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ÖZEL  SAY I

Rahmetle anılmak, ebediyyet budur amma, 
Sessiz yaşadım, kim beni nerden bilecektir!

İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Âkif her ne kadar böyle diyorsa da, 
27 Aralık 1936 tarihinde onu ebediyete uğurlayışımızın üzerinden 
geçen 85 yıla rağmen o, hâlâ milletimizin kalbinde şükran, minnet 
hisleri ve dualarla yaşamaktadır. “Allah bu millete bir daha İstiklâl 
Marşı yazdırmasın.” deyişinin üzerinden de tam bir asır geçti. İçin-
de bulunduğumuz 2021 yılı, bilindiği üzere Türk milletinin istiklal 
destanı olan İstiklâl Marşımızın yazılışının ve TBMM’de, büyük hatip 
Hamdullah Suphi Bey tarafından alkışlar eşliğinde üst üste üç defa 
okunduktan sonra da oy birliğiyle kabul edilişinin 100. yılı olarak 
kutlanmaktadır.

Artık hakkında yazılacak daha ne kaldı ki dediğimiz 2021 yılına ka-
dar Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşımızla ilgili yazılan kitap ve maka-
lelerle, hakkında yapılan tezlerin sayısı da her geçen gün artarak de-
vam etmektedir.1 Hakkında yazılanlar da göstermektedir ki, biz onu 
unutmadık, unutmayacak ve unutturmayacağız da. Zira Mehmet 
Âkif; Türk milletinin, istiklalimizin, bayrağımızın; topyekûn millî ve 
manevi değerlerimizin şahsiyetinde vücut bulmuş bir abidesidir. Her 
yıl onun hayatı, fikir ve eserleri üzerine düzenlenen çeşitli türdeki 
toplantılar hiç de azımsanmayacak sayıdadır. İstanbul’da Edirnekapı 
Şehitliği’nde bulunan kabrinde çeşitli vesilelerle yapılan ihtifallerde 
de yediden yetmişe milletimizi orada görmek mümkün olmaktadır. 

1 9 Şubat 2021 tarihinde, TRT Radyo 1’de, saat 22’de yayına başlayan haftalık, 
“Kültürel Pencere” adlı programa telefonla katılan, merkezi Ankara’da bulunan 

Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfından Mehmet Rûyan Soydan vermiş 
olduğu değerli bilgiler arasında, Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşımızla ilgili 
mektup, fotoğraf, belge, vs.nin yanında yedi yüzden fazla eseri toplayabildiğini 
belirtti.
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2020 yılındaki vefat yıldönümünde mezarı başındaki resmî ihtifale koronavi-
rüs yüzünden katılımın sınırlı sayıda tutulması yüzünden katılamadıysak da 
biz bir grup arkadaş birkaç gün sonra şehitliğe gidip onu ve yanında bulunan 
can dostları Süleyman Nazif, Babanzâde Ahmed Nâim ve Muallim Cevdet’i du-
alarımız, minnet ve şükran duygularımızla andık.

Mezarlıktaki ziyaretimizin ardından Mehmet Âkif’imizin, Fatih’te Sarıgüzel’de 
Bâlipaşa Caddesi üzerindeki doğduğu evin bulunduğu yere giderek orada da 
kısa konuşmalarımızla onu yâd ettik. Artık yerinde yükselen apartmanın du-
varına konulan bir plaketle de olsa onun hatırasını yaşatmak günümüz şart-
larında yapılabilecek bir hizmet olmuştur. Ayrıca Beyoğlu’nda İstiklâl Caddesi 
ile Acara Sokağı’nın kesiştiği noktada 303-305 kapı numaralı Mısır Apartmanı 
da Mehmet Âkif’imizden bir hatıra taşıdığı için onun da duvarına bir plaket 
çakılmıştır. Mısırlı Abbas Halim Paşa tarafından kışlık konak olarak yaptırılan 
Mısır Apartmanı’nın bir dairesi Âkif’imizin Mısır’dan dönüşünden vefatına 
kadar kaldığı son mekân olmuştur. Elbette Avrupa ülkelerinin sahip oldukları 
şahsiyetlere ve onlara ait her türlü taşınır-taşınmaz değerlere verdikleri öne-
mi ülkemizde de görmeyi hayal ediyorsak da; devrimizin maddeci, ihtiyaçlar 
karşısında israf ve tüketim ekonomisine yenik düşmüş insanından bunu bek-
lemek pek de mümkün görünmemektedir.

Uzun yıllar Âkif’in ailesinden hiç kimseden haberdar değildik. Ancak son üç 
beş yıl içinde milletimiz, onun en küçük kızı Suad Hanım’dan torunu olan 
Selma Argon Ersoy Hanımefendi’yi tanıma imkânına kavuştu. İstanbul’da 
kültür merkezlerindeki toplantılarda kendisini tanıyıp dinleme imkânı da 
bulduğumuz için çok mutluyuz. Dedesine yaraşır bir hanımefendiliği, müte-
vazı şahsiyeti; tatlı, samimi ve sıcak üslup ve konuşmalarıyla kendisinden çok 
istifade ettiğimiz Selma Hanım, o bitip tükenmek bilmez enerjisiyle, sadece 
Türkiye’mizde değil, yurtdışında da çeşitli ülke ve şehirlerde düzenlenen top-
lantılarda büyük bir aşk, şevk ve heyecanla sevgili rahmetli dedesini, dedemizi, 
millî şairimizi anlatmaya devam etmektedir.

