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ÖZEL  SAY I

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem 
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım! 

(Mehmet Âkif)

Aralık 2020’de Mehmet Âkif kitaplığımıza yeni bir eser daha eklendi: 
Bir Hisli Yürek Mehmet Âkif Ersoy. Uzun yıllardır Mehmet Âkif üzerine 
okuma ve söyleşilerini sürdüren Mustafa Özçelik, bu birikimi şairin 
farklı cephelerini kısa ve özlü yazılarla ele aldığı bu kitapta bir araya 
getiriyor. Mehmet Âkif’in “sadece İstiklâl Marşı, Çanakkale Şehitleri 
şairi olarak sınırlı kavram ve tanımlar çerçevesinde ele alınması”n-
dan yakınan Özçelik, şairin hayatını, sanatını, şiirini, mücadelesini 
ve düşünce dünyasını ele aldığı yazılarında okuyucuya sahih bir Âkif 
portresi çizmeye çalışıyor. Kitap için bugüne kadar Mehmet Âkif için 
söylenip yazılanların bir bakıma damıtılmış hâlidir diyebiliriz. Bu 
yazılar, zihnimizdeki Mehmet Âkif portresinin eksik yanlarının ta-
mamlanmasında bize yardımcı olacaktır.

Mehmet Âkif’in şahitlik ettiği yıllar belki de bu topraklarda uzun 
zaman sonra büyük badirelerin ve üst üste mağlubiyetlerin yaşan-
dığı zamana tekabül eder. Böyle bir zamanda onun hem amelî hem 
fikrî manada örnek bir duruş göstermesi, gerektiğinde şiiri gerekti-
ğinde konuşmalarıyla halkı cezbeye getirmesi, mensubu bulunduğu 
topluma karşı mesuliyet bilinciyle hareket ettiğinin göstergesidir. 

“Mehmet Âkif, hayatı boyunca “fildişi kule” sanatçısı da olma[mış]; 
toplumla ilgili meselelerde tam bir aydın sorumluluğuyla hareket 
et[miştir.]” Onun bu tavrı ve tutumu neticesinde toplum da ona kar-
şı daima sevgi ve hürmet beslemiştir. Nihayetinde yaşadığı devirden 
bugüne “toplum vicdanı Mevlâna ve Yunus Emre gibi büyük mürşit-
leri hangi değerde görmüşse Âkif’i de öyle görmüştür.”

* Dr., Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara.
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Herhangi bir şair ya da mütefekkirin 
sadece bazı yönlerinin öne çıkarılarak 
eleştirilmesi ya da göklere çıkarılması 
yanlış bir tavırdır. Bu durum Âkif için 
de geçerlidir. Söz gelimi o günün şartları 
göz önünde bulundurulmadan ideolojik 
yaklaşımlarla Âkif’in durduğu yeri eleş-
tirmek talihsizliktir. Aynı şekilde yer yer 
düz yazıya yaklaşan şiir dilini eksiklik 
addetmek yersiz ve tutarsız bir değerlen-
dirme olacaktır. O sanatında ve bütün 
eylemlerinde çağının tanığı olmayı ön-
celemiş, durduğu yeri de her defasında 
buna göre tayin etmiştir. Son tahlilde şii-
rinde kullandığı dil bile bu yaklaşımının 
göstergesidir. Yeri geldiğinde kürsüye çı-
kıp vaaz vermesi, yeri geldiğinde “şiirini 
bir kılıç gibi kullanması” da bundandır. 
Nitekim Özçelik’in yazılardan birinde 
kullandığı “Şiiriyle Savaşan Şair” başlığı 
bu açıdan isabetli ve anlamlı bir tercihtir.

Âkif’in bilhassa Mısır yılları ve hastalığa yakalanıp vefatına kadar geçirdiği 
elemli günleri, şiirleri ve Eşref Edip, Mithat Cemal gibi dostlarının hatıraların-
dan öğreniyoruz. Bu kederli günleri özetleyen kelimeler ise şunlardır: hastalık, 
yalnızlık ve vefasızlık. Fakat onun vefatından sonra da uzun bir süre unuttu-
rulmaya çalışıldığını ve ihmal edildiğini üzülerek söylemek durumundayız. 
Cenazesinin bir grup öğrenci tarafından duyurulmasının ve kabrinin yine 
öğrencilerin gayretiyle inşasının başka türlü izahı güçtür. Öte yandan son 
yıllarda 20-27 Aralık Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Haftası ve 12 Mart İstiklâl 
Marşı’nın Kabulü Günü gibi vesilelerle her ne kadar bir dizi “anma” toplantı-
ları yapılıyorsa burada şunu göz ardı etmemeliyiz: “Hatırlamak, konuşmak ve 
tartışmaktan daha önemli olan şey, o kişiyi doğru anlamak olmalıdır. Bu da 
onun bugün için taşıdığı önemi bilmekle olacaktır.” 

Âkif’i belirli bir zaman dilimine sıkıştırmak, ona yapılabilecek en büyük hak-
sızlıklardandır. Bizler onun mücadelesini, fikirlerini, şiirlerini ve yazılarını 
iyi anlamalı; geçmişe olduğu gibi bugüne de reçeteler sunduğunun idrakinde 
olarak eserlerini yeniden okumalıyız. Âkif’i anlama uğraşında elimizdeki bu 
kitap bizlere yardımcı ve rehber olacaktır.
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