bir çogunu kullanmistir. Hane, iHanuman,Asiyan, Yuva, Ocak

gibi. .. Yapilis tarzi degisik olmakla beraber, mahiyeti itibariy
le çadiri da bu kisma: aliyoruz. .

«Tevhid Yahut Feryad»da, ev; ibir sahsa esir olmus kosK.o
ca bir milletin hayatinda, her esya gibi, bir Istirab ifadesidii
Zalimlerin kalin önünde inleme:kte, hayirsiz bir nizam içindi
ferya1d,imkimselere (duyuramamaktadir.

'~

EV-HANE

«Bir yanda yanar Ianesi bin hane-ha1raibin,
Bir yanda söner lem'asi mHyonla sebaibin.»

~Saliife 14, satir 3~-3 ;



, «Kocakari ile Ömer» siiri; HaUfe Ömer devrinin ,adaletini
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Yiine «Köse Imamiida ev, kocasun sikayet eden bir kadinin
ifadesi ile «I(oca Herhanei>dir.

«Ben arkasinda, perisa,n çadirdan aynidik»
(Sahife 79, satir 1)

«_ Bakin kim? Zaten

Ev d'egH, han gibi bir sey; ~ece gündüz islen> ,
(Sahiofe 101, satir 13-14)

«Köse Imamii{ia evin vasfi birdenbire degisir. Çünkü ba-his
lionusu ev muay'yendir, Köse Imam'a :aittir. «IImi az ?örgüsü
çok sanli Köse»nin oturdugu yer elbette hara? ve ~.e~~san01
Iilai. Bina olarak bakildigi vakit harab v,e perisan gorunse de,
Mehmet Akif bu türlü sifatlari «Köse»sininevi için kullanamaz ..
Zaten, Safahat'ta bina ,~eiblilhassa,ev tavsif edi.lirken yalmz~a
pi durumu gözönüne alinmamis, içindekilerin vaziyetine de dik
kat edilmistir. Harab bir ev tabiri, sadece ikametgahi de~il, ~ka
iiiet edenleri -de içine 'alir. Bu itibarla Köse'nin e'vi d.e, imam'in
iitahalledeki mevkii He mütenasi}1bir vasfa maliktir. Imam, mu
Iiiti halkimn -dertlerinidinliyen ve onlara .seriat yollarini ögre
ten insandir. Herkesin sikayetini dinler, günün 'her saatinde
b,rslSina biri gelir. Mehmet Mif böyle bir evi «Haui>abenze.tir.
rece gündüz ge'lIp gideni ,eksik olmaz.

lil.'vireder. Ömer bir ge'ce Mecline wkaklarinda teftis '11 1111,'

li1'. Her kapiyi, içeridekilerin haberi olmadan, ayri ayri llliil(
lll 'lde;' sikiyetleri t~S'bite çalismaktadir. Gerçi Medinede de li.a

rlb, evler var~ir. Lropn o harab~vl~r .-a~aletten mahru.me,dil~
111 'mislerdir. ,Omer, ,ciinlemeden hiçbirim geçmem~,kt~di.r.~a~,
i Medine haricinde bir çadir 'görmüs, oraya da gitmistir. lhti
Yill' bir kadinin, anasiz-babasiz torunlari ile 'beraber otui~dugu
l'lldir perisandir.

,
«Ka,h olur kör gi'bi ç'arpar sivasiz bir d~yara
Kah olur, mürde sua,ati düser bir mezara;
Kah bir saikfi çökülc hainenin altinda kosair;

,Hanüman yoksulu I)inlerce sefilan-i beser;
Sesi dinm.is yuvalar, hake serilmis evler.»

(Sahife 56, satir 1-3-9- J LLL
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yuvalar» ve yere serilmisevlerde vardir:

«Refik-i ömrü giderken cenaze ha;linde
Serildi kaldi kadin asiyan-i ialinde.»

(Salllife 73, satir 1-2)

«Istibdad» otuz üç yil de:vam eden mutlakiyet idar,esiniii
yikilmasi ile Mehmet Akifin duydugu memnuniyeti belirtir
Hürriyete hasretini, zulüm devresinin milletin: kalbinde acti i
yariilara teessiirünü ifade eder. Is'Übdad yillarinin evi de in~a
gibi dilsiiidir. Millet türlü haksizliklara maruz kalmakta fak, , ,

hiç kimse s,esini çikarmak eesare.tini gösterememektedir. S
,bizzat sahit old'\lgubir faciayi tasvir eder: Oglunun ·biri askerd
ölmüs, biri YemeIi'~ sürülmüs yasli, sakat bir adami tev:ltif et
rnek üzer,e evine gelirler. Zavallinin hiçbir suçu yoktur. Mesel
«Hafiyelerin» gayretkesliginden i!barettir. Adamin :karisi ze'vd
ni zalimlerin eline birakmamak için çirpinir, «Sevket-Meabii
Efendimizin Birinci Bendesi Pasaya kafa tutar; dinlemezler. R
çareyi sürüklemekte devam ederler. Bu feci manzara önünd
mahallede «çIt» yoktur. Herkes basini belaya sokmamak kaygi
si içinde, sessiz, neticeyi bekleme'ktedir. Nihayet zalimler adam·
cagizi götürfuler. Hayat a,rk~dasi cenaz:eye dönmüs giderken
kadin bayilir. Simdi, sahibini kaybetmis olan ev de efendisinin
ugradigi haksizlik önünde mustarib ve dilsizdir.



.«Gece gündüz açik evleri kapilar mandalsiz;
Herkesin sandigi· meydandai bil'inmezhi,rsiz.»

~Saliife 142, satir 31-32).
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Ii'ri,k gaYreti pesinde de degildir. «Hayal ile hiçihi!' "li (ii IJI

11111.unmiyan,sözünün icabinda «Odun gibi» olinasiIJI llli\lllll II i
Ilkat olmasini istiyen bir sairden hayalperesttik ,b 'kl('ii(o\l\li~

Mehmet Akifin esy~i bazan tabiatLna aykiri sifatlarla t:w 'if nt
Ilicsi,dini tar.afi ve ~emiyet görüsü ile ilgili bulunmak lazimcii1'.

ivi Umin 'Mehmet Akifin nazarinda, dünyada canli veyacansiz
Iicr madd.e mevcudiyetini Allaha borçludur. Bu sebeple, her
Iiangi bir tas parçasi da bir insan gibi, mesela HaUk'ine sükre
il -bilir. Ve tasin sükrettigim söylemek hiçte sairane bir ifade
olmaz. Cemiyet adami Mehmet Akife gelince; 'esyaya sevinç, ke
i1er,düsünce gibi insani vasiflari idealinin tazyiki altinda verir.
~1emleketin felaketine, bakimsiz1igina, iptidailigine, evi tasi ve
lopragi da aglatir. Böylece mücadelenin ve gayretin iüzumunu.
('Il müessir bir ifade ile söylemeyi 'basarir.

Yine «Süleymaniye I{ürsüsünde» Japonya ve Japonlarin
lasviri yapilankisimda, Japon evine de temas :edilir. Mehmet
Akifin dini taassuptan ne kadar uz'ak ,oldugunu, müslümanligi
ne kadar iyianlad~gini gösteren bu parçada, sair Japonlari ala
bildigine över: Japonyada müslümanlik hakiki manasi ile yayil
l11istir.«Yaliniz sekli Buda»dir. Dogruluk,ahde vefa, va'de sa
dakat, sefkat gibi Islamiyetin en önemli prensipleri hakkiyle
artik yalniz orada fatbik olunmaktadir. Japonyaya medeniyet
ancak fenni tarafi ile girebilmistir. MilIe,t,kültürünü ve görene
gini dimdik ayakta tutmasini bilmis, medeniyet adina getiril
mek istenen maskaraliklari kapisindan içeri sokmamistir. «Ade
min en temiz ahfadina, malik o Ada» bir dogruluk nümunesi-·
dir. Hirsizligin ne oldugu bilinmez. Herkes malindan, canindan·
emindir. Hiç kimse evini kapamaga, kapisinikitlemege ihtiyaç:
duymaz.

;; "
iv

«Koca berhaneyi silsin de süpürsün de sana»

«Sahilin, bas basa verm1is düsünen pis eski'. i I' i

Agl'amis yüzlü, sakil ev,ieri durdukçCl' sizi»
(Sabife 129, satir (:\-71
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«Basikbir ev; k&'pminiç :yaninda bir tilbu'h>
(Sahife lll, sati!' o

«Ahir,et Yolu»nda Mehmet Akif, bir ölünün evinden ali II
mezara götürülüsünü, ölenin yakinlarinin istirabini, dini.in ,
simi tasvir ve ölü ,eviiii de bir yarim misra ile tarif ,ed-er.

«Safahat»ta bu, türlü tavsifler çok azdir. Mehmet Akif (I

yayi tarif, tasvi:i;ve tavsif ederken 'öyle 'sifatlar kullanir ki; oku
yucu ,sadece esyanin muayyen bir haHni degil, ayni anda bir 'c

miyet meselesini, tarihi, maziyi veya Allahi düsünmek zorun
da kalir. Denebilir ki Mehmet Akifesyaya verdigi sifatlari H

çerken maksatli hareket etmis~ir. «Ahiret Yolu»nda gördü
müz «Basik ev» gibi binanin yapi dUj:umunu tayin disinda v
zifesi olImyan sifatlara pek rastlanmaz.

Süleymaniye Kürsüsünde ev; sehrin sefaletini, insanlariniii
tembelligini gösterimeg,ebir vesiledir.

Mehmet Akifin bu m1Sralarda, eve yalniz canli varliklar.
has bazi sifatlar verdigini görüyoruz: Pis, eski veya sakil olma
evin maddi yapisina aykiri degildir. Sadece içindekilerin ihm
karligini, iakirtigini v'eya temb~1ligini gösterir. Fakat düsünm k
veaglamis yüzlü olmak esyanin tabii haline aykiridir. Bunun
ber.aber «Safanat»ta bu gibi sifatlar oldukça kabaiik ,bir yekan
tutar. Mehmet Akifin sembolist almadigi, aksine esya ve ta,b i
önünde, reatist hatta zaman zaman natüralist davrandigi kabul
edildigine göre, esyanin asli yapisina yabanci sifatlari niçin kUL
lanmistir. Dikkatle tetkik eÇ.ilincegörülür oki;Mehmet Aklf S

i

i



«Harabeler, ç~mur evler, çamurda", insanlar)
~Sahife 210, satir il)

(i'atili Kürsüsünd~\ie eve zaman zaman temas :d iLLi ; i vil hane ve asiyan isimleri ile, memleketin umumi ma;nzar:i"
1111 'uygun sifatlal'la ta:ysif olunmustur. . . _ . ._

Üzerinde cena~eden farki olmiyan canlarin yas~digi ~A:hi
i !<ihkli»bir ,diyarinevIeri de ,elbet bir,er sefalet resanesidir.

«Hakkin Seslerhnde ev; eserin umumi havasina uyula
tarif edilir. Mehmet Akif caInii türbeyi ve mezari Allaha gö
.Tip adaletli1I a;radigi gibi .evi de öylece gösterir ve «Su hale b ki

Su hale düsmek içjn günahimlZ neydi?» diye sorar. MeinIek t111

.. Balkan Harbi faciasi yüzünden ugradigi felaketin dehseti, mil
letlerin en kahpesinden üç lanetlik ordunun mezalimi tasvII
edilirken, ev de önemli bir unsurdur. Vatan hürriyetini kayb(it
tigi, ana evladindan ayrildigi, cami müininden mahrum kaldi i
için nasilyetimse, «Hanumanlar» da öylesine yeUmdir. Üstelik
,düsman yetim kalislarini da kafi görmemis, yakmi'stir.

,
. «Evler tünek olmus, ötüyor bir I, yiii il

(, \.\1 li I, i il i Ii
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Balkan harbi esnasinda, saki çanklar altinda çignenen
ii~dirne»ninevleri ha~in bir tabloyu andirma~tadir. Hem öyle

(~[)eolikdesik evinin, bir zaivalh 'hane-ha,rab, .
Görür de halin:i her gün eder su yolda hita:b:
Yikilma ha! Beni ~vvelce etmec;en agah!

G~ii~''b'~k;~i;'k~'bi~''~k~~~:'~'~';i~'~i~~;''kijhen
Yikilmis alti",a alm.is ~a~alliaileyh) .

. (Sa'bife 223, satir 23-28)

Evin çamur olus vasf.i, maddi manada pislikle beraber,
ndekilerin .miskinligine isarettir. . . .

«Fatih Kürsüsünde,. insanlarin çalismadan hiçbir is. yap~-
tOOtOO Tanridan rahmet beklemenin ma-iiyacaklan, sir us u uzamp

iisizligianlatilmaktadir. .. A •

!Mehmet A:kif, kanaatini teyid makaminda .«~evla~a~>dan
Il' fikrayi misal alir: Adaminbiri, delik desik ,evmin halim her
In görürde, bir türlü yikilacagini hesap edemez..Yainiz «s~ikin
:IIJervermeden yikilina» diy.erek her sabah hasbinal ede~. Fa
iil ev o kadar köhnedir ki, :ayakta dUl'maga artlk mecali kal-

1111 mistir.

Yine «Hakkin Seslerhndelci bir' baska' siirde, aüyi karan"
Lik görerek a~ini birakmanin mahzurlati, gayr,et gösterip' vatani
kurtarmanin fazileti telkin olunurken; evler yine baykus yuva
sina benzetilll'. Baykus hem bir ugursuzhtk isareti, hem de sa"
hipsizlik ifadesi {)lma\k.la,Islam diyarindaki evlerin halini kuv
vetle belirtebiliyol'. t ,
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(Sahife 166, satir 11-12)

«B,u issiz asiyanlar bir zaman gayet muazzezc!i!
Bu damla'r böyle baykus seslerinden çan ç.in ötmezd.i.»