Bugüne kadar Mehmet Âkif hakkında çok okudum, çok dinledim ama az yaz-
dım. Yıllar içinde bir kaç yazı kaleme almıştım. Bütün sayılarını tarama im-
kânı bulduğum Yedigün dergisinin muhtelif sayılarında neşredilmiş olan altı 
yazıdan da bahsederek, millî şairimiz Mehmet Âkif için Türk Dili dergimizin 
bir vefa örneği olarak hazırlamış olduğu bu özel sayıya küçük de olsa bir katkı-
da bulunmak istedim.

Yedigün’deki yazıların ilki, 1 Temmuz 1936 tarihli 173. sayısındaki, Kandemir 
imzasıyla yayınlanan, Şişli Sıhhat Yurdu’nda tedavi görmekte olan Mehmet 
Âkif’le yapılan röportajdır.2 Âkif, on bir yıllık bir vatan hasretinin ardından 
16 Haziran 1936’da hasta olarak yurda dönmüştür. Söyledikleri onun vatan 
sevgisini ortaya koymaktadır. Âkif’in durumu hiç de iyi değildir. Hâlsizdir, 

2 Kandemir, Yedigün, S 173, 1 Temmuz 1936, s. 6-8.
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bitkindir ve epeyce de zayıflamıştır. Beslenmeye her zamankinden çok ihtiyaç 
duyduğu sırada maalesef iştahsızdır. “ ... bembeyaz bir has tane odasının, bembe-
yaz bir yatağında solgun, mecalsiz ve bitap” yatan Âkif’in, “Ak kıllarının çerçeve-
lediği sapsarı yüze, gevşemiş, sarkmış çizgilere, yorgun ve dalgın gözlere ...” bakan 
yazar Kandemir, durumun vahametinin farkındadır. 

Kandemir’in, bizi özlediniz mi üstad?, sorusuna Âkif’in cevabı özlemden de öte 
duyguların ifadesi gibidir sanki:

— Mısır’dan üç gecede geldim... Bu üç gece, otuz asır kadar uzun sür dü... Orada on 
bir yıl kaldım... Fakat bir an oldu ki, on bir gün daha kalsaydım, çıldırırdım...

Ve devam ediyor Âkif:

— Cennet gibi yurdumdayım ya... Çok şükür. Karaciğerim, dalağım şişmiş... geldik, 
yattık buraya. Müşâhede altına aldılar, bakalım ne olacak?.

Kandemir, geçen mücadele dolu yılları hatırlatınca da, Âkif şunları söylüyor:

   ― İstanbul’dan, mücahede aleyhine fetva çıktığı gün ayrıl mıştım. ... kâh öküz ara-
balariyle, kâh beygirlerle Lefke’ye geldik, ve trenle Ankara’ya ulaştık... Ankara... 
Yarabbi ne heyecanlı, helecanlı günler geçirmiştik... Hele Bursa’nın düştüğü gün.. 
Ya Sakarya günleri... Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla ye’se düşme-
dik. Zaten başka türlü ça lışılabilir miydi? Ne topumuz vardı, ne tüfeğimiz... Fakat 
imanımız büyüktü.

İstiklâl Marşı’nı nasıl yazdınız?, diye soruyor sonra Kandemir. Âkif, yavaşça ya-
tağında doğruluyor, yas tıklara yaslanıyor, sesi birden canlanı yor:

— Doğacaktır, sana vadettiği gün ler hakkın!..

Bu, ümitle, imanla yazılır. O zama nı düşünün., imanım olmasaydı yazabi lir miy-
dim. Zaten ben, başka türlü dü şünüp, başka türlü yazanlardan deği lim. Bu, elim-
den gelmez. içimde ne varsa, bütün duygularım yazılarımdadır... Şu var ki, İstiklâl 
Marşının şiir olmak üzere bir kıymeti yoktur, Ancak tarihî bir değeri vardır.

Röportaj devam ediyor... Kandemir soruyor, Âkif anlatıyor:

— Ya büyük zafer üstadım... O anda ne duydunuz?

Kalbi durmuş gibi sarsılıyor, sonra bir anda yeniden canlanmış gibi, nereden geldi-
ği bilinmez bir ışıkla gözleri nin içi gülerek;

— Ah... Diyor:

Ve bir lâhza bırakıyor kendini bu eşsiz sevincin koynuna.., dalıyor.

Ve, sesinin ta içten dudaklarına dö külüşünü seziyorum:

— Allahım ne muazzam zaferdi o!.. Ortalık hercü merç oldu... Beş al tı saat içinde 
bir başka dünya doğdu..

Tekrar gözlerini yumuyor:
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— Ve biz, mest olduk!...

— O zaman birşey yazmadınız mı?

— Artık benim ne düşünecek, ne duyacak, ne yazacak, hattâ ne yaşıyacak takatim 
kalmıştı... Bizim dilimiz tutulmuştu. Ordu, bizzat yazıyordu.

Daha sonra, kendisine zevklerini soran Kandemir’in yüzüne, bütün ömrü ça-
lışmakla, mücadelelerle, okuyup yazmakla geçmiş; ‘zevk’ di ye dünyada bir şey 
var mı der gibi bakan Âkif’in hafifçe gülümseyerek verdiği cevap da hayli ibret 
vericidir:

— Zevk mi?.. Benim zevklerim mi?... Eğer sevdiği eserleri okumak, hoşlandığı mev-
zuları yazmak için uğ raşmak, nihayet düşünmek, yapyalnız, bir köşeye çekilerek, 
sessiz sadasız dü şünmek bir zevkse... Eh benim de zevk lerim var demektir.

