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Takdim

“Büyük rüyalarla geçmişse ömür…”

Mehmet Akif İnan, kültür ve medeniyetimizin büyük sarsıntılar 
geçirdiği 20. yüzyılda, bir Anadolu şehri olan Urfa’da, bir 
Müslüman ailesinin tahrip olmamış yuvasında dünyaya 
gelmiş, ailede yerli değerlerle tezyin edilmiş, buna uygun 
bir çevre içerisinde düşüncesini tahkim etmiş, edindiği yerli 
değerler çerçevesinde şair, yazar, hatip, öğretmen, sendikacı 
gibi unvanlarla ömrünün sonuna kadar ihlasla mücadelesini 
sürdürmüş ve “Bitirip şu kuru kara ekmeği / Göç etsem diyorum 
yar ellerine” diye dile getirdiği bir kavuşmanın özlemiyle ömrünü 
tamamlamış bir medeniyet büyüğümüzdür. 

Mehmet Akif İnan, ilk gençlik çağlarından itibaren, daha sonra 
‘Yedi Güzel Adam’ olarak isimlendirilecek arkadaşlarıyla birlikte, 
‘Hamle’ dergisi ile başlayan, ‘Büyük Doğu’, ‘Diriliş’, ‘Edebiyat’ 
ve ‘Mavera’ dergileri etrafında devam eden çizgisinde inandığı 
değerler doğrultusunda şiirleri, yazıları ve konferanslarıyla 
‘İyiliği emretme, kötülükten sakındırma’ yükümlülüğünü yerine 
getirme kaygısı içerisinde olmuştur. 
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Mehmet Akif İnan’ın sendikacılığı da edebiyat, kültür ve sanat 
adamlığını şekillendiren güçlü referanslara dayanır. Sendikacı 
Mehmet Akif İnan, inanmışlık ve adanmışlığın yerli, bin yıllık 
medeniyet kodlarıyla şekillenmiş değerlerle mücehhez bir 
liderliğe nasıl dönüştürüleceğinin timsalini ortaya koymuştur. 
Zor zamanlarda öne düşmesi, riskler üstlenmesi, maddi ve 
manevi fedakârlıklar ortaya koyması, kuruluş aşamasında elli 
iki yıllık sosyal sermayesini Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in 
hamuruna katması, bugün Mehmet Akif İnan’ın sendika başlığı 
altında da gönüllerde derin izler bırakmasını sağlamıştır. 

Mehmet Akif İnan’ın kurduğu Eğitim-Bir-Sen, bugün 300 bini 
aşan üyesiyle eğitim hizmet kolunun en büyük sendikasıdır. 
Memur-Sen Konfederasyonu ise 800 bin üyesiyle bütün hizmet 
kollarında yetkili sendikaları içine alan en büyük memur 
konfederasyonudur. “Her eylem yeniden diriltir beni / Nehirler 
düşlerim göl kenarında” diyen Mehmet Akif İnan’ın düşleri 
gerçekleşmiş, onun kurduğu teşkilatlar hem nitelik hem nicelik 
itibarıyla ülkemizin en etkili ve sivil örgütü konumuna erişmiştir. 

Mehmet Akif İnan, vefatının ardından her yıl ocak ayının ilk 
haftasında Ankara’da Genel Merkezimiz tarafından düzenlenen 
toplantılarla ve taşra teşkilatlarımız tarafından illerde ve ilçelerde 
gerçekleştirilen yüzlerce etkinlikle anılmaktadır. Bu herkese 
isabet etmeyen güzel nasip de Cenab-ı Hakk’ın güzel yaşayıp 
güzel ölümle yârine kavuşan Mehmet Akif İnan’a bahşettiği bir 
ikram olmuştur. 

Mehmet Akif İnan, Müslüman bir aydın nasıl yetişir, nasıl 
mücadele eder, ardında nasıl tertemiz bir ad bırakır, gibi önemli 
soruları cevaplandıracak bir hayat yaşamıştır. Onun ailesini, 
yetiştiği çevreyi, etkilenmelerini, etkilemelerini, mücadelesinin 
safahatını ortaya koymak ve Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 



7
Bi

r M
ed

en
iye

t Ş
air

i
M

.A
K

İF
 İN

A
N

kadrolarının bu yaşanmışlıklardan yararlanmasını sağlamak 
için bir Mehmet Akif İnan monografisi yazdırılması düşüncesi 
içerisinde olduk. Onun kurduğu sendikanın üyesi olan yüzbinler 
onu yakından tanısınlar istedik. ‘Bir Medeniyet Şairi Mehmet 
Akif İnan’ kitabı bu güzel niyetin bir neticesidir. 

Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Rasim 
Özdenören hakkında yazdığı monografi kitapları bulunan Ali 
Haydar Haksal, talebimiz üzerine tanıdığı, çeşitli vesilelerle 
zamanı ve mekânı paylaştığı Mehmet Akif İnan’ı ‘Bir Medeniyet 
Şairi Mehmet Akif İnan’ adlı kitapta çeşitli vecheleriyle ele 
almıştır.

“Bütün giysileri yırtsak yeridir / Yeter bize vefa elbiseleri” diyen 
vefa şairine, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in kurucusu değerli 
ağabeyimiz Mehmet Akif İnan’a vefa ve bağlılığımızın bir 
nişanesi olan bu eserin Mehmet Akif İnan’ın anlaşılmasına vesile 
olmasını diliyor, eseri kaleme alan Ali Haydar Haksal’a ve emeği 
geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ahmet GÜNDOĞDU
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen

Genel Başkanı
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Ali Haydar HAKSAL

16 Mayıs 1951’de Bingöl, Yayladere’ye bağlı Hasköy’de doğ-
du. İlkokulu, üçüncü sınıf dâhil babasının yanında okudu. 

1960 yılında babasını kaybetti. Elazığ İmam Hatip Lisesini bi-
tirdi [1975]. Erzurum’da Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyatı bölümünü bitirdi. [1979].

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi İslâm Düşüncesi 
Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. Kur’an-ı Kerim’de Güzel 
Kavramı adlı tezi hazırladı.

Bir grup arkadaşıyla birlikte Yedi İklim dergisinin kurucuları 
arasında yer aldı. 1987 tarihinden itibaren aylık olarak yayım-
lanmaya başlayan derginin sahipliğini ve yazı işleri müdürlü-
ğünü üstlendi. Dergi yayımını hâlen sürdürüyor.

Öykü çalışmalarına lise yıllarında başladı. Mavera, Yönelişler, 
İslâm, Kayıtlar, Yedi İklim, Yansıma, Kaçak Yayın, Anadolu 
Gençlik, Yeni Dünya, EDEP, Türk Dili, Genç Okur, Yeni Devir, 
Millî Gazete gibi dergi ve gazetelerde öykü ve yazıları yayım-
landı. Hâlen Millî Gazete’de köşe yazarlığı yapıyor. Uluslara-
rası sempozyumlara katıldı, tebliğler sundu. Ülke içinde çok 
sayıda konferans verdi. 
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Sesim Bana Yetmiyor adlı öykü kitabı ile Türkiye Yazarlar Bir-
liği 1987 yılı hikâye, Yitik Yaşamın Güncesi adlı romanıyla 
Tuzla Belediyesi Roman Yarışması’nda 2.lik ödülü aldı. 2013 
yılı Ömer Seyfettin Hikâye yarışmasında Güneşe Koşan Adam 
öykü kitabı, 2014 yılında Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ta-
rafından Üstat Sezai Karakoç ile ilgili çalışmalarından dolayı 
yılın ödüllerini aldı.

Öykü, eleştiri, inceleme, deneme, roman, gezi ve araştırma 
türlerinde çalışmaları sürüyor. Baskıya hazır öykü kitapları ve 
çok sayıda, deneme, eleştiri, inceleme, araştırmaları bulun-
maktadır.

YAYINLANMIŞ KİTAPLAR

Öykü Kitapları

• Evdeki Yabancı, Öykü, 1986, Akabe Yayınları  
• Sesim Bana Yetmiyor, Öykü, 1987, Yedi İklim Yayınları  
• Sarıldığım Soğuk Bir Ceset, Öykü, 1988, Yedi İklim Ya-

yınları  
• Sokağın Adı Issız, Öykü, 1989, Yedi İklim Yayınları 
•  Ay Işığında Vav’ın Odası, Öykü, 1991, Yedi İklim Yayınla-

rı  
•  Zamanların Öyküsü, Öykü, 1994, Yedi İklim Yayınları 
•  Yalnızlık Sarkacı, Öykü, 1996, Yedi İklim Yayınları 
•  Kuşkonmazda Konuşan Adam, Öykü, 1997, Yedi İklim 

Yayınları  
• İçim Su Berraklığında, Öykü, 2000 Yedi İklim yayınları  
•  Kapıda Bir Çift Ayakkabı, Öykü, İz Yayıncılık, 2002  
•  Renklerin Dansı, Öykü, Nesil Yayınları, 2004 
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•  Rüya Rüya İçinde, Öykü, Eşik Yayınları, 2011
• Ruh Denizi, Öykü, Okur Kitaplığı, 2012
• Güneşe Koşan Adam, Öykü, İz Yayıncılık 2013 [Ömer 

Seyfettin Ödülü aldı]

Romanları

• Yitik Yaşamın Güncesi, Roman, İz Yayıncılık, 2002 [Tuzla 
Belediyesi roman yarışmasında 2. lik ödülü aldı.]

• İki Ateş Arasında Aşk, Roman, 2007, Popüler Yayınları. 
• Anzelha ile İbrahim, Roman, 2012, Okur Kitaplığı Yayın-

ları
• Hüzün, Roman, İz Yayıncılık, 2014

Anlatı

• Sevgilinin Yol Arkadaşı Hz. Ebu Bekir, Semerkand Yayın-
ları, 2011

• Sevgili’nin Hak Dilli Arkadaşı Hz. Ömer, Semerkand Ya-
yınları, 2013 

Monografi Kitapları

• Âkif Duruşlu Âsım, Monografi, 2006, İnsan yayınları. 
• Necip Fazıl Kısakürek: Büyük Doğu Irmağı, Monografi, 

2007, İnsan Yayınları  
•  Sezai Karakoç: Eleğimsağmalarda Gökanıtı, Monografi 

2007, İnsan Yayınları
• Rasim Özdenören, Ruh Denizinden Öyküler, Monografi, 

2008, İnsan Yayınları  
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Denemeleri

• Gelişi/Güzel, Anı-Deneme, 1987, Nehir Yayınları  
• Oruç Çağrısı, Deneme, 2007, Mavi Yayıncılık 
• Öykü Ağacı, Deneme, 2013, İz Yayıncılık

İnceleme ve Araştırma:

• Doğu Büyüsü: Ah Kudüs, Araştırma, Pınar Yayınları, 
2010

• Kendilik ve Edebiyat, İnceleme, İz Yayıncılık, 2014
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Önsöz

Düşünce hayatımızda yer almış öncülerimiz üzerine yazdı-
ğımız yazılar toplamının zamanla boyutlanması, ilerleyen 

süreçte bunların bir araya getirilmesi zorunluluğunu hasıl etti. 
Öncülerimiz üzerine yaptığımız çalışmalar, bizim onları anla-
mamız, anlatmamız yükümlülüğümüz, sorumluluk bilincimizin 
gereğidir. Çok hızlı akan zaman içinde değişen koşulların, algı-
layışların ve ideolojik baskıların yoğunluğu bu gibi çalışmaları 
bir anlamda zorunlu kıldı. Yazı hayatında olan bizlerin sadece 
kendi ürünleri etrafında bir dünya kurmak yerine bizden önceki 
öncülerle ilgili çalışma yapması bu anlamda önemli.

Bugüne kadar Mehmed Âkif Ersoy, Üstat Necip Fazıl, Üstat Se-
zai Karakoç, Rasim Özdenören ile ilgili yayımlanan monografik 
eserlerimizin ardından Akif İnan, Alaeddin Özdenören, Erdem 
Bayazıt ve Cahit Zarifoğlu ile ilgili biriken yazılarımı “Şiirin Dört 
Atlısı” başlığı altında bir eserde toplamayı düşünüyordum. Fa-
kat ilerleyen zaman içinde yeni yazılar eklenince her sanatçı için 
müstakil çalışma yapmak fikri doğdu.

Cahit Zarifoğlu’nun mektuplarına başka yazılar da eklenince 
başlı başına bir çalışma oldu ve tamamlandı.
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Akif İnan ile ilgili de biriken yazılarımızın yanında monografik 
bir çalışma yapma isteği niyetimizle bütünleşti. Daralan bir za-
man içinde, biraz da bizim şahsî zorluklarımızla nihayet bu eser, 
çok şükür tamamlandı.

Bu çalışma, klasik bir tarz ile sadece art arda sıralanmış kuru 
bilgilerle ya da serbest bir akış ile yapılabilirdi. İkisinden birini 
tercih etme zorunluluğu da olmadı değil. Fakat Akif İnan ile il-
gili önceden yapılmış serbest çalışmalarla yenilerinin bütünlüğü 
önemliydi bizim için. diğer yandan akademik çalışmalar için de 
kaynaklık olması gerekliliği bizi her iki yöntemden de yararlan-
ma yaklaşımına götürdü. Akademik çalıma tarzındaki özet man-
tığı, anlama ve bunu anlatma yerine, şaire ait düşünceleri tırnak 
içinde alıntılamayı, yorumlarımızı ve bakışımızı bunun üzerine 
yapmayı uygun gördük. Sonuçta biz ödev zorunluluğu içinde-
ki çalışma mantığından uzağız. Ancak bu çalışmayı yaparken 
Akif İnan portresi, sanatı, sanatının yansımalarını bütünleştiren, 
ortaya çıkaran bir yazı toplamı olmasını önemsedik. Aslında 
Batı’da yapılan kimi çalışmalar gibi bir sanatçının bir sanatçıya 
bakışı yolu da tercih edilebilirdi. Bu da kurgunun önceden buna 
göre olmasını gerekli kılıyor. Bizde bu türden yapılmış çok eser 
yok doğrusu. Son yıllarda yapılan kimi çalışmalar bu boşluğu ye-
terince doldurmuş değil.

İslâm medeniyeti ve düşüncesi doğrultusundaki önemli isim-
ler üzerine yaptığımız ve yapmakta olduğumuz çalışmaların bir 
izlek olması da dikkat çekiyor olmalı. Bu büyük düşünür, şair, 
yazar ve sanatçılar önemli merkezlerdir. 20. yüzyıl Batılılaşma 
sürecindeki büyük savrulma sonucu dağılmakta olan bir milleti, 
toplumu yeniden bir araya getirme sorumluluğundaki öncüle-
rin sağlıklı bir üslup ve tarz ile ve bir bütün olarak anlatılması 
gerekiyor.
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Bu sanatçıların birbirinin tamamlayıcısı ya da açımlayıcısı ol-
ması önemli bir durum. Elbette Üstat Necip Fazıl ile Üstat Sezai 
Karakoç merkezli bir bakış ile geleceğe yol alan yeni kuşağın da 
anlatılması bir gereklilik.

Mavera dergisinde özellikle benim üzerimde doğrudan hem 
besleyicilik, hem yönlendiricilik açısından Cahit Zarifoğlu, Akif 
İnan ve Rasim Özdenören’in öncelikleri var. Düşünce bağlamın-
da Büyük Doğu, Diriliş ve Edebiyat merkezli bir oluşun ardından 
Mavera’da yazmaya başlayışım ve orada var oluşum, kendimi bu-
luşum benim gerçeğim. 

Bu kuşağın ardından gelen diğer önemli isimlerle, şairlerle ilgili 
çalışmalarımız da oldu. Bir de benim kendi kuşağım var. Birlik-
te olduğumuz arkadaşlarımız. Bütün bunlar bir yüzyılın önemli 
bir izleğini oluşturuyor. Çok şükür ki bizler bu izlekteyiz. Çünkü 
Müslümanız ve sorumluluklarımız var. Bilincimiz gereği geçmişi 
geleceğe taşıma yükümlülüğü de bize ait. Bunları biz yapamaz-
sak kim yapacak, sorusu da gene bizim gerçeğimiz. 

Akif İnan’ın benim hayatımda özel bir yeri var. Yakınlığımız, 
samimi bir ruh birlikteliği oluşturdu.  Arkadaşlarımızla birlik-
te Yedi İklim dergisinde yaptığımız özel sayılar, bölümler, hem 
öncülük yapma hem de öncüleri ve takipçilerini bir bütün ola-
rak ortaya koymadaki gayretimiz yadsınamaz. Çok şükür ki biz 
bunları artık birer esere dönüştürme durumundayız. Yaptığımız 
çalışmalar önemli bir toplam oluşturuyor doğal olarak.

Akif İnan, İslâm medeniyeti ve düşüncesi merkezinde duran 
önemli isimlerden biri. Bunu eserleriyle ve eylemleriyle ortaya 
koydu. Bu, herkese nasip olmayan bir durum. Hayatında kırıl-
ma yaşamayan isimlerden biri. İslâm medeniyeti bilinci, Büyük 
Doğu merkezli eylemci kişiliği, Diriliş’in medeniyet bilinçli ru-
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hunun onda yansımaları kişiliği hakkındaki kayda değer ipuç-
larıdır. 

Onun bu bilinç ile yeni zamana seslenişindeki yenilikte Edebi-
yat dergisindeki sanatçıların büyük bir rolü olmuştur. Edebiyat 
öncesi dönemin biraz arkaik oluşu onu sıradanlığa götürebilirdi. 
Birikimi olan ama geçmişin sıradanlığına boğulmadan diri ve 
capcanlı bir Akif İnan portresinin oluşum süreci böyle.

Kendisinin, kendisinden sonrakilere bıraktıklarını konuşuyoruz. 
Olmayan şeyleri anlatmıyoruz. Kimi insanlar belli zamanlarda 
çok ön planda görünmeyebilirler ama yaptıkları zamanla ortaya 
çıkıyor, Akif İnan da bunlardan biri. 

Büyük düşünce birikiminin yeterince yazıya yansımadığı bir 
gerçek. Elbette kimi şanssızlıkları, zorlukları onun kaderi. Bizler 
var olan üzerine ve yapılanlar üzerine konuşmak durumundayız. 
Çalışmalarımız bu düzlemde gelişti. Çokluk yerine azlık ile de 
kalıcı bir portre olunabileceğinin bir kanıtı Akif İnan. Konuşma-
ları ve kimi yazıları henüz bir araya getirilmedi. Şunu belirtelim 
ki onların döneminde bir eser bile çok önemliydi. Yokluk içinde 
bir eserin bir nimete dönüşmesi onların hem gücü hem de şansı 
oldu. Bugünün patırtısı içinde olmuş olsaydı belki hiç de kıymeti 
bilinmeyecekti. Bu da bugünün sorunu.

Şiirindeki aşırı damıtma ve beyit ile söyleyiş tarzı alanını daralt-
tı diyebiliriz. Benim ısrarla vurguladığım onun her beytinin bir 
şiir olduğu. Belki bunların her biri bir sayfada yer alsa kapsamlı 
bir kitap olacağı kesindi. Ben böyle bakıyorum Akif İnan şiirine. 
Hayatına da doğal olarak.

Son dönem sendikacılığını, yöneticiliğini bir kaçış alanı olarak 
gördü. Gördü ama onda da başarılı oldu. Üstesinden geldi.
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Şiir gibi seçkin bir hayat yaşadı ruh dünyasında. Döneminin bü-
yük şiir ırmağı içinde kendini buldu. Hem klasik şiirimizin ruhu, 
hem döneminin modern bakışı onu özgünleştirdi. Belki de gü-
nün o aşırılıkları içinde sade durmayı da tercih etti. 

Akif İnan’a eserlerinden bakıyoruz artık. Ötesini aldı götürdü 
kendisiyle birlikte. Zaten tertemiz, saf ve içkin bir hâl ile göçtü 
bu dünyadan. Bedelini de ağır ödeyerek üstelik. Çilesini, çabası-
nı ve hayatının son dönemindeki menhus illet ile hesaplaşmasını 
böyle görüyoruz. 

Bu eserimizi Eğitim-Bir-Sen’in talebi üzerine önceki çalışmala-
rımıza yenilerini de ekleyerek bir bütün hâlinde sunuyoruz. Ay-
rıca eserlerimin bütününü yayıma hazırlayan sevgili kardeşim, 
dostum Mehmet Özger’i de burada anmalıyım. Cümlesine mü-
teşekkirim. Umarım ve dilerim ki Aziz ağabeyim Akif İnan’ın 
ruhaniyetine eşlik etmiş ola. Allah onu güzellikler yurdunda gü-
zel insanlar ile arkadaş ve dost kıla. Duamız ve dileğimiz bu.





Birinci Bölüm 
Akif İnan’ın Hayatı
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Mehmet Akif İnan’ın Hayatı 
ve Kişiliğinden Yansıyanlar

Akif İnan, Mirzaali oymağındandır. Akif İnan, ailesinin hem 
baba hem de anne tarafıyla ilgili verdiği bilgiye göre her 

iki aile de köklüdür. Bilinen, belli başlı ailelerdendir. Gerek baba 
tarafının, gerekse annesinin baba tarafının Akif İnan’ın kişiliği 
üzerinde derin etkileri ve izleri bulunuyor. Akif İnan, kendisiyle 
yapılan bir söyleşide ailesiyle ilgili olarak şu bilgileri aktarmıştır: 

“Mirza Ali adlı bir bey, bir mecburiyet yüzünden çoluk çocuğu-
nu alarak Konya’dan kalkıp Urfa’nın Suruç kazası yakınlarındaki 
bir yere göçer, yerleşir. Zamanla çoğalırlar, köyler oluştururlar. 
Bir kolları Urfa’ya gelir, yerleşir. Ben aşağı yukarı on nesildir 
Urfa’da oturan Mirzaali oymağının çocuğuyum. Dedelerim kö-
yün tüccarı imişler. Ayrıca ziraat ile de uğraşmışlar. Koyun ti-
careti için her yıl Erzurum’a Van’a giderlermiş. Oradan aldıkları 
sürüleri, Barhane adı verilen büyük kervanlar hâlinde getirip 
Halep’te ve Şam taraflarında satarlarmış.” (…) “Bazı yıllar de-
demler kervanlarıyla Maraş’a gidip Ahır dağlarında baharlarmış. 
Atalarımdan bazıları bu münasebetle Maraş’tan kız almışlardır.” 
(…) “Seferberlikte devlet, dedemin elindeki paraları borç olarak 
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alıyor, harpten sonra devlet bizimkilerden altın olarak aldığı pa-
rayı, o da ancak bir kısmını kâğıt para şeklinde ödemiş. O zaman 
altın ile kâğıt para arasında büyük fark olduğundan çok büyük 
sermaye kaybına uğramışlar. O küçük sermaye ile Urfa’da bakır 
ve halı ticaretini denemişler.” […] “Babam küçük yaşta med-
reseye verilmiş. Medreseden sonra bir süre Mekteb-i Sanayi’de 
okuyor. Biraz da Cumhuriyet’ten sonra açılmış ve kısa bir süre 
sonra kapatılmış bulunan Darü’l-Hilafe’de okumuşluğu var. (…) 
Memuriyete Antep’te başlıyor. Annemle Antep’te evlenmişler. 
Annemin babası Hacı Mehmet Tevfik, Maraş’ın köklü ailelerin-
den Dedeoğulları’ndandır. Dedem o yıllar Antep’te müteahhitlik 
yapıyormuş. (…) Annem, küçük bir memur olmasına rağmen 
babamı beğenmiş ve sevmiş. Annem de ortaokul sonrası biçki 
dikiş yurdu öğrencisiymiş o zamanlar. Annemin babası olan de-
demi ben çok iyi hatırlarım. Görmüş geçirmiş bir aristokrattı. 
Oldukça münevver, olağanüstü biçimde hoşsohbet biriydi.”1

Anne tarafının Maraş’ta oldukça iyi bir konumu var. Bunu Fran-
sız işgalindeki bir olay ile daha iyi anlayabiliyoruz. Devletine kar-
şı sorumluluk bilinciyle nasıl fedakârlıkta bulunduğu görülüyor.

“Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı canıyla malıyla yiğitlik 
göstermiştir. Parasıyla mücahit çeteleri donatmış ve beslemiştir. 
Savaşta yerli Ermenilerle işbirliği hâlinde olan Fransızlar şehri 
topa tutmak amacıyla, dedemin evini işgale kalkarlar. Ev şehre 
oldukça hâkim bir tepede yüksek bir bina olduğu için evin damı-
na top yerleştireceklermiş. Dedem Fransızların eline düşürme-
mek için bu evini gaz dökerek kendi elleriyle yakar, hem içindeki 
bütün eşyalarıyla. Annem çocukken yaşadığı bu olayları bize hep 
anlatırdı.”2

1  M. Akif İnan, Söyleşiler,  Eğitim-Bir-Sen Yayınları, Ankara, 2009, s. 134.
2  Age, s. 135.
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Akif İnan üzerinde önemli etkileri kalmış olmalıdır bu olayların 
ve yürüyüş tarzının. Çünkü birçok yerde, zaman zaman bu gibi 
göndermelerin izlerine rastlayacağız. Gerek Urfa’da ve gerekse 
Maraş’ta kendilerini bekleyecek önemli gelişmeler oluyor. Bun-
ların izleri ise derin ve kalıcı oluyor. Maraş’ta farklı bir olay ve 
tepkileri de uzun sürecek. “Cumhuriyet kurulur. Maraş’ta patlak 
veren şapka olayları sebebiyle bu Dedeoğlu ailesi bir hayli bas-
kılı ve sıkıntılı olaylar yaşarlar. Dedeoğullarının ticaret hayatları 
Cumhuriyet’ten sonra geriye saymaya başlar. Dedem bir hamle 
yapmak ister, Antep’e göçer, müteahhitliğe başlar. Antep, dede-
min, önceleri kazanıp sonraları ise sermayesini erittiği yer olur. 
Annemle orada evlendikten bir süre sonra tekrar Maraş’a döner. 
İş hayatını kapatmıştır artık.”3 Ailelerinin geçmişi ile ilgili olan 
bu bilgiler bize yeterince fikir veriyor. Akif İnan için de bu ay-
rıntılar önemlidir. Akif İnan’ın gelecekte Maraş ile olan ilgisinin 
ve ilişkilerinin başlıca nedeni bu olsa gerektir. Çünkü aile zaman 
zaman aile ilişkileri bakımından da Maraş’a gitmek zorunda ka-
lıyor.

Babasıyla ilgili verdiği bilgeler de onun için önemli. Baba olgu-
sunun onun üzerindeki etkileri de göz ardı edilemez. Çünkü ba-
banın onun üzerinde önemli etki ve yönlendirmeleri var. “1967 
yılında vefat eden babam, sosyal yanı oldukça gelişkin, bilgili, 
görgülü, kültürlü bir insandı. Akrabaları ve çevresince çok se-
vilirdi. Aile içinde kendisini büyük tanırlar, her türlü meseleleri 
için danışmaya gelirlerdi. Onlarla candan ilgilenirdi. İşlerini bi-
tirmeye çalışırdı.”4 Babasının bu özellikleri doğrudan Akif İnan’a 
yansıyor ve karşılık buluyor. Zamanla babası gibi geniş olan ai-
lenin sorumluluğunu üstleniyor, artık o aileyi çekip çeviriyor. 
Baba etkisinin ne kadar önemli olduğu şu anısı ile daha belirgin-

3  Age, s. 135.
4  Age, s. 135.
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leşiyor. “Bizlere yaptığı vasiyetlerden biri şu olurdu hep. ‘Bakın’ 
derdi, ‘ben bilerek boğazınızdan bir dirhem haram lokma geçirt-
medim. Benim evlatlarım iseniz bunu unutmayın.’ Eklemeliyim 
ki annem çok tutumlu, idareci bir kadındı. Bir lokma etten bir-
kaç çeşit yemek çıkarırdı. (…) Amcalarım, akrabalar, tanıyanlar, 
annemi gerçekten sever ve sayarlardı. Geleneğimizde kuvvetli 
bir aile tutkunluğu vardı. Annemse, bizden değil, yani bir yaban-
cıydı, Maraşlıydı, bize dışarıdan katılmıştı. Buna rağmen en çok 
sevilen bir aile üyesi olmuştu.”5 Aile bireylerinin hemen hepsinin 
kendine özgü bir durumu var. Birbirlerine sıkı bağlılar. Araların-
da doğal bir yönetim biçimi var. Akif İnan, ailenin büyük çocuğu 
olmanın şansına da sahip. Bir bakıma el üzerinde tutuluyor ister 
istemez. “Babaannemizin en sevgili torunuydum. Benim en iyi 
arkadaşım, en eğlendirici varlığım oydu.

Annem bir ömür boyu bir dediğini iki etmedi babamın. Babam 
da asla incitmedi annemi, hep sevdi ve yüceltti. Babam otoriter 
yaratılışlı biri olduğu hâlde, evde aslında babamın iradesinden 
çok annemin hükmü uygulanırdı.”6 Aile içindeki kurumun için-
deki ilişkiler çocukların geleceğini belirler.

1940 yılında Urfa’da dünyaya geldi. Dördü erkek, ikisi kız olan 
altı kardeşin en büyüğü Akif İnan’dır. Oldukça gürbüz ve sağ-
lam bir çocuktur. Akif İnan, bu dönemiyle ilgili bilgi verirken 
kendisi hakkında şunları söyler: “Oldukça gürbüz ve sağlıklı bir 
çocukmuşum. Fakat sonraları, yani birkaç yaşımdan sonra bir-
çok hastalıklar, kazalar geçiriyorum. Benden bir yaş küçük olan 
kardeşim benden daha iriydi. Zaten okula da onunla birlikte baş-
ladık. O benden daha çalışkandı. Zaten ben hiçbir zaman, öyle 
ahım şahım bir öğrenci olmadım. Eh, düşe kalka idare ederdik. 
Çocukluğumda hatta delikanlılığımda oldukça duygusal, içe 

5  Age, s. 136.
6  Age, s. 136.
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dönük, romantik biriydim. Biraz da inatçılığım vardı. O yaşla-
rımda çok döğüşlere girmiş çıkmışlığım vardır. Bu döğüşçülük, 
lise dönemimde spora, özellikle güreşe bulaştırdı. Lisede güreş 
kaptanıydım.”7 Kentin genel bir havası da var. “Gün geçmezdi ki 
birkaç Urfalının bir kıyafeti yüzünden başı derde girmesin. (…) 
Ben çocukken, polisin sokak ortasında kıyafet kanununa aykırı 
gördükleri bu giysileri yırttığına çok tanık olmuşumdur.”8 Bütün 
bu yaşanan gerilimlerin insan hayatında kalıcı izleri olur. Baskı-
nın sokakta bile yansıması insanı daha dikkatli ve özenli olmaya 
götürür. Savaşçılık ruhu ya da direnme gücü bir bakıma böyle 
içten içe gelişir, insanı dirençli kılar, daha dikkatli ve daha sabırlı 
olmayı sağlar.

Çocukluk dönemi hastalıklarla geçti. Kazalardan da kurtulama-
dı. Ortalama bir öğrenciydi. Kendi ifadesiyle: “Çocukluğumda, 
delikanlılığımda oldukça duygusal, içedönük ve romantik biriy-
dim. Biraz da inatçılığım vardı. Bir hayli de kavgacıydım.”9 İnat-
çılık, kavgacılık ve romantizm… Bunlar birbiriyle çelişik görün-
se de onda farklı bir karakterin doğmasını sağlayabiliyor.

Anne tarafından Maraşlıdır. Dedesi Hacı Mehmet Tevfik, 
Maraş’ın köklü ailelerindendir. Maraş’taki dedesiyle ilgili şu bil-
gileri aktarır Akif İnan: “Dedemin evini işgale kalkarlar. Ev, şeh-
re oldukça hâkim bir tepede yüksek bir bina olduğu için evin da-
mına top yerleştirecekmiş. Dedem Fransız’ın evine düşürmemek 
için bu evini gaz dökerek kendi elleriyle yakar. Hem de içindeki 
bütün eşyaları ile. Bu yangında yalnız dedemin değil, yan yana 
dizili bütün Dedeoğulları’nın o görkemli evleri hep birlikte kül 
olmuştur.”10 Bunu tekrar alıntılamamızın nedeni vurgu içindir. 

7  Age, s. 140.
8  Age, s. 141.
9   Age, s. 55.
10  Age, s. 55.
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Anne tarafından Maraş ile olan bağlarından ötürü kimi zaman 
oraya da gidiyorlar. Tabiî bu gidişler onun ruhunda ufuk açıyor. 
Urfa ile Maraş farklı özelliklere sahip. Âdeta farklı kişilikleri var. 
Bunun insana yansıması doğal. “Biz ailece bazı yıllar yaz tatilini 
Maraş’ta geçirirdik. Şimdi otobüsle iki buçuk saat çeken bu yol 
1950’lerden önce bir buçuk günümüzü alıyordu. Hatırlarım bin 
bir zahmetle Maraş’a ulaştıktan sonra babam, annem şöyle konu-
şurlardı. ‘İnsanoğlu kuş misali, daha dün Urfa’daydık. İşte şimdi 
Maraş’tayız.”11Dönemin koşulları bakımından çarpıcı bir örne-
ği şöyle. “Bir gün babam elinde bir muz ile eve gelmişti. Muzu 
özenle soyup babam tarafından bir bıçakla dilimlenerek biz altı 
kardeşe eşit olarak taksim edilmişti. (…) Annem bir ömür boyu 
bir dediğini iki etmedi babamın. Babam da asla incitmedi anne-
mi, hep sevdi ve yüceltti. Babam otoriter yaratılışlı biri olduğu 
hâlde, evde aslında babamın iradesinden çok annemin hükmü 
uygulanırdı.”12 Bunların çocuklar üzerinde derin ve kalıcı etkileri 
olması kaçınılmaz. Aile içinde sorumluluk üstelenen kişi âdeta 
aynı yöntemi sürdürür. Akif İnan’ın kendi hayatında bu gibi du-
rumlar ile sık karşılaşacağız. Mizacı onun zamanla bir öncü bir 
lider olmasını sağlıyor. Arkadaş grubu içinde de, o farklı bir du-
rum ve konuma sahip.

Aile ortamı ve ilişkiler bakımından gerek annenin ve gerekse ba-
banın çocukları üzerinde olumlu etkileri var. Çocukların eğiti-
mi ve okuma ile ilgili bağlantıları da baba ve anneden gelmekte. 
Urfa kapalı bir çevre olmasına karşın eve sürekli kitap girmekte. 
Çocuklar da bunları okumaktadırlar. “Evce okumayı severdik. 
Babam her çeşitten kitap okurdu. Doğu ve Batı klasiklerinin 
önemli eserlerini bitirmiş biriydi babam. Ayrıca çağdaş yazarla-
rı da tanırdı. Şeyh Sadi’den, Shakespeare’e, Goethe’den Hamid’e, 

11  Age, s. 56.
12  Age, s. 57.
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Akif ’e, Necip Fazıl’a, Nur risalelerine varıncaya değin geniş ve 
zengin bir okuma alanına sahipti babam. Sebilürreşad’danBüyük 
Doğu’ya, oradan da magazin dergilerine kadar birçok dergi taşır-
dı. Evimize gazete gelmedik gün olmazdı. Yurt ve dünya olayları 
yakından izlenirdi. Düşünüyorum da, bu kültürü ve birikimiyle 
babam, aslında çok önemli resmi görevleri yürütebilecek düzey-
de olmasına rağmen, niye hep küçük bir memur olarak kaldı? 
Galiba şunlardı sebepleri. Evvela Urfa’nın dışına çıkmaktan kor-
kuyordu, ancak bir süre sonra istemeye istemeye Antep’te kal-
mışlığı vardı. (…) İkinci olarak da gözü hiç yükseklerde değildi. 
Hiçbir hırsı yoktu; yükselmek, daha iyi memuriyetlere atlamak 
konusunda. Üçüncü olarak, kendisini bu hususlarda teşvik eden, 
arkalayan kimsesi yoktu.”13 Bu yapının çocukları ve özellikle de 
Akif İnan üzerinde etkisi büyüktür. Sanki babasının üslubuyla 
yaşıyor. Rasim Özdenören Akif İnan’ın siyasette önemli yerlere 
gelebilecek özellikleri olmasına rağmen ilgi duymadığını belir-
tir. Bütün bu davranış ve yaşayış biçimi Akif İnan’ın beslenmesi 
bakımından önemli bir süreç. Akademik çalışmaya girmemesi 
onun bir başınalığı tercih ediyor olabileceği gibi diğer yandan 
kendi başına olmayı ve sanat alanında var olmayı seçiyor. Çünkü 
onun makam hırsı yok. Edebiyat ve sanat alanındaki özgünlük 
onun için yeterlidir.

Urfa’da olmalarına karşın Maraş ile ilişkilerinin gidiş gidişleri-
nin Akif İnan’da önemli izleri var. “Ailece bazı yıllar yaz tatili-
ni Maraş’ta geçirirdik. Bir âlemdi yolculuğumuz. Sabahleyin 
erkenden otobüse biner öğlen vakti Birecik kazasına ulaşırdık. 
Birecik’ten geçen Fırat nehri üzerinde o zamanlar köprü yoktu. 
Karşı sahile sallarla geçerdik. Karşıya geçer, Antep tarafından ge-
len otobüslere aktarılırdık. (…) Şimdi otobüsle 2.5 saat çeken bu 

13  Age, s. 137.
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yol, 1950’lerden önce 1.5 günümüzü alıyordu.”14 Bunlar hayatın 
çileli yanlarıdır. İnsanın pişmesini sağlar. Bugünün insanı için 
bu gibi durumlar ancak masallarda olabilir. Büyük çıkışlar için 
büyük çileler gerekli. Büyük insanlar büyük çilelerden ortaya çı-
karlar ve öncü olurlar.

Urfa ortamı nasıldır, nasıl özelliklere sahiptir? Kentlerin ve çev-
renin insan üzerinde doğrudan etkileri var. Akif İnan da Urfa 
yoğunluğunu yaşayanlardan.“Çok zengin bir folklor hayatımızın 
varlığı ve devamı herhâlde bu içine kapalılığın korumacılığını 
sürdürüyordu. Zengin müzik geleneğimiz, ilginç örflerimiz, şiir, 
edebiyat tutkumuz, giyim kuşam hususiyetimiz, hatta mahalli 
ağzımız o sebeple özelliğini koruyordu biraz da. (…) Urfalının 
çektiği hoyratı, o yorum ve hançereyi, Bileciklide, bir Halfetlide, 
bir Surçuluda, Akçakalelide bile bulamazsınız. Urfalının kul-
landığı makamlardan İbrahimi’yi, Kürdi’yi ne Sivereklisi bilir 
ne Hilvanlısı.”15 Urfa bu kadar kendine özgü bir konuma sahip. 
Kendi çevresinde bulunan yerleşim mekânları ile bile ilişkileri 
sınırlı. 