«Ne bikes :hanuma'nlar iste, yangin verdiler yandi,
Su küllenmis yiginlar hep birer insan, birer candi!»

Yine «Hakkin SeslerI»nde Ev; çignenmis bir diyal'in öks'
bir esyasidir. Saü,. evrel'in bu haline oakinca maziyi hahr1ar,
Bugün içlerinde kimsenin oturmadigi, hayattan uzak evler bl,.

'zamanlar birer saadet yuvasi idiler. Simdi baykuslarin öttü~
damlar eskiden böyle degildi; bacasi tüter, sen .gölgelel'le sü

·lenirdi.



«Nerde evvelki refahin acaba ondabiri,
DClm çökük, arsa rehin, bahçeyi ic,'a ister.»
e (Sa:hile 316, satir 13-14)

«Her perisan yuva bir aile kabrist'ani»

«Yu'r'du bastan basa viiia~~ye dönmüs Türkün,
Eski sen sa'hr ocaklar ya.fiyor yerde bugün»

(Sahife 311, satir 26-27)

Eski evler tahayyüi edilince sifatlarda aniden degisir: Ma
zininevleri sendi, içlerinde imanini, :hürriyetini kaybetmemis
mes'ut insanlar otururdu. Simdi öyle insanlar kalmadi. Sahip
leri sorulunca«karsi dagdaki cinler»den baska kimsenin cevap
vermedigi «bu sahipsIz diyarin» evleri de yere serilmistir.

\

«Yurdumun ~an kusuyor mosrnor uzanmis denizi!
Tüter üç bes \baca kalmis.. O da seyrek seyrek ..
Asina bir yuv~ oisunseçebilsem diyerek» '

(Sahife 311, 17-19)

Imam,. «.Asina:ibir YUVq. Qlsun seçebilsem diyereJt» irplllll' :tiii,
iiafile:

«Köse Imaiffi»in hazin tasvirine Mehmet Akifdaha hazin

bir tasvirle,. gezdigi bir köyün halini anlatmakla cevap verir.
Sihhati,ahlaki bitmis, bir deri bir kemik kalmis köylünün evi
de pkilisim tekzip etmiyecek bir evsaftadir.

Yine .Asiinda, birinci dünya harbinden sonra memleketin
hali ta'svir' edilirken «ev» obüyÜik zelzelenin yiktigi bii enkaz-:
dir. «Perisanlik» hususiyetin,e. bir de kCllbristi:inabenzeyis ilave
edilmistir. Her ailenin fertle,rindenbirçogu ya har:pte sehit 01

mus, yahutta .sefalete dayanaomayip.ölmüstür. Ev .içinde yasi
yanlarI. kaybetmis olmamn iazabi içindedir.

«Birer meza,r-i müebbed 'kesilmis ~vlere 'ba'k:
Bes aiyd~akirk bini sönmüs ki yanmiyar tek ocak!»

(Sahife 235, satir 10 II

Edirne'den Kosovaya dogru gidildigi vakit, karsilasii
manza·ra daha az feci degildir. Kosovanin, Yakovanin, Ipek'li
evleri de Edirnedekiler gibidir. Bütün o sehirlerde .görü/lli
yalniz sönmüs ocakbrdir. Yikilmis hanumanlann sayisi yüz til
bini bulmustur. Mehmet Akif 'istila görmüs topraklari ta
ederken, ev için kullandigi sifatlard'a bilhassa yikilisi belirt nii
evi o topraklarda kaybolan mevcudiyetimizin birer harab isari
ti olarak tav;sif etmistir.

«,Bütün yi'kilmis ocak baska, sey degil gorunen;
Yüzelli bin bu kadar hanmani bu'ldu sönen»

QSahife 238, satir 9- O

.As~m'da ev; hem memleketin mustarI'b halinin ifadesin
yardl!ffici bir vasita,hem de eski ile yeni arasinda bir muka,
se' unsurudur. Mehmet Ak.ifin nazarinda yurdun eski se
kalmamis, viraneye dönmüstür. Ne «o gömgök dereler» ne
«o zümrüd daglar» kalmistir. Böyle .'bir manzaraönünde K

hayali genis 'bir ressamin firçasindan degil, -eceIl-eugrasan
yigin kemiJ{ arasindan, hakikatin ta içinden dogmus kanli II
taJ>lodur. «Edirne»nin evleri birer mezari müebbeddir. ivi,

ölülerimizin ·Yattigi yerdir. Mehmet Akif Edirnedeki ,evli'llt
içinde tek bir canli kaLmacligini söyliyerek mezara benz tl III

Erkekler ,cephede, kadin, 'çocuk v-eihtiyarlar yakalandiklari i
de, düsman süngüleri ucunda can vermislerdir. «Edim LI II

zamanlar sinesinde kirkbin ocak barindiran, her ocagiiiiI
,imanin büyüleyici huzuru, refahin mes'ut tehessümü fiskii"
bir <dIisar-i ~nehib»ti. Bugün o kirkbin ocagin bir tanesi Iil
tütmüyor:

-,66 - - 67-



«Köse Imam» harp içinde cepheden cepheye kosan o~lu
Asiinm harp ertesi fenalIklarma tahammül edemeyisini, y<ik
sui :halkin ugradigi haksizliklara karsi duydugu isyani izah edei'
Fakat felaket müsterektir, «ev»lerin matemi biribirinden fark
li degildir. Zav'aUi çocuk, «kalbi yi:kib: «beyni harab» «,bir yi

gin kül kesilen binlerce ocabtan hangisinin yardimina kosaca
gim sasirmaktadir:

«Ha'ngi matemli evin derdine çiksin ortak,
Bir yigin kül kesilen baksana binlerce ocak»

(Sahife 362, satir 2n

Umumiyetle ev «Asim»da da Safahat»in dige~ kisimlarin

daki «evler» gibidir. «Harab»1f:, ~«sefale!», «izmIhIal», «~atemlt
hepsinde imüsterektir. Yalniz; «Asim»da ev daha dar ,bir çev

renin malidir. Bütün bir Islam diyarimn degil, muayyen ~bir
kismininTürk yurdunun sefaleti ve istirabim temsileder. Asi
ma .kad~r Safahat, insani Vieesyasi ile, üç yüz milyon müslii
mamn tasviridir.' Asima gelince sairin görüs sahasinin daraldi
gi görülür. Islam diyarindan Tüi;k yurduna, açikça belli olma
makla beraber ümmetten millete dogru 'bir dönüs vardir.

Mehmet Aiufin 'evi görüs. tarzi incelendigi, «ev»e ver.digl
sifatlar tasnif .edildigi vakit,bir nokta bilhassa dikkati çekiyor
«Safahat»ta ev, sahipleri .belli, içinde yasiyan v,e yasamis olan
larin muayyen hatiralarini sakliyan, mülkiyetininkimE! ait 01
dugu tayin edilmis bir yapi degil, Islam - Türk düny~sinin bU

tün evleridir.' Hele kendi evine temasettigini hiç göremiyoruz.
Halbu!ki, , Mehmet Akif hatiralarina çok bagli 'bir sairdir, v
umurniyetle hatiralarina bagli olan san'atkadarin -eserlerind

dogup büyüdüJderiev .genis' ölçüde yer alir: Mehme~ ~~~
kendi evinden bahs~tmeyisinin izahi, hatiralarini, da idealimn
emrinde kullanmis olmasidir. O kadar ·ki; çocuklugunun elI; gü·
zel yillarina avdet ettigi «Fatih Caimti» siirinde hil-e, gözünün
önÜlle gelen evindeki hali degil, camideki halidir. Nadir 'olarak
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ele aldigi «Bellievler»in tasvirinde de daima bir içtimai mese-
. lenin' tesrihi vardir. Nitekim Köse, Imamm evi ayni isimli siirde
han iken, Asimda. mahkemeye' benziyorsa, evin tavsifindeki de
'isiklik bir bak:Qlla cemiyetin bünyesindeki degisiklikle ilgili

dir. Menilekett~\ m~hkemelerin top x~·~fm..kifayetsiz ~ale gel
digini, adaleti lay1!kiile tevzi edemedigmi gore Asim Vlcdanini!1
emrettigi mahkemeYievinde kurmus, «gece' hükmünü verip
gündüz icraya» kosmustur.

«Bizim ev mahkeme; hakim 'bel'eket vel'sin acar»

(Sahif.e 362, satir 30)

«Sarlo>, sarki çok gezmis Mehmet Akifin o· harap illerde
l,ördüklerinin tasviridir. Sark: madde ve mana olarak mazide '
mevcut degerlerinin hepsini kaybetmis, düsünmez baslarin,
pasli vi,cdanlarm barinagi olmustur. Siirde, evden dört ayri
misrada degisik isimlerle bahsedilir. Ev-hark manasina gel
me1de beraber r'efah ve büyüklük ifadesi olan «:hanuma.nlar»,

harab iller ortasinda yere serilmis birer sefalet örnegidir. Oc~k
lar örümcek baglami:stir. Evin hu vasfi issizligina isarettir. Iç
lerindekimsenin bulunmadigi,bulunanlarinda yasama gayre
tmden uzak oldugu ocaklarin hali, sarkiinin hayatina çökmüs
bir zilletin aynasidir.

«Örümcek baglamis tüfmez ocaklar; yanmis ormanlar

Ha.rab iller', serilmis hanmanlar, ba,ssiz ümmetier»
Sahife 381, satir 12.,.4)

Ocagin tüter veya tütmez olusu, ~vin hayatiyeUni belirt~
inek üzere kullanilan umumi bir, ifa.dedir~Pek çok sair ve mu
harririrriizde bol bol rastlamr ..

Sark, her misrai ile yoksulluk, istirah, 'gerilik ve sefa,let
tablosudur. Köyler. kimsesiz, damlar çökük, 3uvalar issizdir.
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KÖSK - YALi

«Safahat»ta, imaddi refah ve servet isareti olan bina tiple
i nin ,tasvirmeaz rastlanir. Saray, kösk, yali gibi zengin ve aris
lokrat sinifa mahsus ikametgah1arin ihtisarni Mehmet Akifin
I' ik ilüfat etmedigi bir mevzudur. Bir halk adami plan Mehmet
\Idfin, bakislarini pasa konaklarinda dolastirmamasi tabidir.
i'ilten Türk - Islamdiyarina hakim umumi sefailet havasi için
ilc refah daima istisna ohnustur. Binnlerce 'ev; harab, perisan,
lIinitsiz'bir halde dururken, kahkahalarla çinliyan sen ,bir yali
yi farketmek Mehmet Akif için imkansizdir. 0, mazinin refahi
iiI, zenginligini, huzurunu tasvir ederken bile «Halk adami» hü
viyetini muhafaza etmistir. Mazide sen olan imes'ut olan muay-
cnbir saray degil, bir kösk, degil; bütün bir Islam diyarinin

o'agidir. Safahat boyunca, 'kolaylikla görünebilen, münferit re
fah belirtilerine itihar etmemek kaidesine, Sait Pasa Imami ilk
iiazc:rda bir istisna teskil eder: Sairin tasvir ettigi, galiba bir
hayram gecesi; cosan avizeler, köpüreii kandiller arasinda bir
'ultan yalisinin sahane manzarasidir. Yari açik pencereler renk
ve isik sagnagi önünde mah~ur, kiyilar al-yesil, mavi fenerle
i' donanini.s. Önce, eserini çignenmis bir diyarin tütmez ocak
Inrmciyazilmisen içli mer:siyelerle süsliyen Mehmet Akifte bu
/'Oskunlugu ya.dirgiyoruz. Fakat pek az sonra vaziyet anlasili
yor: Sair çocukluguna ait ,bir hatirayi v,esile yaparak maziden
hir sayfa okutmaktadir. Anliyoruz ki; aslinda gösterilmek iste
Ilen, yalinin ihtisainindan ziyade halkin mes'ut hali, bir zengi-

(<Ipissiz asiyanlar; k~msesiz köyler; çökü'k damlar.»
(Sahife' 381, satir 1
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«Haremle,r, Sedd-i Çinier, Tak-i Kisral'ar Havarnaklar
irernler, SuriBilbmer, sema-peymil 'degiil' miydi?» . '

(Sab.:ife382, satir 12-la)

Bir vakitler medeniyetin besigi iken, «Karanaklar», «II.
nmi1er» , «Taik-i kisra1ar»la süslenmisken, bugün bir enkazi aii
diran Sark'in hali Mehmet Akifte devamli bir istirah kayna'i
dir. Tütmez ocakla Harem arasindaki basdöndürücü mesaf(.
ffiazi ile hal'in birbirinden nekadar farkli oldugunu göstermek
tedir.



nincömertligi ve nihayet -' «IMevlidhan»in sahsinda- kiims i
lere hizmett~n ,duy~bn hazzin derinligidir.