Röportaj; Âkif’in, Mısır’dayken güneşli bir havada, kumlara upuzun vuran göl-
gesiyle çekilmiş fotoğrafının altına yazdığı şiirle son bulur:

Hepsi göçmüş, hani yoldaşlarının hiç biri yok

Sen mi kaldın yalnız, kafileden böyle uzak

Postu sermekse meramın yola, serdirmezler

Hadi, gölgenle beraber silinip gitmene bak.

Âkif’in vefatından önce Yedigün’de çıkan ikinci yazı Faruk Nafiz’e aittir.3 Der-
ginin 8 Temmuz 1936 tarihli 174. sayısında çıkan bu yazısında Faruk Nafiz, 
onun, “son şiirimizin hakikî üstatlarından biri, belki de birincisi” olduğunu belir-
terek, Âkif’in portresini şu tek bir cümlede çizmiştir:

“Mehmet Âkif, yalnız adı ile, yalnız şiiri ile değil, insanlığa göz yaşartacak kadar 
yüksek olan emsalsiz şahsiyeti ile her zaman gönlümüzün baş sedirinde bağdaş 
kurmuştu.”

İyi bir şair olmasının yanı sıra bir edebiyatçı olmanın gücüyle de Mehmet 
Âkif’i kısa yazısında mükemmel ifadelerle anlatan Faruk Nafiz, onun şiirleriy-
le yaptığı işin şairlikten de üstün bir kahramanlık olduğunu dile getirir:

Mehmet Âkif’in yedi ciltlik Safaha t’ını okuyanlar, feragatin, gayrendişliğin ve hu-
susî bir görüşle ahlâkın ne demek olduğunu bir bakışta anlarlar: Bu yedi cildi dol-
duran şiirlerden he men hiç biri şahsî teessürünün ifadesi de ğildir! Otuz seneden 
fazla sanatla uğ raşan, heyecandan heyecana geçen ve nihayet bütün tenkitlerin 
üstünde bir şâir olan Mehmet Âkif’in şiirlerinde, şahsî teessürü yadetmemesi, se-
sini yal nız cemiyetin âhengine uydurması ve herkesi doğru bildiği yola sevketmek 
istemesi, şâirlikten de üstün, bir kah ramanlıktır.

Türk edebiyatının müstesna öğretmen, şair ve yazarlarından olan Faruk Na-
fiz’in şairane ifadelerle kaleme aldığı bu güzel yazı da bize Âkif’i, çerçeveleti-

3  Faruk Nafiz Çamlıbel, “Mehmed Âkif”, Yedigün, S 174, 8 Temmuz 1936, s.17.
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lip duvara asılacak değerde anlatmaktadır!.. Faruk Nafiz, Âkif’i yalnız Namık 
Kemal’le mukayese edebilmekte ve Namık Kemal’in hayatından sirayet eden 
kudret dolayısıyla hayatının eserinden kuvvetli olduğunu belirtirken Mehmet 
Âkif’te ise, eser ve hayatın, aynı metin adımlarla yan yana gittiğini söylemek-
tedir.

Faruk Nafiz’in, bizim görebildiğimiz Mehmet Âkif’le ilgili ikinci yazısı Âkif’in 
vefatından sonra kaleme alınmıştır.4 Çamlıbel’in bu yazısı, Yedigün’ün 20 Bi-
rinci Teşrin 1941 tarihli 450. sayısında “Nasıl Tanıdım” başlığı altındaki seri-
de yayınlanmıştır. Faruk Nafiz burada da onu ilk kez nerede ve nasıl tanıdığını 
anlatmaktadır. 

Faruk Nafiz, bu güzel yazısında, yeni tanıştığımız kişilerin bizde bıraktığı in-
tibaların zaman içindeki değişikliğine vurgu yaptıktan sonra Âkif’le ilgili de-
ğerlendirmesini şu cümlelerle dile getirir:

Onda, bütün esrarını bir anda karşısındakine bağışlayacak kadar cömertlik yoktu. 
Mehmet Âkif, ruhunun göz kamaştıracak definelerini, zaman ilerledikçe ifşa eden 
bir hususiyetti, İlk görüştüğü adama hazînesinden zerre vermeyen Âkif, son konuş-
masında, âdeta:

— Al, hepsini götür!

diyecek kadar açık ve civanmertti. Bu yüzden Mehmet Âkif, ilk tanışmada, en az 
anlaşılan nadir adamlardan biri idi.

Bu yazı, “Mehmet Âkif’in sırf şapkaya karşı olduğu ve onu giymemek için Mısır’a 
kaçtığı” yönündeki yazılıp söylenenlere bir açıklık getirmesi bakımından da 
büyük önem taşımaktadır.

Bir yaz günü, Faruk Nafiz, Kadıköy’de Hale Sineması üstünde, Şark Musiki 
Cemiyetinin bir provasına davet edilmiştir. Musiki cemiyetinin reisi Ali Rifat, 
Mehmet Âkif’in, “Bülbül” ve Süleyman Nazif’in, “Daüssıla” şiirlerini beste-
lemiştir ve yakında da besteler halka takdim edilecektir. Davetliler arasında 
Mehmet Âkif’le birlikte Süleyman Nazif de bulunmaktadır.