Urfa’da lise 1946 yılında açılıyor çok az öğrenci bulunuyor. Li-
seye gidenler toplum içinde farklı bir konuma sahip oluyorlar. 
Akif İnan’ın öne çıkmasının nedenlerinden biri de okula hazır-
lıklı olması. Evinin kültür hayatının farklılığı, kitabın, gazetenin 
okunuyor olması. Üniversiteye giden öğrenci sayısı ise çok az. 
“Urfa’ya lise 1946 yılında açılmıştır. O yıllarda üniversitede oku-
yan parmakla sayılacak kadar az öğrencimiz vardı. Yani dışarı çı-
kışımız da, dışarıdan bize gelmeler de nadir olaylardı. Bazı devlet 
memurlarından başka yabancı yoktu şehrimizde.”16 Yıl 1957 Urfa 
Lisesi’nde bazı öğrenciler dikkat çekiyor. Bunlar hâl ve davranış-

14 Age, s. 138.
15 Age, s. 139.
16 Age, s. 138.
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larıyla birbirine yakınlık duyuyor. Akif İnan’ın okul arkadaş-
larından Zübeyir Yetik dönemi ve Akif İnan ile başlayan arka-
daşlıklarını ve dostluklarını şöyle anlatıyor: “Yıl 1957 veya 58, 
Urfa Lisesi’nin bahçesinde teneffüsteyiz. Elimizde bizim kesimin 
dergilerinden birini, ya Büyük Doğu, ya da Serdengeçti olacak 
okuyorum. Birileri arkadan omzumu kavrayarak soruyor, suçüs-
tü yapmışçasına: ‘Nedir o okuduğun?’ Başımı kaldırıyorum, aynı 
sınıftan, fakat ayrı şubeden olduğumuz Nihat Armağan. Fransız-
ca derslerinden bir araya geldiğimiz için tanıyorum.”17 Zübeyir 
Yetik ile Nihat Armağan iyi arkadaş oluyorlar. Bu arada okulun 
önde gelen dikkat çeken başka isimleri de var. Bunların başında 
Akif İnan geliyor. Nihat Armağan Zübeyir Yetik ile Akif İnan’ı 
tanıştırmadan önce onu yokluyor. Çünkü dönemin gerilimli or-
tamında bu tür yayınları okumak tehlikeli. Nihat Armağan iyice 
emin olduktan ve güven duyduktan sonra arkadaşlık kuruyor 
Zübeyir Yetik ile: 

“Bunları hep mi okuyorsun? Haydi adam git başımdan yollu bir 
‘Evet!’ diyorum. ‘Evde oku, evde!’ deyip uzaklaşıyor…

Ertesi gün yine yakalanıyorum… Yine benzeri konuşmalar… Ve 
sonunda ekliyor: ‘Ben de bunları okuyorum. Gel seni bir arka-
daşla tanıştırayım. O da bizim gibi okuyor.’ Birlikte yürüyoruz, 
beni kendi sınıfından bir arkadaşla tanıştırıyor: Akif İnan…

Akif İnan ile biraz konuşunca ortak yanlarımızın çokluğunu gö-
rüyoruz. O da edebiyat derslerinde çok iyi, ben de… O da şiir 
yazıyor ben de… Bu arada benim yerel bir gazetede takma isim-
le köşe yazısı yazdığımı öğrenince ilgisi daha çok artıyor… (…) 
Her teneffüste benim kendi sınıfımdan Akif ’in de kendi sınıfın-

17 Zübeyir Yetik, “Yarım Yüzyıllık Bir Geçmiş”, Medeniyetin Burçları, Akif İnan’ın Hatırası-
na, Haz. Turan Koç, Ali Dursun, Mete Sungur, Mustafa Akdeniz, İbrahim Hatunoğlu, 
Kayseri, 2004, s. 171.
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dan belâlılarımız var. Edebiyat kitabı ellerinde ha bire ya vezin ya 
anlam soruyorlar. Sonunda rahat edebilmek için, Nihat’ın öneri-
siyle ‘sıra gezme’ye karar veriyoruz. Ve ilk sıramızı da Akiflerde 
yapıyoruz. Daha başkaları da var. Abdülkadir Billurcu, Hüsnü 
Ata, Mehmet Emin Baylan, Sabri Arslan, İbrahim Kızılgöl, Mit-
hat Ali İnan ve ara ara daha birkaç kişinin katılımıyla sıralarımızı 
sürdürüyoruz. Yayın az, kitap az bize öncülük yapan bir büyük 
yok… Kendimizi kendimiz yetiştirmek zorundayız. Bu yüzden 
bir program yapıyoruz. Ardından bir saat hafta içinde okuduğu-
muz yazı ya da kitapları birbirimize aktaracağız. Sonraki bir bu-
çuk saatte ise konuşma ve tartışma yeteneğimizi geliştirmek için 
iki kümeye ayrılıp belli bir konuyu ‘münazara’ formunda tartı-
şacağız, konuşmalarımızı ayakta yaparak.”18 Bu arkadaş grubu-
nun birliktelikleri Akif İnan’ın Maraş Lisesi’ne geçmesiyle Urfa 
dönemi bitiyor. Dostlukları ise sürüyor. Bunların içinde daha 
çok Zübeyir Yetik ile devam ediyor. Zübeyir Yetik önce İzmir’e 
sonra Hukuk fakültesini okumak üzere Ankara’ya yerleşiyor. Bu-
rada arkadaşlıkları, Akif İnan’ın ölümüne kadar devam ediyor. 
Ortak yanları her ikisinin de Büyük Doğu’ya Üstat Necip Fazıl’a 
bağlanmaları, dava tutkuları ve hatta fiili katılımları oluyor. Sen-
dika döneminde ilişkileri yoğun oluyor, sürüyor: “Memur-Sen’in 
kongresi yaklaştığında benim de yönetime girmemi istedi. Ben 
ise, kendi sendikamda yoğunlaşmam gerektiğini, esasen sendi-
kam için yaptığım çalışmalar ve geziler sırasında Memur-Sen 
içinde çalıştığımı öne sürerek buna yanaşmak istemedimse de, 
Akif ‘mutlaka’ yönetime girmelisin, sana ihtiyacımız var’ diye 
ısrar edince, kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü o artık has-
talığın pençesindeydi ve ben yarım yüzyıllık arkadaşımı elbet-
te kıramayacaktım.”19 Akif İnan’ın hastalığının ağırlaşmasından 
sonra sendika genel başkanlığını vekâleten yürütüyor Zübeyir 

18  Agm, s. 172.
19  Agm, s. 173.
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Yetik. Lise yıllarında başlayan arkadaşlığın ve bir düşünce hare-
ketinin oluşumu döneminde onların birlikteliklerine ve çabala-
rına tanık olmuş oluyoruz. Zübeyir Yetik ile olan birliktelikleri 
böyle.

“İlk orta ve liseyi son sınıfa kadar Urfa’da okudum. 1950’den iti-
baren Türkiye’nin girmiş bulunduğu değişme süreci, herkesin 
üzerinde de etkili oluyordu.”20 “Ben okumayı seven bir aileden 
geldiğim için, bu yayınları izliyordum. Çevremin ve ailemin 
muhafazakâr oluşu, kişiliğimde de yerini almıştı. Bu kişiliğin 
üzerine yayınlar da eklenmeye başlayınca, daha sosyal bir alana 
doğru yol alıyordum. Benim gibi olan sınıf arkadaşlarım var-
dı. Birbirimizi etkiliyorduk. Hepimizde okuma tutkusu vardı. 
Doğu’nun Batı’nın Türkçeye çevrilmiş klasiklerinin belli başlıla-
rını hızla deviriyordum. En sıkışık günlerimde bile 6-7 saat vere-
biliyordum okumaya. Tatil günlerinde bu bazen on saati geçiyor-
du. Bir yandan da yazma hevesim başlamıştı. Mahalli gazetelerde 
bir uçtan yazılarım çıkardı. Özellikle Demokrat Urfa Gazetesi’nde 
yazıyordum. Benim gibi yazıya meraklı olan arkadaşlarımdan 
Abdülkadir Billurcu, Zübeyir Yetik, Nihat Armağan’la birlikte 
Derya adlı bir gazete çıkarmaya başladık. Hepimiz lise son sı-
nıf öğrencileriydik. Çevremizde rahmetli Mehmet Emin Baylan, 
Sabri Aralan ve İbrahim Kızılgöl adlı sınıf arkadaşlarımız da var-
dı. Okul dışından Nabi Kılıçoğlu, Cemal Kayar ve Ahmet Rüzgâr 
gibi destekçi ya da yazar arkadaşlar da bizimleydiler.”21 “Müzik-
le de aramız iyi idi. Tefle âlemler yapardık. Benim ayrıca şehrin 
önde gelen hanende ve sazende takımıyla da ahbaplığım vardı. 
Mesire yerlerine gider, sabahlara kadar eğlenir, fasıllar geçerdik. 
Ayrıca arada bir Muhammet Hafız’a giderek eski yazı ve Farsça 
dersler de alıyordum. Tabiî baş tutkum, uğraşı alanımsa şiirdi.”22 

20  M. Akif İnan, Söyleşiler,  s. 57.
21  Age, s. 57- 58.
22  Age, s. 142-143.
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Arkadaşlıklar birbirine güç verir. Bunlar birlikte oldukları sürece 
birbirlerini gönendirirler, yol verirler. Akif İnan’ın Urfa’daki ar-
kadaşlarında olduğu gibi bu durumu Maraş’taki arkadaş grubun-
da da görüyoruz. Bu güçlü birliktelik bir ekol oluşturuyor ayrıca.

Kendisi Urfa’yı kapalı devre bir kent olarak görüyor. Kapalılık 
Batı’ya, kapıları Doğu’ya açık.“Zengin müzik geleneğimiz, ilginç 
örflerimiz, şiir edebiyat tutkumuz, giyim kuşam hususiyetimiz 
hatta mahalli ağzımız o sebeple özelliğini koruyordu biraz da.”23 
Akif İnan’ın hayatında en başat olan şey daha çocukluğundan iti-
baren şiirdir. Şiir artık onda vazgeçilmez bir tutkudur. “Müzikle 
de aramız iyiydi. Arada bir Muhammed Hafız’a giderek ondan 
eski yazı ve Farsça dersler alıyordum. Tabiî baş tutkum ve uğraşı 
alanım şiirdi.”24demesi onun şiire olan tutkusunu gösteriyor. Bu 
hayatının özü oluyor âdeta. Şiir ve dava ve tabiî uygarlık bilinci.

1961 yılında Ankara’ya yerleşir. Vefatına kadar da burada kalır.

“Urfa’da o dönemde çok kuvvetli bir ‘Divan edebiyatı’ geleneği 
hem halk katında hem de aydınlar katında canlı olarak yaşamak-
tadır. Mesela esnaftan birçok sanatkâr, Divan şiirinden önemli 
gazelleri ezberleyerek seslendirmişlerdir.

Bunlardan en önemlileri (ki bendeniz her ikisine de yetiştim) 
Tenekeci Mahmut ve Kazancı Bedih Usta. Bu şahıslar Urfa’da. 
Akif İnan’ın yaşadığı dönemde, Fuzuli’den, Şair Nezihe’den, Şair 
Abdi’den gazeller ezberleyerek sıra gecelerinde seslendirmişler-
dir. Bunlar son dönemin gazelhanlarıydı.

17. yüzyılın en önemli Divan şairi Yusuf Nabi Urfalıdır. Nâbi’den 
günümüze kadar geçen 300 yıl zarfında, Divan şiiri ‘Gazel’ ve 

23  Age, s. 57.
24  Age, s. 58.
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‘Kaside’ olarak Urfa’da canlı bir şekilde yaşaya gelmiştir. İşte, M. 
Akif İnan’ın şiirini besleyen ana damar buradadır.”25 Onun Divan 
şiiri geleneğine sıkı bağlılığı hayatının ve şiirinin özüdür. Divan 
şiirinin son temsilcisi gibidir. O şiiri içselleştirerek modernize 
ediyor. Özünden uzaklaşmadan yeni ve taze bir şiir çıkarıyor. Bu 
da onun doğasına uygun bir durum.

İlk yıllarından itibaren edebiyat dergileriyle tanışır. Bunlar daha 
çok muhafazakâr ve sağ çevrelerin dergileridir. İlk yıllarının psi-
kolojisini de bu dergilerde görüyoruz. Bu dergilerden isimlerini 
anımsayabildiklerini şöyle sıralar: “Türk Ruhu, Türk Düşüncesi, 
Toprak, Oku, Türk Yurdu, Orkun, Yaprak, Çağdaş, Defne, Hilâl. 
Hilâl Dergisi, 1961 den 64 sonlarına kadar, yönetimine de ka-
tılmış olduğum dergidir. Bir hayli yazı ve şiirim o dergide yer 
alır.”26 “Şiirlerim sanat ve fikir dergilerinde 1958’den sonra ya-
yınlanmaya başlamıştır.”27 Görüldüğü üzere dönemin birçok 
dergisinde görünüyor. Bunlar ağırlıkla Türkçü dergilerdir, ara-
da bir iki dinî yoğunluğu olanı da var. Maraş’taki arkadaşlarıyla 
buluştuktan sonra dünyası çatışmalı bir şekilde zaman içinde 
değişiyor. Edebiyat dergisi çevresine girdikten sonra âdeta geç-
mişe bir sünger çeker, yok sayar: “Sayısı 50’yi bulan o yıllara ait 
şiirlerimin hepsini kitabımın dışında bıraktım. Çünkü o şiirlerle 
edebiyat dünyasında belirmek istemedim. Hicret adlı şiir kita-
bımdaki şiirlerimin hepsi, benim 1969’dan sonra yazdıklarımdır. 
Yani Edebiyat Dergisi’ni kurduğumuzdan sonra yazdığım şiirlere 
önem verdim. Yeni ve özel bir anlayışın ürünüydü bunlar.”28 Akif 
İnan’ı buna zorlayan yeni dönem ve arkadaşlarının sanat anla-
yışları ve üsluplarıdır. Onun kalıplaşmış geçmişi bir hayli zorlasa 
da yeni olana ayak uydurmaya çalışır ama kendine özgü bir tu-

25  Mehmet Atilla Maraş,  “İslâm Duyarlıklı Bir Şiir Akımı ve M. Akif İnan Şiiri”, Medeni-
yetin Burçları, s. 52.

26  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 58.
27  Age, s. 143.
28  Age, s. 59.
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tumu var bundan asla ödün vermez. İçine girdiği yeni arkadaş 
grubu içinde bu yanıyla kendi başınadır. Elbette değişim önemli 
ve yadsınmayacak boyutta ama bunu kendine özgü olarak geliş-
tirir. Ankara’da bulunduğu çevrenin onun sanat ve düşüncesinde 
önemli bir yeri oluyor. Orada farklı alanları veya mekânları da 
olsa yeni bir dünya içindedir artık. Biraz da çatışmalı. Bir yandan 
Türk Ocağı gibi milliyetçi-muhafazakâr bir çevre, bir yandan Üs-
tat Necip Fazıl ve Büyük Doğu, diğer yandan da asıl etkili ve be-
lirleyici olan Edebiyat dergisi ve arkadaşları. Dönemin edebiyat 
dergileri ve çevreleriyle sıkı ilişkisi oluyor. Sonuncusu onun mer-
kezini oluşturur. Kendisi de orada apayrı bir merkez olur.

Akif İnan, Maraş’a geldiğinde orada ilk tanıştığı kişi Alaeddin 
Özdenören olur. Onunla arasında başlangıçta biraz çekingenlik 
olsa da en iyi anlaştığı kişi olur. Alaeddin Özdenören, o günler 
için şunları söyler: “Yıl 1958. Maraş. Öylesine kendini bilmez, 
öylesine haince, öylesine düşmanca mehtaplı bir akşamüstü. 
Akif İnan’la yürüyoruz. Urfa’dan sürgün gelmiş Maraş Lisesi’ne. 
Kendisine zulmeden bir öğretmeni dövdüğü için. Evet, hiç unut-
muyorum; betimlemeye çalıştığım o akşamüstüydü. Akif ’in yü-
rürken sakin görünüşü herhâlde bu akşam yüzündendir. Kendi-
sini götürürken dalgınlıktan habersizdi. Bana Ahmet Haşim’den 
şiirler okuyordu. Kısacık bir an da olsa kendimi onun yerine 
koymayı denedim. Başaramadım. Dostluk, kardeşlik bağlarıyla 
birbirimize bağlandığımızı duyuyordum.”29

Alaeddin Özdenören aracılığıyla diğerleriyle tanışır. Bu tanış-
ma Alaeddin Özdenören için de yeni ve iyi bir dönemdir. En 
yakını ve dostudur. Bu, her ikisinin de ömürlerinin sonuna 
kadar devam eder. En yakın arkadaşlarından biri olan Rasim 
Özdenören’in Akif İnan ile ilgili ilk izlenimleri şudur: “Karayağız 

29  Age, s. 116.
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bir şair hatırıma geliyor.”Bu vurgudan sonra kendisiyle ilgili olan 
bir anısından söz eder. Bu, Akif İnan’ın karakterini göstermesi 
bakımından dikkate değer. “Vaktiyle bir bakanı Akif ile birlik-
te ziyarete gitmiştik, yeni bakan olmuştu. Ben Akif ’i o bakana 
‘Sizin komşunuz’ diye tanıttım. Dışarı çıktıktan sonra ‘Yahu Ra-
simciğim, benim’ dedi, ‘bu adamla komşuluk münasebetimden 
başka hiçbir özelliğim yok mu?’ diye sordu. Ben de ona şu cevabı 
verdim: ‘Senin bir sürü özelliklerin var ama bu adam için senin 
en kıymetli yanın, onun en çok değer vereceği tarafın ona kom-
şu olman. O da beşeri münasebetlere önem veren bir insandı. 
Şimdi onu hatırladım. Akif gerçekten bir sürü meziyeti olan, bir 
sürü yanlarıyla bize çağrışımlarda bulunan bir insan. Ama ben 
bir anda hem insan olarak Akif İnan’ın karayağız yüzünü, onun 
yer yer çiçek bozuğu ve şark çıbanından iz kalmış olan yüzüyle 
birlikte düşünüyorum. Ve o hâliyle pranga vurulmuş bir şair izle-
nimi geliyor gözümün önüne. Onun yanında elbette mütefekkir 
yanı var, bir eylem adamı yanı var. Bunları düşündükçe ortaya çı-
kıyor, fakat şu anda Akif ’ten bir siluet olarak kafamda canlanan 
şey, meçhul bir yolda, bilmediğim bir yolda omzunu eğmiş bana 
doğru yürüyen, Urfa Güneşiyle yüzü çoraklaşmış, kalbi bir vaha 
gibi zenginleşmiş, böyle bir şair tahayyül ediyorum (…) 1957-58 
ders yılındaydı ve ‘58’in yanılmıyor isem bahar aylarına tesadüf 
ediyordu, Akif hakkında ilk duyum aldığımda… Duyumu nasıl 
aldım; bizim birader Alaeddin Özdenören bana geldi ve dedi ki: 
‘Bizim sınıfa Urfa’dan bir şair arkadaş geldi hem de aruzla yazı-
yor. Bu bizim için çok şaşırtıcıydı. Lise çağında bir öğrencinin 
aruzla yazıyor olması hem hayret, hem de hayranlık uyandıra-
bilecek bir olaydı, ikisi birden vardı.”30 Tanıştığı bu yeni arkadaş 
grubunun farklı yönleri ve özellikleri bulunuyor. İki farklı dünya 
gibi de denebilir. Akif İnan, klasik sanat ve edebiyat düzleminde 

30  Ali Haydar Haksal-Alim Kahraman (Oturumu Yönetenler), Oturuma Katılanlar: Rasim 
Özdenören, Erdem Bayazıt, Nazif Gürdoğan, Mustafa Uzun, Abdullah Uçman,“M. Akif 
İnan Üzerine Bir Oturum”, Yedi İklim Dergisi Akif İnan Özel Sayısı, S. 120, s. 51.
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daha çok İslâmî düşünce özünde bakan biri. Dönemin baskın 
olan sol ve Batıcı düşüncesinden uzak duruyor. Yeni edebî anla-
yışları ise pek kabullenemiyor, o bakış içinde olanlara ise istihzai 
bakıyor ve yaklaşıyor. Yeni arkadaş grubunun yaklaşımları da bir 
bakıma öyle. Rasim Özdenören dönemi veya kendilerini şöyle 
anlatıyor: “Bizim edebiyatla tanışmamız modern edebiyatı tanı-
makla başladı. Ben gerçi daha önce Ömer Seyfettin okuduğumu 
söyleyebilirim, fakat Ömer Seyfettin bile son tahlilde modern ça-
ğın bir ürünüdür. Dolayısıyla bizim ilk gençlik çağımızın geçtiği 
1950’lerin aktüel ürünleriyle tanışarak edebiyat alanına girmişiz. 
Böyle birisi için Divan edebiyatı, aruz bunlar çok arkaik şeyler, 
çok tarih öncesi verimler ve veriler gibi geliyordu. Alaeddin’in 
de bana aruzla yazan bir sınıf arkadaşından bahsetmesi hakika-
ten, dediğim gibi hem hayret hem de hayranlık uyandırıcı bir 
durumdu. Neticede Akif ’le bizim o dönemde çok fazla ünsiyeti-
miz de olmadı. Fakat o yıldan 1959 yılında Akif, liseyi bitirdikten 
sonra İstanbul’da karşılaştık. Erdem Bayazıt da o buluşmamızda 
var idi. Fakat ikili görüşmeyi ben çok iyi hatırlıyorum. Akif ’le 
gezinirken Yenikapı sahiline gitmiştik. Orada bir çay bahçesine 
oturduk. Edebiyattan bahsettik. ‘Rasimciğim sana Hâşim’den 
okuyayım mı, Hâşim’i sever misin?’ dedi. Hâşim de benim o de-
vir içinde sevdiğim en önde gelen şairlerden birisidir. (…) Mesela 
Hâşim’i Yahya Kemal’den daha çok seviyordum. (…) Akif ’in bu 
teklifine çok memnun kaldım. ‘Oku Akif ’ciğim’ dedim Akif bir 
başladı birinci şiiri okudu, ikincisini, üçüncüsünü, beşincisini, 
on beşincisini. Baktım arkası gelmiyor: ‘Akif ’ dedim, neredeyse 
bütün külliyatını bitireceksin.’ Dedi ki: ‘Zaten çok değil, Hâşim’in 
80 parça şiiri vardır ve hepsini ezbere bilirim.’ ‘O zaman dedim, 
yoruluncaya kadar devam et, ben dinlemekten yorulmam. (…) 
Onun sadece şiir inşad etmesiyle kalmadı olay, edebiyatla ilgili 
gerçekten o yaştaki bir genç için -on sekiz on dokuz yaşlarında 
bulunan bir insan için- şayanı hayret derecede bir Divan edebi-
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yatına nüfuzunu gördüm. (…) Hani öteden beri söylediğimiz bir 
söz var. Bazı insanlar yazılarını aşarlar, bazı insanlar yazılarının 
gerisinde kalırlar. Akif yazısını aşan insanlardan birisiydi. Yazıla-
rında görünen Akif olduğundan çok azdır.”31 Maraş döneminde 
birbirlerine çok ısınmadıkları anlaşılıyor. Fakat bu kısa zamanlık 
buluşma ve tanışmadan sonra zaman zaman bir araya geliyorlar. 
Sanıyorum ki bu dostluk o kısa süre içinde daha çok Alaeddin 
Özdenören ile yürüyor. Bunun etki ve sonuçlarını daha sonra 
görüyoruz. Akif İnan, Ankara’ya yerleşince Nuri Pakdil ile dost-
lukları sıkılaşır. Bu dönemi en etkili olanı. Akif İnan’ın donanım-
lı ve hazır yanı arkadaşlarının daha önünde. Kendini de aşan bir 
durumdur bu. Birikimi çok ama bunu tam anlamıyla yansıttığı 
söylenemez. Akif İnan ile olan ilişkilere Erdem Bayazıt’ın bakışı 
da şöyle: “Akif Maraş’a geldiğinde yolunu bulmuş, oturmuş ken-
dine göre bir tasnif yapmış, bir dâva sahibiydi. Benim onunla 
tanışmam; Gençlik gazetesini ziyarete gelmesiyle oldu. Ben de o 
sırada gazetede çalışıyordum. Kendisini tanıttı. Daha evvel dedi-
ğim gibi Alaeddin Özdenören bize haber vermişti böyle bir ar-
kadaşın geldiğini. Bizi de o haber vermişti ki ziyarete geldi. Yani, 
olgun bir insan, davranışları tamamen yolunu bulmuş ve bize 
biraz dudak bükerek bakıyor. Mesela yayımladığımız şiirleri, 
meselelere bakışımızı çocukça buluyor. Fakat o geldikten sonra 
biz, nefsim itibariyle daha bir ciddi olmayı, kendimize bir çeki 
düzen vermeyi gerekli görüyorduk. Ben Divan edebiyatından da 
çok zevk alırdım. (…) Böyle bir ortak noktamız vardı ama tabiî 
bizim bütün iştahımız, bütün rüyamız yeni, modern edebiyat 
idi. Dergilerin hepsini takip ediyoruz, duyduklarımız da Maraş’a 
gelmiyorsa biz mektup yazarak getirtiyoruz. Böyle başladı arka-
daşlığımız. (…) Akif ’le muhatap olan kendisine biraz çeki düzen 
vermek gereğini duyardı.”32 Maraş’ta bulunan arkadaşların genel 

31  Agy, s. 52.
32  Agy, s. 54.
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bakışı, daha çok modern edebiyata dönük, Akif İnan’ın ise Di-
van şiiri ve geleneğine bağlı olması. Onların arasına katılmasıyla 
yeni bir süreç başlıyor. Çünkü Erdem Bayazıt’ın ifadesiyle otur-
muş olgun bir arkadaş yanında kendilerine çeki düzen verilen 
biri. Karşılıklı birbirlerinden doğal olarak etkileniyorlar. Bu, Akif 
İnan için de geçerlidir. Akif İnan’daki oturmuşluk, dikkati daha 
çok belli bir merkeze dönük olmasındandır. Bu sadece Divan 
edebiyatı ve klasik kültür değildir. O daha Urfa’da iken arkadaş 
grubuyla birlikte yoğun Necip Fazıl okumaları da yapmıştır. Akif 
İnan’da tam anlamıyla bir dâvâ bilinci var. Buna Necip Fazıl’ın 
bakış ve üslubunun etkisi altında olma da denilebilir bir bakı-
ma. Böyle olunca bakışındaki belirginlik veya keskinlik onlara 
göre daha oturmuş olması, doğal karışlanmalı. Erdem Bayazıt da 
bunu şöyle anlatır: “Biz Akif ’le dediğim gibi tasnif etmiş, tari-
hin bir yorumunu yapmıştık. Mesela rahmetli Necip Fazıl’ı biz 
de kendi çapımızda takip ediyorduk. Haberimiz vardı kitapla-
rından ama Akif daha bir o eğitimden geçmişti. Zaten şiirleri-
ne de yansır. (…) Akif İnan o gün çıkan milliyetçi muhafazakâr 
bütün dergilerle yazışıyor ve onları takip ediyordu. Sebilürreşad 
dâhil – o zaman kapanmıştı ama- Büyük Doğu, Fedâi, Türk Yur-
du vb. dergiler. Bizim de belki birçoklarından haberimiz var, bir-
çoğunu takip ediyoruz ama önemsediğimiz şey o değil daha çok, 
günümüz edebiyatı, günümüz dergileri, o günün devamlı çıkan 
dergilerini yazarlarını takip ediyorduk.”33 Burada Akif İnan ile 
Maraş’taki arkadaş grubu arasındaki fark ortaya çıkıyor. Yedi İk-
lim dergisi Akif İnan Özel Sayısı için yaptığımız söyleşide benim 
sorduğum şu soru ve verdiği karşılık şöyle: “Anlaşıldığı kadarıyla 
sizler modern edebiyat ürünleriyle buluşurken herhâlde Büyük 
Doğu ile o daha çok yakın olmuş…

‘Evet, evet, nitekim Büyük Doğu’yu Maraş’ta Mehmet Bayazıt 

33  Agy, s. 54.
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vasıtasıyla ben şahsen tanıdım. Nuri Pakdil Mehmet Bayazıt’la 
teyze oğludur, benim de amcamın oğludur. Mehmet Bayazıt va-
sıtasıyla haberdarım. Akif ’le tanıştıktan sonra Akif bize –kendi-
siyle aynı yaşta olduğumuz hâlde- çocuk nazarıyla bakar da hep 
Mehmet Ağabeyle düşer kalkardı; o geldiği zaman, onunla ko-
nuşurlardı, onlar birbirini tamamlıyorlardı. (…) Kendi payıma 
Akif ’le olduğum zaman biraz daha dikkatli olurdum. Dediğim 
gibi bir de ortak zevkimiz var Divan edebiyatından zevk alıyo-
rum ama meşgalem değil. Okuyorum ama bizim uğraştığımız 
alan modern edebiyat, takip ettiğimiz modern edebiyat.”34 Di-
van edebiyat ortak zevk ama ilgi alanı değil. Erdem Bayazıt ve 
arkadaşlarında Divan şiirine okul kitaplarında olduğu kadar bir 
sınırlı bir bakış var. Akif İnan’da ise daha geniş daha çok içselleş-
tirme ve sahiplenme olduğu görülüyor. Bunu Büyük Doğu der-
gisi ve Necip Fazıl ile buluşturunca daha çok bir bilinç ve bakış 
oluşturuyor. Akif İnan’ın oturmuşluğunun nedeni de budur.

Akif İnan’ın kişiliğinde o dönemin koşullarından yansıyanla-
rıyla gelinen süreç de önemli. Onlar Akif İnan’ı nasıl bir yapıda 
görüyorlar. Sanatçı kişiliğinden yansıyanların yanında karakter 
olarak da özellikleri bulunuyor. Rasim Özdenören Akif İnan 
hakkında: “Akif ’in şahsından bahsederken Erdem tevazûan 
prenslik sıfatını da Akif ’e yakıştırdı. Ben kendi nefsime öteden 
beri söylüyorum, Prens olan Erdem Bayazıt’tır. Akif ağadır. Bu 
ikisinin arasındaki fark neyse ikisinin şahsiyeti arasındaki fark 
da odur.”35Bu doğru bir tespit. Akif İnan daha Doğulu. Divan şii-
ri ile Urfa ruhunun bütünleşmesi de denilebilinir buna. Zenin ve 
farklı folklörü de buna eklenince arkadaşlarından bambaşka bir 
karakter olarak beliriyor.

O arkadaş grubunun Akif İnan ile ilgili görüşleri ve yaklaşımları 

34  Agy, s. 55.
35  Agy, s. 55.
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olduğu gibi Akif İnan’ın da onlar hakkındaki yaklaşımı oldukça 
temkinlidir. O, Cahit Zarifoğlu ile ilgili şunu anlatıyor: “Cahit’i 
lise son sınıfta Maraş’ta tanıdım. O yıllarda şiir anlayışı benim 
telakkime tersti. Cahit ve şimdi buradaki arkadaş grubunun mo-
dern sanat anlayışlarından hâlâ bir fark yok. Cahit’i o yıllarda 
biraz kendimden uzak bulurdum.”36

Akif İnan’ın kişiliğinden sanatına veya sanatından kişiliğine yan-
sıyan özellikler bulunuyor. Akif İnan’ın Ahmet Hâşim’in şiirini 
sevmesinin veya ortak yanlarının bulunmasının nedenleri var. 
Bunlar doğası gereğidir ve kaçınılmazdır. Klasik ile modern şiir 
arasındaki yerini belirlerken yeni döneme kendini katar ve renk-
lendirir. Klasik olana körü körüne bağlı değil. Bunu daha canlı 
hale getirir kendini bu anlamda geleceğe taşır. “Akif ’in şu fikrini 
de ifade edeyim, bu renk münasebetiyle. İsmi lazım değil, bu şa-
irlerden biri içini – o da aruzla, heceyle yazmaya heveslenen fakat 
nesli itibariyle bizden daha önce olan şairlerden birisi için ‘renk 
körü derdi. Akif niye onu öyle söyledi? Çünkü gerçekten verdiği 
örneklerde, şu anda belki kelimesi kelimesine hatırlayamam ama 
örnekler vermişti. Renkleri kullanıyor o şair; fakat ifade edeme-
diği kavramları, renklerle ifade etmeye çalışıyordu. (…) Akif ’in 
şiirinde renkler tıpkı Haşim’in şiirinde olduğu gibi fonksiyonel 
bir durumda kullanıyor, kızıl akşam deyişi. Yani rengin gerçek-
ten o şiir içinde Haşim’in olsun Akif ’in olsun işlevsel bir değeri 
var.”37 Divan şiirine bu kadar bağlı olmasına karşın Ahmet Ha-
şim şiirine yoğunlaşması dikkat çekici bir husus. Bu, bir bakıma 
Akif İnan’ın kendisini yenilemeye hazır olduğunu da gösteriyor.

Akif İnan’ın öğrenciliği Ankara’da Alaeddin Özdenören’in de İs-
tanbul olunca uzun bir zaman ayrı kalırlar.

36  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, Eğitim-Bir-Sen Yayınları, Ankara, 2009, 
s. 202.

37  “M. Akif İnan Üzerine Bir Oturum”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 52.
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Maraş’a geldikten sonra başlayan değişim sürecinde tanışıp bu-
luştuğu yeni arkadaşlarının dünyaları farklı. Okumaları, ilgi 
alanları, hayat algısı gibi. Burada iken ilk kez Sezai Karakoç’un 
Körfez şiir kitabını okur ama kendisine çok yabancıdır. “Maraş’ta 
lise son sınıf öğrencisiyim. Sezai Karakoç’un Körfez adlı şiir kita-
bı yayınlanmıştı. O dönemlerde hani her türlü yayını izliyorum 
ya. Şeref Turhan’dan Körfez’i de alıp okudum. Okudum ama hiç 
sevemedim. Bizim Erdem, Cahit, Alaeddin’se bayılıyorlardı o tür 
şiirlere. Fakat ne onlar bana laf anlatabiliyordu ne ben onlara. 
Aradan birkaç yıl geçti. 1961’de üniversiteye başladım. Bu arada 
da Hilâl Yayınları’nı yönetiyorum. Günlerden bir gün Karakoç 
dergiye geldi. Tanıştık, konuştuk. Son yıllarda bazı yazılarını da 
okumuştum. O yazılar beni hayrete düşürmüştü. Karşımda gayet 
seviyeli derinlikli bir fikir ve sanat adamı belirmişti. Düşünüyor-
dum: Bu denli tutarlı bir adam nasıl olur da Körfez’deki şiirleri 
yazmış bulunur. Bu düşüncelerimi Karakoç’a da anlattım. Bir 
nasihat çektim kendisine: ‘Yazıların iyi, yazmaya devam et dergi-
mize de gönder. Ama şiirden vazgeç, ya da otur vezinli kafiyeli, 
dengeli, tutarlı şiirler yaz’ dedim. Karakoç’sa sükûnetle tebessüm 
ederek dinlemişti beni. Hatta yer yer de bana hak vererek: ‘Benim 
vezinli şiirlerim de var’ demişti. Bu karşılaşmamız Karakoç’u 
bana sevdirmişti. O sevgiyle yazdıklarını daha önemseyerek 
okumaya başlamıştım. Okudukça ayıbım ve mahcubiyetim ço-
ğaldı gözümde. Şimdiyse Karakoç’un birçok şiirinden başka 
Körfez adlı şiir kitabı tümüyle ezberimdedir ve onun sanat fikir 
alanındaki dehası dilimin pelesengidir.”38 Akif İnan bu hatırasını 
zaman zaman yineler. Bunu anlatırken geçmiş günlerine bakar 
bir mahcubiyet ile gülümser. Bir başka söyleşisinde ayniyle bu 
olayı anlatır ardından da şu açıklamada bulunur. “Yani 1965’lere 
kadar muhafazakârdım. İdealistliğimi, yeni şiiri de kendime kar-
şıt ürünlerden sayarak, yaşamaktaydım. Oldukça geç ayılmışım, 

38  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 61-62.
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değil mi? Eh bu da Urfalılığın hediyesi. Urfa’nın dışa kapalı, güç-
lü gelenekçiliğinin faturası. (…) Nuri Pakdil Paris’te. Dergimiz 
Edebiyat’a ‘Kaside’ adlı şiirimi koyuyorum. Bu şiir benim sanat-
taki zıplayışımın ilk örneği. Pakdil’den hemen bir mektup geli-
yor. O ne şiir öyle. Güzel, yer yer olağanüstü diye yazıyor. Aynı şi-
iri evde teybe okumuştum. Açıp Üstat Necip Fazıl’a dinlettim bir 
gün. Üstat merak ve hayretle dinledi. Sonra şöyle konuştu. ‘Senin 
bazı şiirlerini görmüştüm, bu öyle değil. Müşahhastan kalkarak 
şiiri mücerrede çekiyor, kelimelere ustaca parendeler attırıyor-
sun. Buna devam etmeni istiyorum.”39 Akif İnan’daki bu değişim 
onun için bir dönüm noktasıdır. Artık gerek sanatında gerek 
bulunduğu konumda çok farklı bir yerdedir. Muhafazakârlık 
düşüncesinden tamamen kendini soyutlamış oluyor. Yedi İklim 
Özel Sayı toplantısında Rasim Özdenören’e yönelttiğim; aruz, 
Urfa ve Maraş kültürü üzerine sorusuna şöyle demişti: “Onu 
Urfa kültürüyle izah ederdi. Urfa’da zaten Maraş kültüründen 
farklı bir kültür var. (…) Sokaktaki insanlar Nâbi’den, Şeyh 
Galib’den, Fuzûlî’den gazeller, kasideler okuyabilen insanlar. Ben 
Maraş’ta böylesini görmedim, bilmiyorum, en azından kendi 
çevremde böyle bir olaya şahit olmadım. Mesela Maraş’ta çok 
köklü bir folklor geleneği yok (…) Maraş’ın havası kendi şah-
sına münhasır. Maraş hakikaten yetiştirebilseydi nasıl bir insan 
tipi yetişirdi? Necip Fazıl gibi bir insan tipi yetiştirebilirdi, Nuri 
Pakdil gibi, onların arkasından gelen işte bizim neslimiz gibi in-
sanlar yetiştirebilirdi. Ve Akif ’in enteresandır, Urfa’dan Maraş’a 
gelmesi bir şans olmuştur. Çünkü Akif kendi birikimiyle, ken-
di Divan edebiyatı ve folklor birikimiyle Maraş’a geldi. Maraş’ta 
bizlerin vasıtasıyla, bizlerin marifetiyle yeni edebiyatla tanıştı, 
uzun bir süre dudak bükmüştü yeni edebiyata. Hatta Cahit’in şa-
irliğini bile kabul etmek istememişti fakat sonunda Cahit’i şair-i 
maderzâd diye ilân eden de kendisi olmuştur.”40 Akif İnan, sanatı 
ve şiiri bağlamındaki yansımalardan söz edilirken, divan şiiri, 

39  Age, s. 147.
40  “M. Akif İnan Üzerine Bir Oturum”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 52-53.
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hece ve halk şiiri arasında nerede duruyor, Cahit Zarifoğlu şiiri 
ile farklılıkları nelerdir, nasıl bir ruha sahiptir sorusuna Rasim 
Özdenören şu karşılığı veriyor: “Tekke şiiriyle halk şiiri ayrımı-
nı yaptınız, Akif bu ayrıma karşıydı. Halk şiiri ile tekke şiirinin 
arasında bir fark yoktur, ikisi de halk şiiridir. (…) Akif ’in şiirini 
mahcup bir şiir olarak tanımlamak istiyorum. Niye mahcup şiir? 
Bir defa kendisini dışarıya kapatmış bir şiir. Bir Cahit Zarifoğlu 
şiiri gibi hoyratça hatta bir bakıma dengesizce alıp başını giden, 
kendisini yer yer serbest çağrışımlara bırakan sel gibi akıp giden 
bir şiir değil. (…) Bu şiirlerin tamamını aşk ana başlığı altında 
toplamamız mümkün. Bu zor şiir tabiî, beyitlerle kendini sınır-
lamış, beyit tarzına sonuna kadar bağlı kalmıştır. Hicret ile Tenha 
Sözler arasında fark var mı dedin? Ben böyle bir fark olduğunu 
da zannetmiyorum.”41 Bu zıtlıkların arkadaşlar arasında karşı-
lıklı etkileşimi olumluya dönüşüyor. Bu, her iki taraf için de ge-
çerlidir. Bir anlamda Maraş grubunun farklı bir alana geçişlerini 
sınırlıyor olabilir düşüncesindeyiz.

Ankara’da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde iken Türk 
Ocakları’nda görev alıyor. Buraya ilk adım atışı şöyle: “Hasan 
Aksay Türk Ocakları Genel Sekreteri iken, onu yanına almış. Yıl-
larca birlikte çalışmışlar.”42Akif İnan, oturmuş kişiliğiyle hemen 
her ortamda karşılık ve kabul görüyor. Akif İnan’ın sosyal kişi-
liği ve yardım severliği burada da öne çıkıyor. “Akif İnan yalnız 
iyi bir hatip, iyi bir münazaracı değildi. O, her şeyden önce içi 
insan sevgisiyle dolu gerçek bir dosttu. Kendisiyle farklı dünya 
görüşlerine sahip arkadaşlarımızın bile ona karşı derin bir saygı 
ve sevgisi vardı. Hangi konuda olursa olsun başı sıkışan, Akif ’in 
Türk Ocağındaki çalışma odasına koşar, kendisinden yardım is-
terdi, iş bulma, yurda yerleşme, burs sağlama ve mezuniyet tezi 

41  Agy, s. 54.
42  Abdurrahman Dilipak,“Yedi Güzel Adamdan Biri”,  Medeniyetin Burçları, M. Akif İnan 

Anısına, s. 225.
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hazırlama konularında Akif ’in iyiliklerini görmüş -benim rah-
metli kardeşimin de içinde bulunduğu- sayısız insan tanırım. 
(…) 12 Eylül sonrasının günlerinden birinde kendisini üniver-
site arkadaşlarından biri ziyarete gelir. Bu arkadaşı ile araların-
da eskiden beri siyasal görüş ayrılıkları, ancak sarsılmaz dostluk 
bağları vardır. Arkadaşı Kültür Bakanlığı’nda çalışmakta olan bir 
buçuk yıl sonra dolduracağı emekliliğini beklemektedir. Ama 
ne var ki hiç hak etmediği hâlde kendisini âniden yurdun uzak 
bir köşesine tayin etmişlerdir. Oysaki bu arkadaşın meslek ha-
yatının çoğu zaten Anadolu’da geçmiştir. Durumu öğrenen Akif 
kendisinden beklenen dostluğu, fazilet ve dürüstlüğü göstermiş 
haksızlığa uğramış olan bu eski arkadaşı için bütün imkânlarını 
kullanarak tayinini durdurmuştur.”43 Akif İnan’ın kişiliğiyle öz-
deş bir durumdur bu. Sosyal, ve insani ilişkilerinin samimiliğini 
gösterir. Sami Önal ile her karşılaşmamızda, beni gördüğünde 
mutlaka Akif İnan’ı anımsar ve ondan bahsederdi. Arkadaşları 
üzerinde o kadar çok etki bırakmış bir karakter olmuştu. Diğer 
yandan özellikle gençlerle yakından ilgileniyor, onlara yol gös-
teriyor. Mustafa Miyasoğlu Kayseri’den arkadaşları ile Üstat Ne-
cip Fazıl’ın bir konferansını dinlemek üzere Ankara’ya geliyor. 
Akif İnan’ın ilgisini şöyle anlatıyor Miyasoğlu: “Türk Ocağı’nın 
o dönemde Ankara’daki muhteşem mermer binasında müdürlük 
yapacak insanın yaşlı başlı, belki de asker emeklisi bir insanın 
olacağını zannediyorduk. Hep böyle olurdu çünkü. Yaşından ol-
gun davranışlarla bizi buyur eden müdür görünce bir hayli şaşır-
dığımızı hatırlıyorum.