«Valinlncephesi, Ülker gibi, basfian b;:isa nur;
Nimaçik petnce'reler r:engü ziyadan mahmur
Bu açilmaz kap,la,r, :simdi açik her gelene»

(Sahife 427, satir 3-'1 1/1

«Safahat»ta ev ve benzeri yapi tiplerinin tasvir ve tii i
finceait bahsi bitirirken, önemli buldugumuz bir noktayi diili

,isaretedelim. Mehmet Akifte ev yapi olarak degii, mana tl"

~ak mühimdir. Ev ve emsali bina tasvirlerinin hakiki «su.!,'"
·yurd ve cemiyettir: Evin tavsifinde kullanilan sifatlar daha 'IJ

evdekilere aittir. Mehmet Akifinevi ta,svir ederken, yapi 1111,?iL

• 'siyetlerini gösterensifatlari pek kullan,mainasi, yalniz evilll Li

gil, ayni zamanda bütün memleketin haline ait olabilecek uniii
\mi sifatlarla iktifa etmesi vardigimiz neticenin izahidir. Sur,i

hat'ta :baslibasina, hatta üç-bes misrai birdeneve tahsisediliiii
sür yoktur., Ev, Mehmet Akifin. çizdigi Türk - Islam cemiyeti v

·yurdlarina ait ta'blalarda, mevkii çok defa bir, veya birkaç 1('"
me ilebelirtUmis bir unsurdur. Bu sebeple sair, evin kapi, P( i
cere, bvan v.s. alF~ami üzerinde de uzun boylu durmamisl i

'Mehmet Akifin evden, mesela camide oldugu gibi, Iteferr~iilli
· bir sekilde bahsetmemesi biraz da evin mahiyeti icabidir. i·

O'nun üç cepheli hüviyetinden her ,birine ayni kuvvetle Uhaii

verebilecek vasiflara sahip bir yapi degildir. Mehmet Aklflii
dini ve maziye' hasret taraflarina az hitap edebilmistir. Uiiii

.. miyetle «hahin tasvirinde bir va~tadir. Su dheti de tasrih edii
Um ,ki,'kasdimizevin Safcihat'tcuönemsiz kaldigini söylemek dii
gHd:ir. Sadece,· dini 've tarihi hususiyeti haiz yapilarla ayni sevl
yede 'tutulmadig,ini ,belirtmek 'istedtk: "
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OTEL

«Berlin Hatiralari» Mehmet Akiiin Berlin 'seyahati intiba
larimn mahsuÜiclür. Birinci Dünya Hal'bi içinde Almanlar, ha
simlari safinda çarpisirlarken esir ettikleri müslümanlari husu
si bir muameleye tabi tuttuklarini göstermek için, Türkiyeden.
bir' heyeti davet etmislerdi. Bu heyete Mehmet Akif de dahiI
di. Müsahit Mehmet Akiiia ne yaptigini :bilmiyoruz aima, sair
Mehmet Akif memleketine «Berlin Hatiralar,i» ile döndi.i.

«Berlin Hatiralari» Gar.:})'inhayat seviyesinin yüksekligine,.
ileri teknigine, çaliskanligma ve maddi manada temizligin~ kar
si Mehmet Akifinhissettigi samimi hayranligin ifadesidir .. Ay
ni zamanda Sark'in geriligine hüsranini g,österir. Siirde en faz
la dikkati çeken taraf, Garb'm medeniyet ve tekntMe ulastigi,
ileri seviyenin tasviri iie ikti fa edilmemis olmasidir. Mehmet.
Akif, Berlinde gördüklerini idaima memleketindekilerle beira
bel' göstermis, !böylece Bati ile Dogu'nun mukayesesini niüste
rek bir tabloda yapmistir. «Berlin Hfitiralari»nida, Asyanin in
hitati ve Avrupanin ihtisamini mukayeseye birinci pianda ha-i •
kim olan unsurlar; nakil vasiJia'lan, sokak, kahve ve oteldir_
Böyle bIr tercih yapmakla Mehmet Akif, Sark'ta ',iptidalUk, pis
lik ,sefaTet ve tembellik ifadeedenesyanin Garbd.ünyasinda
ka~andigi sasirtici manayi daha iyi belirtebilmistlr. -

«Berlin Hatiralari»nda Mehmet Akifin esyay} tasvir ve tav
sifine hakim olan görüs hayranliktir. Bugün için :biraz mübala
gali sanila:bile.cek ifade tarzini, Garb'ih :hayran oldhgu tarafla
rina milletinin alakasiiii en müessir sekilde çekebj.lmek için.
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kullandigi mu:ha1kkaiMir.
«Berlin Hati'ralari»nda Otel; aynen sokak, kahve, tren gi

'bi, isimleri disinda 'asla .birbirine benzemiyen iki. ayri yapi ör-
_negi halinde yer alir. -

Meii:met Akif okuyucuyu Berlinin herhangi bir oteli ile ta
_iiistirmadane.vv·el, «bizim» otellerin halini hatirlatmak ihtiya
·cini duymus ve siirin yirmiye yakin misraini bizdeki otellerhi
tasvirine ayirmistir. Bu misralarda ifade umurniyetle müs,teh"
:zidir. Sark otelinin sefaleti gülünçbenzetislerle anlatilir: Saii;i;,

.mzahi içti~ai 'bir meseleyi tenkide vasita kilmistir. Okuyucu"
,nun dudaklarinda belli bir tebessüm, ama kafasinda kötümser
_lik,,kalbinde de yurdunun iptidailigine kanayan bir yara açilir.
Çok sürmez, tebessümü dudaklari üstünde donar.

, Otel Avrupai bir yapi tarzidir. Kullanilma durumu tetldk
e·dilincebizim hanlarin mukabili olduguanlasilir. Nite·kim lü
gattaki malilasi «Han»dir.

En yenisi yetmis senelikbinalarin yalniz ismini degistir
_misotel deinisizdir., -'

«Otel denildi mi bilfarz, o mu/teber kamus
Ne söylüyor 'bakanm bir: evet, tUgat me/nus;
Kütükte mahlilsi ha.n, sinni la-akal yetmis!
Zavalli ahin ömründeirtidad: etmis.»

(Sahife 264, satir 11-14)

Fakat, degisiklik isminde kalmis sekline tesir edememis
tir: «Han»liktan 'otellige, geçerken müslümanligini kaldirip at
mistir ama, «frenk» diya~indaiü oteiiere de benziyememistir.
.Melez bir sefillet misalidir. .

({SU var ki mj/desiilhadi etmemis temsil!
Ne müslüman, ne frenk, öyle 'bir vü,:ucH 'sefil.»

(Sahile 264, satir 15-16)
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. ;,tkinci misradaki ·«Müsiüman» kelimesi, mukabili olara:ic.
kullanilan frenk kelimesinden deanlasilacagi gibi, muayyen bir
dinden 'ziyade yer1pigi isar-et etm-ekte~r. ({~i~im oteiier»in,
köhneligi hemen t~-beden vasiflan, ..~:sli-kl-e:id.ir.Senele,rden
li ri yikandiklari, t'emizlendikleri gorü1m-einistir. Toz topr~
Içinde bunalmislar, her taraflari kesif bir çamur tabakasi ile
i apIanmistir:

«YI'kanmaik 'yok, tuvalet yok! Yazin 'belinde çamur,
Eteklerinden inerken l<a1buktutar yagmur!»

(Sahife 264, satir 17-18)

«Tuvalet» Safahat'ta pek -ender rastlanan yabanci bir ke
limedir ve mahaldegil evsaf isaret eder. Su pis ve perisan hal
lerine' bakinca, «Sark»inotellerini,en ·basIt isini yapmaktan
aciz, belini ,bagliyamiyan bun~ara benzetmernek olamaz.

«Degil mi uçkuru sarkan bU'nakiarin bir esi»
. (Sahife 264, satir 19)'

Me,hmet .Akif, otelin yapisinda sihhi mülahazalara .da. y~r
vermis, odalarin günes yüzü görmeyisini bina hesabina eksiklik
saymistir. .

Sark otelinin yatak takimlari ve me:f~usati -d~~endine ben-
zer. Günes isigina hasr,et yorganlar nemli, vakti ile bembe~a~
olan patiska yastik kadife renginde... Pire ve tahtakurus~ gibi
haseratinbira:ktigi pislik çarsafi benekli basmaya benzetrnis.

«Bakindi cumbayai: bizar edeir durur gÜ'1esi, ,
Onemli yorgCl1nil·saUaind.irip da· pencerede,,!
Yatak ta:lnm!an sayan-i merhameteidden:
Kadife haline ge·lmis patiskada·" yastik ....

.' Ne istiha,le geçirmis hesab edin artik!
«Be~ek benek ya.yilip kehle intibaatii
Benekli basmaya -dönmüs o çarsafin surati!»

(Sahife 265, satir 1-2)
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, , SaI'k otelinde müsteriye hizmet ftkri de iptidailikt~ri: 1

taril~mamistir. Masalarw üzerine konan sürahinin hali bel'b i
tir. Içinde, kimbilir kaç haftadanberi degistirilmemis, «SUllClill\

baska her seye benziyen acaip bir sivi vardir.

«Kirik sürahide bekler yosunlu bir mayi;
Ki derd.i cOa gelir üç yemek kadar nafi'.
Bir ekmegin yeri dol'ma~mis olmadan iki su;
Bunu'n bes ekmek olur, bel'ki 'bir kadeh dolusu.»

(Sahife 265, satir ;-i i i

Mehmet Aldf, Sark otelini böylece tasvir ettikten soll1'i
okuyucuyu Berlin'de birotele davet eder. Siirin yirmi dört mi'

r~i B~rli~ ~tellel'inin temizligini vekonforunu belirtmege tnh
sised.ilmistir. Berlin Hatiralarinin bu 'bölümü, zaman zamiiii

i~~!.~,etevaran bir :hayr,anlikla doludur. Garp otellerinin büyü]
l~gu, k~n~oru .~airi mestetmistir. Ama bir Sarkli için, sadoi'i
s?yle b~yuk, boyle temiz bir otel ifadesi ile yeünmek, müph 'lll
bir tavsif oletrak kalir. Berlindeki oteli kafalarda ha'kki ile can

la~dir,~bilmek için, mutlaka Sarkin iyi tanidigibir seye benzclmek lazimdir:

kifin, Berlin otelleri vesilesi ile, Garp huyuLuiiu Il'lu i Iii i
Iina ·besledigi hayranlik daha iyi anlasilir.

Zamaninin tek:pik inkisafina da bir mer:hale olan el klrii •
Mehmet Akifin kaleminde adeta sevgi ile yanar. Her avize ha
vayitertemiz -bir gün isigi ile doldurmaktadir.

«Hiyat-i nOrunu temelif edip her a,vize
Fezaaa necsediyor bir sabahi pakize.»

(Sahife 267, satir 20 - 21)

MeJ;ime.tAkifin kaloriferi tavsifi de haylienteresandir.
:iirde isim olarak kalorifer yoktur. Ama, okuyucu tasvir edile
iirn kalorifer oldugunu derhal anlar: görünmiyen bir ocak ha
i'aret dagitmakta, otelin her tarafini ayni derecede isitma:kta
tlir.

«Hava,yi kizdira,rak hissolunmiyan bir oc'aik;
Ilik ilikgeziyor her tair'a·fta a'yni sicak»

(Sahife 267, satir 22-23)

«Otel meger 'o degi'lmis, simendifer de keZla."

Sokak mi benziyen a'z çok? Ama,n canim, hasa!
Meger oteller olurmus saray 'kadar ma'muy.
Adam girer de yasarmis içinde mest-i huzur.

Bes ,alti yüz odanin her birinde pufl.a ya,tak ..
Nasib olursa:~er hiç düsünme yatma,na. bak!
Sokakta kar yaga dursun, oda'nda fasl-i baha,r
Disarda leyle-i yelda, içerde nisf-i nehar.» '

(Sahife 267, satir 13-19)

«Saray»in, -Sark,ta maddi refah Ve büyüklügün, iyi 'baiki
min, rahat yasamanin sembolÜ oldu,gu hesap ediliIice;Me!hiine
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Sark otelindeki kirik sürahi ve içinde ne 'Oldugu belirsiz si
n, bura,da yerini gürül gürül akan tertemiz çesmelere terket
mistir.

«Gürül gürül akiyor çesm~ler temiz mi temiz,
Sicwk da ,isteseniz var, soguk da isteseniz.»

,Mehmet Akif, Berlin'deki otelin tasvirinde, bilhassa orta
ligin temizligini., yatak taikimlarinin her türlü h~serattan' uzak
halini anlataanlata bitiremez. Bu misralarda, sairin pek rahat,
yer yer nüktelerle süslenmis bir ifadesi vardir. Zaten, Mehmet
!\kif yerine getirdi mi nükteyihiç kaçirmaz. Öyleki, pek ,ziya
(le hürmet ettigi «Sanli Kösesi» ·bir münasebetle, «0 zaman
Ilerde akil» der demez; Mehmet Akü, «Sonradan geldigi' sabit
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mi efendimce?-Nasil!» ,cevabini ver-wedikçe rahat edemez. OL
lin Sarkta,ki pi~ligi ile Garbteki temizligini mukayese etmi
Mehmet Akife zarif v:e faydali bir mizah imkani vermisUr .• ' i
nirsiniz ki; sair otelin rahat havasi içinde, gami kasaveti bir yi

na birakmis, okuyucu ile adeta sakalasmaktadir. Fakat dilci if i
olmak ve görünüse kapilinaina:k lazimdir. Mehmet Akifte ii \i

te hile, Sarkliyi tembelliginden ayirmak ugrunakullanilmis li i
telkin vasitasci:dir.Nitekim:

«Gicil' gicir ötüyol' orta,lik titizlikten,
Sanirsiniz ki ze'mininde olmamis gezinen,
Ne kahle va,r o mübiair'ek dösekte hiç, ne pirei
Ka'sinmahissi mua.ftal bu itibar'a, göre!
Unuttumismini bir sirnasik böcek vairdi ...
Çikar duvarlara, yastik budur, der atlard'i.
Ezince bir koku peyda olurdu çokça iti. ..
Bilirsin,iz a canimi neydi? Neydi, taht~biti!
O hemsehrim, samrim, çoktan inmemis buraya,
Bucak buca,k aradim, olsa rastgelirdim ya!

(Sallife 267, satir 24-33
(,

misralarinda gülüyor zannedilen Mehmet Akif, pek az sonra v
tanininelim aklbe,tini hatirhyacak, Çanakkalede sehit düsenI'
rin ruhuna en içli misralarini yazacaktir.