Eserlerin icrasından sonra Süleyman Nazif’le Mehmet Âkif arasında o günle-
rin mühim tartışma konusu olan şapka giyilip giyilmemesi hususundaki ko-
nuşmaya şahit olan Çamlıbel, Âkif’in, “Serpuş değiştirmek bence mühim mese-
le değildir... şapka da, kalpak da müsavi. Elverir ki kafaları değiştirmeli... Bunu 
yapabiliyor muyuz? Mesele burada!..” dediğini naklettiği yazısında olayı şöyle 
anlatır:

Cumhuriyetin ilân edilmiş olduğu, fakat henüz kalpakla fesin baştan atılmadığı 
zamanlardı. Âkif’le Nazif’in samimî sohbetine biraz hayretle bakıyordum. Zira, o 
sırada, İskilipli Atıf Hoca ile Süleyman Nazif arasında şiddetli bir münakaşa geçi-

4 Faruk Nafiz Çamlıbel, “Mehmed Âkif-Nasıl Tanıdım”, Yedigün, Sene: 9, C 18, S 450, Birinci 
teşrin 1941, s. 9, 20.
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yordu. Gündelik gazete sütunlarında mühim bir yer alan bu münakaşanın mevzuu 
da şu idi: “Şapka giymeli miyiz? Giymemeli miyiz?”

Süleyman Nazif, bizde şapka giyilebileceğini, aklî ve naklî delillerle Atıf Hocaya ka-
bul ettirmeye çalışıyor, İskilipli de Nuh diyor, peygamber demiyordu. Şimdi şapka 
giyilmesinde ısrar eden Nazif’le Hocanın fikrinde olması lâzım gelen Âkif, bir kon-
ser provasında, yan yana bulunuyordu (...) Süleyman Nazif ona mevzu bulmakta 
güçlük çekmedi:

— İskilipli Atıf Hoca ile aramızda geçen münakaşaya ne buyurulur?

Sual mühimdi: Mehmet Âkif’ten şapka hakkında fetva soruluyor demekti. Dikkat 
kesildik. Fakat içimizde bu mesele ile en az alâkalı Mehmet Âkif göründü:

— Ne münakaşası bu?

— Şapka münakaşası... Ben serpuşu değiştirmeli diyorum, o da değiştirmemekte 
ısrar ediyor.

Büyük şâir hatırlar gibi oldu:

— Evet, evet... Buna dair birkaç makale okumuştum!

Süleyman Nazif, Mehmet Âkif’in fikrine hususî bir kıymet verdiği için olacak, su-
alin üstünde durdu:

— Siz ne düşünüyorsunuz?

Safahat şâirinin cevap vermekte zerre kadar tereddüt etmediğini gördüm:

— Serpuş değiştirmek bence mühim mesele değildir... Şapka da, kalpak da müsavi.

Biraz durdu, sonra ilâve etti:

— Elverir ki, kafaları değiştirmeli... Bunu yapabiliyor muyuz? Mesele burada!

Bahis kapandı.

O günden sonra, Mehmet Âkif’in şapka giymemek için son yıllarını Mısır’da geçir-
diğini söyledikleri zaman, hep bu sahneyi hatırladım.

Mehmet Âkif’le ilgili Yedigün’de çıkmış olan diğer üç yazı da onun vefatının 
hemen ardından yayınlanmıştır. Bu yazılardan biri, kültürümüze başta, Meş-
hur Adamlar olmak üzere daha birçok eser kazandırmış olan eğitimci yazar 
ve şairlerinden İbrahim Alâettin Gövsa’ya aittir.5 Yedigün’de sürekli ve çeşitli 
konularda yazan kalemlerden bir de odur. Gövsa, derginin, 200. sayısında ya-
yınlanan bu bir sayfalık yazısında, çarpıcı cümlelerle Âkif’i hiç tanımayanlara 
bile çok mükemmel şekilde anlatmıştır.

Yazısında; Âkif’in mezarına kadar eller üstünde taşındığını söyleyen ve ok-
şanmaya en ziyade muh taç olduğu son günlerinde unutulan, hatta bazı yılışık 

5 İbrahim Alâettin Gövsa, “Âkif Öldü”, Yedigün, Sene: 4, C 8,  S 200, s.13, 30 İkinci kânun 
1936, Çarşamba.
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ağızlarda inkâr edilen Âkif için, gençliğin ve münevver kitlenin bu kadirşinas-
lığını takdirle anan Gövsa, onun vefatından duyduğu derin acısını şu satırlarla 
dile getirmiştir: 

Çanakkale’nin, Âkif’in yüksek ilhamından doğan muhteşem destanının ebedî akis-
leri hâlâ kulağımızda çınlıyor, İstiklâl Marşı, mübarek vatan şehitlerinin aziz bir 
hatırası gibi bugün gönüllerimizdedir. Bu destan ve bu vatan şâirini kaybetmekle, 
hem de unutarak kaybetmekle duyduğumuz acı hiç bir zaman dindirilemiyecektir.

Âkif’in, Halkalı’da okurken her hafta mektepten Sarıgüzel’deki evine yürüye-
rek gidip gelişiyle mektepliler tarafından onun tabutunun eller üstünde Be-
yazıt’tan Edirnekapı’ya kadar taşınmasını şu iki unutulmuş kelimeyle ifade 
etmiştir. “o iptidaya bu intiha, doğrusu pek yakıştı.”6

İbrahim Alâettin Gövsa anlatmaya devam ediyor:

Ben onu 1906 da, yani otuz sene evvel tanımıştım. Sultanahmet’teki Orman Ne-
zareti’nden Fatih’teki evine akşam sabah hızlı hızlı yürürdü. Boraların savurduğu 
karla siyah sakalı savrulup beyazlanırken bile şemsiye ve palto gibi şeyler kullan-
mazdı. Nadiren kolunda lâzım olunca kullanılmak üzere bir pardesü bulunduğu-
nu ancak farkederdiniz. İnsan, Diyojen’in tası gibi onu da kaldırıp atacağını zan-
nederdi. Tramvaya, yahut arabaya tenezzül ettiğini hiç görmemiştim. Tabutu da 
yanı başında boş yürüyen belediye arabasına tenezzül etmiyor gibi idi...