Üstad üst kattaki odaların birinde istirahat ediyordu ve konfe-
ransa da epey zaman vardı. Edebiyat meraklısı gençler olarak, 
bizden beş altı yaş büyük görünen ağabeyimizin bizimle ilgisi, 
meraklarımızı öğrenmek istemesi bizi bir hayli sevindirdi. O 

43  Sami Önal, “Münazaracı Arkadaşım M. Akif İnan”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 85.
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günlerde Akif İnan D. T. C. Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğ-
rencisiydi ve bizim de edebiyata ilgi duymamız, Üstad’ı dinlemek 
için Kayseri’den gelmemiz hoşuna gitmişti. Gösterdiği yakınlık-
tan ötürü, o gün pek çok sorduğumuzu, özellikle tiyatroya dair 
bulabileceğimiz kitapların adresini istediğimizi hatırlıyorum. 
Bunların genel kültür kitapları dışında ihtisasî şeyler olduğunu 
ve ancak tiyatro kitaplarının kütüphanelerde bulunabileceğini 
söylemişti.”44 Büyük Doğu düşüncesi ve hareketi etrafında bulu-
şanlar Ankara’ya geldiklerinde ilk uğradıkları yer Türk Ocağı’nda 
bulunan Akif İnan’ın yanıdır. Üstat Necip Fazıl’ın Ankara prog-
ramları burada düzenlenir. Bunun öncüsü de Akif İnan’dır. Üstat 
genelde Akif İnan’ın evinde kalır her Ankara’ya gelişinde. Gene 
bir Ankara toplantısında bulunan Bekir Karlıga, o zaman bir 
genç olarak bu uğrak yerindedir. “Türk Ocağı binasının büyük 
tablolarla süslü müdür odasında, çizgili lacivert takım elbisesiy-
le karşısındaki herkes üzerinde karşı konulmaz bir hürmet hissi 
uyandıran Akif ağabey, masasının arka tarafındaki koltukta otu-
ruyordu. Daha önceleri adını sıkça işitmiş ve Üstad Necip Fazıl’ın 
önde gelen izleyicilerinden birisi olduğunu çok duymuştum. 
Ama görüşmek nasip olmamıştı. (…) 1965 yılıydı sanıyorum. 
Sayın Nuri Pakdil’in Bahçelievler’deki evinde misafir idim. Sev-
gili Erdem ağabey ile beraber oturuyorlardı. Akif İnan’a gidilecek 
dediler. Henüz yeni gelmişti. Ankara’yı da tam tanımıyordum. 
(…) Nuri ağabey benim Maraş İmam Hatip Okulu’nda öğrenci 
olduğumu, iyi Arapça bildiğimi, şimdilerde ise edebiyata merak 
sardığımı bildirmişti kendisine. Henüz ortaokul 4. sınıf öğrenci-
siydim ve Maraş’ta Nuri Pakdil ile tanışalı da bir buçuk yılı aşkın 
bir zaman olmuştu. Ertesi akşam Akif beylere oturmaya gittik, 
yeni evlenmişti. (…) Akif Bey az konuşuyor, konuştuğu zaman 
yaptığı vurgularla âdeta kelimeleri beyinlerin içine yerleşiyordu. 

44  Mustafa Miyasoğlu, “M. Akif İnan’ın Bir Mektubu ve Şahsiyetine Ait Bazı Özellikler”, 
Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 81.
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(…) Aradan yıllar geçti, her Ankara’ya gidişimde mutlaka Nuri 
ve Erdem ağabeylerle birlikte Akif ağabeye de uğruyor ve onun 
doyumsuz sohbetinden büyük haz alıyordum. Daha sonra dost-
luklarımız ilerledi, ben İstanbul’a taşındım, bir yandan Yüksek 
İslâm Enstitüsü’ne devam ediyor, bir yandan tercüme ve kitap 
neşri ile de uğraşıyordum. Burada yine Urfalı bir yakın dostum 
Sayın Nihat Armağan’la sık sık buluşuyor ve konuşuyorduk. 
Kendisini Urfa’daki medrese yıllarımdan tanıyordum. O da Akif 
Bey’in yakın arkadaşıydı. (…) Her İstanbul’a geldiğinde bize 
de uğrar birlikte oturur sohbet ederdik. Birkaç kez bizim evde 
misafir olarak kaldığını hatırlıyorum. Validemin yemeklerini 
beğendiğini söylerdi.”45 Akif İnan hem bir merkez konumunda, 
hem de edindiği dostlarının peşini bırakmaz. Kendisini tanıyalar 
da ondan kopmazlar. Onun samimiliği dostlukların pekişmesi-
ne neden oluyor. Bekir Karlıga Hoca onunla tanıştıktan sonra 
son zamanlarına kadar dostlukları devam ediyor. Tabiî bir de 
ortak düşüncede oluşları bunun başlıca nedeni. O dönemin en 
önemli merkezlerinden olan Necip Fazıl etrafında buluşmalarını 
sağlıyor. Ankara’da başta Akif İnan olmak üzere merkez konu-
mundadırlar. Ankara’nın soğukluğu, yabancılığı bu insanlar ile 
giderilmiş oluyor. Ankara gurbetine varacak olanların tek adresi 
konumundadırlar. Bu da onlara bir yükümlülük getiriyor.

Fakültede birçok yönüyle öne çıkıyor ve dikkatleri üzerine çeki-
yor. Okul arkadaşlarından emekli Albay Sami Önal Kadıköy’de 
bir sahaf dükkânı açtı, sık görüşüyorduk. Akif İnan’dan sık ve 
sitayişle söz ediyordu. Özel sayıyı hazırlarken fakülte günlerini 
anlatan bir yazı verdi. Aynı dünya görüşüne sahip olmamasına 
karşın verdiği bilgiler önemliydi. Aynı dönemde sonradan meş-
hur olan kimi isimlerden bahsederdi. Bunlar, Tıp Fakültesi’nde 

45  Prof. Dr. Bekir Karlığa,“Bir Uygarlık Savaşçısının Ardından”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, 
s. 42.
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Çağlar Kırçak, Utkan Kocatürk, Hukuk Fakültesi’nde Deniz 
Baykal, Hasan Fehmi Güneş, Yavuz Bülent Bakiler, Uğur Mum-
cu ve Ceyhan Mumcu. Okulda düzenlenen münazaralarda Akif 
İnan ile ilgili anı ve düşünceleri şöyle: “Dil Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi’nin de başkanlığını benim yaptığım başarılı bir müna-
zara ekibi vardı. Başarılıydık, çünkü bizim ekipte üstün hitabet 
yeteneği, geniş kültürü ve şairliği ile yaşının çok üzerinde olgun 
bir kişilik sergileyen M. Akif İnan bulunuyordu. Akif kürsüye 
çıktı mı dinleyiciler nefeslerini tutar, onun karşı ekip sözcülerine 
vereceği cevapları ve savuracağı nüktelerle ince esprileri bekler-
di. Hiç unutmam İngiliz filolojisi ile yaptığımız bir münazarada 
şiir üzerine tartışıyorduk. Bizim ekip şiirin daha çok romantik 
ortamda yazıldığını, günümüzde romantizmden uzak, maddeci 
bir havanın hâkim olduğunu, dolayısıyla böyle bir ortamda iyi 
şiir yazılamayacağı görüşünü savunuyordu. Karşı ekip sözcüsün-
den sonra kürsüye gelen Akif ’in salondaki 1.500 kişiye irticalen 
söylediği ve uzun yıllar hafızalarda silinmeyen şu sözleri ekibi-
mize münazarayı kazandırmış, ona hitabet alanında büyük bir 
ün sağlamıştı.

“Arkadaşlar, şiiri aşk yazdırır aşk! Günümüzde aşk mı kaldı ki 
şiir yazılsın. Bugünün aşkları bir otobüs durağında başlar öteki 
otobüs durağında biter. Siz hangi aşktan, hangi meşkten, hangi 
şiirden söz ediyorsunuz?”46

“Üniversitede verilen derslerin birçoğundan, ilgisi gereği, ha-
berdar olduğundan 1960’lı yıllarda Dil-Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi’nin sınıflarının fikrî ve manevî atmosferi onu sıkıyor-
du. Bunun için derslere muntazaman devam etmiyordu. Bulun-
duğu derslerde söz alıp konuştuğunda, konuşmasındaki akıcılık, 
açıklık, berraklık mantık ve ses tonuyla sınıf arkadaşlarının dik-

46  Sami Önal, “Münazaracı Arkadaşım M. Akif İnan”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 85.
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katini çekiyordu. Bu kara kaşlı, siyah gür saçlı, yakışıklı delikan-
lı fasih ve beliğ konuşuyordu. Onunla aynı yaştaydık, fakat bu 
özelliği onu olgunlaşmış gösteriyordu. Bunun için birçok arka-
daş ona ‘ağabey’ diyordu.”47İki farklı siyasal ve ideolojik düşünce-
de olan Albay Sami Önal ile Yen Türk Edebiyatı Prof.’u olan Celâl 
Tarakçı’nın arkadaşları Akif İnan’ı anlatırlarken, samimi, kişilikli 
ve sağlam karakterli, dost ve lider yapılı bir insanı, Akif İnan’ı 
aynı duygularla anlatıyorlar. Akif İnan 1969 yılında kaydoldu-
ğu bu okuldaki eğitimden mi, yabancılığından mı, belki de ru-
huyla özdeşlik kuramadığı için midir bilinmez,okulunu bırakır. 
Nuri Pakdil’ın ısrarı sonucu yeniden okuluna döner 1972 yılında 
mezun olur. Arkadaşları, hocası ve çevresinden bazı kimseler 
akademik çalışma yapmasını istemelerine karşın ilgilenmez. O, 
serbest yazı ve düşünce hayatını tercih eder. Kim bilir, belki de 
Üstat Necip Fazıl gibi bir yol üzerinde yürümeyi düşünür. Sa-
nıyorum ki ağır basan yanı bu olmalıdır. O, bir dava adamıdır, 
sosyal sorumluluğu hiçbir zaman tavsatmaz. Okul arkadaşlarıyla 
olan ilgisini de sürdürür. “Davasını ve sevdasını anlattığı eserle-
rini dostlarına gönderirdi. Taşrada olduğum için kendi eserleri 
dışında davasını destekleyen yayınları da bana göndermiştir. Di-
riliş, Edebiyat ve Mavera dergilerinin ilk sayılarını göndermeyi 
ihmal etmedi.”48 Kendisine yakın bulduğu, dost edindiği arka-
daşlarının peşini asla bırakmaz. Onlara da âdeta dava bilinci ile 
sorumluluk yükler. Bunlardan, benim hem okul hem tez hocam 
olan Celâl Tarakçı’nın Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’ndeki odasına vardığımızda masasında mutlaka Edebi-
yat ile Mavera dergilerini görürdük. Mezuniyet tezimi Celâl Ta-
rakçı’ hocadan almıştım. Konum, “Edebiyat Dergisi ve Çevresi” 
idi. Üniversitede Edebiyat dergisi ve çevresiyle ilgili yapılan ilk 
tezdi. Bu, Celal Tarakçı Hoca’nın bu çevreye olan yakınlığından 

47  Prof. Dr. Celâl Tarakçı,“Mehmet Akif İnan Hakkında Birkaç Söz”,  Medeniyetin Burçla-
rı, s. 35.

48  Agm, s. 45.
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kaynaklanıyordu. Bu da Akif İnan ile Celâl Tarakçı Hoca ilişkisi, 
dostluğu ve yakınlığından kaynaklanıyordu.

1964:

“Galiba 1964 idi. Türk Ocakları, bir Çanakkale Günü düzenlen-
mişti. Konuşmacılar arasında Prof. Dr. Osman Turan ile o zama-
nın Trabzon Senatörü olan Yusuf Demirdağ Paşa da vardı. Son 
hatip Üstat’dı. Hoca kısa ve özlü bir konuşmada bulundu. Paşa 
ise uzattıkça uzatıyordu. Mübarek sanki Harp Akademisi’nde 
ders anlatıyordu; bir yığın mesleki, teknik bilgiler veriyordu. 
Üstad’sa, binanın üst katındaki bir odada sırasını beklemekteydi. 
(…) Üstad salonda iken, dinleyiciler, Üstad’ı bir an evvel din-
lemek hususunda daima sabırsızlık içinde bulunurlardı ve öteki 
konuşmacılara pek kulak asmazlardı. (…) Evet, o gün de, herkes 
heyecanla Üstad’ı beklemekteydi. Yusuf Paşa’nın konuşmasını 
kısa tutmasını hatırlatmak amacıyla olmalı, günü düzenleyenler, 
yukarı kata çıkıp Üstad’ı aşağıya getirdiler.

(…) 

Üstad geliyor!’

O anda salon bir mahşer yerine dönmüştü. Binlerce insan ayağa 
fırlamış vaziyette ‘Üstad, Üstad! Diye alkış tutuyordu. Paşa, bu 
manzara karşısında çoğu duyulmayan birkaç kelime daha söyle-
yerek konuşmasına son vermişti.”49

Üstat Necip Fazıl ile birliktelikleri son dönemine kadar kesintisiz 
sürüyor. Üstat Ankara’ya her gidişinde sevgili arkadaşlarıyla özel 
buluşuyor ve birlikte oluyor. Bunlardan bir iki örnek verirsek 
bu birlikteliğin ne anlama geldiği ve nasıl olduğu görülür. Akif 

49  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 122.
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İnan’a hitabı ise: “Sevgilim”dir. Bu çok içten bir yaklaşım. Hem 
Akif İnan hem de Üstad için bu böyledir.

“Kaç defa istemiştir:

‘Bu akşam kalabalık olmayalım. Baş başa bir nefs muhasebesi 
yapalım.’

Veya:

‘Bütün yaptığımız, has odamıza kavuşabilmek için yoldaki kana-
lizasyonu temizlemekten başka bir şey değildir.’ derken, ‘kurmay’ 
diye adlandırdığı yakınlarıyla, beraberlikten duyduğu hazza işa-
ret etmiştir.”50 İslâm davasının öncüsü ve savaşçısı olan Necip 
Fazıl’ın olaylara ve durumlara yaklaşımını gösterir bu tutum. 
Kirli bir dünya ile savaşarak mücadele eden ve günün gerçek-
lerini gösteren bir durumu tanımlar. Diğeri ve asıl önemlisi ise 
onların asıl ve gerçek dünyalarıdır. Bu özgündür, edebiyattır, sa-
nattır, düşünce ve estetik kaygıdır. “Has Oda” tanımlaması bunu 
gösterir.

Üstad’ın bu yakın arkadaş grubu üzerindeki etkisi onların her 
hal ve davranışlarına yansıyor. Onlar özel arkadaşlarıdır. Salon 
halkının dilinden farklı bir dili var bu birlikteliklerin. Has oda 
deyişinin nedeni de bu olmalı. Bunlardan biri de somut bir ör-
nek olsun diye şu:

“Zübeyir Yetik ile oturuyorduk. Birden Üstad çıkageldi yanımı-
za. Zübeyir’in favorileri oldukça uzun; lakin bu uzunluk keyfi-
likten değil, ihmal sebebiyle çoktan beri saçlarını kestirememiş 
olmaktan. Zübeyir bir ara, kısa bir süre yanımızdan ayrılınca 
Üstad bana:

50  Age, s. 135.
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‘O favoriler de n’oluyor?’ diye sordu?

Doğru dürüst cevap veremedim galiba. Üstad Zübeyir’i çok se-
verdi. Yüzüne karşı bir şey söylemek onu belki de üzmek isteme-
mişti. Bana söyledi:

‘Böyle şeylerle uğraşmak evvela abestir bize. Ve sonra estet bir 
şey değil, lâbedî yani.’ dedi.

‘Doğrusunuz Üstad’ım’ diye cevapladım. Kulağım da kapıdaydı. 
Zübeyir’in tam kapıdan içeri gireceği anda, sessizce dışarıya çı-
kıverdim.

‘Zübeyir’ciğim,’ dedim. ‘Üstad şu seninkileri favoriden sayarak 
teessür beyanında bulunur gibi oldu. Artık sen bilirsin.’

Zübeyir birden kayboldu. Beş on dakika sonra geldi. Hızlı bir 
berbere koşup kestirmişti. Üstad’sa o teessürünü benim Zübeyir’e 
ulaştırdığımın farkına varmamıştı. Çünkü dışarıya çıkıp benim 
Zübeyir’le konuşmam kaşla göz arasında olmuştu âdeta. Dola-
yısıyla o jesti, Zübeyir’in zarafetine hamletti sanıyorum, yüzü 
güldü. Oysa zarafetin en incesini gösteren, meseleyi yüze getir-
memek bakımından, zarafetin en incesini göstermiş olan bizzat 
Üstad’dı.”51Üstad Necip Fazıl’ın başlıca merkez oluşu birçok gen-
cin onun etrafında toplanmasını ve onun peşinden gitmelerini 
sağlıyor. Bu dalga Türkiye’nin dört bir tarafını sarıyor. O dönem-
de Üstad, konferanstan konferansa koşuyor. 

Üstad Necip Fazıl bir merkez ise onun yanında toparlayıcılığı 
bakımından diğer önemli isim ise Akif İnan’dır. “Akif İnan’ın 
‘Üstad’ diyişindeki vurgusu bir başkaydı ve Necip Fazıl merhu-
ma duyduğu saygı apayrıydı. Çünkü düşünce ve sanatta hep onu 

51  Age, s. 138.
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izlemişti. Necip Fazıl’ın her Ankara’ya gidişinde onu aradığı ve 
çoğu kere onun misafiri olduğu duyuluyor ve biliniyordu. (…) 
Akif ağabey, Nuri ağabey İstanbul’a geldiklerinde birkaç kez bir-
likte Necip Fazıl merhuma da gittik. Bu sayede Erenköy Ethem 
Efendi’deki koruda Üstad’ın o tadına doyulmaz sohbetlerini daha 
yakından dinleme fırsatını buldum.”52 Bekir Karlıga Hoca’nın 
Akif İnan ile dostlukları ve arkadaşlıkları son zamanlarına ka-
dar sürdü. Kendisinde iz bırakan karşılaşmalarından biri de Ca-
hit Zraifoğlu’nun ölümü sonrası İstanbul’da bir araya gelişleri-
dir. “Bu yıllarda bir kez merhum Cahit Zarifoğlu’nun vefatında 
karşılaşmış ve sevgili Ali Haydar Haksal’ın Üsküdar’daki evinde 
uzunca bir süre oturup sohbet etme ve Zarifoğlu’nun anılarını 
tazeleme fırsatı bulmuştuk.”53 O günkü buluşmada birçok önemli 
isim bir aradaydık. Prof. Dr. Bekir Karlıga, Zübeyir Yetik, Rasim 
Özdenören, Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören, Akif İnan, 
Âlim Kahraman başka kimler vardı şimdi hatırımda değil. Hoca 
için gene anlamlı birliktelikleri var. Benim [A. H. H.] Üsküdar 
Tabaklar mahallesindeki evimde toplandık, o gün hüzünlü bir 
günümüzdü. Biraz soluklanmak, çay sohbeti ile hüznümüzü da-
ğıtmak için bir aradaydık. Akif İnan bu kasveti dağıtmak için 
Cahit Zarifoğlu’nun kayınpederi Kasım Arvasî Hoca efendinin 
kendisine gönderdiği iki molla ile ilgili anılarını anlattı. Mollalar 
medreseyi bitirmiş, imam olabilmeleri için kendilerine lise dip-
loması gerekli. Fakat bu iki kişinin Latin alfabesi ile bir ilgisi yok. 
Doğru dürüst okuyup yazamıyorlar. Akif İnan öğretmen arka-
daşlarına ricada bulunur, bunlara yardımcı olunması için. Her-
hangi bir dersin sınavına girmeden önce Akif İnan onlara ders ve 
konularla ilgili biraz olsun bilgi verir. Hiç olmazsa yazılı kâğıtları 
boş olmasın diye. Bir iki dersin sınavına girip çıkıyorlar, hoca 
arkadaşları: “Hocam bunlar ne nokta, ne virgül bilirler” diye ya-
kınırlar. Akif İnan, onlara, bir cümle nasıl kurulur, neler yapıl-

52  Prof. Dr. Bekir Karlığa,“Bir Uygarlık Savaşçısının Ardından” s. 43.
53 Agm, s. 43.
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malıdır diye anlatır. Kısa cümle örnekleri verir.“Cümle bitince 
arkasına bir nokta koyun”, der. Sınava girer çıkarlar Akif İnan’ın 
yanına koşarlar, onlardan biri: “Valla hocam bugün birkaç nokte 
ile virgül kullandım” der. Biyoloji dersi sınavı öncesi onlara bilgi 
verirken hayvanlar üzerinden örnek verir Akif İnan. Hayvan-
ların yüreklerinden, ciğer, böbrek, bağırsak gibi iç organlardan 
söz eder. Bunu anlatırken biri: “Oo o çok koley” der. Diğeri de 
ona tepki verir. “Ne koleykoley..yapamirih” diye yakınır. Bunlar 
mezun edilir, diploma verilir, sonra da imam olmak için ilgili ile 
müracaat ederler. Dilekçelerini gören valilik yetkilileri bunlara 
nasıl diploma verilir diye soruşturma başlatılır. Diploma veren 
okul hakkında soruşturma açılır neyse ki ucuz atlatılır.

Bu dönemde Fethi Gemuhluoğlu ile birliktelikleri onun için yeni 
bir dönem oluyor. O dönemde farklı çevreler ile tanışıyor. Bun-
lardan biri de Ahmet Muhip Dranas’tır. O döneme ait şu bilgileri 
verir: 

“Galiba 1966 yılıydı.

Ömrümün en aziz hatıralarından bir demetini kendilerine borç-
lu olduğum Merhum Fethi Gemuhluoğlu Ağabey’le, Saraçoğ-
lu’ndaki evine gidiyorduk. Gece idi. O güzelim ağaçların, sokak 
lambalarından yayılan ışığı emdiği bir noktada, Fethi Ağabey 
birkaç metre ilerimizde beliriveren siluete doğru heyecanla:

‘Üstadım!’

Diye seğirtmişti. Derin ve çok ince bir sevgi ile kucaklaştılar. 
Birbirilerinin ellerini ve yanaklarını öpmeye başladılar tekrar 
tekrar. Fethi Ağabey, o yalnız kendine mahsus müeddep ve salta-
natlı Osmanlıcasıyla hal hatır soruyordu. Yanı başına yaklaşmış 
bulunan beni takdim etti sonra:
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‘Efendim, Şair Mehmet Akif İnan hürmetkârınızdır. Kardeşim-
dir. Bendenize sahiplik ederler. Bu Ankara nam şehirde fakiri 
teselli ederler, avuturlar. Çocuklarından ayrı düşüşün hüznünü 
giderirler. Çok imanlı bir arkadaşımdır.’

Ve daha birçok dokunaklı cümleleri bir çırpıda söylediği zat, 
Ahmet Muhip Dranas’tı. (…) Saracoğlu’ndaki lojmanı düşünü-
yorum. Hiçbir mefruşatı olmayan bir evdi bu. Birkaç tabure ve 
bir seccadeden ibaretti oturduklarımız. Haftada birkaç gecemiz 
geçerdi bu evde. Ben daima seccadeye ‘Buyur’ edilirdim. Üstad 
Nuri Pakdil’in ince ve coşkulu:

‘Akif bizim ağamızdır, o şöyle buyursun, rahat etsin.

Nüktesine uyarak otururdum seccadeye. Nuri Pakdil’in gönlü, 
benim sandalyede hatta koltukta bile oturmama razı gelmezdi. 
Ona göre benim yerim, çevresi yastıklarla donatılmış divandı. 
Evindeki divan benim klasik yerimdi. Benim yan gelip oturu-
şum, mutlu kılardı Pakdil’i. Bir de yemek yiyişime biterdi Pak-
dil. Hele hele tatlı yememe.”54 Ankara’da geniş bir çevreye sahip 
oluyor Akif İnan. Gerek Türk Ocağı’ndaki görevi, gerek sosyal 
bir insan oluşu, Üstat Necip Fazıl’ı sürekli Ankara’da ağırlaması, 
Edebiyat ve Mavera dergi çevreleri onun hem çevre edinmesi-
ni sağlıyor hem daha çok sosyalleştiriyor. Kendisi hem bir dava 
adamı hem de gönüllüdür.

“Yenilik arayışı değil, geleneksel beğeniye ters düşmeyen bir an-
layış egemendi bende. Bir şekil özeni vardı, aruz ve hece vez-
nini kullanıyordum. Serbest şiiri hafife aldığımdan, hele hele 
Garip Şiiri’ni sanat saymadığım gibi vezinsizliği yeni bir içerik-
le dolduran İkinci Yeni’cileri de saçma bulmaktaydım. Tabiî bu 
kararlarımda, onların ideolojisine duyduğum tepkiler de etkili 

54  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 95-96.
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olmuştu. Bu sebeple, kendi muhafazakârlığımın ateşli bir savu-
nucusuydum. Lise son sınıfı okumak üzere Maraş’a geldiğimde, 
sanat merakım kendileriyle arkadaş olduğum Erdem Bayazıt, 
Cahit Zarifoğlu, Alaeddin ve Rasim Özdenören, bendeki fark-
lı anlayışla oldukça içli dışıydılar. Ağabeyleriyse Nuri Pakdil’di. 
Aramızda yaman tartışmalar olurdu. Kendimce bilinçli ve iyi bir 
münazaracı olmama rağmen, onları çekip getiremedim kendi 
çizgime. Yeteneğinden emin olduğum için heder(!) olmasın-
lar istiyordum. Onlar sanırım beni ve düşüncelerimi tanımaya 
takdir etmeye yönelmeksizin, ‘tutucu’; bense onları, kendilerini 
köksüz bir modaya yakalatmış ‘ilerici’lik meraklısı görüyordum. 
Ama iyi arkadaş olmuştuk hepsiyle ve bende şöyle bir değişme 
başlamıştı: onların önem verip okuduklarını, biraz daha dikkatle 
izler olmuştum. Bu dikkatli izleyişim onların izlediği sanatı tanı-
mama ve benimsememe yol açtı.”55

Akif İnan kendi durumunu açık açık ortaya koyuyor. Onlarla 
olan birlikteliğinden sonra kendi konumunu kısmen de olsa ko-
ruyor. Anlatım ve üslûp olarak özellikle. Akif İnan’ın şiirine ba-
kıldığında bu görülür. Onun şiiri ile arkadaşlarının şiiri farklıdır. 
Bu ilişkilerden sonra kendi şiirini de bu düzlemde değerlendi-
rir. Ama o ağır kişiliğini sürdürüyor, arkadaş grubu içinde farklı 
duruyor. “İlk şiir ve yazı denemelerim, zannediyorum, ortaokul 
sıralarında oldu. Lise dönemlerindeyken, şiir ve yazılarım Türk 
Yurdu, Türk Düşüncesi, Toprak, Yeni istiklal gibi tanınmış der-
gilerde yayınlanıyordu. (…) 1967’de üniversiteye başladığımda, 
Salih Özcan’ın yeni çıkaracağı Hilal Dergisi’nde buldum kendi-
mi. Yani 1961’den bu yana yayın hayatım sürüyor. Beş yıl boyun-
ca birlikte çıkardığımız bu dergide kitap yayını yapıyorduk. Ben 
hem bu dergiyi yönetiyor hem de öteki edebiyat dergilerinde şiir 
ve yazılar yazıyordum. Sanat üzerine konuşmalarım, konferans-

55  M. Akif İnan, Söyleşiler,  s. 59.
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larım devam ediyordu. 1969’da bir kültür kuruluşu olan Türk 
Ocağı Müdürlüğü’ne geldim. 1969’da Nuri Pakdil, Erdem Baya-
zıt ve Rasim Özdenören’le Edebiyat dergisini çıkarmaya başla-
dık. Benim edebiyat dünyasında yapmış olduğum, tabir caizse 
sıçrama Edebiyat dergisinde olmuştur.

Sanatımda ilk dönüşüm şöyle oldu: Lise son sınıfın ikinci yarısı-
nı Kahramanmaraş’ta okudum. Erdem (Bayazıt), rahmetli Cahit 
(Zarifoğlu), Alaeddin (Özdenören), Rasim (Özdenören) gibi ar-
kadaşlar da orada, aynı dönemde öğrenciydiler. Nuri Pakdil biz-
den birkaç dönem önceydi. (…) Benim Urfalı olmam dolayısıy-
la, klasik kültürle sanatla, sanat müziğiyle yakından tanışıklığım 
vardı. Dolayısıyla, sanatım da o yıla kadar bu klasik çerçevedeydi. 
Yani İkinci Yeni’yle doruğa ulaşmış olan sanatla bağlantım yok 
denecek kadar azdı; dahası onlara karşıt bir durumum da var-
dı. Çünkü bir dönemden bu yana sanattaki bu yenileşme, bizim 
ideolojik olarak karşı olduğumuz kesimin elindeydi. Biz de buna 
ideolojik olarak karşıydık. (…) Sözün özü, biraz Urfalı olmam-
dan, biraz da ideolojimden dolayı sanatımdaki yenileşme biraz 
geç olmuştur. (…) 1969’da Edebiyat’ı çıkarıyorduk. O zamanlar 
şiirde varmış olduğum yeni kararlarla ilgili dizi yazılar yazmaya 
başladım. Divan şiirimizin, modern şiirimizin oluşumunda kay-
naklık yapıp yapmayacağı konusunu uzun uzun düşündüm. (…) 
Edebiyat dünyası, Divan edebiyatını bir saray, mey, mahbub ede-
biyatı olarak, toplumumuzdan kopuk bir sanat olarak görüyor 
ve dışlıyorlardı. Çok sert eleştiriyorlardı. Biz, geçmişi şiddetle 
eleştirenlere hep şüpheyle bakmaktaydık.”56 Bu yazılar, Edebiyat 
dergisinde yayımlandığında dikkat çekiyor. Özellikle bizler gibi 
üniversitedeki gençler üzerinde de etkili oluyor. Bu yazılar top-
lamının Edebiyat ve Medeniyet Üzerine eserinde toplanınca kitap 
büyük bir ilgi gördü. Divan şiiri üzerine yazarken bir yandan da 

56  Age, s. 148-150.
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kendi şiirinin ruh yapısında ciddî değişimler yaşıyordu. Kendin-
den emin bir duruş ve yaklaşımı vardı bu çalışmalarda.

“Şiirim değişti, fakat bu değişme benim dışımda gövdelenmiş 
bulunan yeni şiirin etkisine girmem şeklinde olmadı. 1969’da 
Edebiyat Dergisini çıkarırken ‘Yerli Düşünce’ diye bir slogan 
edinmiştik kendimize. Bu lafın icatçısı Nuri Pakdil’di. Yerli 
Düşünce’den muradımız, kendi uygarlığımızdı. Eski edebiya-
tımızı da yerli düşüncenin temsilcisi sayıyorduk. Tanzimat’ı ve 
sonrasını, yerli düşünceyi ortadan kaldırmaya yönelik bir yaban-
cılaşma olarak görüyorduk.”57 Rasim Özdenören “Yerli Düşünce” 
kavramına açıklık getiriyor. “Mesela biz ‘yerli düşünce’ derken, 
aslında bu kelimenin arkasına sığınıyoruz. Kendimizi pek ifşa et-
mek istemiyoruz. Biz bu kavramları da yerli düşünce kavramıyla 
ifade etmeye çalışıyorduk. Ben mesela kendi yazılarımda milli-
yetçi veya muhafazakâr benzeri şeyleri kullanmaktan kaçınmak 
istediğim her defasında bu tür kavramların arkasına sığınmak 
istemişimdir.”58 Bu arkadaş grubunun ortak bakışı güçlü bir sese 
dönüşüyor ve etkili de oluyor döneminde. “Yerli Düşünce” kav-
ramı o günün zor olan koşullarını gösteriyor. İslâm’ı çağrıştıran 
belirgin kavramlardan uzak duruluyor. Bu, siyasal anlamda da 
böyle.

Akif İnan bu arkadaş grubu içinde yeni bir sorumluluk alanını 
üstleniyor. Bu, diğer arkadaşların yapabileceği bir şey değil. Di-
van edebiyatı, gelenek ve geçmiş. Bunun geleceğe yeni bir dil ve 
üslup ile anlatılması gerekiyor. Bunun da ancak o altından kal-
kabilir. Edebiyat bilimi alanındaki yetkinliği, sanatını ayrıca uy-
gulamadaki başarısı onun böyle bir sorumluluğu üstlenmesine 
neden oluyor.

57  Age, s. 60.
58  “M. Akif İnan Üzerine Bir Oturum”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 56.
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“Bu konuları işleyen ciddi denemeler yer alıyordu dergimizde. 
Ben bu anlayış doğrultusunda iki seri yazdım. Birisi, Divan ede-
biyatını; onun uygarlığımızla bağlantısını, sanat inceliklerini an-
latan yazılardı. Diğer diziyse Tanzimat hareketini tahlil ederek, 
yaşanan siyasal ve sosyal çarpılmaları sergileyen bir çalışmaydı. 
Bu yazılar, fikir ve edebiyat dünyamızda büyük ilgi topladı.”59 
Bu dönmede özellikle Tanzimat sonrasını sorgulayan pek yoktu. 
Edebiyat ve medeniyet düzleminde cidd”i bir yoğunlaşma için-
deydi. Tanzimat’ın hem sanat hem edebiyat ve düşünce hem de 
siyasal etkileri büyük olmuştu ve büyük bir sarsıntının yaşanma-
sına neden olmuştu. Edebiyat alanında kimi değerlendirmeler 
yapılıyordu ama bunun bir hesaplaşması yapılmıyordu.

Akif İnan’ın dostlukları ve bağlılıkları sıkıdır. Bağlandığı, dost 
edindiklerini asla bırakmaz. Birbirlerine tarz ve üslup bakımın-
dan çok farklı gibi görünseler de yakınlarında bağlılığını ısrar-
la sürdürür. Örneğin o daha Çok Üstat Necip Fazıl’a yakındır. 
Ama bu onu diğer dostluklardan alıkoymaz. Önceliği ruh ve dü-
şünce birliğidir, samimiyetidir. Erdem Bayazıt onunla ilgili bu 
anlamda şöyle bir değerlendirmede bulunur: “Mesela rahmetli 
Necip Fazıl’ı biz de kendi çapımızda takip ediyorduk, haberimiz 
vardı kitaplarından ama Akif daha bir o eğitimden geçmişti. 
Zaten şiirlerine de yansır. (…) Nuri Pakdil’le gerçekten müthiş 
bir dostlukları vardı. Edebiyat dergisinin çıkışında, yayımlan-
masında, Mavera’nın daha sonra çıkmasında bir orta direk rolü 
oynamıştır.”60

Rasim Özdenören’in ameliyat olduğunu, kendisinin haberi ol-
madığını haber alınca üzülür. Bunun üzerine kendisini arar: 
“Kardeşim bundan en önce benim haberim olmalıydı”61 sitemin-
de bulunur.

59  Agy, s. 60.
60  Agy, s. 54.
61  Agy, s. 68.
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“E. Bayazıt: Akif İnan’ın içimizdeki en belirgin vasfına gelince… 
Nuri Pakdil ilk defa Ankara’ya geçti, gidince aşağı yukarı orada 
tek dostu Akif İnan’dı. Her gün beraberler, gerek Hilal dönemin-
de, gerek ondan sonraki Türk Ocağı döneminde. İşte Edebiyat 
dergisi içinde yer aldı, sonra Mavera çıkarken de birlikteydik. 
Rasim Bey’in de işaret ettiği gibi, gerçekten yazmaya pek heves 
etmedi. Sıkıştırmalarımızla yazdı. Mavera’da mesela Divan ede-
biyatının şiir tahlilleri vardı, bunları Cahit Zarifoğlu’nun çok sı-
kıştırmasıyla yazmıştır. Yine Edebiyat ve Medeniyet Üzerine’deki 
yazılarını Nuri Pakdil’in ısrarlı sıkıştırmasıyla kaleme almıştır.”62

Sanatsal değişim ve gelişim hamlesini şöyle vurguluyor Akif 
İnan:

“Nuri Pakdil Paris’te. Dergimiz Edebiyat’a ‘Kaside’ adlı şiirimi 
koyuyorum. Bu şiir benim sanattaki zıplayışımın ilk örneği. 
Pakdil’den hemen bir mektup geliyor. ‘O ne şiir öyle? Güzel yer 
yer olağanüstü’ diye yazıyor. Aynı şiiri evde teybe okumuştum. 
Açıp Üstad Necip Fazıl’a dinlettim bir gün. Üstad, merak ve 
hayretle dinledi. Sonra şöyle konuştu. ‘Senin bazı şiirlerini gör-
müştüm. Bu, öyle değil. Müşahhastan kalkarak, şiiri mücerrede 
çekiyor, kelimelere ustaca perendeler attırıyorsun. Buna devam 
etmeni istiyorum’ demişti. (…) Ceyhun Atuf Kansu’nun o za-
man Barış gazetesindeki benim hakkımda yazdığı bir yazısı var 
ki unutmamışımdır. Özellikle benim ‘El Gazeli’ni çok sevmiş.”63

Akif İnan, Ankara’da Türk ocağı ile Hilâl dergisi çevresindeki 
birçok bilim ve sanat adamıyla tanışır. Bu geniş dünyası onun 
sosyal tarafını gösteriyor. Bu anlamda da farklı ve özel bir ko-
numa sahip, onların hemen hepsiyle dostluklar kuruyor. “Her 
birisiyle ortak anılarımız olan yüzlerce önemli kişi tanıdım. Me-

62  Agy, s. 57.
63  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 62.
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sela Eşref Edip, Cevat Rifat, Osman Yüksel, Zihni Hızal. Bunlar 
uzun uzun anlatacağım zatlardır. Şimdi isimlerini söyleyerek 
geçeyim. Ben 1964-69 yılları arasında Türk Ocakları Merkez 
Müdürlüğü yapmıştım. O münasebetle de birçok bilim düşünce 
adamımızla yakınlıklarım oldu. Mesela Hamdullah Suphi Tanrı-
över, Prof. Osman Turan, Prof. Zeki Velidi Togan, Prof. Ziyaed-
din Fahri Fındıkoğlu, Prof. Emin Bilgiç, Prof. Mümtaz Turhan, 
Prof. Taha Çağatay, Prof. Mehmet Kaplan, Dr. Fethi Erden, Fev-
ziye Abdullah Tansel, Dr. Hamit Zübeyir Koşay, Mahmut Nedim 
Gündüzalp, Kazım Nami Duru, Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf 
Alptekin ilk aklıma geliverenler.”64 Bunlar dönemin hatırı sayılır 
isimleridir. Her biri kendi alanında uzman kimselerdir. Genel-
likle Türkçü ve milliyetçi kesimdendir bunlar.

Yedi İklim dergisi olarak Akif İnan ile ilgili hazırladığımız sayı 
için yaptığımız toplantıda Rasim Özdenören’e yönelttiğim soru-
lardan biri de Akif İnan’ın bitirme tezi üzerineydi: “Bir de Akif 
İnan’ın bir tez çalışması var. Bu tez çalışmasını Kenan Akyüz’ün 
çok beğeniyle karşıladığını biliyorum. Bu konuyla ilgili söyleye-
bilecekleriniz neler olabilir?

R. Özdenören: O tezin üzerinde çok durduk. İkinci Yeni’yle ilgili 
bir çalışmaydı. Kenan Akyüz’e götürdüğünde şöyle bir karıştırıp 
bakmış ve ‘Akif, sen bitirme tezi değil doçentlik tezi hazırlamış-
sın’ demiş çok beğenmiş.”65 Akif İnan, bilim adamı birikimine 
sahip. Ancak o, serbest yazı hayatını düşündüğünden akademik 
çalışmalar yapmaz. Belki de üniversite çevresi ve mantığı ona 
yabancı gelmiştir. Daha sonra bunun pişmanlığı sanki var gibi. 
Gençleri akademik çalışma yapmak için teşvik ediyor.

64  Age, s. 63.
65  “M. Akif İnan Üzerine Bir Oturum”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 52-53.
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Akif İnan, Ankara’da iken diğer arkadaşları ağırlıkla olarak İstan-
bul’dadırlar. “O Ankara’da ben İstanbul’daydım. Ama bir kopuş 
yok. Ayrılık maddî manevi değil. Akif ’in kendi sesini yakaladı-
ğı dönem. 1970. Sanki bizi ayıran kader, koridordan uzaklaşan 
ayak sesi gibi.”66 Onların bu ayrılığı uzun yıllar sürecek. Alaeddin 
Özdenören, arkadaşları içinde en çok da ona yakın olanı. Ala-
eddin Özdenören, okulu bitirdikten sonra Maraş’ta felsefe öğ-
retmenliği yapıyor. Akif İnan ona mektuplar yazıyor. Özellikle 
öğrenci psikolojisini iyi bildiğinden nasıl davranması gerektiği 
konusunda uyarılarda bulunuyor. “Yıl 1966. Maraş Lisesi’nde 
felsefe öğretmeniyim. Akif ’ten mektup. Gerçek soyluluğun pa-
zarlığa yanaşmayacağını bir kez daha öğreniyorum. Diyor ki ço-
cuklar ‘Çocukları sınıfta bırakma. Başımızdan geçenleri bilmi-
yor musun çocukları incitmemek için elinden geleni yap. Onları 
okumaya alıştır.’ İçimde bir bolluk oluşuyor. Hem de ne bolluk.”67 
Akif İnan hayatın gerçeklerini bilerek öğrenci psikolojisini dik-
kate alıyor. Öğrencileri tarafından da çok seviliyor.