Bu misralarin birinde, dösek için kullanilmis mübarek si
fati üzerinde bir nebze durmak ia~imdir. Mehmet Akif herhan, ,

gi bir esyaya verecegi sifati seçerken gayet titiz hareket eder.
Bilhassa ulviyyet ifadesi olan sifatlari öyle pek bol keseden har
camaz. Ancak, dii;ii ve tarihi hususiyeti haizesyanin tavsifind
kullanir. Bu sebeple, Berlin'~n herhangi 'bir otelitIde herhangi
bir «Dösegi» mÜibareklige layik görmesi manahdir. Ve Sairini
Avrupanin ileri maddi medeniyetinehayranhgini belirttigi' ka
dar; ferdi ,karakterinin en bariz v.asiflarindan ,birini, temiz'
son. derece düskünlügünü de a'Çigavurur.

Otel bahsini bitirirken tekrar edelim 1 i, 1111111111 YPII' ~It Ii

met Akift€!otel ve sokak ve tren gibi, Bati ile DOJu :ll' 1111111 i lili
muka.yese unsu· dur.

i
«Safahat»ta, 'Cami, mezar,' türbe ve emsali gibi dini ve ta-

rihi hususiyeiti haiz yapilardan, mekteb, medrese ve ha'stahane.
gibi amme hizmetine tahsis edilmis yapilara, v,e nihayet ika
metgah vasfi tasiyan ev grubuna geçilirken; esyanin deg~rinde
daimibir azalma müsahede edilir. Mesela medrese, cami kadar
ulvi olmadigi gibi, «-ev»de medrese kadar tarihi degildir. Bu
nunla beraber Mehmet Akifte; cami, medrese, otel, ,ev, v.s. bir
birlerinden farkli olmalan ,bir yana, hep müsbetmanada dege
ri bulunan yapi tipleridir. Bu itibarla yapi hususiyetine, malik
esyanin aldigi sifatlarda, semaviveya beseri, daima bir kiymet
ve lüzuiiilulugu isaret ederler.

Bu arada bazi ibinalar, -bi1hassaevler için kullanilmis ha
rab, köhne, sefil .gibi sifatlar; söyledigimizin tekzibi degil, te
yididir. Zira, evin sefaleti asli bir vasif olmamakta, sonradan.
iktisabedilmis bir durumu isaret etmektedir. Ve Mehmet Akif~
mesela sefil sifatim, evden ,ziyadeevdekiler için kullanilmistir.
Teessürü de, evi ve emsalini taibii halinde göremedigindendir.

Mehmet kkifte birde, hiçbir kiymeti olmiyan veya daha
genis bir ifade· ile degeri nakis olan bazi esya vardir. Bunlardan
:bina gurubuna dahilolanlardan, bilhassa kahve ve meyhaneleri
saymak icabeder. Mehmet Akife göre kahve ve meyhane, mev
cudiyetine asla lüzum olmiyan; aksine, Islam aleminin bugün-.
kü hale düsmesine ön plandai ,sebebiyet vermis :birer sefalet y.a
taigidir. «Safahat»ta bina, aldigi degeTe göre hayali bir siraya
tabi tutulsa, muhtemelen söyle bir manzara hasil olurdu: en
önde cami ve emsali, sonra mekteib-medrese, 'ev ve ötekiler ...
Halkanin ortasinda muazzam bir bosluk ve o' boslugun ucunda.
en geride, kahve ile meyhane. Öndekilerle kahve ve meyhane.
arasinda uzanan boslugun adi, -sokaktir. Mehmet A:1dfte esya-
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nin aldig,i sifatlari. tetkik ederk,en ewela 'binayi ele aldik Faka;t
'kahv,e ve meyhimeyi, yapi O'larak.,bina mefhumu içine gir,dikle
ri halde, sO'kaktan sO'nra ince1iyecegiz. Çünkü evle :kahve ara
sindaki bO'slugu.ihmal etmek, yapmak istedigimiz sentezde de
bir bosluga sebep olabilirdi. Hem sokaktan kahveye girmek da-
~ha :kolayolmaz mi? '

SOKAK

Safahat'ta sokak tasvirleri, Mehmet Akiiin sokak için kul
landigi sifatlar, birbirine zit yönde iki ayri seyir takib eder. Bu
(ar.k sokagin mahiyeti icabi olmayip, Avrupa ve Asyadaki du
rumununbaska1igindan ileri gelir. Bu sebeple Mehmet Akine
sokagi, Asyada' sokak ve Avrupada sokak O'larak i:ki bölilinde
incelemek yerinde oLur. Safahat'ta Sark sokaklarinin temsilcisi
sairin bizzat dolRstigi Istanbul sokaklMi, Garp sokaginin temsil
cisi de bizzat müsahede olunan Berlin sokaklaridir.

Sa,rkta SokCllk

,:';' .':. 80

Mehmet Akifte Sark sokagi, cami bir yana, Islam diya,rin
da mevcut her esyanin müsterek va'siflairina saihiptir. Sarkimin
tembelligi, uyusuklugu sokaga da sirayet etmis, bakimsiz, pis
ve sefil birakmistir.

«Fatih Camii» siirinde, sokak maddi durumu ile ilgili bir
tavsife :hedef tutulmamistir. Sair sabah alaca karanlikta camie
giderken geçtigi sokaklari, «Karanligi sinelerine çekip yatan .
sokak» diye, mücerret bir ifade ile tasvir etriiis, o' soka:k.larda
«Kemal-i vecd» ile yürüdügünü anlatmistir. Safahait'ta ulvi bir
sifat alan yegane sokak budur. Ve ma2!hariyetini de, Mehmet
Akifi camie götüren hir vasita olusuna' bO'rçludur. Tasvirlerin
de sürin :bütünlügünü bozmamaga daima dik:kateden Mehmet
Akifin, husu içinde camie giderken, durup da sokagin bozuklu
gunu anlatmasi zaten beklenemezdi.
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«Zalami sineye çekmis yaitan sokaklardan
Kemail-i vecd ile geçtim. Ön'ümde bii" meyda:n»

(Sabife 6, satir ll-I'

Saiksaganlar gibi sektikçe I?irinden bl i •
.Boguyordum müteveffa'yi bütün aferine.»

(Sahife 55,
"

satll' ii i 'I

«Küfe»de tasvir edilen, Istanbulunkenar mahallelerindi il
birinin sokagidir. Ve Sark sokaginin her hususiyetine sahiptii
Yapilisinda intizamdan mahrum olusu yetmezmis gibi, üzerili
den rahatça geçebilrnege de imkan yoktur. Her adimda hli
tümsek insani tökezletir. Her tarafi çamur deryasi istila etnil
tir. Yer yer çukurlarda sular birikmis, elde degnek olmakslZlll

ge~l~mez .olmustur. Sair, sokagin tümsegini adliya, grr-inti yiii
.lerini denize benzetmis, 'böyle'ce ibaikiffi.sizliginmderecesini göi
termistir.

«B,iziimmaha:lle de lstanbulun kenairi demek:
SC)kaklarindiagezilmez ki yüzme bilmiyerek!
Adim basindiaiderin bir buheyre dalgalanir,
Sular ka,r'ardi mi, a!rtik gelen gelir dayanir!
Bir elde olmali kandil, bir elde iskandil

Selametin yolu insan, için bu, 'baska de~iI!
Elimde bir~oca degnek onunla yokliya!ra1k.»

(Saihife 17" satir 1-lO)

~(Seyfi.Bab~»daki . soikagin Küf.edekinden hiç farki yoktur, i
Ha:ta, tasn:i edilmemis olmakla beraber, galiba, ayni sokaktir,
Y~g~ur yaginis, çamur insanin ta belini bulacak kadar yüksel
inistir~.. Bu sokaktan geçmek için yine yüzme bilmek bir eld
fener, öbür elde sopa tasimak lazimdir. '

«Sopa sag elde, ,kirik camli fener solelde'
BosaMn yagmur mklerde, çamur ta 'belde.
Haini çoktan gömülen ka,ldirimin, hortliyar~ki
Gel' diyen ta§larl ku!"ta'rmasa insan batacak.
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Mehmet Akif ,sokaklarin hairabligini tasvir ederken, zaman

zaman oldukça mübalagali zarif te.sbihleride yapmistir:'

«Sorm~ym derdimi, bitmez mi o taslar; giderek,
Düstü a,rhk bize göllerde pekala yüzmek!
Yaikamuzlar saçar'ark her tarafindan fenerim,
Çok mu yüzdük, bilemem topragi bulduk neyse;
Feneirim basladi etrafini tektük hisse.»

(Sa,hife' 17, satrr 18-23)

Görülüyor ki gerek «Koüfe»de gerekse «Seyfi Baba»daki
sokak, tipik mahalle arasi sokagidir. Bakimsizdir. Ötedenberi
alisilmis ve Me:hm~t Akif,te de kullanilmis banz vasfi «Gö1»e
benzemesidir.

Istihdad'da, Mehmet Akifi yiIne bizim sokaklar.da,elinde
sopasi ile dolasi~ken görüyoruz. Sokaklarimiz yalniz iki mev
simin izlerini itasir. Kurak ve ç~muru bilir, ötesine yabancidir.
Yine çukur, yine harabtir:

«Fusulü dörde çika'rmaz 'bizim.sokaklarimiz;

Kuiraki çamur iki· mevsim taniraiyakla,rimiz!
............................................................
B:iiim sokaklari tahmin için deyin ki: kuyu'!»

(Sahife 69, satirHd.5-29)

«Koca Kari Ile ,Ömer» de sokak, Medinenin münhani so
kaklaridir. Bugünün Asyasindan herhangi bir iz tasimaz. Mazi
ye aittir. Vasfi da bir yapilis hususiyetini isar~tten.ileri gitmez.

«Med'inenin dia.larak'münha,ni sokalkl,airina,J').
(Sahife 79, satir 5)
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So~ak Fatili. ~ü.rsüsiinde de t~liçir mevzudur. Iki ayri yer
,debahsi geçer, ikisinde de tek kelim~ ile tavsif olunmustur.

«- Vefaya çiksa gerektir bu eÜri bügrü sokak".
- Evet, Vefaya iner.»

(Sahife 196, satir 29-30)

B~ soka,k, basina getirilen isaret sifa,ti da gösteriyor ki,
helli bir sokaktir. Sairin tanidigi, bildigi; «Vefaya inen» sokak.
Siirdeki yeri maksatli de,gil, tahildIr. Vasfi da sadece kendin(\
ait bir hali, igri bügfülügü ifade eder.

.' ,Yine bu 'siirde s'Okaik,devri n sakat ,bir zthniyetinin tenki
iline vasita kilinmistir. Mehmet Akif, Yeni CaillÜn etrafini yi'
kip sokagi genisleteceklerini duymus, }{,öpürmüstür.

«Yegane hüccet-i sengin,i yirtacaiklar da,
Sikilmadian gezecekler «ge'nis» sokakla'rda,!»

(Sahife 192, satir 22-23)

«Berlin Hatiralari»nda, sokagin önemli bir mevkii vardir.

Safaha~'in dig.er h?lümlerinde, yeri geldikçe bir veya birkaç
mis:ra ile tasvir edilen sokak «Berlin Ha.tiralan»nda bash hasi
na bir bahistir. «Küfe,» ve «Seyfi Baba»daki sokak kis~en m~
eyyendir. Istanbul'un belli semtlerinde, kendilerine ait vasif
larla belli bir çevrenin malidir. Buna mukabil, «Berlin Hatirala~
fi»ndaki sokak umumidir. Bütün müesseseleriyle tamamen blr

b~~~e~ ayri iki '!lledeniyet, çevresinin mukayesesinde sa,glam
bir olçu 'olarak ,ele alinmistir. Siirde, Meihmet Aklf evvela 'bi
zim sokaklari teferruati ile tasvir ,etmis, perisaJiligini kuvvetli
~izgile,rle'.b.elirtmis; sonra Berlin sokaklarina girmistir. Sairm
ifad:~i, .'~izii:: sokaklara ait J!lisralarida Yineniüstehzidir. Ölçü
hayli mwbalagali tlLtuln~,us,Avrupa sokaklarina nisbetle ne ka
dar iptidai kaldiklari, ,mevcut mesafedaha, da arttirilarak be
lirtilmistir, Berlii1 Hatiralari'nin bu ':insminda, Sark sokaginin
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'hu'Susiyet1eri, her misrada bir baska cephe,si ile ortalY'a1C1mliliil

tadir: Sokaklarimizin ilk hakista' dikka·ti çeken tarafi q' II ,, ' ,
rülügü, darligi ye' kisaligidir. Asrin ihtiyaçlarina: cevap v r •
bilecek sekilde Yilpilmamis «Çikmaz» sokak olmaktankur.tulai-

,'\ ' , .
mamistiro \ " - .

«Sok!ak deyin mesela... Simdi baktim lugate
Müraca,at yine lazim mi? Lazim elbette.

Evet, o bir ha'ezondur ki kutru a,ltl karis;
Ya tulü? Bilmiyoirum, her' ne söylesem yanlis.
Muvaiffak olmamn i'mkani (yok ki tahmi'ne:
B,iraz gid,ip da,liyor ha'ydi evlerin birine!»

.. ' (;Sahife 266, satir 16-21)

i ,

'Mehmet Akif sokak tasvirini firsat bilip, ,tamamenayri bir
mes'eleye 'dair kanaatini de bu misralara a,ktarmaktan kendini
alamaz. «Bizim» sokaklarin hali zamane siirini hatirlatma!kta
dir. Zamane siiJ? de tipki saka,k gibi, 'baslangici ve sonu belli
olmiyan bir garabet örnegidir.