Gövsa, Mehmet Âkif’in yetişmesinin gençlere bir örnek olarak anlatılmaya 
layık olduğunu belirttikten sonra, onun bünyesinin de ruhunun da hayatın 
güçlükleriyle ve yoksulluklarıyla çarpışarak mukavemet ve kudret kazandığı 
gerçeğinin altını çizerek şu önemli tespitte bulunmuştur:

Herhalde irfanı ve ruhu, bünyesinden fazla pehlivan olan Mehmet Âkif spor genç-
liğine ibret olacak bir timsaldi. Ölümünden birkaç ay evvel o amansız hastalığın 
elinde, bir kale harabesi gibi yıkılmış: 

Bana çok görme ilâhi bir avuç toprağını! 

deyişinde bile kendine mahsus bir ruh metaneti vardır. Hangi şâir bu kadar pürüz-
süz ve kuvvetli bir dille ölüm temennisinde bulunabildi?

Gövsa’nın bu tekrar tekrar okunası yazısında Âkif’e dair tespitlerinin arasın-
dan şunları da öne çıkarmak istiyorum:

Âkif, fikirlerinden, hislerinden kıyafetine ve itiyatlarına kadar her noktadan gayet 
tabiî, bilhassa son derece samimî bir memleket adamı idi.

O, rüzgâr gibi, dalga gibi, küllî kudretlerdendir, sizi mutlaka sürükler.

Türk halk dilini onun kadar munis ve tabiî kullanan olmadığı gibi, Türk halkının 
gönlünü onun derecesinde doğrulukla ve samimiyetle intak eden bir şâirimiz yetiş-

6 İptidâ: Başlangıç. İntihâ: Son
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memiştir, öyle sanıyorum ki ‘Safahat’ şark ufuklarında akisleri asırlarca dalgalan-
maya namzet bir şaheser olarak kalacaktır.

Mehmet Âkif’imizi toprağa verişimizin üzerinden yıllar geçti. Ancak mezar-
lıklarımızın bakımsızlığı üzerine yazılıp çizilenler de hepten yok olmadı. Ma-
alesef başta tarihî mezarlıklarımızın zaman zaman bakımsızlık ve ilgisizlik 
yüzünden yıllar içindeki tahribatı, tarihî mezar taşlarımızın kırılıp yok edil-
mesi, milletimizin birer tapu senetleri olan o mübarek vatan toprakları adına 
yüreklerimizi dağlamaktadır.

İbrahim Alâettin Gövsa yazısını belki de gözyaşlarıyla okuyacağınız şu acı sa-
tırlarla bitirmekte ve insana “Bu kadarı da olmaz artık!” dedirtmektedir. Göv-
sa’nın, o zaman için “çöplük” ifadesini kullandığı yerler şükürler olsun ki 
bugün bakımlı ve temiz bir durumdadır. Aziz milletimiz, Mehmet Âkif’imize 
bütün varlığıyla sahip çıkmıştır ve onunkiyle birlikte yanındaki dostlarının 
kabirleri de son derece bakımlı olup birer gül bahçesini andırmaktadır. Ayrıca 
yıllar sonra İstanbul’a getirilen “metrobüs” toplu taşıma sisteminin Edirnekapı 
durağının, Âkif’imizin kabrinin on beş metre kadar yakınında olması da ona 
ve arkadaşlarına olan ziyaretleri bugüne dek hiç olmadığı kadar arttırmıştır. 
Ancak yine de aşağıdaki paragrafı ibret almak için birlikte okuyalım:

Pazartesi günü Âkif’i Edirnekapısı’ndaki harabeye, götürdüğümüz zaman mem-
leketin bu kadar kıymetli insanını yurdun, bu derece kötü bir yerine bırakmakta-
ki acılığı derin derin hissettim. Mezarlığın ümranı ölülerden ziyade yaşıyanların 
teselli ve itminanı için değil midir? Sekiz sene evvel Süleyman Nazif’i ayni çöplü-
ğün biraz ötedeki köşesine bırakmıştık. O zamandanberi kanunlar yapıldı, bele-
diyelerde ayrıca daireler kuruldu. Fakat kabristanlar Âkif’in, ‘Utandım ağlıyarak, 
ağladım utanmıyarak’ mısraını tekrar ettirecek derecede elim olmaktan kurtula-
madı. Ne yazık ki sevdiklerimizi sonunda mezbelelere atmaktan hâlâ haya ve isyan 
duymuyoruz diye büyük bir ıztırap altında eziliyordum. Birdenbire yüzlerce gencin 
bir ağızdan okudukları İstiklâl Marşıyla doğruldum. Yaşaran gözlerim, ruhumun 
paslarını biraz yıkadı. Âkif’in büyük matemini mezarlığa gelirken de, oradan ayrı-
lırken de gençler teselli etmiş oldular.