Kişiliğiyle ilgili kimi yansımalarını yakın arkadaşlarından Rasim 
Özdenören şöyle anlatıyor. “Akif ’in mektup yazmada tembelliği 
vardır. Buna rağmen bana birkaç mektup yazmıştı. Hilâl dergi-
sini çıkarırken yazı istemiştir. (…) Akif ’le bizim müşterek haya-
tımız benim Ankara’ya gelmemden itibaren olmuştur, 1967’den 
itibaren. 1965’te rahmetli Cahit Zarifoğlu ile Ankara’da bir ziya-
retimiz olmuştu. (…) Akif, Türk Ocağı Merkez Birliğindeydi. – 
kapıyı açtık ve girdik. Hemen Cahit cebinden o antolojiyi çıkardı 
ve Akif ’in masasına şöyle zarifçe bir fırlattı. ‘Akif dedi, bak baş-
kaları da kabul ediyor.’ Akif kitabı aldı, baktı ve bir kahkaha attı 
ve ‘Seni’ biz de kabul ediyoruz Cahitçiğim’ dedi.” (…) “Dediğim 
gibi Erdem tabiî benden çok önce geldi Ankara’ya. Nuri Pakdil 

66  Agy, s. 116.
67  Agy, s. 116.
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daha önce gelmişti. Ben Ankara’ya geldiğimde Ankara ortamını 
hazır buldum. Erdem Bey’in, Nuri Pakdil’in haftalarca misafiri 
olarak kaldım. Akif ’i daha yakından tanımak fırsatına erdim o 
tarihte ve bizim bu buluşmalarımız -ana eksenimiz sanat edebi-
yat kültür- bu minval üzere devam ediyordu. Diriliş dergisi tatile 
girdi, esas itibariyle o tarihte 68’in sonları 69’un başlarında Nuri 
Pakdil, Akif İnan, Erdem Bayazıt ve fakirin teşebbüsleriyle Ede-
biyat dergisinin çıkması müyesser oldu. Akif o dönemlerde yaz-
dığı yazılarda Divan edebiyatı ile günümüz edebiyatını mukayese 
eden ve oradaki yazıların belki de tamamının yer aldığı Edebiyat 
ve Medeniyet Üzerine isimli kitabını hazırladı. Yani o tarihlerde 
Akif sohbete daha açıktı. Sonra gittikçe sanat edebiyat sohbetine 
kendini kapadı, en azından bana öyle gelmiştir. Mesela bu konu-
larla ilgili sohbet açmaya çalıştığımda beni uyarırdı. ‘Rasimciğim 
yine mi?’ derdi. Ben onu sonradan şuna yormuşumdur, bunu ya-
nılmıyorsam… Ya edebiyat derslerinde, öğretmenliği esnasında 
ya artık bu konulardan iyice gına gelmesi veyahut da kendine ait 
vakitler o kadar azalmış ki, ailevî gaileleri de vardı, üstesinden 
gelemediği, aşamadığı. Bunlardan hiç kimseye söylemezdi.”68 
Rasim Özdenören Maraş’ta iken Varlık dergisinde öyküleri ya-
yımlanıyor. Bu, bir süre daha devam ediyor. Cahit Zarifoğlu’nun 
şiirleri ise Türk Dili dergisinde yer alıyor. Bunlar genellikle sol 
düşüncelidirler. Memet Fuat’ın çıkardığı Yeni Dergi yıllığında 
Cahit Zarifoğlu’nun şiirleri de yer alıyor. Rasim Özdenören’in 
sözünü ettiği, Cahit Zarifoğlu’nun Akif İnan’ın önüne attığı an-
toloji bu olmalı. Akif İnan’ın ise bu çevrelerle bu anlamda bir 
ilişkisi yok.

Bu arkadaş grubunun bulunduğu dönem ve ortama genellikle 
sol düşünce hâkim. Akif İnan arkadaşları içinde o kesime daha 
mesafeli. Sol dergiler Rasim Özdöneren ve Cahit Zarifoğlu’nun 

68  Agy, s. 56.
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dâhil olduğu arkadaş grubundan ürünlerini istiyorlar. Akif 
İnan’dan böyle bir talepte bulunulduğunu sanmıyorum. Rasim 
Özdenören’in belirttiğine göre: “Bu açıdan bakıldığında daha 
60’lı yılların başında bu sosyalist denilen edebiyatçılarla kendimi 
çok ayrı yerde tutuyor ve onlardan bize gelen teklifleri çok ra-
hatlıkla reddedebiliyorduk. Fakat bunu ifade etmek için illâ da 
İslâm kelimesinin gerektiğine kâni değildik. Şimdi Akif de yerli 
edebiyat, yerli düşünce kavramlarını kullanırken, bu grubun or-
taklaşa ortaya çıkardığı kavramları onun yazılarında kullandığı-
nı görüyoruz. İlk defa da Akif ’in kitabıyla ortaya çıktı. Edebiyat 
ve Medeniyet Üzerine kitabıyla bu kavramlar edebiyat âleminin 
literatürüne mal olduğu için âdeta Akif ’in adıyla Nuri Pakdil’in 
adıyla özdeşleşmiş oldu bu deyimler.”69

Bu kavramlar Mavera dergisinde ısrarla kullanıldı ve üzerinde 
duruldu. Kendilerinden sonraki kuşaklar bu tez üzerinde yol 
aldılar. “Onu son olarak Ankara’da Osmanlı Devleti’nin Kuru-
luşunun 700. Yılı çalışmaları münasebetiyle Kültür Bakanlığı ta-
rafından yapılan toplantıda görmüştüm. Rengi sararıp solmuş, 
nefes almaları güçleşmiş ve gerçekten ıstırap çekmekte olduğunu 
gözlemlemiştim. Ondan sonra görüşmek nasip olmadı. Hastalı-
ğını duyduğumda, ziyaretine gitmek üzere iken Urfa’ya taşındığı 
haberiyle irkildim, fakat derslerim nedeniyle oraya kadar gitmek 
imkânı bulamadım”70

Akif İnan’ın hastalığını duyduğumda üzerime ağır bir hüzün 
çökmüştü. O menhus hastalığın adını duyunca iyice ürkmüş içi-
me çekilmiştim. Cahit Zarifoğlu’nun hastalığı sırasında sürekli 
yanında olmuş, acısını birlikte yaşamıştım. Bu, beni çok etkile-
mişti. Akif İnan’ı yüzden ziyaret edememiştim, dayanamıyor-
dum çünkü. Fakat bu durum bende bir ukda olarak kaldı.

69  Agy, s. 57.
70  Prof. Dr. Bekir Karlığa,“Bir Uygarlık Savaşçısının Ardından”, s. 44.
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Yeni Devir Dönemi:

Yeni Devir gazetesinin döneminde gençlik üzerinde büyük bir 
etkisi oldu. Mavera’da yazanlar gazetenin yazı kadrosunu oluştu-
ruyorlardı. Gazete âdeta bir fenomendi. “Yeni Devir’i çıkarttığım 
günlerdi. Daha doğrusu çıkartmaya karar verdiğimizde, kafam-
daki yazar kadrosu hazırdı. ‘Mavera ekibi’ni yazar kadrosu ola-
rak Yeni Devir’e getirecektim. Ankara’ya gittim. Onlar Ankara’da 
otursalar da İstanbul’dan seslenmenin daha doğru bir tercih ola-
cağını anlatmaya çalıştım.

Günlerce buluştuk. Sonunda anlaştık. Yeni Devir’de yazacaklar-
dı.” 71

Üniversite gençliği sol düşüncenin Cumhuriyet gazetesine karşı 
Yeni Devir gazetesini göstere göstere okula getiriyordu. Logo-
sunu görünür biçimde parkalarına yerleştiriyorlardı gazetenin. 
Ülkücüler ise Hergün gazetesini taşırlardı. Bu âdeta bir gazete 
rekabeti gibi bir şeydi. Bir bakıma ideolojilerin ve düşüncelerin 
bir çatışmasıydı bu durum.

Alaeddin Özdenören’de onun ciddi bir yansıması var. Onun der-
bederliğini, yalnızlığını gideren Akif İnan’dır. Sanki onun sorum-
luluğu Akif İnan’ın üzerindedir. Âdeta birbirilerine birer sığınak 
gibidirler. “Yıl 1977. Ankara. Girgin’de Muhiddin’le oturuyoruz. 
Ankara’nın ortasındayız.”72 diyor Alaeddin Özdenören. Bu, bir 
hüzün gibidir, ama içli ama hüzünlü. Bir aşk akıyor ruhlarında.

“1977’den itibaren on yıl, önce Yeni Devir’de, sonra Millî Gazete’de 
günlük yazılar yazdım. Son üç yıldır yalnız günlük yazıları değil, 
aşağı yukarı yazı yazmayı da ihmal ettim. Son üç yılım konuş-

71  Abdurrahman Dilipak, “M. Akif İnan Anısına”, Medeniyetin Burçları,  s.  225.
72  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 117.
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malarla dolu. Yetmiş civarında konferans verdim. Otuz kadar şe-
hirde konuştum. Daha başka etkinliklere de katıldım. (…) Hem 
günlük yazılarımı yazıyordum, hem de konferanslara yetişiyor-
dum. Fakültedeki derslerim de aksamıyordu. (…) Ayda bir kon-
ferans, haftada bir iki yazı ve kitap hazırlama. Elimde kitaba dö-
nüşmeyi bekleyen bir hayli çalışmam var.”73 Yeni Devir gazetesi 
kapandı. Akif İnan, Akif Reha imzasıyla Milli Gazete’de de yazdı 
bir süre. Sonra yazıyı bıraktı. Bir dönem de Yeni Mesaj gazetesin-
de köşe yazıları yayımlandı. İsmail Tezer’in verdiği bilgiye göre: 
“Yazı hayatından uzaklaşmamak için ısrar üzerine, Yeni Mesaj 
gazetesinde haftalık olarak 40 adet köşe yazısı yazdı.”74 Hemen 
hemen bu yazıların tamamı kültür düşünce ağırlıklıdır. Günlük 
siyasal yazılara çok da yer vermedi. İslâm coğrafyasında yaşa-
nanlara ise asla ilgisiz durmadı. Özellikle Orta Doğu sorunlarıy-
la yakından ilgilendi.

Onun kişisel dünyasını yakından bilen dostlarından, öğrenci-
lerinden İsmail Tezer kimi anekdotlar aktarır. Bunlar aslında 
onun kişiliğiyle ilgili önemli ipuçlarıdır. Müzik zevkiyle ilgili 
bilgi verir: “Ankara dönüşünde birçok sanatçının kasedini al-
mamı söylemişti. Bunlar arasında Safiye Ayla, Müzeyyen Senar 
ön sıraları tutuyordu. Onun için Safiye Ayla bir numaraydı. Pop 
müzikte Sezen Aksu tercihiydi. Halk müziğinde İbrahim Tatlıses 
kabulüydü. (…) Zaman zaman ‘Hocam Urfalısınız ama müzikle 
neden ilgilenmediniz dediğimde, babasının bu konuda karşı çık-
tığını’ söylerdi. Bir müzik aletini çalmadığı için hayıflanırdı.”75

Burada görülüyor ki daha çok klasik Türk Sanat musikisine ilgi 
gösteriyor. Diğerleri onun tamamlayıcıları.

73  Age, s. 64.
74  Age, s. 68.
75  Age, s. 69.
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Sendikacılıktaki yoğun dönemi Akif İnan’ı özellikle sanatsal yo-
ğunlaşmadan uzaklaştırıyor. Tabiî bunun sancısını da çekmiyor 
değil. Bu döneminde kitaplarını toparlama düşüncesinde. Ancak 
bunun de engelleyici birçok nedeni bulunuyor. “Bir kitap olacak 
kadar şiirim var. Bazı rötuşlar yapayım diye beklettim yıllardır. 
Keşke o halleriyle basılmış olsa idiler, belki rahatlardım. Şiir 
konusunda galibe biraz müşkülpesendim. Kendimi kolay kolay 
kandıramıyorum.”76 Sözünü ettiği şiir dosyası Yedi İklim Yayın-
ları arasında Tenha Sözler adıyla yayımlandı. Uzun bir aradan 
sonra yayımlanan ikinci şiir kitabıdır Tenha Sözler.

Sosyal ilişikleri insanlarla olan diyalogları önemli. İnsanlardan 
kaçmaz hangi çevreden olursa olsun ilişki kurar. Bunda da sa-
mimi ve başarılıdır. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir panelde 
düşünce bağlamında en uç yerde bulunan Doğu Perinçek ile bir 
buluşması oluyor o zaman. “Açık oturum bitip bizler dağılırken, 
nazik ve saygılı bir tavırla bizi yolculayan bir genç elinde tuttuğu 
broşürü bana uzatarak: ‘Doğu Perinçek’in size selâm ve saygıları 
var, teşekkür ediyorlar. Eleştirilerinizin ricasıyla şunu verdiler’ 
dedi. Başlığa baktım, başlığı şu şekilde idi. ‘Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Merkez Komitesi’nin 2. Kongre’ye Sunacağı Rapor Tas-
lağı.’ Aldım, teşekkür ettim. O genç: ‘Kendileri sizi dinlediler ve 
buradalar’ dedi. ‘Buradalarsa görüşelim’ dedik. Rasim Özdenö-
ren ile birlikte odaya geçtik. Perinçek yanımıza geldi. Bir süre 
konuştuk. Biz İslâm’dan kendileri daha çok emperyalizmden söz 
ettik.”77

Akif İnan’ın sağlığında çıkan kitapların sayısı çok azdır. Ölümün-
den sonra gazete yazıları, söyleşileri, dergilerde yayımlanan yazı-
larını Eğitim-Bir-Sen yayımlayarak bir araya getirdi. Sağlığında 
yaptığı ama kaybolan önemli bir eseri bulunuyor. Yusuf ile Züley-

76  Age, s. 64.
77  M. Akif İnan, Edebiyat Kültür ve Sanat’a Dair, s. 80.
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ha mesnevisi. Konuyla ilgili Akif İnan’ın vefatından hemen sonra 
soruşturmuştuk. Yaptığımız oturumda bunu Rasim Özdenören’e 
de sormuştuk. Konuyla ilgili verdiği bilgiler, doğrusu üzüntü ve-
riciydi. “-Laf lafı açmışken hatırıma geldi, bilahare unutabiliriz- 
‘Akifciğim (bu Hicret ve Tenha Sözler yayımlandığı sıralardaydı)
şimdi de sana bir mesnevi yazmak düşüyor. Yusuf ile Züleyha çok 
fazla işlenmiş bir konu değil, bizim bu son zamanlarda, böyle bir 
mesnevî yazsan nasıl olur, iyi olmaz mı?’ dedim. Kendisi de çok 
benimsedi. Zaman zaman kendisine sorduğumda ‘olur’ deyip ge-
çiştiriyordu. Şimdi birkaç hafta önce Ankara’da Akif İnan’ı anma 
toplantısında kardeşleri Mithat İnan geldiğinde bunu hatırlattık. 
Mithat İnan bana, ‘O mesneviyi, altı bin beyit olarak kendisi ta-
sarlıyordu, iki bin beytinin yazıldığını bana söyledi. Fakat orda 
araştırdım bulamadım’ dedi. Diğer kardeşi Ahmet İnan’ın beya-
nına göre de üç yüz beyit yazılmış.”78 O sırada konunun sıcaklığı 
yaşanırken ben (A.H.H.) Mithat İnan’a sormuştum. Verdiği kar-
şılık şöyle: “Bugün Mithat İnan beyle konuştum. O konuşma-
da, hastalık döneminde kendisine sormuş olduğunu söylemişti. 
Kahverengi bir defterin olduğunu ve çekmecede bulunduğunu 
fakat ölümünden sonra defterin kaybolduğunu belirtti. ‘Defter 
yok ortada, harıl harıl arıyoruz arkadaşlarla, dostlarına soruyo-
ruz’ dedi.”79 Defter bugün için de ortada yok ne yazık ki.

Onun sanat serüveni bir iç gerilim taşır. Bu kişiliğinin de bir 
yansımasıdır sanki. Neden çok şiir yazmadı, neden bu kadar az 
olanıyla yetindi? Bunun elbette birçok nedeni olmalı yakın ar-
kadaşlarının bu anlamda gözlemi önemlidir. Rasim Özdenören: 
“Hakikaten az yazan, titizlenen bir şairdi. Bir de bana öyle geliyor 
ki onun kendisine seçtiği tarz da onun çok fazla velûd olması-
nı önlüyordu. Hicret ve Tenha Sözler’deki şiirlerine baktığımız-

78  “M. Akif İnan Üzerine Bir Oturum”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 57.
79  Agy, s. 57.
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da çok az söyleyişler var orada. (…) Bu sıkıntılı söyleyiş onun 
serazat biçimde kendini kapıp koy vermesini önlüyor. Mesela 
Cahit’in (Zarifoğlu), Sezai Karakoç’un şiirleri öyle değil. Bunlar 
bir bakıma kendisini kapıp koy veren şiirler. (…) Akif bir yandan 
yazmanın sözünden geri kalmazdı. Bir yandan da, ‘Her şeyi bıra-
kalım ve yazalım, dağlara çekilelim, bilmem çiftliklere çekilelim, 
yazı yazalım. Ah bir çiftliğim olsa da şu dünya gailesinden kur-
tulsak; orada yazıyla, çiziyle bütün ömrümüzü, vaktimizi doldu-
rabilseydik’ derdi. (…) Fen Lisesi’nde öğretmenliğe devam eder-
ken bir süre Ankara’da Bülbülderesi civarında bir yerde oturdu 
-şimdi o evleri durur-, dedi ki: ‘Fen Lisesi’nin lojmanları var, ora-
ya gidiyorum.’ ‘N’oldu dedim buranın suyu mu çıktı Akif?’ dedi 
ki: ‘Oraya gidersem Ankara’ya gelişim azalır -çünkü günde bir 
defa mı otobüs işletmesi varmış o tarihte- buraya gelişim gidişim 
azalır, kendimi daha çok yazıya veririm.’ ‘Madem gerekçe buysa 
o zaman git’ dedim.”80 Tabiî bu durum Akif İnan’ın gene bilinen 
o çok yazma girişimini arttırmaz. Onun kendi doğası buna çok 
uygun değil. Özellikle şiirde kendisini sınırlayan nedenler var. 
Bunun üzerinde ayrıca durmuştuk.

Burada da şiirine yansıyan yönleri üzerinde durmada yarar var. 
Özellikleri nelerdir, ne gibi açılımlara sahiptir. Rasim Özdenö-
ren onun bu yönü üzerinde de durur: “Akif ’in şiirinde muhtelif 
temaları tespit etmemiz mümkün. Bunları tekraren söylersek, 
sevgi, ülke, protesto, kabulleniş, reddiye, umut, ölüm, zaman, 
dostluk, tasavvuf, aşk temalarını sıralamamız mümkün. (…) 
Hâlbuki Akif ’in şiirlerinde nerde başladığı, nerde bittiği, ilâhî 
aşkın nerde başladığı veya nerde bittiğine bir sınır koyamıyoruz. 
İkisi birbirinin içine girmiş, birbiriyle mecz olmuş hâldedir. Siz 
o şiiri ilâhî aşk niyetiyle okursanız, size öyle bir tat verebilir. Ten-
sel aşk niyetiyle okuduğunuz takdirde yine böyle bir tat verebilir. 

80  Agy, s. 59.
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Dahasını söyleyeyim, öyle şiirleri vardır ki o şiirlerde siz burda 
bir n’at söylemiştir, diyebilirsiniz. Fakat bu n’at diyelim ki kendi-
sinin şeyhi için de söylenmiş olabilir veya dünyevî bir sevgili için 
söylenmiş olması da mümkün ve muhtemeldir.”81 Akif İnan ile 
Cahit Zarifoğlu gibi iki önemli ve yakın arkadaş arasındaki fark-
lılıklar, Akif İnan’ın Zarifoğlu’na bakışı ve ilişkileri bize birçok 
yönüyle yansıyor. Rasim Özdenören onların ilişkilerini ve ba-
kışlarını en iyi bilenlerden biri. Bu açıdan zaman zaman yaptığı 
yorumlar onların tutum ve farklılıklarını ortaya koyuyor. “Akif, 
Cahit’in şiirine müstehzi bakıyordu. (…) …dekadan diyebiliriz, 
marjinal bir tabir kullanırsak zirzop, diyebiliriz.” (…) Şimdi bu 
kemikleşmiş durumunu da ölümüne kadar devam ettirdi. Akif 
ancak muhtevada değişiklik yaptı. Akif ’in birkaç tane gençlik 
şiirini de okudum, onlar tümüyle gazel tarzında veya hece tar-
zında yazdığı şiirler. (…) Necip Fazıl şiiri için, Ahmet Haşim’in 
şiiri için, Fuzûlî’nin şiiri için, eğer bir insan aruzla yazıyor ise 
Fuzûlî’yi aşmayı göze almalıdır, Şeyh Galib’i aşmayı göze alma-
lıdır. Bunları aşmadıkça bu alanda direnmenin fazla bir anlamı 
yok. (…) Heceyle yazıyorsan bir Ahmed Hâşim’i geçmeyi, bir 
Necip Fazıl’ı geçmeyi göze alabilmelisin. Bunu yapamıyorsan şa-
yet gerek muhteviyatta, gerekse şekil itibariyle, o zaman kendi 
alanını, arayıp bulmak zorundasın. Akif ’in yaptığı bir bakıma 
zoru seçmek olmuştu. Hem kalıplara bağlı kalmıştı hem de o ka-
lıpların içinde yenilikler yapmıştı.”82

“Akif ’in Sezai Karakoç şiiriyle pek ünsiyeti yok. Akif ’in bizim 
ürünlerimizi kabul etmesi, belli bir seyir içinde olmuştur. Fakat 
bu seyrin hızlanmasında ve Akif ’in bazı şeyleri kabul edebilme-
sinde Nuri Pakdil’in -henüz Edebiyat dergisinden önce- kesin 
bir etkisi vardır.”83 Sezai Karakoç şiiriyle bağı çok sıkı olmasa da 

81  Agy, s. 59.
82  Agy, s. 60.
83 Agy, s. 61.
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etkileri veya değişimi bakımından mutlaka bir dönemi olmalı. 
Kendisi zamanla Sezai Karakoç düşünce ve sanatını dikkate alı-
yor. Körfez şiir kitabını baştan sona, ayrıca bir çok şiirini daha 
ezberlediğini belirtiyor. Kendisi ona karşı olan mahcubiyetini de 
saklamıyor. Rasim Özdenören onunla ilgili bu değerlendirme ve 
ilişiklerinden de söz ediyor, Diriliş dergisi için: “İlk sürekli çıkışı 
’66-67 mart ayları arasında 12 sayılık bir dönem var. Şimdi öyle 
zannediyorum ki o dergilerin de Akif ’in üzerinde belli bir etkisi 
olmuştur. Ben o tarihte İstanbul’daydım, fakat Nuri Pakdil, Er-
dem Bayazıt, Akif Ankara’daydı ve o dergiyi biz yanılmıyorsam 
Akif ’in Türk Ocağı’ndaki adresine gönderirdik. O dergilerde Se-
zai Karakoç’un önemli şiirleri de yayınlandı, meselâ ‘Kış Anıtı’, 
‘Fırtına’ vb. şiirler. Öyle zannediyorum ki Sezai Karakoç’un o şi-
irlerinin de Akif ’in üzerinde bir etkisi olmuştur”84

Mevcut şiir ortamında Akif İnan şiiri nerededir, hangi özelliklere 
sahiptir? Abdullah Uçman: “Cahit beyde, Sezai beyde, Necip Fa-
zıl beyde olduğu gibi büyük kitlelere seslenen bir şiir değil Akif 
İnan’ın şiiri. Biraz içe dönük, munis bir şiir ama sağlam bir şiir. 
Yapı bakımından, ses bakımından hâlâ kulağımda yankılanan 
mısralar hatırlıyorum. Ama çok büyük iddialar taşımayan bir şiir 
kanaatindeyim ben. Edebiyat ve Medeniyet Üzerine kitabını, gerçi 
daha önce başka anlamda Necip Fazıl bey, Sezai Karakoç’un dile 
getirdiği kavramlar, 70’li yıllarda çok iyi hatırlıyorum ben. O yıl-
ların edebiyat okuyucusu, talebeleri üzerinde, bizim yenileşme 
dönemi edebiyatımızın özellikle vurgulanması gerektiği, bize öğ-
retildiği biçimde kabul edilmemesi, bana eski edebiyatımız, eski 
geleneğimiz gözüyle bakılması, sorgulanması ele alınması gerek-
tiği meselelerini yeni bir üslupla dile getiren bir kitap olduğunu 
hatırlıyorum. Ve çok ilgi görmüştü o yıllarda.”85

Erdem Bayazıt da şu değerlendirmede bulunuyor: “Şimdi de-

84 Agy, s. 61.
85 Agy, s. 60.
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diğim gibi Akif âdeta olgunlaşmış olarak liseyi bitirdi, bir ray 
üzerinde gidiyordu. Birdenbire değişik bir tarzla hep ters gittiği, 
küçümsediği bir tarzla karşılaştı ve bunlar da ne diyor demeye 
başladı ve modern edebiyatla bağlar kurdu. (…) Kendi şiirini ku-
rarken bizim eski Divan edebiyatının birtakım özelliklerine bağlı 
kaldı.”86 Bu genel değerlendirme yapılırken Rasim Özdenören’e 
sorduğum bir soru ile Akif İnan’ın şiir özelliklerini de anlatı-
yorum: “Zannediyorum; bu biraz da beyit geleneği ile ilgili bir 
şey, yani beyitte çok öz ifadeler veriliyor; o söyleyeceklerini bir 
mısra, bir beyit içinde veriyor. Böyle olunca da serbest şiirdeki 
önü açıklığı burada yakalayamıyor, biraz da bu engel olmuş ola-
bilir mi, şiiri açısından?” Rasim Özdenören şu karşılığı veriyor: 
“Evet, ben zaten bu fikri söylüyorum. Yani kendisine koyduğu 
kalıplar aynı zamanda serazat gitmesine, doludizgin gitmesine, 
coşkun coşkun gitmesine, akmasına engel olmuştur. (…) “Akif 
İnan’ın şiirleri bir başka söyleyişle ‘mahcup’ şiirlerdir. Kendisini 
sürekli örten, sürekli kapatan, hem dışarıya karşı, hem de kendi 
içine karşı örten şiirler. (…) Bütün o coşkun, taşkın, kamuya mal 
olmuş yanları olmasına rağmen bir yanıyla da Akif mahcup bir 
insandı. Şiirinde de o özelliği görüyoruz.”87

“Çünkü onun kültürü, aslında bir bakıma gayri resmi diyebilece-
ğimiz bir biçimde geleneksel medrese geleneğinin de izlerini ta-
şır. Kendisi medresede okumamıştır ama onun havasını teneffüs 
etmiş ve ondan yararlanmasını da başarmıştır. Yıllar öncesinde, 
ona, bir Yusuf ile Züleyha mesnevisi yazmasını önermiştim bu 
fikri çekici bulmuştu. Ama sanıyorum başından geçen, geçmekte 
olan gaileler bu tasarı ile meşgul olmasına fırsat vermedi.”88 An-
laşılıyor ki en yakın arkadaşları da onun iç dünyasına yabancı-
dırlar. O içe kapanıyor, kimsenin oraya girmesine izin vermiyor.

86 Agy, s. 61.
87 Agy, s. 62.
88  Rasim Özdenören, “Akif İnan”, Medeniyetin Burçları, s. 18.
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Rasim Özdenören Akif İnan şiiriyle ilgili bir örnek veriyor. Bu 
Akif İnan şiirini görme ve anlama bakımından dikkat çekici:

“Mahzen

Çevir gözlerini içimden yana

Sırrını saklayan mahzeninim ben

Bu şimdi tümüyle yeni bir söyleyiş ama bunu aynı zamanda be-
yitle söylüyor.”89Aslında bu şiirin arka planı oldukça zengin. Bu 
çoğaltılarak açılabilir. Akif İnan bundan kaçınıyor. Tarzı bakı-
mından da bunu aşması zor.

“Denilebilir ki, Akif İnan sanat ve düşüncede yeni olanı birden 
ve çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktan ziyade tekrarlayarak 
yenilenme tutumunu benimsemiştir. (…) İnan’a kadar geçen 
süreçte hep kendisini yenileyen biri olduğudur.”90 Şiirin alanları 
içinde kendini yenileyen bir bakış var. Fakat bu sınırlı alanda ol-
duğundan fazla dikkat çekmez. Renk metaforlarının yansıması, 
kimi imgelerin yeni ve özgün oluşu bu sınırlı alan içinde kendini 
çok göstermez. Bir de şiirinin bir beytinde birkaç klasik sanatın 
unsurlarını yansıtması şiir okurunun dikkatini çekmez. Şiirinin 
doğası içinde bunlar âdeta erimiş durumdadırlar.

Akif İnan’ın o zamana yansıyan etkileri oldukça açılımlı. Hemen 
birçok kesimde karşılık buluyor. Bu, kimi zaman şiir sesiyle, kimi 
zaman hitabet yönüyle kimi zaman yaptığı kavramsal çalışma-
larla oluyor. Mustafa Uzun’daki karşılığı ise şöyle: “Akif beyin o 
gür dâvûdî sesi ve o sesle beraber hep güzel şiir okuyabileceği-
ni fehmetmişimdir. (…) Daha sonra kendisi sendikacı olarak 
karşımıza çıktı. Burada dâvâ adamlığı tarafını görünce doğrusu 

89  “M. Akif İnan Üzerine Bir Oturum”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 62.
90  İsmail Kıllıoğlu, “Şiiri Damıtan Adam: Akif İnan”, Yedi İklim Dergisi, s. 14.
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şaşırdım. Bizim, yazılarından, şiirlerinden tanıdığımız birisinin 
bu işi neden yaptığını, zannediyorum İsmail Kıllıoğlu’na sormu-
şumdur. (…) Ankara’da Kültür Bakanlığı’nın kitap komisyonun-
da iki sefer bir araya geldik. Orada ne kadar pratik, ne kadar net, 
ne kadar açık ve kendisine güvenen bir şahsiyet sahibi olduğunu 
gördük.”91

Akif İnan’ı tanımak ve anlamak bakımından bu çok yönlü ba-
kışımız elbette bir kişilik ve portre olarak ortaya konulmasını 
sağlıyor. Belki de son elde nasıl bir Akif İnan tanımlaması bu 
anlamda da yeterli olmayabilir diyeceğim ama değil. Portresi gi-
derek belirginleşiyor. Onun eserlerinde kendini gizlemesi bizi bir 
bakıma zorluyor olsa da bu böyledir. Çünkü bir sanatçı en çok 
kendi eserinde belirir. Son elde Rasim Özdenören şu tanımlama-
da bulundu Akif İnan hakkında: “Akif kendini anlatırken sık sık 
şu cümleyi kullanırdı: ‘Çorak toprakta akıp gidiyoruz’ bunu söy-
lerken içindeki bir ukdesini anlatmak istiyordu. Neydi bu ukde? 
Şimdi bu konuşmamın sonunda ortaya çıktığı gibi Akif tek yönlü 
bir şair değildi, yalnız bir deneme yazarı değildi, yalnız bir dâvâ 
adamı olarak ortaya çıkmış değildi, bütün bunların hasılası olan 
bir şahsiyetle karşı karşıya bulunduğumuz daha iyi anlaşılıyor.”92

Erdem Bayazıt ise: “Ben yine Akif ’in dâvâ adamlığına vurgu 
yapmak istiyorum. Şimdi Büyük Doğu hareketi var. Bütün kim-
liğimizin reddedildiği bir dönemde Necip Fazıl çıkıyor, mede-
niyetler arası bir muhasebe yapıyor. Ve kimliğini reddetmiyor, 
dâvâsını bütün güçlüklere rağmen devam ettiriyor. Ondan son-
ra onun biraz daha açılımı var. Sezai Karakoç ile gelen Diriliş 
misyonu. Bu da medeniyetler arası muhasebedir, biraz daha de-
taylanmıştır, biraz daha genişlemiştir. Biz şunu dedik arkadaşlar 
olarak, bir medeniyet, bir ideoloji, kendini sanatın diliyle ifade 

91  Agm, s. 60.
92  Agm, s. 64.
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etmeden yaşama şansı bulamaz. Mutlaka sanatın evrensel diliy-
le kendisini ifade etmesi lazım. (…) Edebiyat ve Mavera’nın bir 
yükü var. Matbaa yükü var, oraya gelenlerin gidenlerin ağırlan-
ması, bunun dışarıya karşı temsili vb. hususlarda Akif vazgeçil-
mez bir rol oynadı.”93

“Akif İnan yaradılıştan soylu bir insandı. Rahmetli Cahit gibi o 
da sevinçlerini paylaşır, ama derdine kimseyi ortak etmek iste-
mezdi. Hatırşinaslığının, cömertliğinin sınırı yoktu. Arkadaş ha-
tırı uğruna yalnızca elinden geleni yapmakla yetinmez, elinden 
gelmeyeni de zorlardı. dürüsttü, ilkeliydi, düşündüğünü söyle-
mekten kaçınmaz, ama düşündüğünü söylemek için asla kaba-
laşmaya da meydan vermezdi.”94 “Akif İnan, sözünü sakınmayan 
insanlardandı. Ne var ki, sözünü sakınmamak çoğu insanı nob-
ranlığa iterken, Akif nezaketi asla elden bırakmazdı.”95

93  Agm, s. 64.
94  Rasim Özdenören, “Akif İnan”, Medeniyetin Burçları, s. 19.
95  Agm, s.  21.
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Akif İnan’da Tasav vuf   
ve Bağlanma

Akif İnan’ın tasavvufi yönü üzerinde pek durulmuş değil. 
Onun Tenha Sözler şiir kitabına yansıyan ruh tasavvu-

fi yönden ayrıntılı olarak ele alınmalı. O zaman onun dünyası 
daha iyi tanımlanabilir. Nazif Gürdoğan onun bu yönü üzerinde 
kısmen durur: “Derviş bir insandı gerçekten. Hizmet için yarışan 
bir yanı vardı. Son zamanlarda da Baykanlı bir hocafendiye bağ-
lanmıştı. Herkesin elinden tutup oraya götürmek için çok gayret 
ederdi. Bir gün dedim ‘Ya üstat, neden böyle herkesi Baykan’a 
götürmek istiyorsun?’ ‘Nazifciğim’ dedi, ‘Ben bir hazine bulmu-
şum, bunu sizlerle, dostlarımla, arkadaşlarımla paylaşmayayım 
mı?’ve ‘O hazineye ortak olmak istemezler mi?’ dedi.”96 Tasav-
vufi ilişkileri ve bağlanma ile ilgili gene yakın arkadaşlarından, 
dostlarından Bekir Karlıga Hoca bir entelektüel olarak Akif İnan 
ve arkadaşlarının durumuyla ilgili bir değerlendirmede bulunur: 
“Nuri Pakdil’i bir kenarda tutacak olursak grubun temsilcile-
rinin hemen hemen büyük çoğunluğunda mistik eğilimler ön 
plana çıktı. Ama bu eğilime doğuştan istidatlı olan Akif İnan’da 
çok daha bariz bir sufi mizacı belirdi. Belki daha önceden vardı 
da ben farkında değildim. Ben ise aydın ve entelektüel kişile-
rin bu türden yaklaşımları ilgiyle izlemelerini gerekli ve yararlı 

96  “M. Akif İnan Üzerine Bir Oturum”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 64.
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buluyor, ancak halkın anladığı ve günlük yaşamında takip ettiği 
mânada sıradan bir şeyh-mürid ilişkisi içine girmelerini anlam-
lı bulmuyordum.”97 Bunu bir anlamda tasavvuf edebiyat ve sanat 
ilişkisi olarak görmek gerekiyor. Klasik sanat ve düşünce gele-
neğimizde güçlü bir yoldur bu. Tasavvuftaki aşk vecd hâli şairin 
dünyası ile örtüşüyor. Yürekten bir seslenişi var bu hâlin. Bu da 
Akif İnan’a yabancı olmasa gerek. Kültürümüzde ve şiir dünya-
mızda tasavvufun önemli katkısı var. Büyük ve öncü şair ve bilge-
lerimiz var. Mevlâna Celâleddin, Yunus Emre, Niyazi Mısri gibi.

“Ancak, her müntesip şairde olduğu gibi, tarikat ehli olan Meh-
met Akif İnan’la, ehl-i tasavvuf olan Mehmet Akif İnan şiiri 
arasında büyük farklar vardır. Belki günümüzde ona şair diye-
bilmemize yarayacak delilleri de bu ikinci vasfında bulmaktayız. 
Mehmet Akif İnan’ı, hem bir güzel insan tanımak, hem bir dos-
tu sürekli anmak, hem de bir şiir, bazen insan kalbini kamaştı-
ran melâli, bazen de insanı ürküten celâli görmek için okumak 
gerekiyor.”98

Akif İnan İstanbul’a geldiğinde Üsküdar Tabaklar mahallesinde-
ki evimde kalırdı. Evime yakın bir sokakta Bitlisliler otururlardı. 
Onlar Baykanlı Şeyh efendiye bağlıydılar. Akif İnan’ın geldiğini 
haber aldıklarında ziyaretine gelirler elini öperlerdi. Akif İnan 
büyüklenmeden oldukça mütevazı ve sıcak yaklaşıyordu onlara, 
mütebessimdi. Fazla rahatsız etmemek için hemen ayrılırlardı. 
Bu konuyla ilgili bize herhangi bir şey anlatmadı. Benim göz-
lemlememi de dikkatle izliyordu. Sanki bir gözü de benim üze-
rimdeydi.

Akif İnan’ın sosyal yönü ve ilişkileri oldukça güçlüydü. Bu salt 
aile içi ilişkileriyle sınırlı değil, genel bir özelliğidir. Örgütleyici 

97  Bekir Karlıga, “Bir Uygarlık Savaşçısının Ardından”,  s. 43.
98  M. Ragıp Karcı, “Mehmet Akif İnan’la Bir Zaman”, Medeniyetin Burçları, s. 49.
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ve toparlayıcı bir yanı var. Lider olma özelliklerine sahip. Geç-
mişten beri süregelen yöneticilik deneyimi onu bir bakıma buna 
zorluyor. Onun temsil yeteneği, toparlayıcılığı bir merkez olma-
sını sağlıyor. Bu durum onu bir öncü konumuna getiriyor. Gerek 
dergâh çevresinde ve gerekse sendika başkanlığında onun kimi 
özelliklerinin yansımalarını görüyoruz. Erdem Bayazıt: “Akif ’in 
bir siyasal kabiliyeti vardı. Gerek Üstad’ın olsun, gerekse Edebi-
yat ve Mavera döneminde bizim dış ilişkilerimizi hep o yürüt-
müştür. (…) Hasan Seyithanoğlu siyasete girmek istedi. Karar 
verdi, Maraş’ta bir partiden aday olacak, o partinin il başkanıy-
la bir konuşmasını hatırlıyorum. Öylesine bir derleyip topladı, 
önüne koydu ki aslında hiç istemiyorlardı Hasan Bey’in aday 
olmasını. Fakat Akif ’in sergilediği tavır neticesinde adamın kı-
mıldayacak hâli kalmadı, mecburen kabul etti ve tescil ettirdi. 
(…) Üstad’ın da o son on beş yirmi senesinde konferanslarını 
hep Akif ayarlamıştır. (…) Üstad her gün karşılaştığında ‘Sevgi-
lim’ diye kollarını açardı, öyle hitap ederdi. Sonra onun evinde 
misafir kalırdı. Üstad’ı illere konferanslara çağırırlardı, ille de 
Akif ’ten isterlerdi. (…) O Türkiye’yi dolaştı, en son olarak da bu 
memur sendikasının başkanıydı. Daha evvel işveren sendikasın-
da çalışmış, sendikacılığı vardı. Bizim gerek Mavera’nın gerek 
Edebiyat’ın olsun gerekse işte Üstad’ın olsun bir takım faaliyet-
lerinde en büyük dış faaliyetlerde Akif işlerin üstesinden gelirdi. 
Ordan kopamıyordu, o alanı yürütecek birisi lazımdı. Onu da 
kendiliğinden o üstlenmişti.”99 Yapısı onu bu gibi durumlara zor-
luyor ve öne çıkarıyor.

Öğretmenler grubu bir sendika kurma çabasındadırlar. Bir gün 
Akif İnan’ı arıyorlar: “Eğitimciler olarak bir sendika kurmak 
istiyoruz ne dersiniz? diye sordular. Ben ise memnun olduğu-
mu hatta geç kalındığını, ellerini çabuk tutmalarını dilediği-

99   “M. Akif İnan Üzerine Bir Oturum”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 58.
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mi ifade ettim. Beni toplantılarına çağırdılar. Toplantılarına 
katılamadım.”100 Bu döneminde daha çok konferanslara yoğun-
laşmış bulunduğundan bu tür faaliyetler içinde yer almayı pek 
düşünmüyor. Bir yanıyla yazı ve düşünce hayatı, bir yanıyla Üstat 
Necip Fazıl’dan sonra salonlarda insanları, kitleleri bilgilendire-
cek ve yönlendirecek konferanslara şiddetle gereksinim var. Sen-
dikacılık bir tür siyasal bir hareket veya siyasal hareketler içinde 
var olma çabası. Bunun bir takım tehlikeleri ve aşırı yoğunlukları 
oluyor. Bundan oldum olası haz almıyor aslında. Çünkü: “Bu yo-
ğun konferans faaliyetleri, büyük ölçüde benim yazı hayatımı da 
engelledi.”101 Diye açıklıyor kendi durumunu. Sendikacılık yap-
maya pek de istekli değil. Zaman zaman benim de ifade ettiğim 
gibi, aktif siyasa ile ilgilenmemden rahatsızdı. Özellikle beni sık 
sık arayıp bu konuda uyarıyordu. “Haksal, siyasa ile uğraşacağı-
na yazılarına yoğunlaş her yıl bir kitabın çıksın” demişti. Onun 
bu yaklaşımı bende olumluya evrilmişti. Hem siyasal faaliyetler 
hem aktif ticaret, çok parçalı olmama rağmen büyük bir çaba ve 
emekle yolumu sürdürdüm. Benim bu yolculuğumda onun da 
payı çoktur. 