«Zamane si'rine benzer zemin-i te,rtibi:
Za,lam içinde mebadisi münt~hasi gibi.;)

(Sahife 266, satir 22-23)

Sark sokaginin diger bir vasfi da, insaninin tembelligini
anlatan 'ba!kimsizligidir. Üzerinde dogru dürüst yürümenin im
kani yoktur. Hiç ümid edilmiyen yerinde bir uçuruma yuvar
lanmak korfmsu, daha ilerde'. bir tümsegi tirmanmanin zahme
ti, yolcuyu 'kenardan gitmek zorunda birakir.

«!,eki ne ya,pmali ç'arpilmiak istemezsen eger?
Te,ki'n degH mi? Nedir~ pek acaibimsi bu' yer?
Dilinde 'besme,le olsun, elinde sure-i nuri

Kesende sade mühür.,. Kimse çarpmiaz.~ pesturi
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B,irinci hatve seiamet ... ikinci hatve tamam .

Oçü1ncü hatveyilakin düsünmeden atamam .
:Ne var mi? Agzini iaçmis ki bir yaman uçurum,
Dalarsa «cub» diye insain, çi!kar mi bilmiiyorum!
Uzak dolas! iyi, lakin, alindi bir tümsek,
Ne atliyainda ka,lir diz, ne tirmananda' bilek!»

~Saihife266, satir 25-32

Su halde kenardan gitmeli. Gitmeli ama, bir tarafta plan
sizligrmizm misali gibi duran «çikik karinli duvari», ötede vi
cik vicikçamum nasil asmali?

.•.

«Kenarca gHmeli öyleyse, ihtimali mi var?
Saginda a.grisi tutmus çikikkarinli duvar,
Solunda: lastige sahip çikan sa,kizli çamur!»

,çSahif.e266, satir 33-35)

Fakat Mehmet Akifin mutlaka bu sokaktan geçmesi lazim.
.Ne ortasindan, ne de kenanndan yürümek imldni kaLmadigina
göre acaba ne yapacak? Ne mi yapacak? HemenSar-k usulü ,bir
çare -bulacak:

«Durundu çareyi buldu'm... Evet, olur mu olur:
Su künbedin üzerinden 'bes alti tas sökerim,
Bat;)ksa al, bu da ba.tmazi deyip de ben ekerim.
Demek hazine-i Evkafa bir metin köprü
Binasi ferkedeceksin ... Uzatmai 'haydi yürü!»

{Sabife 267, saiir 2-6)

Mehmet Aildf" mizahi bir edaile ve pek kolay söylenmis
hissi uyandiran su bes alti mrsrada, Sarkin en büyük noksan.
larindan birini tesrih ediyor. Temelsiz ve günlük imkanlar pe
sinde kosmak; yeni bir sey. yapmak gaiyretinden uzak, yapilmis!
yikma:kla iktifa etmek... Ayni zamanda hu m:isralar: Mehmet
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AkIfin hala maziden arta kalanlarla yasadigi~a, kendimizden

hiç bU:sey ilave e~medigimize besledigi inancI da isaret etmek-
tedir: .

\

«Vasiyyetim size ey ziplayip geçen ahIM,
Sakin su kün:bed-i feyya,zi etmeyi'n israf,
Günün birinde bataklik asairsa köprümden
Emin olun size lazimdir öyle bir ma'den.»

(Sahife 267, saiir 7-10)

•

\
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\
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Garpta Sokak

ka:k.lanmlZlnen uzuuu bile, Ipiyaidegezilmesine imkan, vermiye
cek bir ölçüye sahip olamamistir. Fakat, Berlinin genis ve göz
alabildigine uza~iln sokaklari için nakil. vasitalari siddetli bir
ihtiyaçtir. Garpte1P vasitalar, sokaklar gibi, Sarktakilere asla
benzemezler. Yerde otobüsler, .otomobiller; havada, yerin al
tinda daha türlü türlüharikalar, o muhtesem sokaklari süsle
mistir:

«Bakin na>$11dia mücellaki: fers-i nevvan,
Zemine indidyor .gö,kyüzünden envari!
Bu imtidadi noa,za'rsöyle dursun istiab,
Öbür kenara' geçerken düser kalir 'bi-tab!

Su via,r'ki düstügü ye'rden çamurlanip kalkmaz ...
Çamur bu' beldede adet degil ne kis ne de 'yai:.>~

(Sahife 268, satir .27-32)

Berlin sokaklarinin tasvirinde, Mehmet Akif salt bir mü
sahede pesinde kosmamakta ve her zamanki gibi neticeyi bir
içtimai prohleme baglamaktadir: Insan o muzazam sokaklari,
genisligi ve uzunlugu ile, görüs sahasi içine alama,z. Hatta bir
kenarindan ötekine bakmak istese, gökyüzünden nur ya,gmis.
gibi uzayan mücella zemin içinde gözleri yorulur, Halsiz düser.
Bizim sokaklar .olsa -böyle bir vaziyette netice fenaya varirdi.
Yorgun bakisla~ çamura bulaninadan kalkamazdi:

«Demek vesait-i naikliyye nihni, tahtinda
Havada, yerde, yerin çol< zamanliai!!"altinda
Uçup duran o havikik bir ihHyacl sedid.
Piyade harcirni, hasa, bu irntidad-i medid!»

ÇSahife268, satir 23-26y

Sark sokaginin ezeli derdi çam.ur, Mehmet A!kUte Sarklinin.
uyustiklugunu b~l.i.+t,enbir unsurdur. Berlinlilerin. sahsinda mi
salini bulan Garplinin azmini, daha iyi yasamak ve daha ileri

"

Evvelce de isamt edildigi gihi, «Berlin Hatiralari>~nda bl,'
birine asla benzemiyen iki tip sokak tasviredilmistir. ÖI1l'

Sark .sokagi hariz hatlari ile gösterilir, sonra Garp soka'gma g<
çilir. Berlin sokaklari, .oteli, treni, kahyesi v.s.ile beraber, M li
met A'kifin kuvvetle tesiri altinda kaldigi Bati medeniyetinIn
,bir parçasi halinde görülür. Garpte soJmk, insanin çalisinca 11

lere muktedir olabilecegini ,gösterir. Beserin azmi önünde, hat
ta tahiat tesirlerinin zararsiz hale konabHecegini isaret eder.

Mehmet Akif, kendi memleketinin dar, igri ,bügrü, çuku
lu-tümsekli sokaklarindan kurtulup Berlin ,sokaklarina girin 'l'
evvela hayrette' kalir. Yillardanberi «o muteber kamus»a ina
nip sokak .sandigi seyin aslinda sokaklikla ilgisi .olmadigini HI
rafeder. Ifadesindeki istihzayerini artrk derin :bir hayraniig
birakmistir.

{(Sdka,k dedikler'i neymis? Fezay-i bi-payan
K'i ta1yyedilmesinln yoktur ihtimali yayan»

.(Sahirfe 268, satir 21~22)

Sairin Berlin sokaklari için kullandigi sifatlar, hemen dai-
ma, Sark. sokaklari için kul1aiIli1missifatlarm ziddi veya beb

,mesidir. Bizim s.okaklarinaiti kanshk genisligine, biraz gidip
evlerin .,birine dalan çiikmazligma mukabil; Berliii sokakiari ya
yan yiirumekle bitirHmiyeceik kadar uzun, ,adetar nihayetsi' dir.

Bizde nakil vasitalari pek öyle lüzumlu degildir. Çünkü so-

- 88- - 89-



KAHVE

"

.Mehmet Aikifin heyninde, kahve ,binbir musibetin kaynas
tigi' bir batakhane; «Mahalle Kahvesi», Safahat'in sekiz sahife
sini dolduran kocaman bir manzumedir.

Sarkta günlilk hayatin ayrilmaz bir unsuru olan Mahalle
kahvesi, pek çok muharririn:iizin romanina, piyesine, pek çok
sairimizin siirine -gir,mis, türlü yön1erden anlatilmagaçalisir-:
imstir. Ancak, ,MehmeitAlci.fle diger sair veediplerimizin Ma
halle kahvesine karsi durumlari birbirine benzernemektedir.
Ayrilik evvel§. isimde ;basliyor. :Mehmet Akiften baska ya1zarla
rimiz için kahve, herhangi :bir yerde herhangi bir yapidir. Ma
haUe kahvesi olmanin ayrica bir hususiyeti yoktur. Yerine gö
re, baizen «Kiraathane», bazan «çayevi» hatta bazan «gazino,.
adini alir. Mehmet Akife g-elinc€, kahvenin çesitli ünvanlara sa
hip kilinmadigini, müsahha!ShaJ€ gelip. «Mahalle kahvesi» 'Veya
sadece «kahve» oldugunu görüyoruz.

Kahve -bahsinde Mehmet Akifle baskalari aTasinda asil
~,ön€mli fark, kahveyi görüs ve anlayis tarzidir. Mehme.t Akife
"gelinceye kadar, kahvenin Türk - Islam cemiyetindeki yeri iyi

-ce tayin edilmemistir. Mevcudiyetinin menfiveya müsbet tesir
l€ri etraflica ele alinip, muayyen bir görüsle tahlile tahi tU'tul
mamistir. Gerçi, ikahvelerin igünlük hayatin inkisafina müdaha
leleri, oyunun-kumarin ,zaradaTi, zaman zaman tenkltve mü
sahede mevzuu yapilmistir. Fakat Mehmet Akl,i gibi, Sarkin
geriIigi ile ka1we arasmda muayyen münasebetler tesis edip,
:zararlarini umumI bir görüsle izah yoluna giden olmamistir.

«Merak edi . d'
B P soruver im, «:b.ra:kmayiz» dedileri

- irakma!}'rn, güzel aimma, yagmur durursa '~e
(cBir,a,k"1,aiyiz»sözü aynen te'ke", . eg r?
E" rrur etmezmi!

vet bu sozde' nüma'yan heri'fleri' ., n a2Jm•.»

(Saihife 269" satir 1-4)

'olmak yolunda yaptigV •• d i '.. .
. " . i mucae eyi, Tux:k'- ls1am sairi Mehet

Aldf olanca samimiyetiylie takdirde çekinmemektedir, in

«Geçende haylica kar yagdii iBerlin'in içine
Bicik bic.k olaoaJkken fakir ta:kird; yine.»

(Saltife 268, satir 33-34)
K' v

,'i . ar a ra~men tertemiiz kalabilmis sokaklar Sark adami i bi
:a isilmamis bir manzaradir. Mehmet Akü . . ç
siplerinden biri <olan;her zaman hed esennin t.~m.~~pren
_si yilmadan çalisma lüzumunu' B::lin~r~ kvekhierguçluge .k~r·'y ·1',··1 b ,so a, arillin temizligl

esi 'esi i 'e, : Ir kere daha söyle ifade ediyor:
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Dile;nci sekline girmis bu sinsi canner,
Bu gündüzün 'bil'e yol vermiyen, haramiter',
Adtmda bir dikilir, azmiinin gelir önüne
Z.avalli yolcunun-artik kiyarr b~·tün gününe!»

(Sahife 93,1 s.atir3-6)

<<Mahalle 'kahyesi! OSlmainihtar bilir ne demek?
Tasavvur eflme sakin' görmedim nediir? Diyecek.u

. . ' {Sahife 93, satir

'misralari ile kahveyi henüz hafifçehiIpalamaiktadir. Asil mü-
essirsir"daI"beyi müteakip misalairda indirecektir., .

Mahalle kahvesi, uzaiktan uzaga seyredilince, merihame
tini üzerine çekip bir «ünluga» 'muhtaç oldugunu atilatmak,
gelip geçenleri yalniz on kurus alabilmek için da'vet etmek 1s-

- 92,-:-

Mehmet A:kif, mahaille kailwesi bahsinde, k!esin fi:~rlere
hiptir. Safaliat'ta, yapinin .aldigi kiymetler grafiginde, kahv
nin yeri daima sabit kalmistir ve en asagidadir. Yalniz, ilertl«
aiyrica tetkikedecegimiz l'BerritinjHatiTala!rmda:ki ikahv'e, hii

umumi hükmün disinda müste'sna bir mevkie sahiptir. Mahalle kahveleri, Sarklininazmini yikançalisma, irad~-
Sekiz :sahifeliik ~(!MahalleKahvesi» siiri, her ,misrai jll" :ini sömüren bir beladir. Ilk bakista perisan, hatta ~arars}z go

Mehmet Akifin kahveyi ne kadar zararli buldugunu terieddüdi i'ünÜYler.Görünüslerine aldanmak 'birer «sinsi cani» olduk1a-
pay vermiyecek bir açiklikla anlatmaktadir. O kadar ki, Mcli nin unutmak tehliikelidir. '.. .
met Akilin kahveye sadece muanz ve muhalif oldugunu söyl( Mahalle kahvesi, Türk - islam dünyasinin her kosesme us
mek, durumunu gerektigi kadar açik ilZÇlhakafi gelmem~kt(. laca yerlestirilmis bir tuzaktir .. Yanindan geçenleri ~ayatin en
d~ha iler~ gidip mahalle ikahvesine djisr:i~n oldugunu isai'( t önemli meseleledini; düsünmeIden, ma4.setlerini termn ikaygu
icaibetmek~edir. Kahvenin tavsü ve tasvirrnde ikuUanilmis iiI sundandin, vatan ve millet duygusundan alikoymakta; ka:hre
f~tlar, bahsi geç·en hasmane' tavrin, en kuvv:etlidelilleridi'f. Si dici bi; bosLuga bir miskinler dünyasina firlatmakt~d:r. Her:
ii:de, fazilet, fayda ve güzellik ifadeeden bir sifata rastlamak adim basina insanin yoluna çikan «Haramiler» gibidir. ?~e

. (isla mümkün degildir. Mahalle kahvelerinin müsterek ve hi· önünden 'kimseyi geçirmedigi yetmezmis, .gündüzle,ri de liSlne

degismiyen valSif!an, sufli~ettir. giden is adaminin, yoluna giden y?1c~n.un.en ki~·~etli saiaUe-
'Mehmet Ak~f kahveyi anlatirken kufrediyor gtbidir. Insa rini öldürür. Mehmet Akif, cemiyetimizdeki rollerini bu. derece

n~. öyle geli.r ki,sair~ köklü terbiyesi v~ hismini besliyen suui yikici saydigi kahveye siddetle hücum ,et~ekte, ..tezyif makarrii:i
mudahale etmese, kelimeler daha da galiz olacaktir. da en agir sifatlari kullanmakta tereddut gostermeme~edir.
, Mehiuet Akifin kaihveyi tavs.if tarzini ve ka1iv'eye ait ükii: Zaten sevdigi vakit iman, üzüldügü vakit tevekkülden çok isyan,

lerini, mümkün ol<;l~gukada!!' bir sistem ve siraya tabi tutarak kizdigi vakit de tahkir, karaMerini belli basli tara~landir.
izah edebilmek için, mahalle kahyesi manzumesini üç faraz Safahat sairi:
kisma ayiriyoruz.