Yedigün’ün 13 İkinci Kanun 1937 tarihli 201. sayısında bir yazısı çıkan Edirne 
Mebusu Şeref Aykut da, Âkif’in Edirne’deki gençlik yıllarına ait çok kıymetli 
bilgiler verir.7 1893 yılında Mehmet Âkif’in Edirne vilayeti baytarı olduğunu 
ifade eden Şeref Aykut, Âkif’in Edirne’deki hayatını, “taşkın, coşkun geçen genç-
lik çağı” olarak vasıflandırır. Âkif orada, Edirne tarihini yazmış olan Bâdî, Ömer 
Seyri, Hulki, Âşık Sadaî gibi isimlerle de tanışarak onlarla dost olur. O günlerde 
20’li yaşlarını sürmekte olan Âkif, Şeref Bey’in beygiriyle bütün vilayeti köy 
köy gezerek, “Türk köylerinden topladığı destanları, içli ve duygulu gönüllerden 
taşırarak anlatmaktadır.” Kırk beş yıl süren bir arkadaşlığa rağmen, bildiğimiz 

7 Şeref Aykut, “Mehmet Âkif Edirne’de”, Yedigün, Sene: 4, C 8, 13 İkinci Kanun 1937, s. 12.
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kadarıyla Şeref Aykut’un, Mehmet Âkif’le ilgili bir eser kaleme almamış olma-
sı her bakımdan büyük bir kayıp ve üzüntü kaynağıdır.

Âkif’le Edirne’de arkadaşlık ettikten sonra l896’da ayrılmışlar, Meşrutiyet’te 
buluşmalarının ardından “en son Millî Mücadelede, büyük Millet Meclisinde bu 
karşılıklı muhabbetle uzun ve masum bir mazinin hikâyelerini” söyleşmişlerdir.

Şeref Aykut, dergideki yazısında, fâniler arasından tertemiz eteklerini toplayıp 
giden; Çanakkaleyi, istiklâl destanını yaratan kırk beş yıllık arkadaşının aziz ha-
tıralarını anarken, lâyemût Türkün büyük adını yaşatmaya and içen Türk gençli-
ğine, cumhuriyet çocuklarına karşı ihtiyar gönlünde uyanan minnet ve şükranı da 
bildirmek istediğini belirtmiştir.

Mehmet Âkif’le ilgili Yedigün’de yayınlanmış yazıların sonuncusu Falih Rıfkı 
imzasını taşımaktadır.8 20 İkinci Kanun 1937 tarihli 202. nüshada, “Musâ-
habe-Şâir Mehmet Âkif” başlığı altında neşredilen yazı daha çok Âkif’in inanç 
ve fikir cephesiyle ilgilidir. Falih Rıfkı, Âkif’in fikirlerinin hepsine katılmasa 
da onu takdir ettiğini söyleyerek, onun da şerefli ve müstakil bir millet gör-
me inancına sahip olduğunu belirtir. Falih Rıfkı, Âkif’le ilk kez 1911 yılında 
Zeynep Hanım Konağı’ndaki Darülfünun Edebiyat Şubesinde karşılaşır. Âkif 
onun hocasıdır. 

Falih Rıfkı; “Şâir Âkif’e Arnavut damgasını vurmak isteyenlere bakmayınız.” de-
dikten sonra, onun bir Müslüman milliyetperveri olduğu gerçeğine temas 
ederek, Âkif’in vatanperverliğinin, müslümanlık âlemi genişliğinde olduğu ger-
çeğinin altını çizer. Ziya Gökalp’ın Turancılığı, onda İslamcılıkla yer değiştir-
mektedir. “Babayanî, yapmacıksız” bulduğu hocası Âkif için şu tespitlerde bu-
lunmuştur:

Âkif’i okuduğum vakit, Namık Kernal’in meşhur kasidesini, Tevfik Fikret’in Balık-
çılar’ını, veya Hasan’ın Gaza’sını, Muallim Naci’nin Bedir Gazvesi’ni, yahut Bir 
muhacir Çocuğunun Feryadı’nı hatırlarım. Âkif, hakikatte, Naci gibi lisancı, Fik-
ret gibi nazımcı ve Namık Kemal gibi, eski tâbiri ile, Hamasî idi. Fakat medresenin 
şâiri idi.

Falih Rıfkı, Âkif’in, “elinde şapkasıyla, başı açık vaziyette rıhtıma gelip bir vapur-
la esir ve Müslüman Mısır’a gittiğini” belirtirken, onun bu davranışını “şüphesiz 
bütün inkılâplarımızın ve Şark tarihinde ilk defa kurmuş olduğumuz bütün hür-
riyetlerin, lâyisizmin, tefekkür ve vicdan hürriyetinin aleyhinde idi.” yorumuyla 
izah etmiştir.

Falih Rıfkı yazısının sonunda, Âkif’in, “nihayet, başında şapkası, fakat karaci-
ğerinde kanserle Türkiye’ye döndü”ğünü belirterek; “Âkif, şerefli ve müstakil bir 
millet olmamız için fikirlerinin zaferini istiyordu. Hâlbuki şerefli ve müstakil bir 
millet olmamızı, bizim fikirlerimizin zaferi temin etmiştir.” demektedir. Falih 
Rıfkı bu yazısında; Âkif’e karşı olan hislerini asla ona karşı düşmanca bir tavır 

8 Falih Rıfkı Atay, “Musâhabe-Şâir Mehmet Âkif”, Yedigün, S 202, 20 İkinci Kanun 1937, s. 4.
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takınmadan, onun özellikle inkılâplar konusunda yeni Türkiye’nin oluşturul-
ması yolunda yanlarında yer almamasından dolayı duygu ve düşüncelerini 
sitemkârane bir şekilde Falih Rıfkı’nın yazısından aldığımız Âkif hakkındaki 
kanaatlerinin ifadesi olan son cümleleri de birlikte okuyalım:

Birçok fikirlerde birleşemediğimiz Âkif’in, bizden asla ayrılmıyan tarafı, şerefli ve 
müstakil bir millet görmek olmak davası idi. Âkif, kara softaların binbirinde gör-
düğümüz zilletlerin hepsinden uzak kalmıştır. Bizim fikirlerimize düşmanlığı, onu, 
asla, vatan aykırı bir politika içine sürüklememiştir.