Siyasaya ve aktif meşguliyete katılmaya karşı olmasına rağmen 
kendisini yoğun sendikal faaliyetler içinde buldu ve bu sorum-
luluktan kaçamadı. Bu da onun kaderi diyelim. “Yine bir gün 
aradılar toplantılarına katıldım. Kurulacak olan sendikanın be-
nim başkanlığım üzerinde ısrar edildi. Ben bu isteğe teşekkürle 
beraber karşı çıktım. Arz ettiğim gibi tekrar yazı hayatına döne-
cektim. Arkadaşlarıma mazeretimi ifade ettim. Onlar bana, ‘Biz 
sizinle telefon görüşmesinde, elimizi çabuk tutmamızı söyleş-
tiniz. Böyle bir sendikanın bir an önce kurulmasını tavsiye et-
miştiniz. Biz bu sözleri başımıza geçmeniz konusunda taahhüt 

100  Age, s. 66.
101  Age, s 66.



79
Bi

r M
ed

en
iye

t Ş
air

i
M

.A
K

İF
 İN

A
N

saydık. Böylelikle çalışmalarımız hızlanmıştı.’ dediler. Böylelikle 
sendikanın başına geçmiş oldum.”102 İstemeden de olsa kendisini 
kuşatacak ve bütün zamanını alacak bir hareketin başında ken-
dini buldu. Geri dönülmez bir yola girmişti bir kere. Sorumluluk 
bilinciyle bir işi sonuna kadar götürmesine ve bunun en iyisini 
yapma özelliğine sahip Akif İnan. Artık o asıl olması gereken ye-
rin dışındaydı. Bundan sonra onun yazı hayatı artık bir duraksa-
ma dönemine girdi ve hatta bitti de diyebiliriz.

“Kuruluş çalışmalarımızda iki yol izledik. Birisi Milli Eğitim’in 
iyileşmesi konusunda varolmak. (…) İkinci yaptığımız çalışma 
da- şimdiye kadar bu alanda diyebilirim ki, tatmin edici sonuç-
lara vardık- bilim çevrelerinde, eğitim üzerine düşünmüş olan 
fikir sahibi arkadaşlarımızdan oluşan 61 kişilik komisyon oluş-
turduk. Sendikamız geniş bir tabana oturtmak amacındayız. 
Sendikamızı belli bir gruba, belli bir siyasi partinin çerçevesin-
de bulunmuş olmakla yetinmeyip, kanatlarını geniş açmış bizi 
benimseyen bütün eğitimcileri çevresinde toplayan bir sendika 
olmak amacındayız.”103 Bu da ister istemez bir yoğunluk oluştu-
ruyor. Fakat her şeye karşı o bir sanatçı bir düşünürdü. Girdiği ve 
bulunduğu yeri bir anlamda bu öz ile de donatıyordu. Alaeddin 
Özdenören bir gün sendikaya vardığında orayı bir sanatçı gö-
züyle gözlemler: “Akif İnan’la birlikteyiz. Beyaz Saray apartmanı-
nın yedinci katında… Eğitim bir’de. Ankara ayağımızın altında. 
Muhiddin derin derin içini çekiyor çünkü Akif İnan’ın şiirleri 
belleğine yerleşmiş. Akif Urfalı; yakıcı rüzgârların çocuğu. O 
Urfa ki yüreği her zaman kan ağlamıştır. Hücreler, kervansaray-
lar ve kuraklık. Simsiyah saçlarının arasından bana ‘gücüm yet-
meyecek hiçbir şey yoktur’ der gibi.”104 Bir şairin böylesine tüke-
tici, yorucu bir alanda bulunması onun özüne ve ruhuna aykırı. 

102  Age, s. 66.
103  Age, s. 67-68.
104  Age. s. 118.



80
Bi

r M
ed

en
iye

t Ş
air

i
M

.A
K

İF
 İN

A
N

Türkocağı başkanlığı döneminde bir kültür çevresi içinde bulu-
nuyordu. Bunlar dönemin belli başlı önemli kişileri idi. Sendika 
çevresi ise genelde sanat, düşünce ve edebiyatla ilgisi olmayan 
idealist öğretmenlerden oluşuyordu. Akif İnan bu vesile ile eğiti-
min sorunlarına bir entelektüel olarak bakıyor. Geçmişten gelen 
yöneticilik deneyimi, liderlik vasfı ile bunun üstesinden hakkıy-
la geldi. Başarılı bir oluş gerçekleştirdi. Türkiye’nin bugünkü en 
büyük sendikasının temellerini etti. Tabiî bunun onun yazı ve 
düşünce hayatının üzerinde olumsuz etkilerin olmasına neden 
oldu. Tamamen yazıdan koptu.
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Gençliğe Olan İlgisi

Akif İnan’ın dikkati sürekli gençler üzerinedir. Bunlar gerek 
öğrencileri olsun gerekse düşünce dünyasına yönelsin ya 

da yönelmesin özellikle de sanat ve edebiyat ilgisi olan hemen 
herkesedir. Tabiî bu gibi durumların onu ne denli heyecanlan-
dırdığını kendimiz bildiğimiz ve yaşadığımız gibi, bunu, kendi-
siyle ilgili anlatılan anılarda, gözlemlerde görüyoruz. Öğrencilik 
yıllarında olan gençler ile tanıştıktan sonra bu artık bir arkadaş 
ve dostluk konumuna yükseliyor. İlk buluşmalar derin etkiler 
bırakıyor gençler üzerinde. İsmail Kıllıoğlu Ankara’da ilk buluş-
masını Nuri Pakdil ile yapıyor, ondan sonra da o çevrenin önem-
li isimleriyle bir araya geliyor. “Unutmanın ötesinde derin çağ-
rışımlarla hep kendini hatırlatan olayı, işte bu taksi-dolmuştan 
iner inmez yaşamıştım. İnmek için kapıyı açıp adımımı dışarı 
attığımda, kaldırımda, dolmuş durağı olduğunu bildiren demir 
direğin yanında duran, âdeta o noktada bizi bekleyen Nuri Pak-
dil ile yüz yüze gelerek tanıştık. Daha doğrusu tanıştırıldım, yani 
takdim edildim. (…) Hiç düşünmediğim bir fakülteye, Hukuk 
Fakültesi’ne kaydımı yaptırdım. Böylece on yılımı geçireceğim 
Ankara’ya demir atmış oluyordum.” Oysa: “İstanbul felsefe ya da 
edebiyat öğrenimleri içimin derinliklerinde kendi başını bağla-
mak üzere yatırılmış oluyordu. (…) “Nuri Pakdil’den sonra ve 
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onun tavassut ve yönlendirmesiyle Erdem Bayazıt, Rasim Öz-
denören ve M. Akif İnan ile tanıştık. Aslında ben onları, isim 
olarak daha Maraş’tan, lise yıllarından tanımaktaydım. Kimi-
lerinin Yeni İstiklâl, Diriliş dergilerinde yazılarını okumuştum. 
Üstelik Alâeddin Hoca [Özdenören], Kahramanmaraş Lisesi 
son sınıfına devam ettiğimiz yılda felsefe dersimize girmiş oldu-
ğundan ve Çıkış dergisi bana geldiğinden dolayı teşrik-i mesai 
içindeydik. (…) Akif İnan çevre içinde olmakla birlikte tuhaftır 
ki, biraz daha müstağni konumundaydı. Ya da ilk zamanlardaki 
izlenimlerim onu böyle bir tavır içinde biçimlendiregeldi. Oysa 
Akif İnan, o zamanlar bir takım keskin diyebileceğimiz görüş ve 
tavır içinde olsa da daha hemhal olabilen, daha teklifsiz konu-
şulabilen, hatta rahatlıkla tartışılabilen bir kimseydi. Sözgelimi 
Mehmet Soyak, M. Ragıp Karcı, Osman Nuri Ersen, Yüksel Yal-
çınkaya, Atilla Özer, Murat Bayazıt, Beşir Atalay, Tahir Yücel vb. 
bizden iki yaş büyük olanların rahatlıkla konuşup tartıştığı ba-
zen de saygı dostluk sınırını asla ihmal etmeksizin iğnelemekten 
çekinmedikleri kimseydi. Ama kendiliğinden, tartışmasız ve çok 
doğal olarak O, ‘Akif abi’ydi. Mesela ‘Üstad’ ondan sorulurdu, 
birtakım siyasi ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesinde, bir 
takım müşkillerin hallinden ilk başvurulacak kişi ‘Akif abi’ydi. 
O da hiçbir şeyi yüksünmez, haysiyet meselesi yapmaz, nasıl bir 
müşkül mesele olursa olsun, üstlenir ve girişilirdi hemen. (…) 
Mesai bitimi İzmir caddesi buluşmalarına ve kahve içtimalarına 
Akif İnan, durumu nedeniyle az katılır ya da geç katılırdı. Ama 
hep içtimalarda, konuların tezekküründe, münazara ve münaka-
şasında zımnen de olsa mevcuttu. Sadece fikrî içtimalarda değil, 
özellikle Kemal Kahveci’nin gözü kara hamlelerinde, düz ve uzun 
saçlarını savurarak, makinalı tüfek gibi ‘rijid’ konuşma ve taktik-
lerinde, tasvip ve tasdik mercilerinden birisi de Akif İnan’dı.”105 
Bu insani ilişkilerin derin izler bıraktığı muhakkak. Dostluklar 

105  İsmail Kıllıoğlu, “Şiiri Damıtan Adam: Akif İnan”,  s. 13.
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oluşturuyor Akif İnan, böylece Ankara’ya gelenleri hem buluşma 
merkezidir, hem de başvuracakları bir ağabeydir.

“Ancak, üzerimde hissettiğim eşit haklar içerisinde biraz daha 
eşit olanı, Mehmet Akif İnan’ın hakkıdır. Fethi Gemuhluoğlu 
merhumun tabiriyle, akla hayale sığmaz istiklali (…) gemlemek 
için, hiçbir şekilde nasihat gibi bir şeye tevessül etmedi. Bu yüz-
den kendimi hep onunla birlikte büyümüş biri gibi hissettim. Bu 
his kendisiyle yakın ilişki kuran herkeste bir kardeşlik ve minnet 
duygusu olarak gelişmiş olmalıdır.”106

Kendisinin de bir öğrencisinin yaşadığı bir dramı paylaşması ile 
de görüyoruz. “Bundan beş yıl kadar evveldi. Edep ve zarafet ha-
rikası bir mektup almıştım. Mektubu yazan genç bir öğretmen 
okulu öğrencisiydi. Şahsım ve şiirlerim için duyduğu ilgiyi, coş-
kulu ve takdirkâr cümlelerle anlatıyor, ‘hocam’ diye hitap etmeye 
izin istiyordu.

Sonradan öğrendim, bir talebem beni kendisine tanıtmış, yayın-
larımızla ilgi kurdurmuş.” 

(…)

Okulunu, bir eğitim enstitüsünü bitirdi. Bu yaz Ankara’ya geldi, 
tayini için. Karşılıklı görüştük. Tavrında, üslubunda olgunluk 
izleri okunuyordu. Sayılarının çoğalmasına duacı olduğumuz 
gençliğin en ergin örneklerinden biriydi artık. İslâmî bir gayret 
giyinmişti, aziz bir bekâret kuşanmıştı.”107 Epey bir zaman mek-
tuplaşıyor ve haberleşiyorlar bir süre haber alamıyor, eski öğren-
cisi Doğan Pehlivan kendisine telefon ile acı bir haber veriyor. 
Söz konusu olan kişi Adem Demirezen’dir. “Anlattı ki, Adem, 

106  M. Ragıp Karcı, “Mehmet Akif İnan’la Bir Zaman”, Medeniyetin Burçları, s. 48.
107  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 50- 51.
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öğretmenliğe başlamış, nişanlanmış, evlenmesine çok kısa bir 
süre kala, köyünde bir trafik kazasına uğrayarak şehit olmuş. Ka-
zadan önceleri, eğer bir gün ölürse mezar taşına şu iki mısranın 
yazılmasını istemiş ailesinden.

‘Kim demiş, her şeyin bitişi ölüm

Destanlar yayılır mezarımızdan’

Vah garip Adem vah! Ölümün, içimi kavuran ölümlerden bir 
ölüm oldu.

Ailenden de önce, sen benimdin, ben senin.”108

Her dönem kuşaktan insanların Akif İnan ile buluşması, ol-
gun insanlar ve özellikle gençler üzerindeki etkileri belirgin bir 
özelliği. Etkisi o kadar kalcıdır ki, kendisiyle tanışanlar bir daha 
onu bırakmıyorlar. Ondan etkilenenlerden biri de merhum Ce-
mil Çiftçi. Buluşmaları zaman içinde dostluğa dönüşüyor. “Akif 
İnan’la ilk karşılaşmamız [eğer yanılmıyorsam] 1974 yılının 
Temmuzunun sonlarında Edebiyat dergisinin Akay Yokuşu’nda-
ki bürosunda gerçekleşti.”109 Merhum cemil Çiftçi Akif İnan’dan 
hep sitayişle bahseder, “ağabey” hitabında bulunurdu.

Son dönemlerde Sendika başkanlığı sırasında Özel Kalemliği-
ni yapan İsmail Tezer, Akif İnan ile ilgili öğrencilik yıllarından 
beri olan tanışıklıkları, kendilerine olan ilgilerini Yedi İklim’in 
120 no’lu sayısında anlatır: “Kendisiyle ilk görüşmemiz 1988 
yılında telefonla olmuştu. O tarihlerde Hukuk Fakültesi öğren-
cisiydim. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin birlikte çıkardıkları 
Teklif dergisi, Malcolm X adında bir kaset yapacaktı. Kasete Ho-
camızın Hicret kitabından ‘Yiğitler’ şiirini besteleyerek koymak 

108  Age, s. 51.
109  Cemil Çiftçi, “Divan Şiirini Sevdiren İnsan”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 38.
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istiyorduk. Benden bu konuda izin almamı istediler. Kendisini 
buldum ve şiirinin bestelenmesi için izin istedim. O’nun tok se-
siyle verdiği cevabı hâlâ unutamam. ‘Evladım biz onları sizler 
için yazdık. Elbette ki onlar sizindir, ama kaset çıkınca bir tane 
getir’ dedi. Kaset çıktı kendisine götürdüm. Bestelenen yirmiye 
yakın şiir içinde en fazla beğendiği şiirin ‘Yiğitler’ olduğunu her 
zaman söylerdi.”110 Türkçeye ve dile olan özeni, dikkati onun bir 
bilinç alanı ve sorumluluğuydu. Bunu Ali Haydar Haksal olarak 
yakinen biliyordum. Uyarıları benim için çok yönlüydü. Ben-
zer durum en yakınında olanlar için geçerlidir. Dosyalar dolusu 
şiir getiren gençlere hayıflanırdı. Tebessümü ederek: “Bir ömür 
yazamadıklarımızı gençler bir çırpıda yazıyorlar” derdi. “Yazıla-
rımızda mutlaka Türkçe kelime kullanmamızı isterdi. Okula ve 
öğrencilerine önem verirdi. Rahatsız olduğu veya il dışına çık-
tığında rapor alalım dediğimde: ‘Öğretmenlik hayatında hiçbir 
zaman derslerini aksatmadığını’ söylerdi. 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nde öğrencileri kendisini okula çağırdığında hasta hâliyle 
okula gitmiş, bütün öğrencilerinin ve öğretmenlerin gözlerini 
yaşlı bırakarak okuldan ayrılmıştı.”111 Bir öğrencisi oldukça hü-
zünlü anlatır bu ânı. Bu, Akif İnan’ın insan ilişkileri, dostlukları 
sevgisi, insana yaklaşımını, özellikle gençlere olan özenini en ya-
kını olan öğrencilerinden anlayabiliyoruz. Fatma Nur Hançer’in 
Akif İnan ile ilgili anlattıkları: “Dersleri öğleden sonra 7. 8. saat-
lere rastlardı. Gece geç saatlere kadar ders çalışan çoğu arkadaşı-
mız, günün verdiği yorgunlukla, ders sırasında uyuyakalırlardı. 
Hiçbir ikazda bulunmaz, sadece uyuyanın hasta olup olmadığını 
sorar, rahatsız olanları yurda gönderirdi. Uyuyan sıra arkadaşını 
dürterek uyandırmaya çalışan bir arkadaşımıza ‘elleme uyusun’ 
demişti. Hasta olmadığını, gece ders çalıştığını, 2.5 saat uyuya-
bildiğini öğrenince çok üzülmüştü. Çünkü sürekli ders çalışan, 

110  “M. Akif İnan Üzerine Bir Oturum”,Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 68.
111  Agy, s. 69.
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bir şeyler ezberleyen, sanattan, edebiyattan, musikiden anlama-
yan dünyalık insanlar olarak yetiştirildiğimizden bahseder bize 
çok acırdı. Derslerinde, motamot kitaba bağlı kalmazdı. Pek çok 
kararla bizi bilgilendirmeye çalışırdı. Ağdalı gazelleri, kasideleri, 
kendine has, kolayca anlayabileceğimiz bir üslupla yorumlardı.” 
(…) “Sık sık ‘Türkçe konuşmadığımız’dan bildiğimiz üç beş ke-
limeyi yanlış telaffuz ettiğimizden şikâyet ederdi. Şık giyinmeye 
özen gösterirdi. (…) “Bu sene Ankara Fen Lisesi’ndeki öğret-
menler günü programına giden arkadaşlarımız konuşmasını 
sık sık ayakta alkışlarla kesildiğini ‘Akif Baba’ tezahüratlarıyla 
konferans salonundan uğurlandığını, güçlükle yürüyebildiğini 
söylemişlerdi.”112 Okuldan ayrılışı ise pek hüzünlüdür, hem öğ-
rencileri için hem de Akif İnan için. Bu sevgi tanımlanamaz.

“Kendisiyle istişareye gelen gençleri akademik çalışmaya yön-
lendirir, aramızda akademik çalışmaya başlayanları teşvik eder-
di. Bu bakımdan Nazif Gürdoğan profesör oluncaya kadar onun 
kariyerine yakın ilgi göstermiştir. Arkadaşlarımızın akademik 
veya entelektüel başarıları onda inanılmaz sevinçlere yol açtı.”113

Akif İnan sürekli konferanslar verdi. Bunlar içinde gençlere dö-
nük olanları daha çok dikkat çekiyor. Bu konferanslarda gençlere 
dönük yaptığı konuşmalardan bazı pasajları buraya alarak onun 
gençlere verdiği önemi, gösterdiği hedefi ve sahip olunması ge-
reken ideal ufkunu göstermesi için bir gösterge:

“Gençler!

Umudumuz sizlersiniz. Varlığımızın her hücresi size bağlanan 
umudun, size olan ihtiyacın en canhıraş feryadı içindedir. İçimi-
zin yangını, İslâm dünyasının yangını, sizin şifa ve hayat taşıyan 
Mesihî nefesinizin oluşmasını bekler..”114

112  Agy, s. 47.
113  Rasim Özdenören, “Akif İnan”, Medeniyetin Burçları, s. 20.
114  M. Akif İnan, Mirası Kuşanmak, Eğitim-Bir Sen Yayınları, Ankara, 2009, s. 103
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“Gençler!

Düşen bayrak burada düşmüştür. Fatih’in bu şehrinde düşmüş-
tür. Kişi düştüğü yerden kalkar misali, doğruluşlar, düzenlenip 
saf tutuşlar bu noktadan başlamalıdır. Fatih’in komşuları siz-
lersiniz. Yıkım olanca şiddetiyle sizin başınızdan başladı önce. 
Fatih’in şehrini dağıtmak, İslâm dünyasına merkez olmayı onun 
elinden almak, onun komşularını yıldırmak; hasılı Fatih’in mâna 
güneşini küfür bulutlarıyla kapamakla başladılar işe.

Gençler!

Hiçbir bulut güneşin önünde sürekli olarak kalıcı değildir. İlâhi 
bir ders gereği, küfrün kazançlı göründüğü bu müddet, hitama 
ermenin sınır çizgisine gelip dayanmıştır.

Gören göz için gün ışımıştır. Vaad-i İlâhîden hüccetler vardır 
elimizde; küfrün zeval bulacağına, hakkın galip, bâtılın zail ola-
cağına dair. Bu vaatlerin sahibi Allah’sa, vaadinden dönücü de-
ğildir. O rahîm, kerim, emin ve âdildir. Onun bize merhamet ve 
bağışı, bizim nefsimize ve evlâlarımıza gösterdiğimiz merhamet-
ten çok ziyadedir.”

(…)

“Siz sıkı durursanız, çoğalırsanız zafer yakındır. Öyle yakın ki za-
fer, Allahu âlem, sizlerin dahi saçlarınızın akpâk olmadığı bir ya-
kın gelecekte teveccüh kılacaktır size. O ay parçası alınlarınız şü-
kür secdesine koyacağınız günleri şimdiden görüyor gibiyim.”115

“Gençliğin kadrini bilmek, şükrünü göstermek noktasında bu-
lunuyorsun. Yükünse kaldıracağın kadardır. Bu yükten çekinme. 

115  M. Akif İnan, Yeni Devir, 1-2 Haziran 1978.
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Nefsine yenik düşme. Şedit azaba uğrayacak nesillerden olma. 
Bizim sana muhtaç olduğumuzdan çok, daha ziyade sen olmalı-
sın, kurtulmalısın ki, bizim kurtuluşumuzun vesileleri bulunsun. 
Zamanı zapt ve teshir için hâlife olarak gönderildin. Zaman için-
deki yerini almanın zamanını yaşıyorsun şimdi. Geçen zamansa 
geri gelmiyor.”116

Akif İnan’ın yazı ve düşünce hayatını özetleyen manifesto özel-
liği taşıyan şu metni kendisini tanımlama bakımından önemli.

Bunca Yıldan Sonra

Yirmi yıldır yazıyorum.

Yirmi yıldır anlatıyorum.

Kaderin beni içine aldığı, bu yirmi yıllık fikir ve sanat hayatı-
ma, dışarıdan bir gözlemci olarak baktığımızda, gördüğüm bir 
tek belirgin çizgi var: Bunca zamandır hep aynı doğruları yansıt-
maya çalışmışım. Hatta yalnız esasta değil, ayrıntılarda bile aynı 
istikamet üstünde yol almışım. (…) Davaya sonradan gelmiş biri 
değilim yani. Aile ve kültür çevresi bakımından, aşağı yukarı gö-
zümü dava içinde açtım. Hayatın, fikrin, çeşitli yollarından geçe 
geçe nihayet, İslâm davasında karar kılmış, bir gelişim olmadı 
bazıları gibi. Önümde hazır bulduklarımı daha ileri götürmek 
düştü bana sadece. (…) Bu geçen yirmi yıl, ülkemizde fikir, sa-
nat ve politikada kavga veren yüzlerce kişiyle karşılaştırmıştır 
beni. Ne kadar gazete ve dergi çıktıysa, ne kadar dernek ve parti 
kurulduysa, hemen hemen hepsiyle ilgilerim oldu. Binlerce gün 
ve gecelerim bu ilgilerle doldu. Şahit olduğum birçok gazete ve 
derginin satın alınma ve çıkma çalışmaları, bir çok dernek ya da 
siyasi partinin kurulma ve yönetilme toplantıları, faaliyeti ülke-
mizdeki bütün sağ kesimin yirmi yıllık bilcümle serencamı hak-

116  M. Akif İnan, “Gençler”, Yeni Devir, 14 Haziran 1978.
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kında, bir hayli görgü, tecrübe ve kanaatlere sahip kıldı beni. (…) 
Bu birikimler, ta delikanlı yaşımdan beri içinde bulunduğum da-
vayla dengelenmiş olarak zuhur etme mevkiinde olmuştur. (…) 
Gönül elbette ister ki, Türkiye’de yürütülen İslâm davası, bir tek 
ve büyük bir koro birliği ve ahengi içinde olsun. Biz bu şartı ve 
ortamı bulamadık.

Bulamazdık, çünkü toptan kırılma ve kıyıma uğramış bir dava-
nın ve neslin uzantısıyız. Bütün iç ve dış fitnelerin yaylım ateşi 
altında biz kalmışızdır.

(…)

Yirmi yıldır, hiçbir kişi ve kuruluşu alenen muhatap alarak, hak-
kında, aleyhinde bir tek satır yazmadım, konuşmadım ben. Tar-
zı, edası, stratejisi bize uygun olmayan hiç kimseyle mücadeleye 
koyulmadım. Elimden geldiğince, doğru bildiklerimi yansıtma-
ya çalıştım sadece. Başkasının söz ve davranışını konu etmedim, 
kendi sözüm varsa, onu söyledim. Gördüm ki, söyleyeceği sözü 
olmayanlar, onun bunun dedikodusuyla meşgul hep.

Bunca yılın soğuğunu, sıcağını görmüş biri olarak da herkese 
teklifim, temennim budur, vesselam.”117

Hastalığının son günlerinde kendisini özetleyen bir bakış var. 
İnsanın içini yakan ama ağır başlı bir bakışla. Aslında bu tesli-
miyetin de bir anlamı ve karşılığı var bunun: “Kardeşi Mustafa 
İnan’dan öğreniyoruz. Hastaneye yattığında doktorlarına: ‘Has-
talığım hakkında yapılan teşhisi bana bildiriniz, demiş, ben her 
şeye hazırım; benim bu dünyadan bekleyebileceğim herhangi 
bir şeyim kalmadı, yazıysa yapabileceğim kadarını yaptım, aile 
hayatı ise, kızımdan torunlarım var ve onları görme mutluluğu-

117  M. Akif İnan, Yeni Devir, 21 Mayıs 1978.
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nu yaşadım; dünyaya ilişkin hiçbir tulu emelim yoktur!”118 Akif 
İnan’ın cenazesinde: “Kardeşi doktor Ahmet İnan’la selamlaştık, 
sarıldık. ‘Telefon ettiğinde sana ne demişti hatırlıyor musun ağa-
bey?’ diye sordu ve devam etti: ‘Sen bayramda buluşalım Akifci-
ğim, dediğinde, o da sana bayram çok geç Rasimciğim demişti!’ 
Evet, aynen öyle demişti: ‘Bayram çok geç olur!’ Ve ertesi gün, 8 
Ocak Cumartesi günü bayramdı.”119 Tabiî bu hüzünlü yolculuk 
Rasim Özdenören için bir ilk değildi. Daha önce Üstat Necip Fa-
zıl, ardından Cahit Zarifoğlu, daha sonra Akif İnan onun ardın-
dan Alaeddin Özdenören ve en son da Erdem Bayazıt. Bu maka-
lesini Akif İnan’ın ölümünden sonra en yakınındaki iki kişinin 
daha ölümünü yaşayarak yazdı. Bunun hüznü ile şu değerlendir-
mede bulunuyor: “Akif ’le bir cenaze merasiminde, onun bana 
söylediklerini hatırladım: ‘Cenaze arkasında tekbir getirilmez, 
bidattır’ demişti. Ve cemaat, şimdi onun cenazesinde, sükunetle 
ve aynı ölçüde vakarla yürüyordu. Taşkınlık yoktu. Akif, aslın-
da cezbeli ve cerbezeli bir insandı ama cenazesinde heybetli bir 
sükûnet yayılıyordu. Üstad Necip Fazıl’ın cenazesinde taşkınlık 
vardı; Cahit Zarifoğlu’nun cenazesinde ruhaniyet feyezan edi-
yordu. Alaeddin’in cenazesinde gariplik tütüyordu. Akif İnan’ın-
kindeyse vakur bir sükûnet hakimdi.

Ömrü büyük rüyalarla geçti. Bu ölümle kimin kime yanması 
gerekiyor, bilemiyorum. Bildiğim o ki bizim dünyamız, fanile-
rin bu dünyası, şimdi soylu bir şairden, mütevazı fakat vakur ve 
cerbezeli bir şahsiyetten, bir fikir ve dava adamından mahrum 
bulunuyor.”120 Akif İnan dünya hayatından çekildikten sonra hi-
tabet yönüyle gençliği fikren besleyen kalmadı denilebilir. Bu-
nunla daha çok Büyük Doğu, Üstat Necip Fazıl sonrasını kaste-
diyorum. Akif İnan’dan sonra bir boşluk oldu diyebilirim.

118  Rasim Özdenören, “Akif İnan”, Medeniyetin Burçları, s. 17.
119  Agm, s. 18.
120  Agm, s. 19.
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Akif İnan’ın Poetikası

Hemen her şairin kendi şiiriyle ilgili doğrudan ya da do-
laylı bir kanaati, şiir yaklaşımı vardır. Şiirinin kendisi de 

aslında bir poetikadır. Edebiyatımızda doğrudan poetika yazan 
şairler bulunuyor. Ahmed Haşim, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Orhan Veli gibi. Bunlar en belirgin olanları ve 
üzerinde durulanları. Kimi şairler şiirinin poetikasını doğrudan 
anlatırken, kimi kendileriyle yapılan söyleşilerde ifade eder, kimi 
de şiir üzerine olan inceleme ve yazılarında dolaylı olarak şii-
riyle ilgili düşüncelerini ortaya koyar. Hatta şiirin kendisinde de 
poetik bir tutum bulunur. Şiirin kendisi de bir anlamda budur. 
Mehmed Akif, Yahya Kemal, Sezai Karakoç, Akif İnan, Cahit 
Zarifoğlu, Ebubekir Eroğlu ve daha niceleri bu grupta yer alırlar. 
Sezai Karakoç’un üç ciltlik Edebiyat Yazıları ve kimi denemeleri, 
Ebubekir Eroğlu’nun Modern Türk Şiirinin Doğası ile Geçmişin 
İçinde Geçmiş adlı eserleri bu anlamda özel bir yere sahiptirler. 
Akademik çalışmaları bunun dışında tutuyoruz.

M. Akif İnan gerek şiir üzerine ve gerek kendi şiirine ilişkin poe-
tik düşüncelerini denemelerinde, söyleşilerinde ve sohbetlerinde 
anlatır. Bunların içinde ele aldığı denemeleri özel olarak aşağıda 
ele alınacak. Bütün bunlar bir bütün olarak bir araya getirildi-



ğinde şiirinin arka planını, ruhunu ve özünü anlamış oluyoruz. 
Gerçi şiirini bilenler onun şiir dünyasını aşağı yukarı kavramış 
olurlar. Çok az şiiri olmasına karşın şiirinin özünde, kendine 
özgü bir şiir dili olduğu görülür. Eleştirmenler ve incelemeciler 
bunun farkına varırlar. Fakat poetik belirmeleriyle şiiri ve kendi 
dünyası daha iyi anlam kazanır.

Şiiri ve poetikası ile ilgili doğrudan kimi denemeleri olduğu gibi, 
şiir üzerine olan çalışmalarında, şairin belirgin poetik bakışını 
görebiliyoruz. Öncelikle kendi şiiriyle ilgili kısa bir denemesini 
alıntılayarak şiir anlayışı üzerinde durabiliriz:

“Olayların kuşatması altındayız. Bir yoğun hüzün ağmaktaysa 
üzerimize, günler, saatler bunalımın otağını kurmuşsa içinizde, 
sıkıntı bezirgân haraca bağlamışsa sizi, aczden başka sermayeniz 
kalmamış gibiyse. Dualar, yüreğinizin semtine uğramadan çıkı-
yorsa ağzınızdan. Kendi sesiniz bile yabancı düşüyorsa kulakla-
rınıza. Şiir okumalısınız.

Ya da gülen, oynatan sevinçlerin avucunda tutsak olmuşsanız. 
Nefsin elinde oynayan bir talimli maymuna dönmüşseniz. Başka-
larının acısı size çarptığında bir lastik top misali geriye sıçrıyorsa. 
Hiçbir oyuk oluşturmuyorsa içinizde hüzün. Günibirlik hay u hu-
yun düşüncesinden nefesleniyorsanız. Öte dünyada hesaba çekil-
mek gerçeği fantezi hanenizde konuklamışsa. Şiir okumalısınız.

Şiir dengeler insanı.

Tüm sivrilikleri, abartmaları törpüleyen, düzleyen şiirdir. İfrat ve 
tefritin medd ü cezirleri hayr vasatına şiirle girer.

Hayrın vasatında, temkin üzere iseniz, yine de gereklidir size şiir. 
Çünkü halinizi tekamül ettirmek, yeteneklerinizi geliştirmek baş 
ödevinizdir.



95
Bi

r M
ed

en
iye

t Ş
air

i
M

.A
K

İF
 İN

A
N

Şiir hikmet erbablarının refikidir.

Şiir, ilim mensuplarının arkadaşı olmuştur.

Şiir edebin muallimidir. Hayânın çocuğudur. Hassasiyetin ana-
sıdır. Ehl-i dilin yoldaşıdır. Yüreğin tercümanıdır, kalbin sesidir. 
Aklın en sadık yoldaşıdır, rehberidir.

Şiirle tanışmamış olanlar, fukaralığın trajik tutsaklarıdır.

Şiirle merhabasını kesmiş olanlar, güzel nasiplere arka çevirmiş 
olanlardır.

Şiirin ikliminden beslenmeyen bilgiden de, siyasetten de ancak 
zarar gelir insana.

Şiirin suyuyla yoğrulmamışsa bir savaş, onun adı katliamdır.

Yunus’un nefesini can evinde misafir etmemişlerse hangi ortak 
yanımız olabilir? Mevlâna’nın sesleri yankılanmıyorsa birinin 
içinde ne kadar uzağımızdadır o kişi. Fuzûlî meçhulüyse bir 
kişinin, insanlık meçhuldür ona. Şeyh Galib’i tanımayan hangi 
güzelliği, hangi aşkı tanımış olabilir? Karacaoğlan’la bir tel bağ 
bulunmamışsa aramızda, kiminledir rabıtamız?

Çağdaş şairlerimizi okumamışsak, eski şiir nehirlerimizin bitevi-
ye akmakta olduğu yepyeni yatağı görmüyoruz demektir.”121

Bu metinde kendi şiirine ilişkin bir belirleme bulunmuyor. Daha 
çok şiirin etkisi, insandaki karşılığı, insanlık tarihindeki konu-
mu, şiirsiz olan toplumların ya da insanların hallerini anlatan 
bir metin. Gene de bu metnin şair M. Akif İnan’ın bakışını yan-
sıtıyor olması önemli. Bir bakıma Akif İnan’ın şiir dünyasını 

121  M. Akif İnan, “Şiirle Gelen”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 22.
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özetleyen bu poetik metin, şair, şiir ve insan için geniş bir alan 
belirliyor. Hayatının bütününü de bu ilkeler üzerine kurguluyor. 
Çünkü onun hayatının merkezinde şiir duruyor. Bu, kendisinde 
doğal bir hâl, abartısız ve saf. Hayatı boyunca da ödünsüz bir şair 
duruşa sahip olmuştur. Gerek şiir dünyası ve gerekse yaşanan 
hayatta insanın konumu üzerinde yoğunlaşır. Şiir onda çok can-
lıdır, hayatını da doğal olarak canlı hâle getirir. Şiirsiz bir hayatın 
anlamsızlığı yukarıdaki ifadelerde belirginleşir. Bir toplumun ya 
da bir milletin şiir ile olan ilişkisini onların geleceğini belirleye-
cek tutumlar, yaşanmış ve yaşanacak olan felâketleri ancak böyle 
bir şiir ruhlu ortamda gerçekleşebilir. Geçmişten geleceğe bakar. 
Yaşanmış deneyimler de bunun açık bir göstergesidir. Geçmiş 
zaman şiiri bugün için besleyici bir kaynak. Bu zengin kaynak 
yarını da belirleyen ve besleyen bir güce sahip. Görünürde şiiri 
klasik şiir tarzına bağlı fakat onun şiiri ve kendisi hep geleceğe 
dönük.

Şiirsizlik ile bugünkü insan hayatı arasındaki ilişki bu metinde 
daha açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Bir yanıyla da Akif İnan’ın 
şiir olan hayatını özetler niteliktedir bu metin. Aynı zamanda yol 
göstericidir de. Asıl önemli yanı kendi şiir dünyasını ve bakışını 
tanımlıyor olmasıdır. Şiir gibi bir hayat öneri ve düşüncesi, bir 
insanın, bir milletin ve bir toplumun aynası da olabilecek bir me-
tin de diyebiliriz buna. Kısacık olan bu metin başka açılımlara da 
götürebilir şiir üzerine düşünenleri.

Yukarıdaki metinde olduğu gibi şiirinde de ketumdur. Oldukça 
titizdir. Bu, bir anlamda kendini sınırlaması ve tutması açısından 
bir aşırılık da içerir. Sözün fazla olanından kaçınır. Titiz bir ba-
kış ile bu yaklaşımda bulunurken kendisine açılım kazandıracak 
hamlelerde bulunmaz nedense. Kendi kendine engeller koyar. 
Onu tutan bir şey var. Bu, aynı zamanda kendine de bir tuzaktır. 
Aşırı titizlik ve aşırı biçimcilik ya da belli kalıplar içinde kalma 



97
Bi

r M
ed

en
iye

t Ş
air

i
M

.A
K

İF
 İN

A
N

düşüncesi ne yapılırsa yapılsın engelleyici olabilir mi? Kendisi bu 
konuda pek ipucu da vermiyor. Kendisini savunacak girişimleri 
yok değil. İyi şiir düzleminden baktığından bu durumu çok da 
önemsemez. Modern Türk şiirinin öncülerinden Ahmed Hâşim’i 
örnek almış olabilir mi? Bu, sadece bir varsayım. Benzer durum 
Necip Fazıl için de geçerlidir. Dava şiirlerini bir yana bırakırsak 
saf şiir bağlamında çok şiir yazmış biri değildir Necip Fazıl. Akif 
İnan gibi onu da sınırlayan bir durum var. Ölçü, iki şairin ortak 
yanı bu şiir tarzı serazat gidişi engelleyen bir durum.

Sözün kalabalığından ve mısra olmayan şiirden ısrarla kaçar. 
“Evvela şunu söyleyeyim. Şiir benim kolay yazdığım bir tarz de-
ğil. Oldukça yoğun bir yayın ve yazı hayatım olmasına rağmen 
yazmış olduğum şiirler sayılıdır. (…) Yazmış olduğum şiirleri-
min tümünü yayınlatmıyorum. Kendimce belli bir zaman içe-
risinde nihai bir olgunluğa eriştiğine kanaat getirdikten sonra 
yayınlatıyorum. (…) Mesela Kanuni Sultan Süleyman, Divan 
şairlerimiz arasında en çok şiiri olan şair ama onu biz birinci 
sınıf şairlerden saymıyoruz. Mesela Ahmet Haşim benden fazla 
yazmış değil. Tanpınar’ın, Ahmet Kutsi’nin yazmış olduğu şiirler 
de benim yazdığım şiirlerden fazla değildir.”122 Bu bakışta dikkat 
ettiği, kendisinin de üzerinde durduğu husus şiirin niteliğidir. 
Çok yazmış olmak ona göre bir hüner değildir. Bunun somut ör-
neklerini de veriyor. Bu, bir savunma mıdır yoksa poetik gerçeği 
mi? Bize göre ikincisi olmalı. Kendisini zorlasa da şiir kıvamını 
bulmadıkça onda doğmaz. Doğan şiir de belli bir süre dinlen-
meye alınır. Çok şiir yazanlara da bu anlamda eleştiriler getirir. 
“Sanatta çok müşkülpesentim. Bunu eleştirenler de olmuştur. 
Kabul, ortaya daha çok eser koyabilirdim. Ama benim şiirim 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ınkinden, hatta Ahmet Haşim’inkinden 
az değildir. Ben hayatımda birçok meşgale ekleyerek bir yaşam 

122  M. Akif İnan, Söyleşiler,  s. 77.



98
Bi

r M
ed

en
iye

t Ş
air

i
M

.A
K

İF
 İN

A
N

sürdürdüm; yazı hayatı, Türkiye’nin tüm kentleri dâhil olmak 
üzere sürekli geziler, konferanslar…”123 Birçok söyleşisinde ko-
nuşmasında bu temel tezin üzerinde durur. Örnek verdiği şairler 
de bellidir. Dünyasına yakın olanları önceler doğal olarak.

Akif İnan geçmişin ve döneminin şiirlerini değerlendirirken 
bunda daha çok kendi şiir serüvenini anlatır. Burada daha çok 
şiir kurgusunu, beslenme kaynaklarını, tarzını ve üslubunu orta-
ya koyar. Oldukça temkinli davranır. Tabiî söylenmesi gerekenle-
ri de aktarmak durumunda kalır. “Şiir Anlayışım” başlıklı metni 
şiirinin genel durumunu anlatması açısından dikkate değer. Bu 
metnin altını çizdiğimiz bölümleri, neredeyse metnin tamamını 
alıntılayarak üzerinde ayrıntılı duracağız. Bu hem poetik ve este-
tik tutumunu hem de şiirimizin dönem ve süreçlerini ele alması 
bakımından önemli. Şiir anlayışına ve sanata bakışına olan dik-
kat ile daha çok kendini gündeme getirme adına değil yaptığı. 
Dönemin koşullarında oluşan şiirine bakışta ilk söylediği ve vur-
guladığı şey kendisini anlatmak hususundaki çekincesi.

“Ben şiirdeki yerimi edep ederim; söylemeye, anlatmaya. Kendi 
şiirlerime karşı çok soğukkanlı ve araştırıcı gözler ile yaklaşan 
biriyim. Bazı sanatçılar kendi sanatı üzerine fikir beyanından 
imtina ederler, ama bunun dışında kalan sanatçılar da vardır.”124 
Akif İnan burada dikkatli bir üslup ile başlar konuşmasına. 
Çünkü şiir ortamı pek de sağlıklı değil o yıllarda. Çok konuş-
mak da şiirde olduğu gibi bir hüner değildir. Aslında Akif İnan 
şiiri için bu yaklaşım önemli bir ipucu olabilir. Burada Üstat 
Sezai Karakoç ile aynı düzlemdedir. Kendini çok da öne sür-
mez. Kendi şiirinin kendi yerini kendisi tayin etsin diye doğal 
akışa bırakır.