Ilk kisimda, mahalle kahvesi maddi ,bir yapi olarak degil.
bir merhum halinde ele alinmistir. Bu' itibarla belli bir sefalet
yatagi olmak hususiyetinden ziyade, mevcudiyetinin Türk - Is·
Him hayatindaki menfi manasi üzerinde duYUlmaktadir. Herhal
de yine .ayni sebeple, bu birinci bölümdekahv,enin ialdigi sifat
lar, hakiki degil temsilidir.

Mehmet A;kif mahalle kahvesini, mefhum v'e yapi olara~
bütün hususiyetleri ile verebilmek, için siirianLasildigina göre
kahveyi, yakindan tanimiyan bir dôstuna - Hüseyin Avni'ye •
ithai etillis, iböylece izah ve tasvir1eYindetam bir sei:bestiye ka·
vusmustur:

i'



«Sakin firengiye benzetmeyi n' fecaatini:'
Bu karha m'illetin emmekte ruh-i gayretini.»

{Sahife '93;, 17~18}

«Hayir bu perde, bu sarkin bakiimiyan yarasi,'
Bu, çehresindeiki levsiyle' yurda, yüz ka,rasi;
Hayattmiida gediktir" gedikli namiyle,
Artik durur 'koca bir gavrnin ihtima,miyle!»

(Sahife 93, satir 13-161'

«Evet dilenci sanirsa preden kiyafetini;
Fakat bir on,luga; ilgus açan safaletini,

Vurur sikarmi ta kalbinin samiminden!»
(Sahife 93, satir 7-10

fer gibidir. Mehmet A1dd:e, göre ,kahvemintn bu düzensizIigisebeple~inden 'bIri cil iiliiilli i ili i i lt i il Illit

acininaga layik sanip <;labiraz sakulmakta mahzur göriniy " ' Kahve, pisligi ile, in~a.nin 'illi Iili liiiiI. Ii i i. li. LI i LI LI

yan'mis demektir. Zira, avini nihayet yakalamaga muvafliik, hüviyeti ile, yurdumuz için bir yüi ,i 1\01' 1/ idii I. i ii' II ii t i it

olabilmis bir iblis misli hareket edecek, düsenleri ta canevlt hus leke~i ..yurdu\ tert~miz sath,indan s i ('I 1\ idi id • I" i 'Irinden vuracaktir. Su dört m~srada, 'aci tecrübelerin stizgeciii talikta gorunmem~ktedir.
den geçmis bir nasihat, gelecek nesiller için zaruri bir iht LI Mehmet ,Aldf, \ikahvenin tahripkarligiönündc g i \.(1111'11 i
saklidir. ' gisizlikten sildyetçidir. Mahalle kahvesinin hala açik <.1111'11\i, i

na müsaade olunmasini, üstelik bütün bir kavinin ihtimaniiii,i
mazhar kilinmaisim begenmemektedir. Kendi ifadesi ile kahve
hayahrmza «gedikli» namiyla hakim olmus bir ge'diktiI'.

Mehmet A'kif,i mahalle kahvesinin bir tek faydali fonksiyo
nu olmadigin1, aksine mevcudiyetinin tahripkar rolünü böylec
ifade ettikten sonra hakli olarak, yine kendisinin cevaplandira
cagi su suali, biraz da hayretle sormaktadir:

Siirde, kahve için kunamlmis sifatlarm, misralarin devami:
«Mahaille :kahyesi hala niçin kapanmamali ile mütemadiyen degistigini görüyoruz, Ancak, bu ,degisme kiy-
Kapansin el~e,l'ir airtik bu perde pek kanli!» metlerin farkliligi seklinde olmamakta, sadece sefalet ve zarar-

,(Sahife 93, satir 11-12) lilik ifade eden bir sii.a,t yerini ,ayni guruptan bir diger sifata
, 'i birakmaktadir. Cani, harami ve g~dik olan kahv,e, sa:rkin bün-

«Safahat»ta,e'Syanin tasvir ve tavsifi yolu ile cemiyet yesinde ayni zamanda bir hastaliktir. Insan bünyesinde mikro
meselelerinegeçisinen mükemmel örnegi, «Berli hatiralari» bir b1k bir hastaligin yaptigi tahribattan daha fazlasini içtimai bün
yana «Mahalle kaihvesi»dir. Asild:ikkati çeken nokta; günümüz· yede meydana getirir. Sebebiyet verdigi müthis fadalarla
de bile - Bir kismi sahsi duygu ve düsüncelerinin, geri kalani «frengiye» bile benzemez, daha kötüdür. Milletin gayretini kös
ütopik meselelerin ifadesi ile ugr.asan sairlerimizin degil amma"- ,~"tekliyen,' ruhunu sömüren bir. «ülser» 'gibidir.
mütefeikk:irlerimizin, sosyolo'glarimizin israrla istedikleri bir
davayi Mehmet Akifin bu kadar etrafli inceliyebilmesidir.

MehmetAkife göre mahalle kahvesi, Sarkm, yüzyillardan
. beri tedavisi cihetine gidilmemis yaralarindan biI'idir. Hem ()

kadar tehlikeli bir yaradir ki, kapatilmasina tese'bbüs, edilmedi-
gi müddetçe vücut ,daima malill kalir.

Sarkin Ga:rbe teknik manada: esareti,
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Kahveyi bu"defa kaatil 'e benzetir. Eski zamanlann her türlü kö·
-tttlü!k kaynagi «Batakhaneleri» ile ayni seviyede tutar., ,

«Mahalle kahvesi sairkin harim-i kiaatilidir;
Tamam o eski ba,telikhaneler mukabilidir.»

(Sahile 93, satir 19-20)

Mehmet Aldf, kahvieyi kötülernekteki gayretini gittikçeart·
iirmaikta, yeni yeni sifatlarla «O»nu daha asagi seviyelere dü·
sürmektedir. Simdi, kahve milletin dipdiri gölmüldügü, evvelA
,dünyaya dönük idrakinin mahvoldugu, niliay~t öldügü mülev·
ves bir ç~a benzetilir. Kirli muhatince öyle pis manzaralar
vardir ki, seyre tahammüledilemez. Insanin bakislarmi karar'
:tir:

«ZavaUi ümmet-i merhume ölmeden göiriiülür;
Söner bu 'hufrede idraki, sonra kendi ölür ...

Muhit-i levsh~e dolmus 'ki öyle ma!nz~lair:
Girince nur-i na,Ur siimsiyah olu'r da ç'ikar!»

(Sahife 93, satir 21-24)

Saifahat'ta, esya ve bilhassa mevzaumuza giren yapi tav
:siflerinde daimabir bütünlük vardir. Cami; ev, otel, kahve v.S.
veya bu kisimlari ile degil, topyekun bir ulviyet veya sefalet ör
'negidirler. Pa'rçanin degeri bütüne baglanmistir.' Kubbesinin
güze,lligine karsilik minareleri çirkin bir cami tarifinie rastla

:namiyacagi 'gibi, mesela zemini kirli oldugu halde tavani övül-
rnege deger kahve de yoktur. Mahalle kahvesinin zemini sefildi~

Havasi slliI... M"\itemadiyen hatiralanin kusan tavan yanklari
ile lanetli bir ,agzi andirmaktadir:

«Va,tar zemiin-j sefiliinde en kesif esba'h,

Yüzer havaiy-i' sakilinde e~nhabis ervah.
Di'han-i Ianete benzer yariklariyle tavan,
Kusar içinde neler varsa, hat!'ratindiiln.»

(Sabife 94, satir 1-4)

Hatiralar,Mehmet Akif!I:fge{imiszalffianlM'a göt~. ,Ma';'

balle kahvesi tavaJ:!lllin yangindan, hemen II1-aziyeulasan bir

köprüuzahiir. KaJh~, yalniz «Gün»ün degil «bugÜll»ün de kötülaraflarini temsil eder. Tavanin yanklarinda igizl~yen ha~iralar
larihimizin rezillikleq' ile doludur.

o hatirati sakin sanmaym:maalidir:
Bütün rezail-i tarihimizle maUctir.

Tarihimizin rezil taraftalarmin rezil·ettigimiz.«IMaziye nas
ret adam» hüviyetine aykiri gibi geliyor. Ancak, burada tari
iLIn dar manasi degil, bir milletin geçmis asirlardaki hayaitiJ:!lll
I)ütün teferruatini içinealacak kadar genis. bir manada kuUa
iuldigini düsünmek lazimdir. Nih.ayet Mehmet .Akifin, sevgili ve
Iiürmeti ne kadar büyük olursa olsun, mazinin de iyi bulmadigi
taraftaTlanni tenkid suuruna sahip ,bir idealist oldugu da' u.nu-
lulmamahdir. i

Mehmet Akifin anliyamadigi veya anlamak 'istedigi cihet,
inazinin binlerce iftihar vesilesini binkip pis taraflarina ya
pismak hirs:imizdir:

«Neden mefaihir-i eslafa !kahredip, yalniz,
Mulevvesatma mazimizin sarilmadayiz?»

(Sahife 94; satir 7-8)
.

Sair, bütün günunu kis uykusuna yatmiscasma kahvelerde
r,·~arciyandem-inin neslinden, ecdadin methine geçIyor. Atalari
ImZln.dini ve dünyevi hayat istiikaimetinde ayni hizla gelisen
gayretini anlatiyor:

«Kis uykusunda mi geçmisti örnrQ ecdadin?
Hayir o nesl-i necibin o sa1nli evladin,
Damarlannda sehamet yüzel'di kan yeri~e;
Yüreklerinde ölüm sevki. vard'i can, yerine.»

(Sahife 94, satir 10- 14)

9~. -::-.



«Taivan açik kuka reng.inde; sagli sollu duvar,
Mavun cilasina batmis -tüfünle nargileden

'Ou",!an ocak gibi çikiri~ikta çünkü· her iülede,,!.»··

~SaJiife95, satir 15-17)

('Sabife 95 satir 9-14)

«Çamul"lu bir kapi, üstünde bir degirmi del.ik;
Önünde tahta mi, toprak ,mi? Sorma pis bir es.ik»

(Sahife 95, satir 7-8)

«SU gördügüm yer içi," her ne söylesen caiz;
Ahirla farki: o yemliklidir, bu yemliksiz!
Zemin.i yüz sene dösenme malta rmis...
«imis»le söylüyoirum,' çünkü antamak uzun is,
O bir karis kirin altinda ha,ng'i maden var?

-·99 -

r?k ele almis, maddi göri4iüsünü tasvir ..etmistir. Bu :bölümde,
bilhassa pislik ve bakimsi~lik' iiadeedensifatlai kUlli1llilmistir.

. Mehmet Ai~ mahalle tap!? eder. Ve ,bu sira rea~teye4e
uygundur. Kahvey~ gidec-ek bir insanin, hinayi ve teferrnatiiu
görüs' sirasi; oraya' misralarin rehberliginp,e götürülen okuyu
cunun takipedecegi sira ile yanidir.

Evvelil kapi, sonra esik... Pislik ve köhnelik itibari ile bir
birinden geri kalir taraflari yoktur.

Kapiyi açip esigi geçince, kahvenin içine girilmis olur. Içe
risi acaip bir y.erdir. Hayvanlara mi yoksa insanlara mi ait ol
dugunu kestirmek müsküldür. Zemin, va'kti ile «dösenme mal
ta» iken simdi öylesine kirlidir ki, aslini anlamak imkani kal
mamistir.

Mahalle' kahvesinindiger aksamini teskil eden tavan ve
duvarlarda a'yni sefaleti, ayni kirliligi ha!I~dir.

-J
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«Fakat 'biz onl1ara aid ne varsa elde, yazik,
Birer birer yika'rak kahve!haneler yaptik!
Bütün heyakil-i san'at yetistiren sal"'kin,
Zemin-i feyzi n'asil surezara döndü bakin!

'Ne hastaha:nesi kaiimis 'zavalli erliifin,
Ne bir ima,ret·i, bitmis elinde a,hiafin.
Kanaillairin izi yok köprüler hara'p olmus;
~ebilleri'n basi bos çesmeler serab olmus!

I~S3!hife94, satir 15-20)

Mehmet Akif, kahveye dali' umumi mülMiazalardan solU'
mefhum planindan maddi plana g~çmektedir, Okuyucuya, ma
halle kahvesini sekle ,ait iç ve dis hususiyetleri ile tanittigi bu

kisimda sair, realisttir; hatta bir 'bakima didakt~. Teferru
atla mesgü1dür.. Kahveyi, bütünü ve parçalari ile bir yapi ola •. . . j

Mehmet, Akife göre,' zamanin insanlari o temiz nesle lAyik

birer ·eviad olamadiiar. Mazinin iyi oUm, faydali olan' het es
rini birer ibir,er yiktilar. Hastahaneler., imaretler, köprüler, k •
nana, sebiller ... Hiçhiri kalmadi. O faydali ,eserlerin yerine h ii
kahvehaneler açildi.