Âkif, şerefli ve müstakil bir millet olmamız için, fikirlerinin zaferini istiyordu. Hâl-
buki şerefli ve müstakil bir millet olmamızı, bizim fikirlerimizin zaferi temin et-
miştir.

Âkif millî marş güftesinde hayal ettiği istiklâl Türkiye’sinin topraklarında yatıyor, 
inandığı Allah’tan, bu Türkiye’nin mesut ve kuvvetli kalmasından başka hiç bir 
şey dilemiyerek ölmüştür.

Mehmet Âkif’in Kur’anı Kerim Meali’nin 100 Yıllık Hikâyesi

Bilindiği üzere yıllarca merak konusu olan ve hakkında birçok şey yazılmış ve 
söylenmiş bulunan Mehmet Âkif’in Kur’an tercümesi/mealinin akıbeti ile ilgi-
li olarak son yıllardaki gelişmelerle birlikte din âlimlerimizin üzerinde yapmış 
oldukları çalışmalar neticesinde Mehmet Âkif’e ait olduğu kanaati kesinleş-
tikten sonra basılan meşhur meal/tercümenin tamamı değilse de üçte birlik 
bölümü artık kesin olarak kültürümüze kazandırılmış bulunmaktadır.

Uzun yıllar Mısır’da yaşayan ve tahsilini orada tamamlarken de Yozgatlı İhsan 
Efendi’nin ders ve sohbetlerine katılan kıymetli âlimlerimizden Mustafa Run-
yun, Âkif’in mealinden meçhul bir şahıs tarafından latinize edilerek daktilo-
ya çekilen metinleri yıllarca saklamıştır. 1988 yılında babasının vefatından 
sonra oğlu Ali Yahya Bey, elindeki dosyayı Prof. Dr. Recep Şentürk’e vermiştir. 
Ancak Recep Bey, çeşitli endişelerle bu metni hiç kimseyle paylaşmamış an-
cak kendisinden sonra bu metnin de kaybolma vebali yüzünden durumu bazı 
hocalarla enine boyuna değerlendirdikten, birlikte metin üzerinde çalıştıktan 
sonra yayınlamaya karar vermişlerdir.

1956-1957 yılları arasında orijinal mealden kimliği tespit edilemeyen bir şa-
hıs tarafından daktilo edilen metin, Kur’an-ı Kerim’in başından “Tevbe Suresi”-
nin sonuna kadarki bölümün mealini kapsamaktadır. Merhum Âkif’in meali; 
başta Recep Şentürk, Asım Cüneyd Köksal, M. Ertuğrul Düzdağ, Hayreddin Ka-
raman, Raşit Küçük ve Dücane Cündioğlu hocalar olmak üzere birçok değerli 
şahsın da titiz çalışmaları ve gayretleriyle gün yüzüne çıkarılmıştır.9 

Ben şimdi sizleri yıllar öncesine, mealle ilgili çalışmaların başladığı yıllara gö-
türmek istiyorum.

9 http://www.mehmetakifvakfi.org.tr/
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Âkif, Kur’an-ı Kerim’in Mealini Hazırlama Görevini Kabul Ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an’ın tercümesi işini Mehmet Âkif’e vermek ister 
ancak Âkif önce bu teklifi kabul etmez. Fakat bu iş için kendisine vazifeli ola-
rak gelen Aksekili Ahmet Hamdi Bey’in ısrarı ve Âkif’in sevip saydığı dostları-
nı araya koyması sonunda, adına “meal” denmesi ve Elmalılı’nın tefsiri ile bir 
arada basılması şartıyla teklifi kabul eder. Kendisine bin lira ödeme yapılarak 
bir anlaşma imzalanır. 

Mehmet Âkif, 1926 yılında başladığı çalışmasını 1929 yılının sonunda bitirir. 
1932’de Mısır’a giden Eşref Edip, söz konusu meali okumuş ve çok beğenmiştir. 
Onun bu meali İstanbul’a getirip bastırtma teklifini Âkif, üzerinde çalışılması 
gereken yerler olduğunu belirterek kabul etmez.

O yıllarda Türkiye’de, namazlarda Kur’an’ın Arapça aslının yerine Türkçesi-
nin/tercümesinin okutulacağına dair düşünce ve şayialar yüzünden Âkif, Di-
yanetle yaptığı anlaşmadan 1932 yılında vazgeçer. Fakat Âkif’in aldığı avansı 
ödeyecek parası yoktur, zira o parayı Sebilürreşad’ı çıkarmak üzere Eşref Edip 
Bey’e vermiştir. Rivayete göre o para Elmalılı Hamdi Efendi tarafından öden-
miştir.

Mehmet Âkif gibi verdiği sözlere sadık bir şahsiyeti, imzalamış olduğu muka-
veleyi feshetmeye mecbur eden sebebi yine kendi ifadesinden açıkça öğreni-
yoruz:

Tercüme güzel oldu, hatta umduğumdan daha iyi. Lâkin onu verirsem, namazda 
okutmaya kalkacaklar. Ben o vakit, Allah’ımın huzuruna çıkamam ve peygambe-
rimin yüzüne bakamam.