123  Age, s. 155.
124  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 89.
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“Ben;1970’lerden bu yana kimselere benzememe yolunu seçtim. 

Ama bu yol bende başarılı örneklerine kavuşmamış olabilir. Bir 

bakıma teorisini ortaya koymaya çalıştığım şiirin örneklerini 

de vermemiş olabilirim. Kaldı ki, bu teorimin kabil- münakaşa 

tarafları da olabilir. Bunlar ayrı, fakat öyle zannediyorum ki; o 

noktada şiirde bir karara varmış halim vardır. 1970’lere kadar 

kadarki şiir maceram, her ne kadar daha sonraki şiirde bulmuş 

olduğum noktalara aykırı düşmeyen unsurlar taşımış oluyorsa 

da farklı bir anlatıma sahiptir.”125

Tartışma konusu olan Akif İnan’ın geçirmiş olduğu evrelerdir. 

Bir de biçim olarak Divan şiirini anıştırmasıdır. Beyit şiir dü-

zeninden yola çıkılarak içerik ve özden çok değerlendirme ya-

pılır. Akif İnan ister istemez bu gibi konulara açıklık getirmek 

durumunda kalıyor. Bu şiir tarzından da asla ödün vermiyor. En 

yakın arkadaşları olan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Alaeddin 

Özdenören daha rahat bir şiir tarzına sahip olmalarına, başlan-

gıçta tepkili olup sonradan kabul etmesine rağmen şiirinde bir 

değişikliğe gitmiyor. Şiir tarzını olduğu gibi sürdürüyor. O klasik 

şiir tarzı içinde şiirini yeniliyor. Onun şiirine de bu açıdan ba-

kılmalıdır.

“1970’lerden sonra bazı kararlara vardım. Karar aslında dünya 

görüşümün şiirini oluşturmaktı. Ama dünya görüşümün şiirini 

oluştururken; bir form aradım. Ve bu formu ben İslâm toplu-

luklarının geliştirdiği şiir yapısında, geleneğinde gördüm. Bu-

nun uzantısı da bizde ne Divan edebiyatının tekrarı ne de onun 

tecdidi olmalıydı. Her çağın kendine mahsus bir şiir terakkisi, 

söyleyiş biçimi vardır.”126

125  Age, s. 83
126  Age, s. 84.
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1970 öncesi şiiri daha çok Divan şiiri etkisinde. Bulunduğu çev-
renin üzerinde etkisi var. Düşünce bağlamında Necip Fazıl et-
kisinde olmasına karşın dörtlüklerden çok beyit yapısı üzerinde 
ısrar eder. Şiirinin öz ve ruhunu değiştirmesine karşın bu böyle 
sürüp gider. Şiiri üzerindeki aşırı titizliği ve beyit şiir düzeni onu 
sınırlar. Yakaladığı şiiri yazar ama onu çoğaltmaz. Beytin sınırla-
rı içinde onu işleyerek tamamlar.

“Divan edebiyatı sanatçılarının işlemiş olduğu mevzu, anlatım, 
dayandığı benzetmeler hemen hepsinde aynıdır. Ama bir bir 
Fuzuli’nin yaklaşımı, söyleyişi farklı; Nedim’in, Nabi’nin ayrı. 
Demek ki ben şiiri yalnız bir söyleyiş farkının kurtaracağına da 
kail olmadım. Ama eski sanatımızın estetik telakkilerine mu-
vafık düşen ama şiirimde onlara bazı yeni eklemeler getirmek 
istedim.

Zannediyorum bir ölçüde Divan edebiyatı belirir karşılarında. 
Belki bir Divan şiirinin dünyasını görür gibi olurlar. Kendilerine 
o edebiyatı hatırlatır daha çok. Mesela Servet-i Fünun edebiya-
tını hatırlatmaz da, Meşrutiyet döneminin öteki sanatçılarında 
görmüş olduğumuz şiirleri hatırlatmaz da, Divan edebiyatını 
hatırlatır. Ama hiç kimse en dikkatli gözlemci bile diyemez ki, 
işte bu şairin kullanmış olduğu bu hayal unsurunu, bu imajı 
ben Nedim’de gördüm. Hatta farklı biçimde bile olsa gördüm 
diyemez.”127

Geleneğin şiirinden yeterince yararlanır ama asla oraya saplanıp 
kalmaz. O şiirini yeni bir öz ile kurmaya bakar. Geleceğe yüzünü 
çevirir. Geleneğin özünden beslendiği halde hep yenileyici bir 
tarafı vardır. Bu şiir tarz ve tutumu onu farklı ve yeni kılar. Divan 
şiirinde Şeyh Galib’den sonra özellikle de Tanzimat sonrasında 

127  Age, s. 85.
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beklenen yenileyici çıkışlar olmaz. Bu da dönemin şiirinin gü-
dük kalmasına neden olur. Yeni dönem şiiri farklı açılımlar edin-
se de her birinin kendine özgü bir yer ve duruşu olur. Mehmed 
Akif, Ahmet Hâşim, Yahya Kemal, Necip Fazıl. Bunların hemen 
hepsinin onun üzerinde besleyici yanları var. Fakat bunların hiç-
biriyle doğrudan bir etki alanı bulunmaz. Yapı bakımından Ne-
cip Fazıl şiiri hece ve dörtlükler düzeniyledir daha çok. Düşünce 
özü bakımından etkisi elbette vardır. Fakat bu çok daha farklıdır. 
Necip Fazıl şiiri daha çok Batı etkisi taşır. Ahmed Hâşim’in şii-
rinin renk metaforları mı daha çok yansıyor, olabilir. Biçim ve 
ruh olarak onun çok uzağındadır. Yahya Kemal medeniyetimizin 
şiirinin geçmişine takılıp kalıyor. Gelecek yoktur daha çok geç-
miş vardır onda. O ruhu bulunduğu an içinde yaşayarak değil 
özlem olan tarafını tercih eder. Mehmed Akif şiiri tam bir kavga 
ve eylem şiiridir. Var olma mücadelesinin şiiri. Onun için şiirini 
o koşullar içinde kurgular. Bu şairler grubunun ardından gelen 
ve şiire büyük bir açılım kazandıran Sezai Karakoç şiirinden ha-
bersizdir. Karakoç şiiriyle tanıştığında ise o, şiirinin tarzını ve 
yapısını çoktan kurmuştur. Bir türlü o şiir dünyasına intikal et-
mez. Sadece düşünce ve ruh bakımından bir akrabalıkları vardır. 

Akif İnan şiiri, Divan şiirinden olduğu gibi yukarıda isimlerini 
andığımız, Sezai Karakoç dışındaki şairlerin şiirinden beslenir 
ama kendine özgü bir şiir dili yakalar ve kurar. Dönemindeki 
kimi şairler üzerinde etkiler bırakmasına karşın sonrasında bu 
şiir formu çok da devam etmez. Medeniyetimiz şiiri bağlamında 
bir yanıyla bunu sürdüren Ebubekir Eroğlu olur.

“Divan edebiyatı teşbih edebiyatıdır bir bakıma. Bizim Divan 
edebiyatı teşbihlerinde hem bir mantık vardır, hem yoktur gibi. 
Boy serviye benzetiliyor. Saç yılana, zincire, halata. Bazı Divan 
edebiyatını yerenler o sanatçıların imajlarından kalkarak ortaya 
gayri tabiî ucubeler çıktığını iddia edegelmişlerdir. Gölpınarlı vs. 



10
2

Bi
r M

ed
en

iye
t Ş

air
i

M
.A

K
İF

 İN
A

N

Kiraz dudak, elma yanak…” 

(…)

“Aslında onların benzetmelerinde benzeyenle benzetilen arasın-
da münasebet bir mantık münasebeti yok değil. Aslolan o man-
tık münasebetine katılmak veya katılmamaktır. Şimdi ben de 
yeni imajlar getirmeye çalıştım. Divan edebiyatının bu anlatım-
larını, benzetmelerini yadırgayanlar, bunları da yadırgayabilirler. 
Hatta benimkini daha çok yadırgayabilirler.”128

Tanzimat sonrasında klasik sanata karşı çıkış sadece sanat adı-
na değil. Bu karşı çıkış bir bakıma düşünceye karşı çıkıştır da. 
Dolaysıyla Divan şiirindeki metaforlar, imajlar sürekli olarak 
alay konusu olmuştur. Akif İnan’ın buna doğal olarak itirazı var. 
Çünkü bunda bir kasıt ve çarpıtma var. Cumhuriyet sürecinin 
belli bir döneminde söz konusu durum ısrarla sürdürüldü. Yahya 
Kemal’in klasik tarza olan bağlılığı, Sezai Karakoç ve Akif İnan 
ile devam eden süreçte bu tutum giderek zayıfladı. Cahit Zari-
foğlu, Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören ve sonrası şairlerin 
düşünce yoğunluğu bakımından klasik olana yaslanmaları ile 
söz konusu iddia yıkıldı denilebilir. Kaldı ki ruh ve duruş olarak 
Batı düşüncesi düzleminde olan kimi şairler de gelenek şiirine 
yaslanmaya başladılar. Bunların örnekleri üzerinde ayrıca duru-
lacak. Daha sonra gerek akademik çevrelerdeki önemli çabalar, 
gerek sanat çevrelerindeki uygulamalar ile bu durum giderek 
etkisizleşti. Ebubekir Eroğlu’nun Geçmişin İçindeki Geçmiş adlı 
kapsamlı çalışması, Ali Günvar’ın Eyzan şiir kitabındaki aruz 
vezninin modern bir kurguyla ve öz ile ele alınışı ve poetik de-
nemeleriyle önemli çıkışlar oldu. Gene Diriliş eksenli şairlerin 
ruh dünyalarındaki yansımalar ve yoğunlaşmalar şiir düzlemin-

128  Age, s. 85.
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de önemli bir süreç başlattı. Biçim olarak olmasa da öz olarak 
büyük bir şiir ırmağına dönüştü.

“Saçların en derin bir gökyüzüdür
Varamaz ellerin merdivenleri” diyorum.

Saç, malum. Derin gökyüzüne benzetiliyor. El bir merdivene 
benzetiliyor. Yalnız o kadarla kalmıyor ama…

Şimdi bu beyitte, Divan edebiyatında görmüş olduğumuz birçok 
edebi sanatın veya bazı beyitlerinde birçok edebi sanatın ayniyle 
kullanıldığını gayet müşahhas olarak görürsünüz. ‘Leff ü neşr’ler, 
‘telmih’ler ‘teşbih’ler hepsi vardır. ‘Tevriye’ler vardır. İşte burada-
ki ‘el’ tevriyeli olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda öteki mevcut 
olan edebi sanatları anlatmama lüzum yok. Yani Divan edebiyatı-
nın sanat telakkilerinden bir kalkış var. Ama şiirimin konusunda 
büyük bir cehd göstermeye çalışmışımdır. Ama hani bu hayaller 
arasında da bir mantık ilgisi? Mantık örgüsünden zaten tecrit kı-
lınmış şiir, benim için kabule şayan değil, onu yapanlar da var.

Benim [şiirim] üzerinden en iyi yazı yazanlardan birisi Alaeddin 
Özdenören, bu beyit üzerinde şimdi size de söyleyeceklerimi an-
lattığımda kendisine ‘Hayret!’ dedi. ‘Ben, hiç senin şiirlerine bu 
açıdan yaklaşmamıştım.’ Demek ki, en iyi yazı yazanlardan birisi 
olduğu halde ve benim söylemek istediklerimin birçoğunu açığa 
vurmuş olduğu halde yine de bir yanıyla kapalı kalıyor. Bu be-
yitte dünya görüşüme muvafık düşen bir ulviyet tablosuyla karşı 
karşıyayız. Bir tesettür olayıyla karşı karşıyayız. Bir mahremiyet 
ile kadının sakınma duygusu ile karşı karşıyayız.

Veya aynı dünya görüşüme merbut ama kadını terennüm eden, 
ideolojik terennüm eden, ikisini birbirine özdeşleştirdim. Kadın 
bir ‘ide’ olarak yer aldı şiirimde.
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Bir kutsal emanet gibi, sır gibi

Ve bir ayıp gibi saklarım seni

Burada tasavvufun sırrîliğine, melâmetine, evliyaullahın kera-
metine izhardan imtina etmek geleneğine, vakıasına, hepsine 
dair telmihler vardır. Yani kalkış noktam, dünya görüşüm, onun 
kadın telakkisi, onun cemiyet anlayışı, onun duyarlılığı… Bu 
bende suni değil aslında. Yani ben, zihnen bir dünya görüşüne 
merbutum. Onun kavgasını veriyorum. Haydi, kendimi zorla-
yayım da ona muvafık düşen şiirler oluşturayım, yok öyle de-
ğil. Kelimelerin tam anlamıyla, fiilen benim için öyle çalışıyor. 
Yalnız güzel düşünmenin özentisi içerisinde olmadım. Ararsanız 
içimi yoklamaya yönelirsiniz.”129

Akif İnan Divan şiirinin imkânlarından yararlanıyor. Bunu ala-
bildiğine uyguluyor. Tabiî bunun yanında şiirinde en çok önem 
verdiği hususlardan biri teşbih, yani benzetmeler. Bunları yapar-
ken şiirinde asla sırıtmaz doğal bir öz olarak yer alır. Divan şii-
rinin imajlarını, metaforlarını kullanırken birebir bir öykünme 
içinde değil, onda yeni ve özgün olarak yer alır. Yenileyicidir. 
Rasim Özdenören Akif İnan’ın şiirinde aşk yoğunluğuna dikkat 
çeker, Akif İnan da böylesine bir vurguda bulunur. Yer yer kadını 
çağrıştıran yerler olsa da asla bu kadın aşkı yoğunluğu taşımaz, 
hatta ilk bakışta da böyle bir durum hissedilmez. Aşk, yoğun bir 
hayat anlayışı ve bakışı. Buna bağlanma da diyebiliriz. Çünkü 
Akif İnan için daha çok düşünce özü önemlidir. Bunu asla bir 
sıradanlığa indirgemez. “Bir Kutsal emanet gibi, sır gibi” sakla-
dığı şey kadına bir kutluluk ve yücelik kazandırır. Kadına verdiği 
değeri: “Ve bir ayıp gibi saklarım seni” kadına olan saygıyı ve ko-
rumacılığı gösterir. Akif İnan, hiçbir tartışmaya yer bırakmaksı-
zın Müslüman veya İslâmcı bir sanatçı vurgusunda bulunmaktan 

129 Age, s. 86.
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kaçınmaz. Bu da onun hem kendisini hem de şiirini ayrı bir yere 
konumlandırır. Üstat Sezai Karakoç’tan sonra bu anlamda en 
yoğun şairlerimizden biridir diyebiliriz. Akif İnan şiiri düşünce 
yoğunluğuyla olsa da bu asla sırıtkan değildir. Slogandan ısrarla 
kaçar, bu tür oluşlara şiir bile demez. Popüler olana da itiraz eder. 
Akif İnan’ın döneminde sol slogan şiiri ile onun karşısında oluş-
ma çabasında olan İslâmcı gibi görünen şiire itiraz eder. Zaman 
da onu haklı çıkardı:

“Yani şiir bir yanıyla bir zihin idmanı… Hatta bir hayal oyunu-
dur. Ama ben, yalnız onlardan istimdat ile yetinmedim. Onu 
mutlaka güçlü, büyük bir anlam kurgusuyla birlikte vermeye 
çalıştım. Kelimeleri seçme konusunda azami itina gösterdim. 
Şiirimin, bu içinde taşıdığı anlamı, kelimelerin yan yana gelme-
sinden doğan müzikle de teyide gayret ettim. Zaten bence bir 
yanıyla şiir de odur. Ben bir şiirin güzel olup olmadığına cins 
bir kulak şöyle bir karar versin derim: Mesela ben, İtalyanca bil-
mem. Ama bir İtalyan bana bir şiir okuduğunda o zaman benim 
kulağım o şiir için diyebiliyorsa bu şiir aşk şiiridir veya bu bir 
bunalım şiiridir. O zaman müzik bakımından problemini çöz-
müştür. Başarıya ulaşmıştır. 

(…)

Ve bu kelime seçilmesine, seçimine azami itina göstermeye çalış-
tım. Bu konuda hatta eğer, yanlış bilmem uydurma kelime, onları 
da bazen kullanmadım değil. Niye? Biraz da onu ahenk hatırına, 
âdeta bir müziğin akışındaki o noktanın tabiîliğine oturtmakta 
tereddüt etmedim. Bu beytim meselâ:

Bütün giysileri yırtsak yeridir

Yeter bize vefa elbiseleri
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Hem elbise hem de giysi ikisi de aynı beyit içerisinde bulunmuş 
ve bana kalırsa da galiba gayri tabiî addedilmemeli. Şimdi Divan 
edebiyatını hatırlatıyor ya. Hatırlatıyor ama işte yakaladım sa-
natçıyı. Bu filanın söylediği değil, deniyor. Denmesi lazım. Onu 
kolladım. Mesela bakın, Divan edebiyatı üzerimde nasıl yankılar 
oluşturdu ve ben onlardan nasıl yeni beyitler oluşturdum. Bir 
örnek vereyim.

Dün aklıma geldi not ettim. Nabi’nin:

Sultan-ı gam-nişimen edelden derunumu

Sahra-yı kalbe leşker-i sevda gelür gider

Anlamı malum. Bu beyitte bende şu iki mısraı çağrıştırdı, oluş-
turdu, yazdırdı.

Bir denizaltıdır şimdi yüreğim

Yeryüzü bakışlım uzat elini

Ne kadar birbiriyle anlamlı veya ne kadar birbiriyle münasebet-
siz… İşte divan edebiyatının üzerimdeki yankısı çağrışımın hu-
dutlarını belirtmek bakımından bir örnek vermiş olayım.

Evet, İslâm’ın bütün hassasiyetini, dünya görüşünü bin yıl içeri-
sinde oluşturmuş olduğu estetik kanunları kullanmaya ama onu 
içimin süzgecinden geçirerek ona yeni bazı unsurlar eklemeye 
gayret göstererek kurmaya çalıştım. Bir beytim:

Gövdemi kurşunlar sererse yere

Kırgın bakışların değdi sanırım

Burada nazar, nazar değmesi var; kalp kırmamaya özen var. Bü-
tün bunlar var da bir de şu var. Bakın bir tasavvuf kıssası oku-
dum. Bu beyti bana ilham etti. Diyordu ki orada; ‘eğer bir kuş, 



10
7

Bi
r M

ed
en

iye
t Ş

air
i

M
.A

K
İF

 İN
A

N

avcı tarafından vurulmuşsa veya bir balık bir oltaya gelmişse, o 
anda zikirden halidir, eceli ondan gelmiştir.’ İnanalım, inanma-
yalım ayrı, ama ne kadar hassas bir şey, mistik tespit… çünkü 
bütün mahlûkat, lisan-ı hal ile hakkı tespih ederler. Ağaç, taş, 
balık, kuş öyle. Demek ki, bu tespitten bir an fariğ olunca işte 
hayatları da hitam buluyor.”130

Divan şiirini bir bütün olarak bir beslenme alanı olarak görür. 
Bunu yaparken Divan şiirinin imkânlarından olabildiğine yarar-
lanır. Gününün şiiri imkânlarını da göz ardı etmez. Eskinin kav-
ramlarına takılıp kalmaz, onları yenileyerek ve ruh kazandırarak 
bugüne taşır, hatta yenileriyle buluşturur. Bir de kendisinin de 
karşısında olabileceği düşünülen kimi kavramları estetize ede-
rek şiirine katar, onlarla yeni bir şiir dili kurar. Hatta onlardan 
yeni çıkarımlar elde eder ki şiire bir açılımdır bu. Akif İnan ta-
savvufun mistik zenginliğinden de alabildiğine yararlanır. Fakat 
bu, oldukça kapalı olarak yansır. Yaşadığı dönemin ruh hâlini de 
doğal olarak şiirine taşır. Günün sosyal konularını ve olayları-
nı bir Müslüman şair duyarlığı ile ele alır. Kudüs ile ilgili şiirini 
buna örnek verebiliriz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Yaşanılan yüz 
yıl Osmanlı dönemi değil, yüzünü Batı’ya çevirmiş, hayat anlayış 
ve bakışı değişmiş, alfabesi ve kültür yönelimleri farklılaşmış bir 
toplumun içinden yeni bir şiir çıkarma düşüncesi ağır basmış. 
Elbette bunun kimi zorlukları olacaktı. Böyle bir durumda daha 
dikkatli ve daha seçkinci olmaya götüren bir bakış gerekiyordu. 
Sanırım şiirinin azlığının nedenlerinden biri de budur. İşin zor-
luğu, geçmişe bağlı kalınarak yeni bir ses ile yeni bir şiir kurma 
olmalı. Yeni, kendi içinde, kendine bir yol bulmuş başını alıp 
gidiyordu. Klasik şiirin zengin imkânlarını yenileyerek bugüne 
taşımanın elbette zorlukları olacaktı. Geçmişin zengin bir hayat 
birikimi var. Onun geleceğe taşınması arkaik bir dil bir ses ile 
değil ancak yeni ve günü kavrayacak bir bakış ile olabilirdi.

130  Age, s. 87, 88, 89.
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“Bir gün bir kitap okudum. Kitapta şöyle bir kıssaya rastladım. 
‘Sahabe olması muhtemel bir zat, Hz. Ömer’e [r.a.] geliyor. Diyor 
ki ben bu gece rüyamda cimada bulundum birisiyle. Af buyu-
run ‘Cezamı isterim.’ Hz. Ömer her ne kadar rüyada vuku bul-
muş böyle bir fiilin dünyevî cezası söz konusu olamayacağını 
beyana kalkıyorsa da direniyor Müslüman. ‘Hayır, ben cezamı 
istiyorum,’ diyor. Boşuna adil olarak ünlenmemiş. Her hattı 
harekâtında adeta ibret manzumesi var. O halde diyor, dikin bu 
bedeviyi bahçeye. Ve gölgesine şu kadar kırbaç vurun. Had vu-
rulması rüyada vuku bulmuş bir fiilin cezası da gölgesine kır-
baç olabilir. Öyle yapıyor. Ve o zat dünyevi cezasını almış biri, 
bir tövbekâr biri olarak içi gayet mutmain, mutlu çekip gidiyor.’ 
Düşündüm de işte dedim, gerçek mümini anlatır bu. Bir yanıyla 
komik gibi geliyor insana bu kıssa ama Müslüman odur ki, bütün 
eyleminin, rüyalarının bile hesabını yüz akıyla vermeye kalksın. 
İşte Müslüman odur.

Bütün vakitlerim sana ayarlı

İşte hesabını rüyalarımın

Bende bu kıssa böyle bir beyite dönüştü. Evet, yani benim dünya 
görüşü itibariyle bağlı olduğum bir hakikatin ve onun tarih bo-
yunca oluşturduğu edebiyatın geliştirdiği müesseselerin, tasav-
vufun içimde bulmuş olduğu yankılar ve onlardan ne ölçüde ya-
rarlanmış olduğumu bir iki cümle halinde beyana yeltendim.”131

Akif İnan bağlı bulunduğu düşünce dünyasına sıkı bağlı. Hiçbir 
tevile yer bırakmayacak kadar özen gösteriyor. Ruh dünyamızın 
zenginliklerini şiirine taşıyor. Fakat burada bir durumu ve olayı 
küçümsemeden, dalgaya da almadan farklı bir bakışla bakıyor. 
Adalet duygusunun ötesinde bir Müslüman bireyin rüyada bile 

131  Age, s. 89-90.
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günahlarından sorumlu olma düşüncesine yöneliyor. Orada bu 
inceliği yakalayınca bunu yenileyerek şiirine taşıyor. Bu durum 
onun şiirinin farklı bir alanı oluyor. Tabiî beyit düzleminde ele 
alındığından asıl murad ettiği şeyler kapalı kalıyor. Şairin muradı 
ile okurun algısı farklılaşabiliyor. Bunu da ister istemez kendisi 
açıklama yapma durumunda kalıyor. Yukarıda bir yerde Akif 
İnan şiirini çok iyi bilen Alaeddin Özdenören bile şiirinde kast 
ettiğinin dışında farklı bir yorumda bulunabiliyor. Şairin muradı 
ile okurun algısı örtüşmeyebiliyor, farklılaşabiliyor. Bu da şiirinin 
kimi imajlarının aşırı kapalılığı ve tutukluğundan kaynaklanıyor 
olabilir. Yukarıda geçen beyit, bir başına ele alındığında anlaşı-
lamayabiliyor. Cahit Zarifoğlu şiiri kapalılığından farklıdır Akif 
İnan şiirinin kapalılığı. Beyit içine sıkışmış bir kapalılıktır onunki.

“1970’lerde, eski edebiyatımızdan yararlanmak, Divan şiirinden 
çağdaş anlamda yeniden istifade etmek gibi kavgaların ortaya 
çıktığı zaman benim içimde oluşan ve çok kaba hatlarıyla an-
latmaya çalıştığım biçimde kanunlara bağlanan bir şiir anlayı-
şı, beyit düzeni. Ama bu beyit düzeni içerisinde her biri kendi 
müstakil bir hane belirtiyor. Fakat bunlar arasında bir omurga 
yok değil. Şöyle anlaşılmalı. Hani adeta her birini -farz-ı muhal- 
bir kaynak olarak addedecek olursak, bunların hepsi aynı yer 
altı nehrine bağlı kaynaklardır. Her beyit bu yer altı nehri benim 
dünya görüşümdür. Yani İslâm’dır.”132

Daha önce Akif İnan şiirini değerlendirdiğimde, aslında, az şiir 
yazmış sayılmaz yargısında bulunmuştum. Bunun nedeni, Akif 
İnan şiirinin her beytinin başlı başına birer şiir oluşudur. Biz 
Akif İnan’ın bu poetik denemesini görmeden böyle bir sonuca 
varmıştık. Kendi şiirini değerlendirmesine baktığımızda yanıl-
madığımız anlaşılıyor. 

132  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 83-90.
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Şiiri üzerine doğrudan “Şiirim” başlıkla yazısında poetikasını 
oluşturan bir yoğunluğu var. Gerek yukarıda ve gerekse daha 
sonraki değerlendirmede şu saptamada bulunuyor: 

“Şiirimin omurgasını benzetmeler oluşturur. (…) Benzetmeyi 
yaparken mantık ölçülerini zedelememeye çalışırım. Hayalle re-
alite arasında dengelemeye önem veririm. Benzetme çiğ düşme-
melidir. Mantığın sınırları içinde kalmak aslında hayale kapalı 
kalmaktır. Hayale geniş alan tanımak, daha doğrusu duyguyu 
disipline sokmadan serbest çağrışımdan imdat beklemek, çok iyi 
kullanılmazsa bir ucu saçmaya [absürde] götürür insanı. Şiirse 
şizofrenik sayıklamalar olmamalı.

Hayali duyguyu, çarpıcı, benimsenir, yeni bir benzetme ile ver-
mek isterim. Bir daha başka üzerinde durduğum, bütün bunları 
da dil imkânını en iyi biçimde kullanarak vermektir. Fazla veya 
eksik bir kelime kullanmamaktadır. Ne hayali, ne düşünceyi to-
pal bırakmadan söylemektir. Yani teşbih aracılığıyla verilen anla-
mı da, hayali de tamamlık içinde belirtmek, bütünlemek. Bunları 
ses uyum, yani bir iç müzikle paketlemek isterim. Şiirin dayan-
dığı, anlatmak isteği ile, kelimelerin çıkardığı müzik arasında bir 
uyum kollarım.

İşin tekniği kısaca bu.

Özüne gelince:

Daha çok kendimden hareket ediyorum. Kendi hikâyeme, duy-
gulanmama, düşünceme yorum arıyorum. Bir yanıyla, dış dün-
yaya kapalı, sosyal realiteye pek yönelemiyorum gibi gelmesin. 
Kendimle, çevreyi, politikayı, geçmişi, folkloru, çalışsam da 
uyuşsam da sürekli olarak dengelemeye çalışıyorum. Tutalım 
aşkı yansıtırken önce kendim varım. Kendi içimden çıkıyorum 
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yola. Sonra bununla bizim bu ulusal varlığımızda var olan ya-
şamış olan, inancım içinde yaşamış, gelişmiş olan, atalarımın 
da duyduğu, yaşadığı destanlarımızda mesnevilerimizde, halk 
şiirimizde ifadesini bulan, bize mahsus aşkla aramda bir ortak-
lık, bir uyum yakalamaya onlarla dengelemeye çalışıyorum. Bu 
benim için asla bir suni ortaklık değildir. Çünkü benim içim de 
öyle çalışıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan şiirim kendi sosyal, ulusal 
realiteme de yapışık oluyor sanırım. Bunu yaparken bir kültür 
değişmesine uğramış, değer yargıları bir hayli başkalaşmış olan 
aktüalite ile onun insanı ile belki tam özdeşleşemiyorum ama 
kendi kültür hayatımızla bağları kopmamış insanın iç sesine her 
halde aykırı düşünmüyorum. Aslında başkalaşmış, yabancılaş-
mış toplumun iç kargaşalığını, uyumsuzluğunu, tedirginliğini 
verirken de yaptığım aşağı yukarı bu. Bu noktada kendimi, yiten, 
yitirilmiş olan bir şeyleri yeniden yürürlüğe koymaya çabalayan 
biri olarak da sayabilirim.”133

Akif İnan, şiirinin poetik duruşunu burada öz ve ayrıntılı olarak 
ele veriyor. İçinden geçenleri sakınmıyor. Kendi şiirinin nasıl ol-
duğunu, olması gerektiğini açık bir dil ile ifade ediyor. Geçmişten 
gelen büyük bir birikimden, o birikimin kazanımlarından, şiire 
dâhil olabilecek bütünsellikten kaçınmıyor. Çünkü geçmişin bu 
gün için de yarın için de geçerli olabilecek büyük bir imkânı ve 
gücü var. Kaldı ki günümüz hayatında bir savrukluk bulunuyor. 
Çünkü ona göre günümüz şiirinin yapısı böyle, bundan da kaçı-
nılamıyor. İster istemez hayata katışan gerekli gereksiz çok şey 
var. Akif İnan bu anlamda sakınımlıdır. Daha doğrusu kendi şi-
irini iyice damıtıyor. Bir şiir ormanını oluştururken bile bunu 
rastlantılara bırakmıyor. Vahşi ormanı tercih etme yerine ken-
dine has bir koru oluşturuyor. Mekân alanı dar gibi görünse de 
özenle kurulmuş bir şiir korusu diyebiliriz onun şiiri için.

133  Age, s. 272-273.
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“Mesela benim on kadar şiirim Mavera’nın bir sayısında bir ara-
da çıktı. Okuyucuların bazı şairler hakkında daha fazla derli top-
lu fikir sahibi olmalarına yol açsın diye böyle bir demet şiirleri 
bir defada topluyorduk. Bunu Üstad Necip Fazıl gördü. İfadesi 
şu oldu: ‘Nasıl bu kadar şiiri bir adam yazabilir. Şiir neden bir 
haldir, böyle kolon kolon yazılmaz.’ Üstadın dediği doğruydu 
ama şu var. Benim orada on kadar şiirim yayınlandığında ben 
birkaç yıl şiir yayımlamadım.”134 Aslında onun bakışında Üstat 
Necip Fazıl ile bir benzerliği ve ortak yanı da var. Bir anlamda 
bütün bütüne tam olmasa da aynı şiir damarından ve tarzından 
geldikleri söylenebilir. Kaldı ki Akif İnan kendisi: “Anamı sorar-
san Büyük Doğudur” derken hem beslendiği hem de yaslandığı 
büyük bir şiirdir Necip Fazıl’ın şiiri. Hem özü hem de ruhu iti-
bariyle böyledir. Kendi ifadesiyle de Necip Fazılın şiire getirdiği 
yenilikleri kendisi de kendi şiirine uyarlıyor dersek yeridir.

Necip Fazıl şiiri bütünüyle daha Batıcı bir şiirdir. Öz olarak fark-
lı olsa bile yaklaşım ve oluş olarak öyledir. Akif İnan’ın şiiri ise 
klasik ile modern şiir arasında bir yerdedir. Ve daha içeridedir. 
Necip Fazıl özellikle ilk dönem şiirlerinden dışarıdan içeriye, 
Akif İnan ise içeriden dışarıya sesleniyor gibidir. Biri Batılı bir 
şiirle içeriye yöneliyor, diğeri ise klasik İslâm sanatı imkânlarıyla 
dışarıya, yani yeniye sesleniyor.

Akif İnan, bu düzlemde kendi şiir sürecini de şöyle anlatır: “Be-
nim şiirlerim iki kitapta toplandı. Hicret ve Tenha Sözler. Benim 
şiirlerimin tümü bunlar değil, 1958’den beri şiir neşrediyorum. 
Yüzlerce şiirim çeşitli dergi sayfaları arasında kaldı. Onları ki-
taplarıma almadım. Dolayısıyla benim şiir serüvenimin yirmi 
yılı kitaplaşmamıştır. Eğer bunları nazarı dikkate alırsak az şiir 
yazmadığım ortaya çıkar belki soracaksınız. Niçin o şiirleri kitap 

134  M. Akif İnan, Söyleşiler,  s. 77-78.
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haline getirmediniz? Şunun için getirmedim. Biz 1969 yılında 
Edebiyat dergisini çıkarmaya başladık. O dönemde çağdaş şiiri-
mizi kanıtlamak gibi bir kaygımız vardı. Ben 1969’dan sonraki 
şiirlerimle çıkmak istedim.”135 Bu yeni şiir tarzı bilinçli bir se-
çimdir. Değişen ve dönüşen bir şiir ortamında yeni ve özgün bir 
şiir ortaya koyma gerekliliğidir bu. Akif İnan şiiri bir değişim ve 
bir evrilme geçiriyor bu dönemde. Özde değişiyor biçimde de-
ğil. Bu da öyle kolay olmasa gerek. Yılların birikimi, alışkanlığı 
ve sürecinden yenisine geçmek zihni bir hazırlık gerektirir, ona 
göre biraz da fedakârlık. Akif İnan’ın bu yeni döneminde az şiir 
yazmasının nedenlerinden biri de bu olabilir.

“Ben seneler önce ikinci şiir kitabımın ismini ilân etmiştim. 
Hicret’ten sonra Medine. Fakat araya giren yıllar bunu değiştirtti. 
Tenha Sözler yalnız bana kelime dizisi olarak değil muhteva ba-
kımından da şiirlerimi ifade ediyor gibi geldi. Mümkün olduğu 
kadar zor bulunur sözler manası biraz hedeflendi. Biraz garip. 
Biraz değişik, farklı söyleyiş ihtiva ettiği belki düşünüldü. İçim-
de bir mekanizma bu ismi söyleyince çok ilginç buldular. Hat-
ta benim bile yakıştıramadığım bazı güzel açıklamalarına tanık 
oldum.”136 Bir okur olarak bizde uyanan duygu Hicret sonrası 
bir Medine beklentisi vardı gerçekte de. Tabiî bu olmadı. Şairin 
kendi dünyasındaki süreçte yeni oluşlar gerçekleşti. Hicret ki-
tabının bir özelliği var ismiyle ilgili, bunu da kendisine sorulan 
bir soru üzerine açıklık getirir: “Efendim, bu kitabın adını Nuri 
Pakdil koydu ama bence de uygun düştü. Hicret; kötüden iyiye, 
sanatsızlıktan sanata, çirkinden güzele… Yani artık bunu ne ka-
dar genişletirseniz genişletin. Bir yerde hicret ayrılık demektir. 
Hicr ayrı, hicret çoğulu ayrılık… Güzelliklerden ayrı düşmek… 
Büyük ayrılıktan ayrı düşmek…. Bir büyük dünyadan mahrum 

135  Age, s. 78.
136  Age, s. 78.
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kalmak, köksüzleşmek… Onun hüznünü acısını ifade etmek… 
Bir arayışın adı diye de düşünülebilir. Bu isim bütün bunları 
kapsıyor. Diğer kitabımın adı Tenha Sözler… Geçen sene ulus-
lararası bir toplantıya katıldım. Çağdaş İslâm sanatçılarının, şa-
irlerinin katıldığı bir toplantıydı. Bana bir Arap sanatçısı sordu. 
Nedir dedi Tenha Sözler… Ben biraz anlatmaya çalıştım. O Arap 
arkadaş şöyle anladı. Dedi ki yok demek istiyorsunuz ki bu sözü 
herkes söyleyemez. Ancak ben söylerim. Herkesin bulamadığı 
söz. Doğrusu bu mânaya mı geliyor? Doğru, haklısın, ne diye-
bilirim, dedim.”137 Bir anlamda okur ile şairin buluştuğu ya da 
buluşamadığı noktalar da olabiliyor. Okur algısı farklı düzlemde 
gerçekleşebiliyor ki bu da doğaldır. Aslında Akif İnan’ın burada 
murat ettiği şey onunkinden çok daha farklı. Ama okurun algısı 
ile gene de ortak bir düzlemi var bunun. Akif İnan şiirinin öz-
günlüğü olarak da görülmeli bu durum. Bu, hemen her şair için 
de geçerli bir durum.

Tenha Sözler Akif İnan’ın poetik bakışına uygun. Şiirlerin ten-
halığı, azlığı, özgünlüğü olarak da görülmeli. Akif İnan şiirini 
üç evre ile tanımlayabiliriz. Hicret öncesi klasik şiir anlayışı. Bu 
tamamen her yönüyle eskiye ait. Hem biçim hem de öz olarak. 
Edebiyat dergisi süreci ile birlikte bu şiir anlayışını tamamen terk 
ediyor. O şiirlerine bir daha dönüp bakmıyor bile. İkinci dönemi 
ise Edebiyat dergisinin yayımlanması ile birlikte Hicret şiir kita-
bında toplanan şiirler bütünü. Zaten yukarıdan beri bu şiirin po-
etik duruşu üzerinde duruyor. Şiirinin üçüncü evresi ise Tenha 
Sözler ile birlikte Akif İnan’ın yeni bir döneme girdiği de söylene-
bilir. Tasavvufi öz bakımından. Bu kendisinin yaşadığı hâl ile de 
ilgilidir. Bu bakımdan şiiri sentetik veya özenti, ya da malzemeye 
dayalı yapma bir şiir değildir. Ruh ve öz olarak tasavvufî bilinç 
ve yaşanırlıktan doğmadır. Bunun içindir ki içseldir. “Benim 

137  “M. Akif İnan Üzerine Bir Oturum”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 92.
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tasavvufî şiirlerim bir özenti, tasavvufun genel geçer yargılarına 
yöneliş değil. Bizzat tasavvufî ağırlıklı şiirlerim de en çok sevilen 
şiirlerim arasında yer alıyor.”138 Burada Akif inan ister istemez 
bu düşüncesine yeterince açıklık getirmiyor. Kendini tutuyor. En 
sevilen şiirlerinin Tenha Sözler’de yer alanlar olduğunu söyleme-
si biraz çekingenlik içerse de onun ne yapmak isteğini göster-
mesi bakımından önem kazanıyor. “Tenha Sözler her ne kadar 
aklıma bir kerede gelmiş ise de zannediyorum şiirlerimin iddi-
asını içeriğini ifade eder oldu. Şimdi benim şiirlerimi Arapça’ya 
çeviren bir kişi bu Tenha Sözler’i nasıl çevireceği hususunda bir 
hayli zorlandı. Açıkla, anlat dedi. Tenha Sözler’den ne anlatmak 
istediğimi, dilimin döndüğü kadar bir şeyler söylemeye çalıştım. 
Efendim bana dedi ki yani böyle herkesin söyleyemeyeceği söz-
ler, efendim kolay bulunmayacak nadir, kıymetli laflar mı demek 
istiyorsun, dedi. Efendim ben anladım ki açıklamanın çok az bir 
bölümünü anlatabilmişim, kavratabilmişim ona.”139

Şiirinin teorisini ve pratiğini birlikte yürütüyor Akif İnan. Bir 
yanda şiirler yazarken bir yandan da şiirinin teorisini, poetika-
sını ortaya koyar. Bununla yetinmez günümüz şiirinin içinde 
bulunduğu sorunları, yani köksüzlüğünü anlatmaya çalışır. Türk 
şiirinin nereye bağlanması gerektiğinin üzerinde durur. Divan 
şiirinin ve estetiğinin bugünün şiiriyle buluşmasına çalışır. Teori 
ve pratik birbirini tamamlayan durumlardır. 