«Slkl'ldin öyle mi! Lakin, biraz alissaneger,
Feza' kadar sana vasi gelir bu dar çem'ber.
Ne var su kahvedie bilmem ki sigmiyorsun eve?
Gel'in de bir bakalim ... buyurun iste bir kahve:»

(Sa:hife 95, satir. 3-8)

Mahalle Kahvesinin cemiyetbünyesindeki tahribati kadal',
hatta daha çok, aile nizarnma zarari vardir. «Sikildim» teram~••
ile evinde oturmaga bir türlü alisamiyan sark adami, ilk firsa,
ta kahveye gidip ,çolcu:k-çücugunu ihmal etmektedir. O kaQOf
düskün oldugu,evillin sakin havasina ettigi yer ibari bir sey
benzese, görülecek, sevilecek ·bir tarafi olsa!



Mehmet Akif, kahve .tasvirini tamamladiktan sonra kahv
esyasina geçmektedir. Mevzuumuz, Safahat'ta yapinin aldigi si
fatlar olmakla iberaber, kahvede'ki ·diger esyayi da inceliyecegiz.
Çünkü, hahsi geçen esyanin ,bir ,kismi müstakilen ele alinarni
yacak kadar kahveye bagli, bir baska ifade ile kahvenin mü
temmim unsurudur. Ötekiler de, siirdeki vasiflanni kendilillde
rinden degil kahvede bulunuslarmdan alirlar.

Mahalle kahvelerinin demirbas esyalarindan biri, «man
gal»dir. Siirdeki tavsilinde herhangi bir hususiyet yoktur. Meh
met Akifin hicvine hedef olusu, belli ki kahvede bulunmasin-
dan dolaiyidir. . .

«Dikilmis ortaya', boynundan üstü az koyu ail;
Vücudu kapkara, leylek bacakli bir manga"
Su var ki bilmiyen insan görürse birden eger
Ba.likçilin kara, saçtia'n bilmiyen heykeli der»

Mahalle kahvesinin birhususiyeti de, yalniz oturulmaga
.-:ro

mahsus olmayip kabinda yatilabilecek bir yer olarak da kulla-
nilmasidir. Karyola yerini tutmak üzere kahvede «peyke»ler
vardir. r

«Kenarda, peykelerin aU basinda bir kirli,
Tomar sürüklen.iyor, bir yatak ki besbelli:
Çekilmis üstüne yagmurlugumsu bir pirti,
Zavalimin, güveden, liyme liyme hep sirti.
KU'rur 'bir örtünün üstündeyagli bir mendil;
Ki bit tepeden inersem diyen hasir zenbil;
Onun hizasina. gelmez mi, bir döner söyle;

Sidmle ku,lpun'a,ilmi:kl.i çif'te mestliyle!
Duvarda eski ocaklar kada,I'"genisbir oyuk,

içinde camli dolap, var ya" raflarinda ne yok!»

(Sahife 95, satir 21-30)
J

100.-

Mehmet Akifin· nazarinda, mahalle kahyesi .sa:i:k.iptidad.li·'

ginin sayf,a sayfa okundugu bir kitaptir. Bu ibret verici kitabin
en orijinal yap ~klarindan biri de k~veni~ ra~~3R"indaki~sya~
dir. Camdolaptai saklanan ve me.vcudiyetlen tabii olan çay kah
ve takimlari disinda, kat kat raflara öyle seyler &iralanmi.st.ir
ki; ne münasebetle kahved~ hu1unduklarinianliyabiln.ie1ciçin
ancak :bir saiikli olmaik lazimdir. O sira sira raflarin .bir kismi
ecza dolabina benzer. Saglik kültüründen mahrum insanlarin
muhta.ç oldukça müracaat ,ettikleri tibbi levazimat ora,dadir:
Sülfrk kan almak için bes, on boynuz ve her disi agriyanin güya
derdi~e de,rman olan, aslindadisi de çeneyi de herbat eden,
kerpeten. Sonra bir baska rafta tras takimlari, ustur.alar, ~~v
lular ... Anlasiliyor ki, kahve ci hem «berber», hem «dis taibibi»
dir. Ecdadin yapip kendinden sonrakilere biraktigi haistahane
leri' zamanin ihtiyaçlarini karsiliyabilir bir seviyeye 'getirecek

. _ Hiç degilse aynen muhafaza edecek - yerde, miskin killkh
kahveler açan bir zihniyetin iMehmet Akif amansiz dü~~a~idir.
Aci bir istihza ile örülmüs su misralar, Safahat samnin en
önemli meselelerinden birinin tesrihini teskil eder:

«Biri'nci kattai sülük beslenen 'büyük kavainoz;

Onun 'yaninda' kan almaik için bes on boynuz.
i'kinci katta 'bütün kerpetenler, usturalar ...
Dem&k ki kahveci hem dis tabibi, hem perukar,
inanmedinsa degildir tereddüdün sirasi:
Uzun lakirdiya hacet ne? iste mosturasi:

Çekerken etli kemiklerle la1yrilip çened~m,
Sonunda. bir ipe,'boy boy, onar omiir, dizi'len,
Sir~r meza'ra isaret düsün ki her kandil!

Üçüncü katta durur sade ha,vlu 'bohçalairi.
Saginda. cam dolabm hücre hücre bit pazari.»

(Sahile 96, satir. i-B)

Mahalle Kahvesinde, raflarin ve raflardaki esyanin taisvi
rinden sonra sira duvarlara gelir. Kahvenin duvarlarinda yega-
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ne sÜis,eski tas basmalSi haJk hikayelerinden alinmis resimler-
mr. Mehmet Akif, Kör,6glu ile Ayvaz, Ferhat ile Sirin, Asik Ke
rem V.s. baslikli ~u tip resinilerin, telkin ve terbiye yönünden
zararli old:u,klari kanaatindedir. Saii~inin tembel tabiatina uy·
gu:ii, izahsiz harikalar alemindenhurafelerle dolu hikayelerin,
niis:kinligi te.svikten 'gayri rolü yoktur. Hayat niüc.adelesini, sö
zünde durmagiaile saadetini 'bir tarafa birakan Mahalle kah
ve,si tiryakileri; sabahtan .aksama kad.ar ya oyun oynar yahut
duvardaki resimlere bakip münakasasi v'e muhasebesini yap
malda va!kit öldürürler.

<eBedaheten kusula'n 'herze-pareler ki düsü'n,
Epey zam,an daha lazirndi herze olmak için»

(Sahife 96, satir23-24)

Mahalle kahvesi tasvirinde SOn esya gurubu, masalar ve
oyun Me!tleridir. Masa, iskambil kagidi, taivli ve dominenin tav·
sifinde de ayni pislik ifadesi sifatbr kullanilmistir.

. .
Del,ikli çekmece va,r ha! Demirbas esyaima,n, i
Yanindia 'bir de ku,laksiz tekiro.. u,nutma ~m(lln.»

. , .. (Sahife 97, satir i-2)

. Beytinden itibaren, esya yerini insan~ bi::akmaikta~ir.AA~f"

kahve ve oyunun insan karakteri ve terbiyes~e ,~:~fi manad~
ne kadar müessir oldugunu göstltrmek arzusu ile' sozu kahyede:
kilere terketmisdir.

«Otu'rmadiainiçi yag !baglaimis bodu,r ma'sanin,
Yayilmis üstü'ne birçok kagit ki, oyniyanin,
Elinde yagli mesin zannedergörü,nce adam.
Ya ta,vlanin 'kiri, kaalbil degildir anlaitarnam.
Harillavari açilmis en ort'a yerde dama;
Beyaz mi taslar'i yahut siyah mi, hiç sor,ma!
Hututu gayri muaiyyen, hududu' memleketin:
Naza,rdia haylice idima,n gerek ki far'k etsin,»
Deliklerindeki pisl,ik lebaleb olsa yine,
Bakinca 'bünlairagaiyet temiz ka,lir"domine.

(Sahife,96, satir 25-34)

Mahalle kahvesi mariiumesinde:
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'vire' 'baslarken yazdigi ilk misrada, kelimeleri okadar .u~t~likla
seçmistirki, Me,ta saskinliktan yerlerinde hopluyor' gibidirler:.

«_ Bu, kahve ... Öyle mi? Yahu! Nedir bu? Vay canina!»
.' (Sahife 270, satir 2)'

Berlin Hatiralarinda Kahve

«Safahat»ta kahveye temas 'eden baslica iki siir vardir: Bi
ri tahlile çalistiginuz «Mahalle Kahve'sI», digeri «Berlin Hat!
ralari.» Otel ve sokak bahislerinde de belirtildigi, gibi Mehm t
Akif Say;kla «Garb»in mukayesesinde, her iki medeniyet çev
resinde müsterek olanesyayiele almis; böylece hükümlerini
mücerret kalmaktan kurtarip müsahJias hale getirmek imkani
ni kazanmistir. Otel, sokak" ve nakil vasitalarinin yam sira kah.
ve de bir mukayese unsurudur. SarktCl!,sefaleti, iptidailigi ve
pisligi temsil eden bir ,esyanin Garp dünyasindaki hüviyetinl
göstermesi itibariile de ayrica önemlidir.

'«Berlin Hatiraiari» nda, garp oteli ve sokagimn tasvirinden
evv,el Sark oteli ve sokaginin anlatildigini, böylece sefaletle re
bhin ve iptidailikle ileriligin ya,n:yana seyrettirildigini görmüs
tük. Fakat kahvenin tasvirinde bahsettigimiz beraberlik yoktur.
Tavsn v~ tasvir mevzuu yalmz garp kahvesidir. Anlci.siliyorki
Mehmet Akif, eserdeki yerleri ve yazilis tarihleri farkli da ol
sa, mahalle kaihvesiri,iayni isimli siirde~uzun uzun anlattigi için
tekrarina lüzum görmemistir.

Berlin Hatiralarinda, kahve sairin gayesine uygun bir tarz
da tavsn olunmustur. «Mahalle kahvesI»nde gördügümüz tez
yif ediic sifatillrln, hiçbiri kullamlmamistir. Berlinde, kaihve
yepyeni bir kiliga- bürünmüs, taninmaz hale gelmistir.

Mehmet Akif, Berlinde gördügü her esyayi evvela ayni
müsterek: duygu ile karsilar: Hayret ve hayranlik. Kahveyi tas- i
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Tek ve iki heceli kelimelerin yan yana getirilmesi suretiy
le misrain kazandigi hareket kaabiliyeti, sairin hayranligini
okuyucuya nakledebilecek derecede kuvvetlidir. Mevzuumuzla:
dogrudan dogmya ilgili olmamakla .beraber, sairimizin ar~zda
ki kudretine tipik bir misal olmasi 'bakimindan bu m~srai isaret.
etmek iswdik.

Mehmet Akifteki hayretini1k kaynagi, kahvenin büyüklü-
güdür. Fakat, .sair sadece büyüktür demekle iktifa etmez. Oku
yucusuna bir mukayese imkaniverebilmek için, bizden de mut-
laka bir örnek alir. Hükü:rnleri müphem birakmak adeti degil-
dir.

«8iZlim Düyun-i umurniyyeden de heybetli!
Ne vair ki, öyle sevimsh deg·il 'bunun sekli.»

{Sahife 270, satir 3-4)

Kahvenin büyüklügünü 'belirtmek için «Düyun-i umumiy

ye'llin misal getirilmesi tesadüfi degildir. Bu vesile ile Meh
met Akif, memleketinin müzminlesmi.s bir yarasini ele almak,.
sonu iyi düsünülmemis çürük bir ildisadi politikanin kötü ne
ticelerini belirtmek niyetindedir. Lakin bu baliiste' uzun uzun.
konusamaz, arkadasi Ömer Lütfinin müdahalesi ile yin~ kaih-
veye döner:

, «Bu kahve öyle mi? Lakin"hakikaten hayret
Feza içinde feza... Bir harimi mJranCir,
Ki büman-i keriminde bin günes manzur!»

. (Sabife 270, satir 17-19]J
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Meyhane o kadarçok felakete saliid olmus, hanumanlarin
yikildigiill görmüstür ki; dilsiz gibi duran 'ner tasi aglamakta,
Jeryat etmektedir.

«Hurusa!n biid-i süfliyyet derunundan, kenarinda'ni
Girizan ruh-i ulviyyet hariminden,civarinda.n.

Çikar bin niile-i nevmid hiik-i ra'sedarind'an.
iner 'bin w,lmet-i -makber fe:ia-yi seb-nisal'indan.»

(Sabife 28, satir 1-4)
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MEYHANE

,«Safaihat»ta inceliyecegi~; Mehmet kkifin nasil gördü

günü, ne gibi sifartlar verdigini tahlile ça1isaca.gimizsonuncu
yapi «meyhane»dir. . ' A' ••

. Meyhane de, tipki kahve gibi, saiikin silih tarafini temsil
eder; mahiyetine uygun sifatlarla tavsif .olunur. .. .

«Safahat»ta meyhane ayni isimli siirde, ele a1i:nmistir. Siin

plani «Mahalle Kahvesi»ninki gibidir. Önce, meyha.ne bir yapi
olarak degil, cemiyet içindeki tesirleri baikimindm' incelenmek
te, içki, sarhosluk ve hayat problen:lerinin i~a~i yapilmaktadir.

Mehmet Akife göre, meynanenin gerek içinden, gerek ke
nanndan daimibir sefalet rüzgari ,esmekte, etrafina «Ruh-i ul-
viyyeti» yaklastirmamaktadir. . .
, Meyhane; insanin ümidini, saadetini mahveden, bir mezar

karanligi içine sürükliy.en yerdir:

«Ne se,lsebili ziya ka,rsimizda cusa gelen,
Ziy'a, degil, sehe,rin ruhudur tasip dokülen.
Leyale karsi o tufa:n-i fecrL görmelisi'n:
Huda' bilir, sasirirsm, donar kalir hissin!
Neden bö'bü'rleneyim, ben de öyle oldumdui
Ziyanin ölçüsü aklimda, çün'k:ü, bir mumdu.»