Mehmet Âkif, 1936’da hastalanır ve yurda dönerken, hazırladığı Kur’an mea-
lini, dostlarından müderris İhsan Efendi’ye bırakır. İhsan Efendi’den, kendisi 
dönemezse bu çalışmayı yakmasını ister. İhsan Efendi; Türk bilim tarihi pro-
fesörü, akademisyen, diplomat, siyasetçi ve yazar olan Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nun babasıdır.

Âkif, Şişli Sıhhat Yurdunda yatarken, kendisine hatırı sayılır kişiler gönderile-
rek hazırladığı meal elde edilmeye çalışılırsa da herhangi bir netice elde edile-
mez. Daha sonraki yıllarda bu meal/tercümenin bir kısmının bazı şahısların 
elinde bulunduğuna dair çeşitli iddialar öne sürülmüştür.

1992 yılında, 10 ciltlik Mehmet Âkif külliyatını yayınlayan Hikmet Neşriya-
tın sahibi İsmail Hakkı Şengüler, Mısır’daki öğrencilik yıllarında şahit olduğu 
Mehmet Âkif’in Kur’an Meali’nin yakılması hadisesine dair yıllarca sakladığı 
sırrını gördüğü lüzum üzerine açıklamıştı. Yıllar önce Mısır’da Âkif’in Kur’an 
mealini nasıl yaktıklarını bütün teferruatıyla hazırladığı külliyatın 10. cildin-
de yazan rahmetli İsmail Hakkı Şengüler’i, eserinin yayınlanması ve Mehmet 
Âkif’in de vefatının 56. yılı dolayısıyla İstanbul’da Birlik Vakfının Çemberli-
taş’ta bulunan binasındaki bir toplantıda dinlemiştim. Benim gibi toplantıya 
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iştirak edenlerin de o gün İsmail Bey’in kendinden dinlemiş olduğu, Âkif’in 
yakılan Kur’an Meali’yle ilgili gerçeği, bugüne kadar duymamış olanların bu-
lunabileceği düşüncesiyle üç beş satırla özetlemek istiyorum.

İstanbul’da, Birlik Vakfının salonunda, 27 Aralık 1992 tarihinde gerçekleştiri-
len toplantıya rahmetli İsmail Hakkı Şengüler’le birlikte, yine rahmetli Ahmet 
Kabaklı hocamız, M. Ertuğrul Düzdağ, Beşir Ayvazoğlu ve Ebubekir Eroğlu ka-
tılmışlardı. O gün İsmail Bey’i büyük bir heyecanla dinleyen herkes, sonunda 
mealin kesin olarak yakılmış olduğunu öğrendiğinde çok büyük bir üzüntüye 
kapılmıştı.

Yıl 1961’dir. Mehmet İhsan Efendi üçüncü defa kalp krizi geçirmiştir ve şeke-
ri de vardır. Vefatından üç beş gün önce o günlerde bir ortaokul talebesi olan 
oğlu Ekmeleddin’i yanına çağırarak, çalışma masasının kilitli olan gözünde 
bulunan defterleri vefatı hâlinde yakmasını ister.

İhsan Efendi’nin vefatının üçüncü günü evde bulunan misafirler arasında Os-
manlı Devleti’nin son şeyhülislamlarından merhum Mustafa Sabri Efendi’nin 
oğlu, herkesin kendisine büyük bir sevgi ve saygı duyduğu edebiyatçı Prof. 
İbrahim Sabri Bey de vardır. Bir ara Ekmeleddin, Sabri Bey’in yanına giderek, 
kendisine alçak sesle bir şeyler anlatır. Sabri Bey’in çok heyecanlanmış olduğu 
fark edilir. Söz konusu şey, İhsan Bey’in yakılmasını istediği, Mehmet Âkif’in 
mealidir. İbrahim Sabri Bey, orada bulunan Türk öğrencilerden İsmail Bey’i, 
Osman Saraç’ı (Tokat eski milletvekili) ve Ali İhsan Okur’u alarak merhumun 
yatak odasına geçerler. Masanın sağ üst gözü açıldığında Âkif’in Kur’an Mea-
li’yle karşılaşırlar. Gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamazlar. Bu 
arada masanın orta gözünde de ciltli bir defter bulurlar. O da İhsan Efendi’nin 
kendi el yazısıyla temize çektiği Âkif’in mealidir. İbrahim Sabri Bey’in kara-
rıyla, İsmail Bey’in Abbasiye semtindeki, Şari’ül Ceyş’te 12 numaralı köşkün 
müştemilatındaki evine gidilerek, balkona çıkardıkları büyük alüminyum 
çamaşır leğeninin içinde, İhsan Efendi’nin yazmış olduğu kalın cilt de dâhil 
olmak üzere, defterleri birer birer parçalayarak yakarlar. İsmail Bey, o yıllarda 
Türkiye’de 1960 İhtilali’nin estirdiği sıkıcı havanın ve yine din reformundan 
bahsedilmesinin de defterlerin yakılmasına sebep teşkil etmiş olabileceğini 
belirtmişti.

O gün orada, defterler yakıldıktan sonra, İbrahim Sabri Bey şu dörtlüğü yaz-
mıştır:

Yakılan Tercüme 
O bir eserdi ki yangın denilse lâyıktı 
Eğer kalaydı yakar, kül ederdi imanı. 
O bir ateşti ki sönmezdi etmeden ihrâk 
Yakıldı, sönmesi kurtardı nass-ı Kur’an’ı.