“Ben şiirin üzerinde derinliğine, genişliğine düşünmüş bir in-
sanım. Bunun fikriyatını yapma konusunda emekler vermiş bi-
riyim. Özellikle Edebiyat dergisinde 1969’dan sonra yazmış ol-
duğum yazılarda öngörmüş olduğum şiirin çerçevesine yönelik 
bir hayli yazılar yazdım.”140 Kendi şiirini dönemin kimi şairlerin 

138  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 79.
139  Age, s. 129.
140  Age, s. 79.
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şiiri ile kıyaslar ve karşılaştırmalarda bulunur. Kültür tarihimiz 
bilinciyle, şiirimizin modern bir yapı içerisinde nasıl yer alması 
gerektiği hususunda örnek metinler ortaya koyar. Bunda başa-
rılı da olur. Bu anlamda şiirinin ve poetik bakışının dönemin 
şairlerini etkilediğini kendisi ifade eder. Kimi isimleri anarak 
bu durumu belirtir. “Birçok sanatçının bu anlayışa uygun şiirler 
yazdığını görüyorduk. Behçet Necatigil Encam adlı şiir kitabını 
yayınladı. Turgut Uyar Divançe, Attila İlhan gazeller adlı Divan 
şiirinin özünden, şeklinden, manasından modern kılıklı şiir-
ler yazılı bir hayli. O dönemlerde ben bu şiirlere karşı fikirler 
geliştirdim. Bunların Divan şiiri ile ilgili organik bir bağ için-
de olmadığını söyledim. Çünkü bu sanatçılar divan dünyasının 
ruhu ile bağlantılı insanlar değillerdi. Divan şiiri temelde İslâm 
uygarlığına dayanır. İslâm uygarlığının içinde kendisini sayma-
yan bir sınıf sanatçının Divan şiirinden yararlanışı olsa olsa bir 
özenti olurdu.”141Dönemin kimi şairlerinin geleneğe yaslanmala-
rını önemser fakat bunlar ruhtan çok şekille ilgilidir. Yani güçlü 
Divan şiirimizi sadece malzeme olarak kullanırlar. Bu sağlıklı bir 
şiir ve sanat ortamı sağlamaz. Aslında bu durum sadece o dö-
neme ait değil, benzerlikler bugün de var. Akif İnan, bu genel 
değerlendirmeyi yaptıktan sonra sözü kendi şiirine getirir. Bu 
dönemin yansımalarının toplamı Hicret şiirlerindedir. “İşte be-
nim Hicret’te yer alan şiirlerim bu şiirlerimdir. Tenha Sözler’de-
ki şiirlerim bu anlayışın uzantılarıdır. Değişimin belki bir parça 
gelişime uğramış uzantılarıdır.”142 Biçim ve üslup olarak şiirinde 
önemli bir değişiklik yoktur Akif İnan’ın. Daha çok öze ve ruha 
dönük manevi bir değişim vardır. Bu da çok belirgin değildir. 
Bu ruhu anlayanlar ancak Akif İnan şiirinin bu yönünü kavra-
yabilirler. Akif İnan, burada şiir sanatı üzerine kesin bir yargı-
da bulunur. “Sanat üzerinde düşünmemiş olan sanatçıyı büyük 

141  Age, s. 80.
142  Age, s. 80.
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sanatçı saymak mümkün değildir aslında.”143 Bir anlamda şiiri 
üzerinde düşünmeyen, poetikası olmayanı şair saymaz. Orta-
mı kaplayan şairlerin neredeyse tamamı böyledir. Şiir ve onun 
künhü üzerinde düşünmeyen şairler topluluğu. Doğal olarak, bir 
şairin şiirini düşünmesi, üzerinde kafa yormasını ister ve diler. 
Bu tezi ileri sürdükten sonra İslâmî sanat düşüncesine açıklık 
getirir. “ ..bütün İslâm toplumlarının Müslüman olduktan gü-
nümüze kadarki maceralarında üretmiş oldukları sanat eserleri 
de İslâm uygarlığının şemsiyesi altında üretilmiş olan eserlerdir. 
Yani ben günümüze kadarki Türk şiirinin özellikle, Tanzimat’a 
kadar olan Türk şiirinin doğrudan doğruya İslâm uygarlığının 
ürünü olan bir şiir olduğu kanaatindeyim: (…) Yakın zamanda 
Mehmet Akif ’ten Necip Fazıl’a kadar olan dönem ve bizim kuşak 
sanatçıları bu çerçeve altında mütalaa edilmelidir.”144 Necip Fazıl 
ile başlayan Sezai Karakoç ile devam eden bu yeni şiir akımı hem 
modern anlamda yenilikler getirir ve içerir, hem de düşünce ve 
öz olarak İslâm düşüncesine yaslanır. Sezai Karakoç âdeta bizleri 
şahdamarımızdan yakalar. Dönemin en büyük ve soylu çıkışı da 
budur. Bu dönemlerinden itibaren güçlü ve yeni bir şiir akımı 
oluşur. Bu anlamda şiir nedir, ne değildir sorunu üzerinde durur 
Akif İnan. “Şiir bana göre sözcükleri ustalıklı biçimde güzel, de-
rin ifade ederek bir dizi içinde sıralama işi değildir. Şiir kuşkusuz 
bir sanattır. O sanatın da her sanat gibi bazı usulleri, kuralları 
vardır. O kuralları da içermesi lazım. Bence iyi şiir, anlamı ile söz 
dizimi arasında gizli bir anlama, uyum gerçekleştirmiş olan ifa-
delerdir. Yani şiir yalnız bir şeyi anlatmak için değil aynı zaman-
da bir şeyi hissettirme yükümlülüğü içerisindedir.”145 Burada 
önemli bir vurgu öne çıkar. Sözcüklerin sıra dizimi, istiflenmesi 
ve güzel görünüm bir şey ifade etmiyor. Şiir için önemli olan bir 
unsur da anlamdır. Anlamsız şiir anlamsızdır, bir değeri yoktur. 

143  Age, s. 80
144  Age, s. 81.
145  Age, s. 122.
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Zaten o şiirin hayatta bir yeri de olmaz. “Şiir bir güzel sanat oldu-
ğu için anlatımının da güzel olması lazım. (…) Şiirin de kendine 
mahsus hem belli hem de gizli kuralları kaidesi var. (…) Şiir, sa-
natımızı zenginleştirmiştir. Bu akımlar da devam edecektir. Ge-
lecekte yeni akımların elbette çıkacağını düşünmemiz lazım. Bu, 
sanat üzerine insanların düşünmeye devam ettiğinin bir göster-
gesidir. Sanatı önemsediğinin bir ifadesidir.”146 Bir söyleşisinde 
şu temel vurguda bulunur: “Şiirde ritim önemlidir.”147Şiirde an-
lam, söz dizimi, güzelliği, yani estetik. Divan şiirinde ise estetik 
unsurlar oldukça güçlüdür. Bundan da yararlanılmalı.

Şiiri az olmasına karşın sıkı ve özgündür. Yeni şiir tarzındaki du-
ruşu, bu anlamda hoyratlık, söz yığını olarak görür. Şiirini ço-
ğaltamayışının asıl nedeni bu mudur? Bunun elbette birçok ne-
deni vardır. Çünkü o hemen her sözcüğün hesabını yapar. Bunu 
çeşitlendirmez. Bir imge bir metafor bir yerde ancak kullanılır. 
“Her kelimeyi mümkün değildir, şiirime koyayım. Her kelime, 
sanatçılar tarafından bir muayeneden geçmiştir ve oluşturacağı 
şiirin/sanatın neresinde yer alacağı konusunda bir karara bağ-
lanmıştır. (…) Ucuz, harc-ı âlem anlatımla şiirde mesafe alın-
maz. Şiir hikâye değildir.”148 Burada şiir ile hikâye arasına bir ay-
rım koyuyor. Zaten Akif İnan şiiri düzleminde bakıldığında çok 
az sözcükle yazıyor şiiri. Tasarruf yazı hayatı boyunca sürer. En 
çok da şiirde kendini gösterir. Kendi şiirinden örnek ile bu ta-
nımlama daha anlamlı ve bir yere oturuyor. Hikâye ise bir olayı, 
bir durumu veya bir anı anlatmadır. Zaten yapı bakımından da 
birbirinden ayrılıyorlar.

Akif İnan, yaşadığı 20. yüzyıl dönem şiir ortamının, daha açık 
ifade ile Tanzimat sonrası şiirin Batı düşüncesi etkisinde ideo-

146  Age, s. 124.
147  Age, s. 155.
148  Age, s. 156.
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lojik kapılanmalar içinde olmasından ötürü, kendi şiirini de bu 
anlamda belli bir yere konumlandırır. Öz şiirden kaçış, şiirsel-
likten uzaklaşış, hemen her sıradanlığın şiir diye görülmesi onu 
rahatsız eder, üzer. Şair kıskançtır, iyi şiir arayışındadır. Kim bilir 
böylesi bir şiir ortamında şiir gibi susmak bir bakıma ona yakışır. 

Şiirdeki değişim ve aşırılıklar salt şiirin ideolojik yönelimleri 
değil, bir de şiirin sıradanlaşması ya da kendi ifadesiyle “ucuz-
laması” şiirin temel sorunu oluyor. Mirat Madak’ın kendisiyle 
yaptığı söyleşide ve yönelttiği sorularda bu anlamda açıklayıcı 
bilgilendirmelerde bulunur. “Genelde şiir bir hayli ucuzladı ve 
bazı ideolojik unsurları taşıyan söyleyişlere, hitabet yüklü söyle-
yişlerle şiirin oluşabileceği, yazılabileceği gibi bir kanaat kapladı 
ortalığı. (…) İdeolojinin ifade ediş biçimi şiiri boğdu.”149 demesi 
genel ve temel sorunlarıdır günümüz şiirinin. Akif İnan döne-
minde özellikle sol ideolojik şiirin en etkili olduğu dönemdi. 
Slogana ve yüksek ses tonuna dayalı bir şiir ortamı egemendi. 
Söz konusu durumlar Akif İnan şiirini ne kadar etkiledi, etkiledi 
mi sorunu ister istemez düşünülebilir. Fakat o, en yakın arka-
daşlarından bile etkilenmez kendi şiir tarzını sürdürür. En yakın 
arkadaşlarından kastımız Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Ala-
eddin Özdenören’dir. Akif İnan şiiri modern bir şiir olmasına 
karşın onlardan apayrı bir üslup ve tarza sahiptir. “69’dan önceki 
ve sonraki şiirlerimde, elbette, bir bağ vardır. Ama genel olarak 
içerik açısından eski şiirlerimde biraz daha fazla alışıla gelmiş 
duyarlıklar, biraz da veznin ve ritmin himayesinde ifadeler var-
dır. Yeni imajlar yakalama konusunda kendimi zorlamamıştım. 
Bu yüzden onlar geride kaldı. 1969’dan sonraki şiirlerim Necip 
Fazıl tarafından beğenildi. Bu tarzı geliştirmem için bir hayli il-
tifatlarda bulundu bana. Yakın arkadaşlarımın bu konudaki uya-

149  Age, s. 19.
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rıları da etkili oldu.”150 Burada ister istemez ideoloji-sanat ilişkisi 
üzerinde ayrıca durmamız gerekiyor.

“Düşünerek yazarım. Nasıl bir şiir kuracağım konusunda bazı 
kararlara varırım. Şiir yazma yeteneğimi o kararlara uygun bir 
çizgiye çekerim. Ayrıca her içimde geçeni şiire dönüştüremem. 
Ben belli bir sanat anlayışının, dünya görüşünün mensubuyum. 
Duygularımı süzgeçten geçiririm. Şiirim hem sanat bakımından 
ergin, yetkin olsun hem ahlâk anlayışıma uygun düşsün isterim.” 
Burada seçkinci bir tutum var. Şiirinde hem konu hem de söz-
cüklerde özenlidir. Ulu orta her şeyi şiirine taşımaz. Bu da onun 
şiir alanını sınırlar.

Akif İnan şiirinde önemli bir değişim süreci var. Bu, Tenha 
Sözler’deki şiirleriyle başlıyor. Tasavvufî yönelim, yukarıda be-
lirtmiştik şiirinin üçüncü ve son aşamasıdır. Yusuf ile Züleyha 
mesnevisi elimizin altında bulunmadığı için onun hakkında 
herhangi bir değerlendirme ve yorumda bulunamıyoruz. Tenha 
Sözler ile tasavvufu yoğun yaşıyor bu döneminde. Dolayısıyla bu 
şiirine de yansıyor. Akif İnan şiirinin bu yönü üzerinde fazlaca 
durduğu söylenemez. Yeni Devir gazetesinde Selami Çalışkan ile 
olan söyleşisinde bu duruma şöyle bir dokunur geçer: 

“-Ya şiirdeki tasarladığınız atılımın özünde ne var, ‘Yeni bir muh-
teva’ demiştiniz? Sorusuna: “Daha bilinçli bir şekilde tasavvufa 
yöneldim. (…) Şu kadarını ekleyeyim; bu iki yıl içerisinde sana-
tımın muhtevası bakımından oldukça değişik yeni kararlara var-
dım. Üretimimi kararlarımın doğrultusunda ortaya koymak için 
idmanlar verdim kendime. Yani pek boş durmadım. Şu da var: 
Benim için önemli olan, yararlı olmaktır, yani Allah’ı razı etmek-
tir. Eğer gazete yazılarım, Allah rızasına daha muvafık düşmüşse, 

150  Age, s. 153.
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bundan sevindirici ne olabilir bana?”151 Burada üzerinde durul-
ması gereken şiirine yüklediği sorumluluk. Sanatının yönünü 
iyece belli ediyor. O da “Allah’ın rızasına muvafık düşme”dir. 
Tasavvufî yönelimin de etkisi olsa gerektir. Bu da onun şiirinde 
bir patlama getirmez. Hicret şiir kitabı toplamı kadar yeni bir şiir 
birikimi olur Tenha Sözler kitabıyla. 

“Benim şiirim gönül şiiridir, yürek şiiridir. Ama bunları aklım-
da düzenlerim. Dil, yazılış, imaj, ritim bakımından şiire tekrar 
tekrar müdahalelerde bulunurum. Şiirin konusuyla uyum içinde 
bir müzikalite benim sürekli peşinde olduğum bir özellik oldu. 
Bir de mümkün olduğu kadar az kelime ile çok mana ifade et-
meye yöneldim. Her kesimden insana hitap etmeye çalıştım.”152 
Şiirde, ses ve ritim önemli bir unsur. Akif İnan bunu şiirinin vaz-
geçilmezlerinden olarak görür. İddia sahibi olmak eserle özdeş-
tir. Özellikle yapma şiirden uzak durur. Konuyla ilgili Muhiddin 
Bilge tarafından kendisine sorulan bu soruya biraz da ironik bir 
yaklaşımda bulunur: “Bana güzelim yeşil otları çiğneyen bir ada-
mı hatırlatıyorsun. Şiir akıl işi olur mu? Öyle olsa sarı sıcağın 
altında herkes şiir yazardı. Şiir yenilmez bir nefret, belki de ıstı-
raplı bir yabancılaşma kaynağıdır. Hayaller, yalnızlık ve serüven-
ler… Karanlığa gömülmek gibi bir şey… baksana kocaman bir ay 
var gökyüzünde, olacak iş mi? Şiir belki de insanın iç bağların-
dan kurtulma işi. Şiir akılla yazılmaz, Zarifoğlu’nun dediği gibi, 
belki de akılla düzeltilir. Aklın ışığıyla. (…) Duygu ve düşünce-
lerimiz de yaşayan bir şey değil mi? Öyleyse ona tercüman olan 
dil de duygu ve düşünce kadar canlı olmak gerekir. Bu açıdan 
doğayla dil arasında da içten bir mutabakat vardır.”153 “Benim 
şiirim duygu işidir, coşku işidir, bir manevi sarhoşluk olayıdır. 
Havasında bulunursunuz kendiliğinden zuhur eder şiir. O şiiri 

151  Selami Çalışkan,  “Akif İnan ile Söyleşi” Yeni Devir Gazetesi,  25 Kasım 1981.
152  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 93- 94.
153  Age, s. 118.
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yazdıktan sonra ona aklımla, kültürümle, bilgimle bazı rötuşlar 
yapabilirim. Şiirimin kaynağı daima kalple birlikte aşk olmuştur. 
Bildiğiniz gibi hakkımdaki yazılarda ‘Aşk Şairi’ olduğumu söylü-
yorlar. Doğrudur; şiirimin ekseni aşktır; ister ideolojik mahiyette 
olsun, isterse bir insanı sevme biçiminde olsun. Zaten bunların 
hepsi bende iç içedir. (…) Yani kaynak yürektir, aşktır. Tabiatta, 
insana, olaylara bakışımızda bu aşk gözü egemen olmalıdır.”154 
Bu şu anlama geliyor oturup şiir yazmak için bir plan ve kur-
gu yapmak sağlıklı bir sonuç doğurmaz, şiir şairde fokur fokur 
kaynamalı. Yürekten akmalı. Akıl büsbütün işlevsiz değildir el-
bette. Bu konuyla ilgili olarak da şu açıklamada bulunur. İçinden 
akıp gelen şiir o anda olduğu gibi aktarır ama ardından da işçilik 
süreci başlar. Ki o zaman beyit içinde asıl durumuna kavuşur. 
Bu da onda zaman alır. “Şimdi zekâ menfaat gözetmeyen bir alet 
değildir. Yahut zekâ sanıldığı gibi mücerret bir temaşa vasıtası 
değildir. Biz zekâmız sayesinde doğaya intibak ediyoruz. (…) Şi-
iri inkâr etmek düpedüz özgürlüğü inkâr etmektir. Şuurumuzun 
derin bir iç hayatı var. Şiir işte oradan çıkıyor. Şiir bize dostluğu, 
acımayı, sevgiyi duyuruyor. Ama bu duyguları tatmadan ölen 
çok insan var. İşte bizim dilimizle doğanın dilini kaynaştıran or-
tak bir birlik, yeni şiir.”155 Bunlar şiirin asıl iç ruhunu yansıtır, 
özünü verir. Acı, sevinç ve hüzün bütün içselliğiyle şiirine yansır. 
“Şairin eseri kuşkusuz kendisinin algılarının anlayışının yansı-
masıdır ve bu yanıyla bireysel bir sanat ürünüdür. Eğer yalnız 
algılar ve içerisinde yaşadığımız şartlar bizi yönlendirmiş olsaydı 
aynı dönem yaşamış sanatçıların ürünlerinde ayniyet olurdu.”156 
Bir şair olarak şiirin poetik ve estetik konumlarını en ince ay-
rıntılarına kadar ele alıyor. Şiirin sıkı bir savunucusudur. Şiirini 
üretip peşini bırakan biri değil. O yeni şiir kurgusunu bu disiplin 
içinde sürdürür. Ki, bu da onun kişiliğine uygun bir durumdur. 

154  Age, s. 158.
155  Age, s. 120.
156  Age, s. 123.
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“Şiir eskimez. İsterse bin yıl önce yazılmış olsun, eğer büyük şa-
irse; yaşıyor, yığınla Dünya edebiyatında da kendi edebiyatımız-
da da örnekleri vardır. (…) Büyük şiir her yerde büyük şiirdir. 
Hangi dille yazılmış olursa olsun, hangi inancı yansıtırsa, hangi 
inancın zemininde hangi zaman boy atmış olursa olsun. O şiir 
büyük şiirdir.”157 Selami Çalışkan’ın şiir ve şair sorusuna Akif 
İnan kestirme bir karşılık verir, ayrıntılara girmez. “Şair şairdir. 
Şair ne sadece bir gözlemcidir, ne de gördüklerine gözlerini yu-
mar. Aslında gelin, şair için sayısız tariflere yenilerini eklemek 
gibi zahmetlere koyulmayalım. Şair şairdir, o kadar. Yani şiir 
yazandır.”158 Burada hiçbir poetik tanıma bakmadan, şiiri şiir 
olarak ifade eder. Başka bir tanımı kabul etmez.

Selami Çalışkan’ın ısrarlı sorusuna: 

“-Peki şiir için ne dersiniz, şiir nedir?

Beni yine tarife zorluyorsunuz. Galiba anlatım işimizi kolaylaş-
tırsın diye, biz de ister istemez tariflere sığınacağız. O halde bu-
yurun bir tarif size: Şairin şiir kastiyle yazdıklarına şair denir” 
(…) Ama şiir ne bilmecedir, ne de bildirmece. (…) Şu demek 
ki, şiir okuyanına kavranması için kök söktürmemeli, dağlar 
devirmemeli, anlamı açmazlara, çıkmaz sokaklara hapsetmeye. 
Bir garip ve acayip bilmece olmaya. Kerameti kendinden menkul 
şeyhler gibi; ne manaya geldiği, her iyi okuyucu için karanlıkta 
kalmaya.

-Yani açık mı olmalı anlamı, vuzuh mu belirtmeli?

Kesinlikle. Somut bir propaganda kokusu da taşımamalı, bildir-
mece yükü taşımamalı. Vuzuhu açalım; tabiî ucuz, harcıalem bir 
vuzuh değil. Güzel, orijinal, çarpıcı.

157  Age, s. 129.
158  Selami Çalışkan,  “Akif İnan ile Söyleşi” Yeni Devir Gazetesi,  25 Kasım 1981.
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-Biraz daha açıklar mısınız?

Şöyle açıklayayım. Tutalım siz şair değilsiniz, ama edebiyatı se-
ven ve anlayan birisiniz. Elinize bir şiir geçti. Okudunuz. Her 
mısrayı teker teker ele aldınız. Okuduğunuz her mısra size: ‘Eğer 
kendimi biraz zorlayacak olursam, ben de böyle mısrayı pekâlâ 
yazabilirim.’ dedirtebiliyorsa, biliniz ki o mısra kötü bir mısradır. 
Kötü mısralardan oluşan şiirse, tabiî kötü şiir olacaktır. Kabul 
mü?”159

“Şiire çerez gözüyle bakılmamalı. Temel gıda bilinmeli.”160

“Şiir bir mekteptir, Derin, geniş, zengin içi, zinde beyinli kişiler 
yetiştiren bir mektep.”161

Dönüp durduğu yer şiiri, “şiir” ile tanımlamasıdır. Başka bir yo-
ruma girmez.

159  Agy.
160  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 107.
161  Age, s. 108.
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İdeoloji-Sanat İlişkisi

İdeolojiyi bir düşüncenin somut, yüksek sesli ve keskin tem-
silcisi olarak algıladığımızda bir şairin kendisini bundan so-

yutlaması olası mı? Bu soruna şöyle yaklaşır: “Mesela, ideoloji 
âdeta çayın içinde şekerin erimesi misali verilmiş olsa, yani sa-
nat kurallarına, kanunlarına uygun biçimde verilmiş olsa mesele 
yok.”162 “Düşünceden kasıt ideolojiyse, ben şiirde ideolojinin çok 
belirgin, somut bir şekilde yer almasından yana değilim. Şiirimin 
tabiî yansıması olarak düşünce, şiirde yankısını buluyorsa, buna 
şiirimin kapıları elbette açıktır. Siz kalkıp ‘Davama hizmet ede-
yim’ diye sanat yaparsanız bundan kolay kolay birinci sınıf eser 
çıkmaz.”163 Burada bir Müslüman olarak ya da genel anlamda sa-
nat özelinde bir bakışla kendi şiir tutumunu belirlemiş oluyor. 
Müslüman bir insan nasıl hayatın doğasında ise, hayatı içselleşti-
rerek bunu kendi doğasında yaşıyor ise şiir de hayatın doğasında 
olan bir üst dildir. Bunun propagandasını yapmadan olduğu gibi 
veriyorsa bunda bir sorun yok. Sırıtkan değildir. Çayın bir tadı 
var, bu şekerden kaynaklanıyor. Şeker varlık olarak var, fakat ça-
yın içinde somut olarak görülemiyor. Tat bir his ve algıdır. Ona 
tat veren şeyin erimesi ayrı bir bütünlük oluşturuyor. İdeolojiler 

162  Age, s. 20.
163  Age, s. 157.
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şeker nesnesi gibidir. Ahmed Hâşim’in kavanozun içindeki bal 
göndermesi de bunun bir benzeridir. Burada Ahmed Haşim’in 
poetik anlayışına yakın durur Akif İnan. Bir yanıyla da arı hem 
bal yapar, hem ondan beslenir ama besleyicidir de. Sanatın yerel-
liğinde değil evrensel olanında olmayı tercih eder. Akif İnan bağ-
lı olduğu Necip Fazıl Üstad’ınp oetik bakışından ayrılıyor mu? 
Bu soru doğal olarak akla geliyor. Çünkü ideolojinin belirginliği, 
önyargısı sanatın sınırlarını zorlar. Genellikle Necip Fazıl’a geti-
rilen eleştiriler şiiri terk ettiği, şiirini davasına feda ettiğini ileri 
sürerler. 1933 öncesi şiirleriyle anılmak istendiği, sonrasında bir 
şair olmadığı tezi ileri sürüldü. Bu yüzden Necip Fazıl’a sabık 
Şair sıfatı uygun görüldü. Oysa Necip Fazıl iki düzlem üzerinde 
yürür. Dava adamlığı, hatipliği, konferansları ve dava şiirleri gibi. 
Diğer yandan Bir Adam Yaratmak, Çile şiir toplamı ve diğer şiir-
leriyle bu alanı asla terk etmez. Ölümüne yakın yazdığı son şiiri 
“Zehir” bunu bir göstergesi. Akif İnan da bir dava adamıdır. Şiir 
ve sanatında titiz davranır. Davası şiirinin içinde erir, sırıtmaz. 
Sanatından asla ödün vermez. Yerli Edebiyat düşüncesinde de 
bu bakış açısıyladır. Yerli olmakla kendisini yerellikle sınırlamaz. 
“Mutlaka içerisinde gizliden gizliye bir mantık dizgisi olmalı ka-
naatim. Görünen o ki büyük şiiri büyük milletler yazmıştır. Tarih 
boyunca öyle. Bu bizi nereye götürüyor. Şiir bir medeniyetin bu 
hür ortamında gelebileceği realitesine yetiştirebileceğimize gö-
türüyor bizi. Bu bakımdan biz çok büyük bir edebiyata sahibiz-
dir. Her zaman söylüyorum Türk edebiyatı her zaman dünyanın 
en büyük sanatçılarını yetiştiregelmiştir. Bu geleneğimiz bugün 
de devam ediyor.”164 Büyük millet olmanın özgüveni başkadır. 
Büyük milletlerin oluşturduğu büyük medeniyetlerin sanatı da 
doğası gereği büyüktür. Osmanlı Devleti büyük bir devlet ve bü-
yük bir medeniyetin temsilcisi. Kendi ruhundan olma sanatının 
büyük olması da kaçınılmaz oluyor.

164  Age, s. 125.
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İdeoloji sanat ilişkilerinde sanatçının konumu nedir nasıl olma-
lıdır düşüncesi üzerinde durur. Çünkü Akif İnan’ın döneminde 
ideolojik dalgalar alabildiğine yüksek sesliydi. Halkın Dostları 
çevresindeki ideolojik keskinlik en belirgin olanlarından. Orta-
mı âdeta boğuyorlardı. O zamanki Müslüman gençliğin ve kimi 
genç yeteneklerin de dönemin etkisinde kalarak ideolojik ve 
salona dönük girişimlerine karşı durur. Solun tutum ve bakışı 
ortamı olumlu ya da olumsuz etkiliyordu. Akif İnan bu konu-
da daha dikkatli davranır. “Hiçbir ideoloji, evrensel bir sanatçı 
çıkaramamıştır. Başka bir deyişle söyleyelim: Bir ideolojiye hiz-
met amacıyla yazmış olan hiçbir sanatçı, evrensel olamamıştır. 
(…) İnsan aklının üretimi olan ideolojiler, önce zaman, sonra da 
mekânla sınırlıdırlar. Adeta moda gibi. (…) Konuyu somutlaş-
tıralım, mesela Komünizm: Belli bir zamanda zuhur etmiş olan 
bir ideolojidir. Ve bir tatbik alanı da bulmuştur. Yayılma şansına 
da ermiştir. Şimdi düşünelim: Komünizm evvela dünyanın her 
yerinde kabule uğrayabilecek bir öze ve talihe malik midir?”165 
Sovyet Rusya bunun en tipik örneği. Çarlık sonrası Rusya’sında 
güçlü bir sanatçı çıkmadı. O güçlü ortam yitti. Döneminde öne 
çıkan kimi sanatçılar zaman içinde unutuldular. Ne bir Puşkin, 
ne bir Tolstoy ya da Dostoyevski çıktı. Bu Türkiye için de geçerli 
bir durum. 1970’li yılların o hengâmeli dönemi çok geride kaldı 
bu kadar kısa zamanda.

“Sanatını bir ideolojinin kuyruğuna bağlamış olan bir sanatçının 
ise, evrensel bir zuhur edemeyeceği muhakkaktır. Evvela yaşa-
dığı çağ içinde kendini tescil ettirme talihinden yoksundur, bir 
ideolojinin güdümünde sanat yapan böyle birinin, yaşadığı çağ-
da, bütün insanlara seslenme talihi şöyle dursun, yorum ve uy-
gulama farkları dolayısıyla, aynı ideolojilere bağlı olan ülkelere 

165  M. Akif İnan, Edebiyat Kültür ve Sanat’a Dair, s. 98.
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bile seslenme şansı yoktur.”166 Dünya edebiyatı geneline bakıldı-
ğında durum bizdekinden hiç de farklı değildir. Sosyal gerçek-
çilik akımının etkisi uzun sürmedi ve çok çabuk ortamdan çe-
kildi. O dönemde çeşitli akımlar oluşturulmaya çalışıldı.“Sosyal 
Gerçekçilik”, Marksist Estetik”, “Yeni Bütün” ve benzerleri gibi. 
Bugün o kesim ve izleğindeki büyük bir bölümü popüler olana 
yöneldi. Sol ideolojinin yerinde yeller esiyor. Akif İnan dönemin 
ortamında bunun farkındaydı. Sanatını hiçbir zaman da ideolo-
jinin etki alanına sürmedi. Bildiği yolda yürüyüşünü sürdürdü. 
Müslüman duyarlıklı sanatçıların başlattığı güçlenerek yoluna 
devam etti. Bugün özellikle şiir ve edebiyat ortamını ellerinde 
bulunduruyorlar.

Kültürler arasında sanat konusunda önemli ve ciddi çekişmeler 
bulunuyor. Kültürler arası çekişmenin etkileri de yüzyılları bu-
luyor. Sonuçları da ortada. Bu açıdan önce etkileşimin getirdiği 
sorunların saptanması, ardından da çözüm üretilmesi üzerinde 
duruyor Akif İnan: “Fikir hayatımızın temsilciliğini, öncülüğü-
nü, sanatçılarımız yapmıştır. (…) Kendisini sanatta, edebiyatta 
güçlü bir kadro ile temsil ettirememiş olan herhangi bir düşünce, 
aydın kesimde ilgi ve çevre bulamıyor. (…) Edebiyat, sanat sa-
dece güzel laf etme işi değildir. Günümüzün aydınları edebiyatı 
yalnızca ‘lafı iyi düşürme’ mesleği sanıyorsa, var oluş kavgamız-
da daha çok demire, kömüre ihtiyacımız var demektir.”167 Laf et-
meyi salt söz dizimi açısından düşünmemeli. Çünkü ideolojiler 
kendilerini etkiyecek yüksek sesli çıkışlardan, ya da sloganik ses-
lenişlerden hoşlanırlar.

166  Age, s. 100.
167  Age, s. 222- 223.
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Kendi Şiirinden Çıkarak 
Şiir Ortamına Bakış

Büyük bir şiir geçmişi olan bir milletin bir şairinin beslenme 
kaynaklarını, ruhunu ve özünü kavramamız hem şiir yapısı 

hem de onun kendi şiiri hakkındaki poetik oluşu bilmemiz için 
onun dünyasını bir bütün olarak bilmemiz gerekiyor. Bu ise ister 
istemez önem kazanıyor. Bu bağlamda şöyle bir yaklaşımı daha 
var: “Divan edebiyatına beslediğim özel bir sevgi değildir benim 
şiirimin özünü oluşturan unsur.”168 Bir anlamda kendi şiirini de 
Divan şiirine körü körüne bağlanan ve onun gibi olma çabasında 
olan bir şiir değil, dışarıdan bakılınca algı böyle olsa da aslında 
hiç de öyle değil. Bunu özellikle vurgular. Yeni bir şiir doğuyor 
onda. Bu durum şiirine ve şiir yapısına sanki bir savunma ile 
yaklaşır gibi görünse de yaptığı açıklama ile kanaatini açıkladık-
tan sonra, dönemi ve sonrası için kendi konum ve durumunu 
açıklayıcı bilgiler verir. Belki bunlar biraz iddialı görünebilir 
ama bir gerçeğin ifade edilmesi bakımından anlamlı ve yeterlidir 
de. Şiirine ilişkin yapılan değerlendirmeleri kimi zaman yerinde 
bulmaz. Dolayısıyla bu konuya kendisi açıklık getirir. “Ben, Türk 
Halk şiirinden çok Divan şiirine ilgi duyan bir insanım. Zaten 

168  Age, s. 20.
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iki şiirin de dayandığı zemin aynı; ikisi de aynı toplumun sanatı, 
aralarında yakın unsurlar var. Söyleyeceklerimi hece vezniyle, 
yalın halk Türkçesi’yle söylemem dolayısıyla şiirlerimi halk şii-
riyle irtibatlandırdılar. Ama ben halk şiirinin etkilerini şiirimde 
pek göremem.”169 “Eski edebiyatımızdaki eski sanatların tümü 
benim şiirlerimde vardır. Fakat bunların hiçbirisi eski sanatçıla-
rımızdakine benzemez, tamamen yenidir.”170 Şiirinin oluş süreci 
nasıl gelişir, neler yapar bunun da ayrıntılarını verir. Beslenme 
kaynaklarını belirtirken bu etkilenme anlamında yansımaz. Şiir 
yapısının Klasik şiiri andırması genellikle üzerinde durulan bir 
durum. Buna açıklık getiriyor Akif İnan. “Şöyle yetiştiğim çevre, 
yani Urfa beni her bakımdan etkiledi. Zevk ve estetik anlayışım, 
Urfa’da canlılığını koruyan klasik ve statik sanat ve folklora uy-
gun içimde gelişmişti. Okuduğum eserleri bile bende yer etmiş 
bulunan kalıplara uyarlayarak dağarcığıma atıyordum. Yenilik 
arayışı değil, geleneksel beğeniye ters düşmeyen bir anlayış ege-
mendi bende. Bir şekil özeni vardı, aruz ve hece veznini kullanı-
yordum. Serbest şiiri hafife aldığımdan, hele hele Garip Şiiri’ni 
sanat saymadığım gibi, vezinsizliği yeni bir içerikle dolduran 
İkinci Yenicileri de saçma bulmaktaydım. (…) Lise son sınıfı 
okumak üzere Maraş’a geldiğimde, sanat merakına kendileriyle 
arkadaş olduğum Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin ve 
Rasim Özdenören, benim karşıtı bulunduğum anlayışla oldukça 
içli dışlıydılar. Ağabeyleri ise Nuri Pakdil’di. Aramızda yaman ve 
tatlı tartışmalar olurdu. Kendimce bilinçli ve iyi bir münazaracı 
olmama rağmen onları çekip getiremedim kendi çizgime. Yete-
neklerinden emin olduğum için heder [!] olmasınlar istiyordum. 
Onlar, sanırım beni ve düşüncelerimi tanımaya ve takdir etme-
ye yönelmeksizin ‘tutucu’; bense onları, kendilerini köksüz bir 
modaya yakalatmış ‘ilerici’lik meraklısı görüyordum. Ama iyi 
arkadaş olmuştuk hepsiyle. Bende şöyle bir değişme başlamıştı. 

169  Age, s. 93.
170  Age, s. 153.



13
1

Bi
r M

ed
en

iye
t Ş

air
i

M
.A

K
İF

 İN
A

N

Onların önem verip okuduklarını biraz daha dikkatle izler ol-
muştum. Bu dikkatli izleyişim, zamanla onların izlediği sanatı 
tanımama ve benimsememe yol açtı. (…) Şiirim değişti fakat bu 
değişme, benim dışımda gövdelenmiş bulunan yeni şiirin etki-
sine girmem şeklinde olmadı. 1969’da Edebiyat Dergisi’ni çıka-
rırken ‘yerli düşünce’ diye bir slogan edinmiştik kendimize. Bu 
lafın icatçısı Nuri Pakdil’di. Yerli düşünceden muradımız, kendi 
uygarlığımızdı. Eski edebiyatımızı da yerli düşüncenin temsilci-
si sayıyorduk. Tanzimat’ı ve sonrasını, yerli düşünceyi ortadan 
kaldırmaya yönelik bir yabancılaşma olarak görüyorduk. (…) 
Ben bu anlayış doğrultusunda iki seri yazı yazdım. Birisi Divan 
edebiyatını, onun uygarlığımızla bağlantısını, sanat incelikleri-
ni anlatan yazılardı; diğer dizide ise, Tanzimat hareketini tahlil 
ederek yaşanan siyasal, kültürel ve sosyal çarpılmaları sergileyen 
bir çalışmaydı. Bu yazılar fikir ve edebiyat dünyamızda büyük 
ilgi topladı. (…) Bizim eski edebiyatımız -ki onu Halk ve Di-
van edebiyatı diye iki ayrı dünya saymamak lazım- taşıdığı öz 
bakımından günümüzün şiirine de kaynaklık edebilecek yığın-
la çağdaş deyişlerle doludur. O kaynaktan ilhamla günümüzde 
de gayet güçlü ve modern bir şiir çatısı kurulabilir. (…) Benim 
bu konu çevresinde yazdığım uzun yazılar ve böylece başlamış 
bulunan tartışmalar bir süre sonra şiirimiz üzerinde de etkisini 
gösterdi. ‘Divan şiirinden yararlanan’ şiirler yazılmaya başlan-
dı. Attila İlhan gazeller yazıyordu, Turgut Uyar Divançe’sinde 
yer alacak şiirlerini yayınlamaktaydı. Behçet Necatigil Encam 
şiirleriyle ilgi topluyordu. Fakat ben bunları ve bunlara benzer 
biçimde yazılmakta olan şiirleri ‘Divan şiirinden yararlanma’ an-
layışına pek de uygun bulmuyordum. Divan şiirimizin dayandığı 
uygarlık dünyasını gereği gibi tanımadan, dahası benimsemeden 
yazılmış olan şiirler benim iddiamın ürünleri olamıyordu. Şöyle 
yaptım ben de, kendi iddiamın şiirlerini kendim yazdım. Edebi-
yat Dergisi’nde yayınlanıp da sonradan Hicret adlı kitabımda yer 
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alan şiirlerimin macerası budur.”171 Akif İnan, dönemin bir tab-
losunu çizer ortaya koyar. Onlara eleştiriler getirir. Türk şiirinin 
içinde bulunduğu durumu kendi kurallarının değerlendirmesiy-
le ele alır. Diğer yandan da Maraş’ta tanıştığı arkadaş grubuyla 
yeni bir sürece girer. Onların sanat tutumlarını ve algılarını eleş-
tirir ve karşı koyarken, arkadaşlığın ve düşünce izleğinin getirdi-
ği sorumluluk ile o çevrenin sanat anlayışına ilgi duymak zorun-
da kalır. Şiirinin kalıbını ve tarzını değiştirmez ama özde ciddî 
değişiklikler yapar, yenilikler getirir sanatına. Diğer yandan da 
kendisinin de başlatmış olduğu Divan şiir sanat ve estetiği üze-
rindeki dikkati, sonrasında yaşanan gelişmelere yol açar. Onlar, 
Divan şiirinin kimi unsurlarından yararlanırlarken, düşüncenin 
özünden uzaktırlar. Önemli olan o düşünce içinde bir sanat üret-
mektir. Akif İnan buna dikkat çeker.