~SaIiife 270, satir 20-25)

Berlin Hatiralarinda kahvenin yeri bu ,kadardir. Ve daha
'Çok elektrigin kiymetine ait misralarI'a yüklüdür.
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Görülüyor ki, sarkta sefil, cani, Jmatil sifatlan ile tei;yif
.'Olunan kahve; garpte en ,seçme sifaltlara muhatap modern bir
yapi haysiyeti ka;zanmaktadir. Mehmet Akifin, ancak cami, m~
zar v'e emsali'binalara layik gördügü «Feza içinde feza», «H!
rim-i nurranur» sifat1ari~i, garbin kahvesinden bile esirge.me
mesi, teknik terakkiye istiyakini göstermesi bakimindan bilhas
-sa ilgi çekicidir.

.sairin Berlinde en çok sevip begendigi, vaitaninda olmayi
:sinin acisini duydugu teknik cihaz, elektriktir. Mahalle kahve
sinin mum isigindan baska aydinlikölçüsü bilmiyen sakinleri
ne, sarkin aydinligin ne oldugunu taniyamamis talihsiz çocuJt-

. larinaeIektrigi anlaltmken, Mehmet Akif, bir bask~ dünyanin
.heyecani dçindedir. (GözÜnün;kamas~igini, IbaSlJIllll idöndügünü
'itirafi, vataninin mahrum oldugu nimetleridüsünmenin hüznü
ile bir kat daha samimilesir.

i,
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«Gelir feryadlar ebkem duranher seng-i zarindan:
Yikl'lmis han;ümanla1r sa'nki çikmis da 'mezarindan»

(Sahife 28, satir 7-8)

Mehmet Akif, meyhmenin insam ne hallere düsürdügünü,
çalismaktan, dünYay;i. düsünmekten ialikoydugunu :söy'le ~fade
eder:

«Giren bir kerre i1adim.dir ha:ya,t-i müstearindan; i
Çikan avaredir artik cihamn. kilr-ü barindian»

Samfe28, satir 10-11>

Sarhos, mazi ile de ati ile de ilgisi kalmamis, elindeki Ka
d€hte yalmz «mel'anet sakisi»nin hayalini ,gören adamdir. Ya
sama arzusundan uzak, takatsiz, genç yasinda ölümü beklemek
tedir. Ömrünün en verimli çaginda; memleketine, ailesine, ken-'
din e bir nebze hayri dokunmadan göçüp gider.

<~Nümayan me,I'anet sakisinin çirkin cema,linde!
Ne mazi var, ne ati, bak su ayyasin hayaiiinde ...
Tutup !bir ze:hr-i' atesn·ak dest-i bi-meca,l'inde,
ZevaH ömrü 'bekler hem seba'bin ta kemalinde!»

(Sahife 28, satir 15-181

tir. Bu itibarla ayri ayri tatiHie lüzum ,görmedik.~lgili misralan
yazmakla iktifa rttik.

«Di'kildi karsima bir hain kihkli meyhane:
Basik tava'nli, k&ranhk, se,fil bir dükkan;
içinde bir masa, yahut civar tabutluktan
,Atilma çok ölü görmüs acikli bir tenesir!
Yaninda hurdesi çikmis bir eski püskü sedir.
Sa'kat, bacaksiz on onbes ihasl,rli iskemle,
Kirik dökük siseler, bir de' ç~nko tepsiyle
Bes on k&deh iki üç ·testi ... Sonra, tezgahlik

- Eden yan üstüne devrilme kirli bir sandik.
Sönük sönük yaniyor ra.fta isli bir iamba ... })

(Sallife 29, satir 1-10)

Mehnie,t Aikii, umumi olarak meyhanenin ve sarhosun tas-~~~ -.
virini yaptiktan sonra 'binanin içine girer. Bu kisimda önce; bir

bütün olarak meyhanenin maddi yapisi anlatilir; niliayet me-y
hanede'kidige.r esyamn. tasviri yapilir.

Gerek meyhanenin gerek meyhanedeki esyaninaldigi ·si
fatlar yine ~ufliyyet, bakimsizlik ve pisligi isaret eder .

.Mehmet Akif,bu -bölümde ayrica izaha müsait olmiyan, çip- ,>

lak,dogrudan dogruya esyaya taa1li1k eden sifatlar kullanmis- "
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- iii -
" "

i _ Ev : Bilhassa (~Hak:kinSeslerümde ,ehemmiyetle ele .alin
mi.stir. Istila edilmi~ topraklarin roiüemini ve sahipsizligi isaret.
eder. Istirap ve iz,mihHn belirten sitatlar almis~ir. _
.' 2 _ Hakkin seslerinde her yapi ayni mahiyettedir. Ayni sekil-
de tavsif olunur, cami bil-e <cl\!iüiGed»tir. .

E _ GERILIK VE BAKIMSIZLIK BELIRTIsI YAPIL~R.

i _Sarkta Sokak: sarkintembelligini, teknikten mahrum olu-
'sunu, pisligini isaret ed'et. Akif'in hicvine .'hed:f_olmustur. Durumu
na aykiri düsmemekle beraber, oldukça mubalaga.li sifatlar almistir.

2 _ Sarkta Otel: .Sokakla ayni durumdadir. Ayni sekilde tav-
,sif olunmustur; Sarkin geriligini anlatir.

F _ TEKNIK ÜSTÜNLÜK VE KONFOR IFADE EDEN YAPiLAR.

. i _Berlinde Sokak: Berlinhatiralarinda ele alinmistir. Akif'in
il,eri bir teknige besledigi istiy.akin i·zharina vesiledir. Avrupalinin
hayat mücadelesind·e gösterdigi sarsilmaz azmi ve iradeyi i~al'et
eder, Doga -.ile Bati arasinda bir mukayese unsurudur. Takdir ve:
ha,yranlik belirten sifatlar alir. " ..
. 2 _ Berlinde Otel: Umumiyetle sokagin musbet vasiflarina sa-
hiptir. Batinin te:rnizHgni ve konforunu ifade için bir vasitadir. Tak-
dir sifatlari alir. . .

3 - Berlinde Kahve : Otel ve sokakla ayni mahiyettedir. Ay.tli.
sekilde tavsif olunmustur.

G>- SUFLi VE ZARARLi YAPiLAR.

i __Maiialle kahvesi: Sarkiinin iradesizligiiri, te!Illibelligini,mis
kinligini isaret eder. Tahkir ve tezyif if·adesi sifatlar alir.

2 .--.J M-eyhane: Kahve gibidir. pistir. Ayni mahiy-ette sifatlar ~iir_

c _ AMME HIzMETINE AYRiLMiS YAPiLAR.

i _Medrese: Tarili içindeki rolü müsbettir. Kurulusu gayesi

f, ne uyimn bir t~zda çalisabilmistir. Takdir sifatlari alir. Zamaninl'i~_ medre~esi kifaye~izdir. vazifesiini yapamamaktadir. Durumuna uy-
gun sifatlar alir. '

2 _ 'Mektep: -Devrin medresesi gibidir. BarIZ vasfi y·etersizlik-·
tir. Tenkid ifadesi' sif.atlar almistir.

D _ YiKiLIS VE YOKSULLUK IFADE EDEN YAPiLAR.

, .

SONUÇ

B!Z bu kitapda «Mekan» unvani altinda topladigin:iiz esyay:r.
- cami, mezar, turbe, ehra:m., 'medrese, mekt,ep, 'ev, otel, sO'kak,kahve
ve .~eyhane - «Safahat» ta aldiklari sifatlar yönünden tetkik ettik.
Akif'in yapiyi nasil gördügünü, hangi his ve fikrin tesiri altinda tas
vir .v~ tivvsif ettigini ta~li!e çalistik. Son olarak, Akif'in görüs zavi-
yesiiiii esas tutmak sureti ile, yapiyi müsterek vasiflara saihip gurup- f

lara ayirmak .v~ h~r guru~un genel karakterini kisaca. kaydetmekle i
çal!smamizi bitirmis olacagiz. Bazi yap:i-1aryalmz bir guruba girdik
leri hal~e, bazilari mahiy.etleri icabi - cami -gibi- birkaç guruba bir-
den dahil olmaik mevkiindedirIer. .

A -, DINI HUSUSIYETI OLAN YAPiLAR. '

1 -:- C~:mi 5~a'bed) : Safa:hat'ta en genis ölçüde islenmis yapi
?ir. Dinl b~r gorusle ele alindigi vakit, Allahin Qirligine isarettir,imam temsil eder. Ulvi ve semavi sifatlar alir. Akif cami tas;virle
rin~e umumiye~le. realist hareket etmemistir. «Denizin kucagindan
sahile çikmis bir mCD> d-eryanin dudagina ·ebedibir tebessüm» gibi.
romantik bir ifade tarzi vardir.

2 - Mezar: Hususiy,etini maddihüviyetinden degil, manasm
dan alir. Dünyevi hayatin geçiciligini, beserin akibetini temsil eder
Tavsifinde ulvi sifatlar kulla:mlmistir. -

3 .~ Tü:be : Safahat'ta pek az islenmis bir yapidir. Degeri, me
zar gibi manasindadir. :Mahiyetine uygun sifatlar almistir.

B - TARIHi HUSUSIYETI OLAN YAPiLAR.

i - C~~i .: Tarihi bir gürüsle incel,endigi zaman, ecdadin yar'
pici kudretim ifLlJdeeder. Akit'in maziye hayran tar-afilli besler
«Eslaf»in saygi ile anilmasina vesiledir. ,San'atta asalet sembolü;
~.az.~ i~.e hal a:i:asinda b~r mukayese unsurudur. 1htisam, güzeiiik~
puyukluk ve sag~amlik gösteren sifatlar alir. .

.. 2 -. M.eza~ : Türk - Islam devletlerinin en muhtesem yillarini
gorenleri sinesinde barindirdigi, bütün zamanlarin macerasina va~'
kif oldugu i·çin taridir. Saygi ve gipta belirten: sifatlar almistir,

3 ..--:- Ehran;i .: S~~hsi.ebedllik iddialarinin sakatligina nisanedir_
Zulmun akibetini gosterir. Yikilis ifadesi sifatlar almistir.

i
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9 - Zahir GüvemiL
Mehmet Akü. H;iyati ve
Varlik Yaymevi - IstanbuL.

ll) - Emin ErisirgU
Islamci pir sairin Romani.

Hakkinda Nesrolunan EserlEAkif;Mehmet
.1 :::- Süleyman Nazif

Mehmet Akif : Sairin zati ve asari
hakkinda bazi malümat ve tetkikat
Istanbul, Amed tabevi, 1924.

'2 - Orhan Seyfi Orhon
,Mehmet Akif hayati 've eserleri

, Istanbul Cumhuriyet Matbaasi, 1937
:3 -'- Ahmet Cevat

M·e.hmet Akif hayati ve seçme siir-. i - 1938 d" it',iversi-te gençliginin ö;

ler·!. Istanbul Nümmie Basimevi .}P.E yildönürl!ü dolayisiyle nesreJ.i('. .Meh!Y. ,. i~kif'in, .kabri icin j,J,.(, •
4 - Esat Adil Müstecapoglu i : \'. ~--. -'~ .

Mehmet Akif . ~"ii:r.. : ~ ;"-"""

Istanbul, Ülkü Basimevi 1937 : ., <-:-JSct'~llij';':!\oi:kUr·t" i'C'atbaasl 1938 ( .

. 5 _ Esref Edib 2'',- ,'Sab.ili;); 'Zekeriya Sertel';'Tevfik" Fikret - Mehmet Akif :i, .. '

Mehmet Akif, hay.ati, eserleri ve 20 .gasimuharririn yazilari. Asari llmiye
Ktb. nesriyati, Istan,bul 1939. Ista."1btil Tan Mii;tbaasi 1940

3 - Esi ef, Eflib
6 - Mithat Cemal Kuntay • In1<:.ili\pkarsis.nda Akif ' Fikre

Mehmet AMf,' Semih Lütfi Ktb. 1939 Gençlik.
'7 - Hilmi Yücebas 4 _ Türk . Islam Ansiklopedisi.

Mehmet Akif. Hayati ve Eserleri maddesi. Ha·yati ve Sec.iyesi ki
.8 - Fevziye A,bdulah TanseL. Mehmet 5 - Mahmtit Kemal Inal '

Akif hayati ve eserleri. Kanaat Ki· Son Asir Türk Sairleri
tabevi - Istanbul 1945. Istanbul Orhaniye Matbaasi

Safahat ndeksi

- 112-

CAMI: 5, 6, 56, 84, 131, 132, 133, 130, 176, 183, 191, 193, 234, 23.J
288, 289, 385, 397, 398,

MEZAR : 28" 29, 33, 48, 63, 64, 65, 109, 107,:114, 166, 212, 316, .356
• 3571 397.

.....TÜRBE : 140, 151, 234, 356, 407.
EHRAM : 401, 402, 403, 404., 405.
MEDRESE - MEKTEP : 195, 196, 324, 328.

EV,~.14, 17, 38, 44, 56, 70, 73, 77, 79, 85, 95, 100, 102, 106, lll, 129.
142, 145, 164, 166, ~74, 2:i,p, 223, 235, 238, 311, 360, 362, 365

.J 381, 388.
OTEL: 264, 267.
SOKAK : 17, 55, 69, 79, 192, 266, 267, 268, 269.
KAHVE : 93, 94, 95. 96, 196, 264,269,270.
MEYiliANE : 28, 29, 239,270,301.