Onun şiirinin yapısı ve kurgusu Divan şiiriyle olan özdeşliği hem 
üzerinde durulan, hem konuşulan bir konu. Bunun için kendisi 
bu durumu açıklamaktan geri kalmaz haklı olarak. Çünkü Di-
van şiiri: “daha büyüktür.”172 Şiirde mazi ile gelecek kaynaşmıştır. 
Şiir bir keyfiyet ilerlemesidir. İnsan hiçbir vakit geleceği önceden 
akılla tahmin edemez, ama şiirle edebilir. Şiirde talihimizin payı 
düşünüldüğünde yeni şiir ortamı ile onun ruh dünyasındaki şiir 
çok farklı. Bunun içindir ki klasik Divan şiirimiz ile günümüz 
modern şiiri arasındaki duruma açıklık getirir. Onun şiiri için 
şöyle bir tanımlamada da bulunabiliriz: Klasik-modern. “Ben 
Divan şiirinin günümüzde modernize edilerek yeni bir sanat 
çıkartılmasında, onda mesnet olabilecek unsurlar bulunduğunu 
Türkiye’de ilk olarak ortaya atanlardan biri oldum. 1960 sonra-
sı sanatçılarından bazılarında ve daha önceki kuşağa ait sanat-
çıların bazılarında Divan şiirinden yararlanmak, oradan yola 

171  Age, s. 143.
172  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 119.
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çıkmak gibi bir çabanın da ürünlerini verdiğine tanık olduk. 
Yapmış olduğumuz bu münakaşalardan sonra mesela, Behçet 
Necatigil’inEncam kitabı, bu konunun aktüaliteye çekildiği dö-
nemlerde çıktı; keza Attila İlhan’ın gazelleri bu meselelerin tar-
tışıldığı dönemin ürünüdür. Turgut Uyar’ın Divan’ı, yine divan 
konusunun tartışıldığı günlerde yazıldı. O günlerde ben hem 
işin teorisini yapmaya yöneldim, hem de o zaman çıkardığımız 
Edebiyat Dergisi’nde bu teoriye uygun örnekler oluşturmak ba-
kımından bazı şiirler ortaya koydum.”173 Şiir tarzı belli bir iddi-
anın ürünüdür de. Bu çabanın yansımaları ister istemez edebi-
yat ortamında hissediliyor. Onların Divan şiirine yaklaşımlarını 
sadece bir malzeme olarak görüyor olmasını eleştirir. Gene de 
klasik sanatımızın etkilerinin olması memnuniyet vericidir. Dü-
şünce bağlamında büyük medeniyet düşüncemize bağlı bulunan 
Üstat Sezai Karakoç, tarz ve üslup bakımından klasik şiirin iz-
leğinde değildir. Divan şiirinin veya gelenek şiirimizin önemli 
mesnevilerinden olan Leyla İle Mecnun mesnevisini yazar. Ama 
teknik olarak ne beyit, ne de vezin olarak klasik şiire yaslanır. 
“Bu ve benzer yazıların çok geçmeden Edebiyat ve Medeniyet 
Üzerine başlığı altında kitap olarak yayımlanması, tartışmayı dar 
bir alan altından daha geniş alana taşıdı. (…) Turgut Uyar Di-
van adını şiir kitabına başlık olarak koymanın ötesinde, Divan 
şiir geleneğini de bir ölçüde gözetmiş oluyordu. Behçet Necatigil 
özellikle İki Başıma Yürümek’te Divan şiirinden kendince besle-
nebilmenin farklı örneğini ortaya koyuyordu. (…) Gerçi Diriliş 
dergilerinde Divan şiiri örnek metinlerini yayımlamak suretiyle 
Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu adresi belirginleştirmeye çaba 
göstermekle birlikte, içselleşmeyi de getirici yaklaşım henüz açık 
sayılmazdı. (…) İşte Akif İnan’ın gerek Edebiyat’taki yazıları ve 
yayımlanan Edebiyat ve Medeniyet Üzerine kitabının ana gö-
rüşlerinde olsun, gerekse doğrudan Divan şiirini çözümlemeyi 

173  Age, s. 21.
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öngören ‘Bir Tahlil Denemesi’ başlığı altında Şeyh Galib’in bir 
gazelini incelemesi, tekrarlayarak yenilemenin sağlıklı örneğini 
oluşturdu.”174 Akif İnan dönemi şöyle anlatır: “Kısacası ‘Divan şi-
irinden yararlanma’ olarak adlandırılan bu hareket, gerçekten de 
edebiyat ortamımıza yeni bir canlılık getiriyordu. O dönemde bu 
konuyla ilgilenmeyen ne bir sanat dergisi, ne de sanat adamı kal-
mıştı… Fakat bu hareket, en sağlam ve en tutarlı bir anlamda bi-
zim grubumuz tarafından sürdürüldüğü halde, bu hareketin çev-
resinde konuşan ve yazan kişilerin birçoğu, bizimle aynı temel 
düşünce farkları dolayısıyla, bizleri hiç de söz konusu etmeksizin 
kendi aralarında ‘al gülüm ver gülüm’ biçiminde tartışıyorlardı 
konuyu.”175 Bir yanıyla Klasik şiirimizin teorisini yeniden gün-
deme taşırken diğer yandan ise yeni şiir anlayışını eleştiriyordu. 
Genel durum böyle ama içlerinden elbette duyarlı olanları var. 
Klasik şiir geleneğini sürdüren Yahya Kemal hayattan çekilmiş, 
onun sürdürücüsü olan yeni bir isim de kalmamıştı. Hisar dergi-
sinde Mehmet Çınarlı hem aruz hem de beyit ile klasik şiir tarzını 
sürdürüyor idiyse de bir etki alanı oluşturamamıştı. Çevresinde 
bulunan şairler grubu da artık pek izlenmiyordu. O şiir anlayışı 
orada kalmıştı. Akif İnan bu anlamda bir yenileyici olarak varlık 
gösteriyordu. Fakat o da bir başınaydı. En yakın arkadaşları bu 
tarzdan özellikle uzak duruyorlardı. Şiir ortamı da buna uygun 
değildi, hatta çok uzaktı. O tarzın yeniden karşılık bulması da 
zordu, olamazdı da. “Bunlardan samimi bir davranışı olan imza-
lardan Ceyhun Atuf Kansu ile Melih Cevdet Anday’ı; düşmanlık 
gösterenlerden de S. Nabi Özerdim’i hatırlıyorum şimdi. Bu ara 
hakkımızda kısa ve soğukkanlı iki tespit de Muzaffer Uyguner’le 
Adnan Binyazar’dan gelmişti.

Hakkımda yazılan yazılarla ilgili olarak, hiçbir mukabil beyanda 
bulunmadım şimdiye kadar. Bu yüzden gerek adlarını andığım 

174  İsmail Kıllıoğlu, “Şiiri Damıtan Adam: Akif İnan”, s. 41-46.
175  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 53.
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kişilerin, gerekse diğerlerinin bütün yazıları karşılıksız kalmıştır 
hep. Bu tutumum, sadece onları önemsememekle değil; kendim-
den bahsetmeyi ayıp saymamla yorumlanmalı. Yoksa gerçekten 
etkilendiğim, duygulandığım yazılar olmuştur. (…) Beni duygu-
landıran yazılardan biri, yukarıda adını andığım Ceyhun Atuf 
Kansu’dan gelmişti o dönemlerde. (…) Şiirime, bir sanat adamına 
yakışan ölçülerle yaklaşması karşısında, ona karşı yıllardan beri-
dir, kendimi hep borçlu hissetmişimdir. O, dostları aracılığıyla 
sürekli olarak selâmlarını gönderme, şairliğimden hayranlıkla 
bahsetme ve görüşüp konuşmak istediğini bana iletme efendi-
liğini göstermesine rağmen, ben bu fırsatı bir türlü bulamadım. 
Ancak gıyabi ve şifahi teşekkürlerim oldu.”176 Bu yakınlaşmalar 
zaman içinde etkisini gösterdi. Farklı dönemlerde buluşmalar 
getirdi. Şiirimizin yönelimi de. Biçimden çok öze yöneldi. En 
azından bunun yararı oldu. Bir de Akif İnan, hiçbir zaman kendi 
reklamını yapmaz, böyle bir beklenti içinde de değildir. O sadece 
kendi işine bakar. Bunu son nefesine kadar da sürdürdü. Teva-
zuu onun kişiliğini de tanımlar. Kendi tarzında has ve özgün bir 
şair olmasına karşın, şiirinin tarzı kendisi ile sınırlı kaldı.

Batılılaşma süreciyle birlikte, özellikle de Cumhuriyet dönemi 
Türk şiirinde önemli bir kayma oldu. Bir anlamda da çıkmaz-
daydı şiir. Divan şiiri yadsındı, küçümsendi, tamamen hayatın 
dışına itildi. Süreç de istenilen gibi işledi ve yürüdü. Bu anlamda 
Yahya Kemal şiiri kendine özgüdür. Mehmet Çınarlı’nın dene-
meleri ve çabası ise büyük şiir geleneğimiz açısından yetersiz 
kalmış, zamanla da unutulmuştur. Bugün için Mehmet Çınarlı 
diye bir şairin adı bilinmez. Bu da doğaldır, çünkü bu büyük şiir 
geleneği içinde var olmak hem evrensellik gerektirir hem de öz-
günlük. Bir de kendini yenilemeyi özde yabancı şekilde tutucu 
olmak bir sonuç getirmeyecekti. Getirmedi de. Bir de o büyük 

176  Age, s. 54.
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şiiri aşma gücü. Eğer Divan şiirinin sürdürücüsü olunacak ise 
bu şiirden yola çıkarak yeni bir ses ve büyük bir şiir ortaya çıkar-
mak gerekir. Divan şiirinin son büyük temsilcisi Şeyh Galib’in 
üzerine çıkmak gerekiyor. Son dönem Divan şiiri etkisindeki şi-
ire bakıldığında Yahya Kemal artık son bir noktadır denilebilir. 
Kendi kendini yenileyemeyen bir şiirdir bu. Akif İnan yazı ve 
söyleşilerinde bu konu üzerinde sıklıkla durur. O, kendi dönemi 
ve kuşağı için önemli saptamalarda bulunur. Onun bu belirle-
meleri kendisiyle ilgili önemli unsurlara dayanır. Divan şiirini 
iyi biliyor olması, edebiyat bilimi yapması, İslâmî bilgi ve bilince 
sahip olması onun bakışını sağlam bir düzleme oturmasını sağ-
lar. İçinde bulunduğu düşünce izleği de bunda etkili olmuştur. 
Gerek Yahya Kemal ve gerekse Mehmet Çınarlı ve çevresi daha 
seküler bir hayat yaşıyorlar. Dolayısıyla ruh ve öz bakımından 
bütün bütüne Divan şiir geleneğine tam olarak yaslanamıyorlar. 

Mehmet Akif İnan, Nuri Pakdil ve arkadaşlarıyla tanıştıktan 
sonra ciddî bir değişim yaşar. Bu klasik şiirini modernize etme-
sini sağlar. Bu onun hayatında önemli bir değişim sürecidir.

“Benim şiirim, Divan şiiri kültürü almış ve o şiiri ayrıntılarına 
kadar tanımaya çabalayan kişide oluşturduğu estetik kurgu ile 
yola çıkılarak, ama tamamen değişik imajlarla örülü ve o eski 
şiirimizle arasında hiçbir taklit unsuru taşımayan bir şiir. Be-
nim bir beytimi gösteremezsiniz ki içerisinde Fuzûlî’yi, Bakî’yi, 
Nedim’i uzaktan andıran, hatırlatan bir söyleyiş olsun. Demek 
ki ben mesela bir şiiri oluştururken eski şiire yenik düşenlerden 
olmamaya çalıştım ve eski şiiri de kendi şiirime kaynak göste-
rip de tamamen indî bir şiir oluşturanlar gibi olmadım.”177 Şiir 
ortamında kendi şiiriyle ilgili önyargılara şiir örneğiyle karşılık 
ve tepki verir. Kendi döneminin kimi şairlerini yenilmişlikleriyle 

177  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 21.
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tanımlar ki bu doğru bir saptamadır. Klasik şiirle bu denli içli 
dışlı oluşu onu sınırlamaz. Yerli edebiyat düşüncesiyle modern 
olanı buluşturur, kendine özgü bir dil yakalar, bunda da başarılı 
olur. “Bence şiirin belkemiği teşbihtir. Benim şiirimde çok yo-
ğun teşbih vardır. Divan şiirinin estetiği, müzikalitesi ve ritmi 
beni çok ilgilendirmiştir. Çünkü 40’tan sonra dünya edebiyatı-
nın zorladığı soyutlamanın en muhteşem örneklerini Divan’da 
görüyoruz. Bunu anlamayanlar, Divan için ‘toplumdan kopuk 
efendim, soyut bir edebiyat’ diyorlar. Çağımızın varmış olduğu 
yer zaten soyut bir edebiyattır. Şiiri somutlaştırdıkça bayağılaşır. 
Ben şiirimde hiçbir somut olgu ve anlatıma yer vermem. Fuzuli, 
Naili ve Şeyh Galib gibi şairlerin soyutun en çok olduğu şiirleri-
ne önem vermişimdir. (…) Okunduğu zaman seni hayrete düşü-
recek, ‘Ben böyle yapamam’ dedirtecek şiir, hem ahenk, hem de 
teşbih itibariyle iyi şiirdir.”178 Bunları ifade ederken aslında kendi 
şiirinin de bir bakıma tanımını yapmış oluyor. Şiirine onun şiiri 
değerlendirişi, bakışı açısından değerlendirmek önem kazanıyor. 
Zaten genel anlamda bunun üzerinde sıklıkla duruyor. Hemen 
hemen bütün söyleşilerinde benzer göndermelerde bulunuyor. 
Onun gözü, Divan şiirini çok iyi bildiğinden hep en üst kısım-
daki, yani birinci sınıf şair diyebileceğimiz isimler üzerindedir. 
Örneklerini de onların üzerinden verir.

“Kendisi doğma büyüme edebiyatçı olmasına rağmen titiz bir 
hukukçu kuralcılığı ile yüklü idi.

Kişiliğinin kuralcı yanı onun sanatında [şiirinde] da başat bir 
özellik olarak ön alır. Bütün şiirlerinin beyitler halinde tertip 
edilmiş olması ve ömür boyunca bu kalıptan vazgeçmeme-
si onun kurallara bağlılığı ile açıklanabilir ancak.”179 Bu, Akif 
İnan’da artık bir ilkedir. Bundan asla ödün vermez.

178  Age, s. 154.
179  Rasim Özdenören, “Akif İnan”, Medeniyetin Burçları, s. 22.
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“Türk şiirinde kendine göre bir yer edinmiştir. En önemli yanı 
kadim şiiri bilmesiydi. Bu şiirin hayat bulduğu medeniyet da-
marlarını, bizim neslimize bir aziz emanet gibi saklamayı ve 
üzerine titremeyi öğreten bir hususi neslin ferdiydi. Yeni gelişen 
şiirle barışmadı. Anlaşamadı; hatta tanışamadı. Bu şiirin temsil 
ettiği hayat ve hassasiyet alanlarını hep küçümsedi. Bu küçümse-
me aşağılama biçiminde olmadı. (…) Ancak, o kendi belirlediği 
çizgide bazen didaktizme, bazen kaside-gûluğa, bazen de popü-
lizme yüz vererek, tekrara düşme bahasına cesaretle eserini orta-
ya koymuştur. Bunda haklı olduğunu zaman göstermiştir.”180 Şiir 
tutumunu bu yüzdendir ki asla değiştirmez. Allah ömür versey-
di ya da kendisine zaman ayırsaydı bir kısmını yazdığı ve yiten 
Yusuf ile Züleyha mesnevisi de gene aynı üslup ve tarz üzerinde 
yürüyor olacaktı. Ondan başka bir tutum da beklenmezdi. Yeni 
bir şiir doğar mıydı, çok zor.

“M. Akif İnan, arkasında fazla bir şiir ve yazı birikimi bırakma-
dan bu dünyadan ayrıldı. O zaten şiiri nadir ele geçen bir kıvam 
noktası olarak görüyordu. Bıraktığı şiirler, lirizmin atılım yaptığı 
kimi dizeleriyle ve bir bütün halinde sahip olduğu ruhla, eşsiz iç 
huzurları yaşatacak bir dünyanın kapılarını işaret etmeye devam 
etmektedir.”181 Âlim Kahraman’ın bu değerlendirmesi, onun ha-
yatta iken yayımlanabilen eserleriyle sınırlı oluşundandı. Sonra-
dan bir araya getirilen eserlerine bakıldığında az eser ortaya koy-
madığı görüldü. Bugün elimizin altında yayımlanmış eser sayısı 
on bir, yayımlanacaklarla birlikte bu sayı artabilir.

Akif İnan kendi şiirinin yapısıyla ilgili değerlendirmelerde bu-
lunur. Akif İnan şiiri üzerine yaptığımız bir çalışmada beyit ile 
yazması şiirinin alanını daralttığını, hatta her beytin başlı başına 

180  M. Ragıp Karcı, “Mehmet Akif, İnan’la Bir Zaman”, Medeniyetin Burçları, s. 48.
181  Âlim Kahraman, “M. Akif İnan: “En İyi Anlatış Artık Susmaktır”, Medeniyetin Burçla-

rı, s. 31.
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bir şiir olduğunu ifade etmiştik daha önce. Kendi şiirini tanım-
larken, nedenlerini ve klasik şiir tarzına yakın duruşunu açıklar 
demiştik: “Bu anlayışı öz olarak fakat değişik yorumlar biçimin-
de şimdilerde devam ettiriyorum. Ama kaymış olduğum değişik 
tutum; bu söyleyişleri birer beyit çerçevesi içerisinde söylemek-
ten öte, onları bütüncül bir anlayışla dillendirmeye yönelmek 
biçiminde oluyor. Yani, daha önceki şiirimde omurgasız gibi gö-
rülen unsurları yeni çalışmalarımda tekrarlamak istemiyorum. 
Ve adeta aralarında gizli bir organik bağ olan beyitlerden oluşan 
bütüncül şiirlere yönelme eğilimindeyim şimdilerde.”182 Serbest 
şiire tam anlamıyla yönelmeyişi onu sınırlar. Zaten bunu yukarı-
da ihsas ediyor. Burada önemli bir vurgu daha var. Eski şiirlerini 
gerek tarzı ve gerek içerik ve ruh olarak geçmişte bırakıyor. Bir 
daha onlara dönüp bakmıyor bile. 1970 sonrasında Edebiyat der-
gisi çevresindeki arkadaşlarıyla, biçimden ödün vermeden yeni 
bir yönelime giriyor. Biçim olarak, klasik şiire benzemekle birlik-
te yeni bir şiir ortaya koyuyor. Bu da onun şiirini özgünleştiriyor 
fakat bir açılım sağlamıyor. Her büyük şair elbette özgündür. 

Ama klasik Divan şiirimizin ortak özellikleri bulunuyor. Bunu 
da şöyle açıklıyor: “Eski şairlerin hepsinde bu özelliği görüyo-
ruz. Fuzûlî’nin dili, bir Necati’nin dili değildir; Nedim’in dili 
Bakî’nin dili değildir.”183 Aynı tarz şiir ve düşünce izleğindeki 
büyük şairlerin şiirlerinin birbirinden farlılıklarını dile getiriyor. 
Şiir, biçimden çok şairin dili ve söyleyiş tarzıyla farklılaşıyor. Bir 
bakıma kendi şiir dilinin farklılığını da ortaya koymuş oluyor. 
Yukarıdaki izahtan sonra bir genel değerlendirmede daha bulu-
nuyor, kendi şiirinin dilini açıklıyor. “Keza daha önceki kuşaktan 
Hamid olağanüstü bir kabiliyetle Türk şiirine gelmiş olduğu hal-
de dilindeki açmaz dolayısıyla maalesef bugünün sanatseverleri 

182  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 22.
183  Age, s. 22.
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tarafından izlenme şansını kaybetmiştir. Ben bütün bunları göz 
önüne alarak günümün Türkçesi, hatta biraz da geleceğe sarkan 
Türkçe kaygısıyla şiirlerimi oluşturmaya çalıştım. Dolayısıyla 
karşınıza sade örnekler çıktı. Ama bununla birlikte hemen ek-
leyeyim ki, bazı Türkçe olmayan kelimeleri de bilerek ve özenle 
kullanmışlığım vardır. Ben bunların içinde yaşama şansını gör-
düklerimi özellikle kullanmışımdır. Bazılarını ise sırf seslerinin 
hatırına, o mısradaki müzikal ağırlıklarının hatırına kullandığım 
olmuştur. Mesela bir şiirimde:

Bütün giysileri yırtsak yeridir

Yeter bize vefa elbiseleri

diyorum. Burada dikkat ederseniz hem giysi kelimesini hem 
de elbise kelimesini bir beyit içerisinde kullanıyorum.”184 Akif 
İnan’ın dikkat ettiği hususlardan biri yaşama şansı olan sözcük 
seçiminde bulunması. Bu konuda asla tutucu değildir. Üstelik 
yeni ile eskiyi harmanlıyor birbirine mezcediyor. Edebiyat bilimi 
yapması, klasik ve geçmiş şiirimizi bilmesi ve içinde bulunduğu-
muz şiir ve sanat dili ile geçmiş arasındaki uçurumu görmesi onu 
yeni bir şiir dili oluşturmaya götürüyor. Şiir dilinde şiirin özgün 
imajlarını buluşturup kaynaştırıyor. Eski onda yenileniyor âdeta. 
O şiir ruhundan yeni bir şiir çıkarıyor. Bu bir kaos oluşturmuyor 
yeni bir senteze gidiyor. Çünkü onun ruhu, dili ve sanat anlayışı 
yenidir, diridi.

Bu tarz şiiri biliyor olması, ya da yazıyor olması bazı soruları akla 
getiriyor ve sık sık da soruluyor kendisine. Bu uzun söyleşide 
bu konuya da açıklık getiriyor. “Benim bir tek mısraımı kimse 
gösteremez filan sanatçıyı andırıyor diye. Gerek günümüzden, 
gerek dünden, gerekse bildiğim kadarıyla Dünya edebiyatından. 

184  Age, s. 23.
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Ben öyle zannediyorum ki kendime özgü bir sanat oluşturmaya 
çalıştım.”185 Divan şiirini bilmenin veya ona sıkı bağlı olmanın 
getirdiği açmazlar olabilir. O bu tuzağa da düşmez. Divan şiiri-
ni dışlamaz, yeni şiirle, hayat tarzıyla kaynaştırır. Bunun örneği 
kendisinin, yani Akif İnan’ın şiiridir. Falan şairin etkisi şiirinde 
vardır denilemez. Kendine ait bir şiir diline sahiptir Akif İnan. 
“Ben hem ibhama [kapalılığa] ve hem de vuzuha [açıklığa] yer 
verdim ve bunu kolladım şiirlerimde. Ayrıca şiirim imajist bir şi-
irdir de. Ama imajlarımın hiç birisi absürd [saçma] değildir; da-
ima teşbihlerimde bir denge vardır ve aklın kurallarına aykırı ol-
mayan imajlar üretmeye çalışmışımdır. Şiirimde zengin bir imaj 
örgüsü, anlaşılır bir tertip içerisinde vermeye çalıştım.”186 Akif 
İnan şiiri özlüdür, yaygın değildir, buna karşın zengin bir şiir dili 
yakaladığı gerçeği göz ardı edilemez. Zengin imge harmonisin-
de çarpıcı vuruşlarda bulunuyor. Alabildiğine süzülmüş bir şiir 
yapısında serbest ve rahat hareket etmesini engelliyor. Şiiri se-
razat değil, başını alıp gitmiyor. Oldukça hesaplıdır. Kendi şiiri 
ve şiir ortamının üzerinde de sıklıkla durur. Bu, aynı zamanda 
şiirinin poetikası da olur. Ayrıca Necip Fazıl’dan süregelen yeni 
imajlar şiirinin peşindedir diyebiliriz. Buna “imajist” şiir tanım-
lamasında bulunur. “...içimizin sırrını, esrarını dışa vurma eyle-
mi olsa gerektir şiir. Ama bu dışa vurumda içimizin her şeyini 
dışa yansıtamıyoruz. Onun içerisinde şiir elbisesi giymeye uygun 
olanları yansıtabiliyoruz. (…) Her insanın elbette içinde büyük 
olaylar, büyük kargaşalar, büyük mutluluklar olur; ama bunların 
kelimelere dökümü, dışa dökümü herhangi bir insan için bile her 
zaman mümkün olmaz. (…) Ben her zaman dış dünyanın üze-
rimdeki izlenimlerinin yansıtıcısı olmaktan ziyade kendi içimin 
sesine tercüman olmaya çalışmışımdır. Yani çevrenin, toplumun 
benim ve sanatım üzerinde belli oranda izleri oluyor, fakat bu-

185  Age, s. 23.
186  Age, s. 24.
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nunla birlikte ifade edeyim ki benim esas çıkış noktam kendi 
içimdir.”187 Gündelik olanın etkisine asla kapılmaz. Günün kimi 
gelişmeleri onu heyecanlandırmaz. O kendi içinin şiirini yazar. 
Kendisi, kendi şiirinin özel olduğunu, bir benzerinin olmadığını 
belirtir ki bu, doğru bir yaklaşımdır. Kim bilir bu da onun çok 
şiir yazmasını etkilemiş olabilir. Gene kendi şiiri için şu sapta-
mada bulunur Akif İnan: “Benim için şiir yüzde yüz ile ilhamdır. 
Şiiri düz yazıdan, fikir üretimi çalışmalardan ayıran en büyük 
özellik budur. Şiir bir trans olayıdır. Havasına girme meselesidir. 
Yoksa düşünerek kurarak ya da eğer bir şiir eğitimi almışsa bir 
edebiyat adamı o çaba ile yani taşıma su ile bir sanat eseri ortaya 
koyan yok değildir. Ama ölümsüz eserler kuşkusuz ki vecdin is-
tiğrakın tabiri caizse bir cezbenin, bir trans halinin yani kısacası 
ilhamın ürünü olan eserlerdir. (…) Şair biraz toplum dışı bir in-
sandır. Böyle genel geçer ölçüler içerisinde onlara baktığımızda 
onların çok farklı bir muhteva içinde olduğunu görürsünüz (…) 
Büyük sanatçının işi bir ilham olayı olduğundan ilham ile sürek-
li iç içe yaşayan bir adamın çevreden yadırganacağı tabiîdir”188 
Yapma şiirin peşinde değildir. Şiir yazmak için şiir yazmaz. Ol-
mamalıdır da. Yapma şiir kuru, hissiz ve statik olur. İlham ile 
değil de kurgu yazılan bir şiir yapmadır, bu şiir de değildir. Kalıcı 
da olmaz. Eğer ruh hali şiire yoğunlaşmışsa ve birden içinden 
bir şeyler kaynıyorsa o zaman şiir zuhur eder. Buna içli şiir de 
denilebilir. Akif İnan bu şiirin peşindedir. Duygu yüklü, sağlam 
bir şiirdir onun şiiri.

“…şiir müziğin kardeşidir. Daha doğrusu bütün güzel sanatlar 
birbirinin kardeşidir. Şiirde resim unsurları olsun istemişimdir. 
Şiirde müzik unsurları görmek istemişimdir. Bakmış olduğum 
bir tabloda da şiirsel unsurlar aramışımdır. Bir bestede bir tab-

187  Age, s. 102-103.
188  Age, s. 126-127.
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lo görmek istemişimdir. Yani güzel sanatların birbiriyle akraba 
olduğuna inanmışımdır. Ve şiirde melodiye, sese ayrı bir önem 
vermişimdir. Ve bunlardan mümkün olduğu kadar yeni, modern 
çağrışımlarla hem klasik sanatlarla bezemişimdir hem de klâsik 
teşbihlerle. Efendim teşbih deyip geçmemek lazım. Teşbih şiirin 
belkemiğidir.” […] “Ben yeni teşbihler yakalamalıyım diye dü-
şünmüşümdür. Ve zannediyorum hem ses hem ritim itibariyle 
yeni teşbihlerle şiirimi donatmış oluyorum.”189 Akif İnan hem şi-
irin ve şairin konumunu ele alır hem de bu genel değerlendirme-
nin önemi üzerinde ısrarla durur. Israrla şiirde teşbih, benzetme 
vurgusu üzerinde durur. Bunu şiirinde yeterince uyguladığını 
belirtiyor. Bunu yaparken bir tablo yapar gibi düşünür, şiirini 
bunun üzerine kurar. Diğer yandan da hem şiirdeki ses ve ritme 
özen gösterir. Bunlar da ancak ilham ile olabilir. Yapma şiir sen-
tetiktir, plastiktir, geleceği olmaz. 

“Ama şair aynı zamanda çağının da tanığıdır, çağının tercümanı-
dır. Kendi ulusal sanatının birikimini kendine malzeme yaparak 
dünyaya kapalı sanatçılardan evrensel bir sanatçı çıkması elbette 
mümkündür.”190 Şiirin etkisi ve şairin gücü yerelliğe düşmez eğer 
kendi sınırlarını aşar insanlığın tamamını kuşatırsa insanlığın 
duygu dünyasına hitap eder. Bu, şiirin gücünü gösterir. Buna ör-
nek olarak da Mevlâna’yı gösterir: “Mevlâna’yı düşününüz. Belli 
bir inancın, uygarlığın sımsıkı bağlılarıdır. Ama onu öyle bir es-
tetik söylemle birleştirmişlerdir ki hangi ulustan ve dinden olur-
sa olsun ondan zevk alıyor ve bu kişileri büyük bir sanatçı olarak 
görüyorlar.”191 Merkezde insan durdukça, insan özü itibariyle ve 
gerçekliğiyle ele alındığında, metafizik ruh ile de kuşandığında 
güçlü bir eser ortaya çıkar. Örneğin Mevlâna şair olmak için çok 

189  Mustafa Özçelik -Habibe Çelikbaş,  Akif İnan ile: “Şiir, Dil ve Gelenek Üzerine” Söyle-
şi, Yedi İklim Dergisi,  S. 120, Mart 2000, s. 93.

190  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 125.
191  Age, s. 126.
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mu çırpındı? Yoksa o, o kültür ortamında şiir gibi yaşıyor olma-
sından mı ileri geliyordu yaptıkları? Bunu Üstat Sezai Karakoç 
için de söyleyebiliriz. Demek ki büyük şiir ve büyük şair büyük 
bir ruh ortamından doğar ve gelişir. Bu bağlamda kendi şiirinin 
değerlendirmesini yapar: “Benim sanatım geçmişle çok sıkı bir 
bağ içerisinde olmakla birlikte tamamen özgün ve hiçbir tekrar 
şiir cümlesini içermeyen oldukça soyut söylemlere dayanan ima-
ja yönelik bir şiirdir.”192

“Efendim, şimdi benim neo-klâsik tarzın temsilcisi olduğumu 
söyleyen bazı eleştirmenler oldu. Yahya Kemal’deki bu tavrı ileri 
götüren bir kişi olarak algıladılar. Buna benim itirazım yoktur; 
ama buna tam anlamıyla katılmam da mümkün değildir. Ben bir 
ayağı geçmiş edebiyatımızda öteki ayağı dünya edebiyatında ama 
varlığımla gövdemle çağımın içinde bulunmak istemişimdir. Bu 
durumum beni bazı kişiler nezdinde ‘yeni klasikçi’ olarak gös-
termiş olabilir. Nitekim onları haklı çıkaran bazı resimlemeler 
de verebilirim. Ne yaptım ben? Şiirlerimi beyitleme biçiminde 
sürdürdüm ama bizim eski şiirimizde rastlanan edebî sanatların 
tümüne yakınını şiirimde kullanmaya çalıştım; fakat değişik bi-
çimlerde, değişik içerikte. Belki çağdaş anlamda ve bir yanılgıyla 
da bana özgü biçimde. Onları yanıltan o oldu. Divan edebiyatın-
da bu sanatlar var. Akif İnan’da da var. O halde Akif İnan yeni bir 
klâsizmi zorluyor denilmiştir”193 Buna göre Akif İnan, geçmişe 
bağlı ve geçmişten beslenen, bulunduğu dönemi yaşayan ama 
geleceğe bakan bir şair olarak belirir. Bu demektir ki Akif İnan 
kendisinden önceki klasik şair ve şiir anlayışından bir bakıma 
soyutlanır ve soyut bir şiir ortaya koyar. İçinde bulunduğu orta-
mı ve ruhu da yansıtır. Geçmişten beslenir, günü yaşar, tanıklık 
eder. Bundan yepyeni bir şiir ortaya koyar geleceğe yolcular.

192  Age, s. 128.
193  Mustafa Özçelik -Habibe Çelikbaş,  Akif İnan ile: “Şiir, Dil ve Gelenek Üzerine” Söyle-

şi, s. 91.
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Edebiyat dergisinde yazanların farklı bir özelliği var. Bunların 
ağırlığını şairler oluşturur. Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Erdem 
Bayazıt ile Alaeddin Özdenören. Nuri Pakdil deneme, tiyatro 
ağırlıklı, Rasim Özdenören ise öykü yazıyor. Bunların ortak özel-
likleri var. Akif İnan bunu şöyle açıklar: “Edebiyat dergisi ile bi-
zim kesim ilk defa bir koro hareketine kavuşmuş oldu. (…)Bunu 
sıklıkla yineler bu, laytmotif bir vurgudur artık. “1969’da başta 
Nuri Pakdil olmak üzere, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim 
Özdenören, Alaeddin Özdenören toplandık. Dünya görüşü aynı 
olan bu arkadaşlar edebiyatımızda yeni bir akım başlattılar. Ve 
ilk defa olarak böyle bir grup hareketi olarak zuhur etti bizim ke-
sim. Oldukça yüksek düzeyde bir sanat oluşturuldu. (…) Kimi-
leri bu harekete Kabaklı gibi ‘Yeni İslâmcı Hareket’ bazı çevreler 
de ’60 sonrası İslâmî Kanat’ dediler. (…) Türk Edebiyatı’nda da 
kalıcı ve yüz akı bir sanatın temellerini oluşturdu. 1976 yılında 
kurmuş olduğumuz Mavera dergisi bu işi çok ileri noktalara ta-
şıdı. Birçok sanatçının yetişmesinde mektep görevi üstlendi.”194 
Bu topluluğun bir özelliği var. Birlikte olmak ve koro olmak, solo 
olmaktan çıkmak. Bu şairlerin her biri birlikte olmalarına rağ-
men ayrı özelliklere sahiptirler. Klasik sanatımızda olduğu gibi 
her biri bir zirve olan şairler bir başınadırlar. Bu yeni hareket çok 
sesli bir çıkış yakalamış olur.

Edebiyat tarihi açısından bir değerlendirme yaparken şiirin ge-
nel durumu için örnekler veriyor. Yenilik de şiir için bir çözüm 
değil. Sorunun temelinde var olan nedenler için örneklerde 
bulunuyor. “Mesela Şinasi edebiyatımızda yeniliğin bayraktar-
lığını yaptı. Şinasi’nin şiirlerine bakıyoruz çok başarısızdır… 
Keza Gökalp, Yurdakul yeni bir edebiyat anlayışının temsilcileri 
oldular ama ortaya koydukları eserler sanatsal ağırlık bakımın-
dan bir hayli hafiftir. Orhan Veli ve arkadaşları için de aynı şeyi 

194  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 81-82.
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söyleyebilirim.”195 Sorun nedir, niçin böyle bir durum ile yüzle-
şiyor. Edebiyat tarihi ve bilimi açısından şiirin genel durumunu 
bir tartıya koyuyor. Kendi şiir dünyasını böylece belirliyor. Şina-
si tam bir Batı öykünmecisidir ve ideolojik bir tutum içindedir. 
Ziya Gökalp ile Mehmet Emin Yurdakul ise düşünce geleneğinin 
dışına çıkmaları, Türkçülük gibi dar bir alana hapsolmalarına 
neden olur. Orhan Veli ise şiirden uzaklaşır, şiirsellikten uzakla-
şır. Avamileştirir şiiri. Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Hâşim, Yahya 
Kemal ve Necip Fazıl şiir gücünün varlığı Türk şiiri için bir şans 
oldu. Bunlar Akif İnan’ı etkilemiş ve onlardan beslenmiş bundan 
da kendi şiirini kordu. Dahası Sezai Karakoç sonrası yeni şiir 
hareketi büyük bir çıkış yakaladı. Gür bir ses ile asıl düzlemine 
oturdu Akif İnan.

Böylesi bir şiir ortamında Akif İnan’ın şiiri nerededir, nasıl bir 
kaynaktan besleniyor, hem klasik şiire bağlı hem yapı bakımın-
dan klasik şiiri andıran ama yeni olan bu şiiri besleyen damar ne-
dir? Onun şiirinin de dönemleri veya evreleri var. “Şiirim bir ba-
kıma geç kaldı diyebilirim. Ben yetiştiğim coğrafya gereği ve ilgi 
kurma mevkiinde bulunduğum edebiyat anlayışı bakımından 
uzun süre geleneksel edebiyatla, statik edebiyata çok bağlı bir an-
layış sürdürdüm. Mesela, Divan edebiyatı duyarlığının hala çok 
yoğun biçimde devam ettiği Urfa’da yetiştim. Ve 1960’lara kadar 
yenileşme macerasını yani Necip Fazıl’ların başını çektiği ondan 
sonra; Asaf Halet’te, Dağlarca’da, Attila İlhan’da ve İkinci Yeni’de 
rastlamış olduğumuz yeni edebiyat zıplamalarına maalesef geç 
ulaştım. Hatta psikolojisi, anlayışı içerisindeydim. Dolayısıyla 
farklı bir şiir üretimi sürdürüyordum. Divan şiirinin etkisinde 
aruzla gazel ve rubailer yazmaktaydım. Giderek kendimde bazı 
yenileşmeler oldu: Heceye yöneldim. Bu sefer de Halk şiirinin 
bazı örneklerini tanıdım, benimsedim ve Halk şiiri ile Divan şi-

195  Age, s. 24.
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irinin ortalaması bir anlayışı modern örneklere kavuşturmaya 
çalışan bir tutum sürdürdüm.”196 Akif İnan, kendi şiirinin evre-
lerini bulunduğu ortam, çevre ve değişimlerle izah ediyor. Bunu 
yaparken, Türk şiirinin geçirdiği evreleri de anlatmış oluyor bir 
bakıma. Gençlik yıllarının ilk dönemi Urfa. Urfa’da genellikle 
Divan şiiri kültürü ağır basıyor. Sesli söylenen bir şiir ortamıdır 
bu. O ortamın etkisinde oluşturduğu eserler bir haylidir fakat 
onun sanat anlayışını tam olarak temsil etmiyor. Kendisi de bir 
dönem mevcut yapının statikliğine kapılır. Bunu Urfa ortamına 
bağlar ve bunu bir şansızlık olarak görür. Ahmet Hâşim, Necip 
Fazıl gibi dönemin önemli şairlerini okumasına rağmen şiirinde 
gerekli hamleyi yapmaz. Aklı hep Divan şiiri kurgusundadır. Bu-
nun için istenen hamleyi yapamıyor ya da fark etmiyor. Edebiyat 
dergisi dönemi onun asıl çıkış yapmasını sağlıyor. Gerek arkadaş 
çevresi ve gerekse edinebildiği yayınlar bunun başlıca nedeni. 
Şiirinin bir evrim geçirmesinin, dönemi ve oluşan gerekçeleri 
nelerdir? Bu da onun hayatındaki süreçlerle orantılıdır. Fakat bu 
da öyle birdenbire değil zamanla oluyor. Tabiî eski anlayışından 
kimi yönleriyle tam olarak da vazgeçemiyor ya da kopamıyor. 
“Ben o kanaati, 1970’lere doğru gidermeye çalıştım ve gidermeye 
katkısı olsun diye yeni anlayışımın kuramını ifade eden yazılar 
yazdım.”197 “Sadece 69’dan sonraki şiirlerimi kitaplarıma aldım 
öncekiler dergilerde kaldı. Bazıları da yayınlanmamıştır. Hatır-
ladığım kadarıyla aruz şiirlerimin çoğu yayınlanmamıştır. Onlar 
daha çok Divan kokusu taşıyordu. Hece şiirlerim çok yayımlan-
dı ve kitaplarımınkinden çok fazladır. Bunları kitaplara alma-
dım. Çünkü 69’da yakaladığım sesle edebiyat tarihinde kalmak 
istedim. Bu biraz da iradem dışında oldu. Çünkü o dönemde, 
hakkımdaki yazılarda beni, yakalamış olduğum bu yeni şiir ba-
kımından ele aldılar.”198 Aruz ile yazdığı eski şiirleriyle kendine 

196  Age, s. 25.
197  Age, s. 25.
198  Age, s. 153.
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bir yer edinemeyeceğinin farkında. Eğer o şiirler yayımlanmış 
olsa onun gölgesinde kalıp onlarla anılacaktı. O bundan bilerek 
kaçınıyor ve o şiir tarzından uzaklaşıyor. Dolaysıyla kendine özel 
ve özgün bir alan açıyor.

 “Maraş’ta lise son sınıf öğrencisiyim. Sezai Karakoç’un Körfez 
adlı şiir kitabı yayınlanmıştı. O dönemlerde hani her türlü yayını 
izliyorum ya. Şeref Turhan’dan Körfez’i de alıp okudum. Oku-
dum ama hiç sevemedim. Bizim Erdem, Cahit, Alaeddin’se ba-
yılıyorlardı o tür şiirlere. Fakat ne onlar bana laf anlatabiliyordu 
ne ben onlara. Aradan birkaç yıl geçti. 1961’de üniversiteye baş-
ladım. Bu arada da Hilâl Yayınları’nı yönetiyorum. Günlerden 
bir gün Karakoç dergiye geldi. Tanıştık, konuştuk. Son yıllarda 
bazı yazılarını da okumuştum. O yazılar beni hayrete düşürmüş-
tü. Karşımda gayet seviyeli derinlikli bir fikir ve sanat adamı be-
lirmişti. Düşünüyordum: Bu denli tutarlı bir adam nasıl olur da 
Körfez’deki şiirleri yazmış bulunur. Bu düşüncelerimi Karakoç’a 
da anlattım. Bir nasihat çektim kendisine: ‘Yazıların iyi, yazmaya 
devam et dergimize de gönder. Ama şiirden vazgeç, ya da otur 
vezinli kafiyeli, dengeli, tutarlı şiirler yaz’ dedim. Karakoç’sa 
sükûnetle tebessüm ederek dinlemişti beni. Hatta yer yer de bana 
hak vererek: ‘Benim vezinli şiirlerim de var’ demişti. Bu karşı-
laşmamız Karakoç’u bana sevdirmişti. O sevgiyle yazdıklarını 
daha önemseyerek okumaya başlamıştım. Okudukça ayıbım ve 
mahcubiyetim çoğaldı gözümde. Şimdiyse Karakoç’un birçok 
şiirinden başka Körfez adlı şiir kitabı tümüyle ezberimdedir ve 
onun sanat, fikir alanındaki dehası dilimin pelesengidir.”199 Akif 
İnan’ın bir özelliği benimsediği ve sevdiği kimi şairlerin şiirlerini 
ezberliyor. Ahmed Haşim, Necip Fazıl, Yahya Kemal ve Sezai Ka-
rakoç. Bir şairin çok sayıda şiir ezberlemesi bir handikap olabilir. 
Sezai Karakoç ile ilgili bu hatırasını zaman zaman yineler. Bunu 

199  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 61-62.



14
9

Bi
r M

ed
en

iye
t Ş

air
i

M
.A

K
İF

 İN
A

N

anlatırken geçmiş günlerine bakar bir mahcubiyet ile gülüm-
ser. Bir başka söyleşisinde ayniyle bu olayı anlatır ardından da 
şu açıklamada bulunur. “Yani 1965’lere kadar muhafazakârdım. 
İdealistliğimi, yeni şiiri de kendime karşıt ürünlerden sayarak, 
yaşamaktaydım. Oldukça geç ayılmışım, değil mi? Eh bu da Ur-
falılığın hediyesi. Urfa’nın dışa kapalı, güçlü gelenekçiliğinin fa-
turası. (…) Nuri Pakdil Paris’te. Dergimiz Edebiyat’a ‘Kaside’ adlı 
şiirimi koyuyorum. Bu şiir benim sanattaki zıplayışımın ilk ör-
neği. Pakdil’den hemen bir mektup geliyor. O ne şiir öyle. Güzel, 
yer yer olağanüstü diye yazıyor. Aynı şiiri evde teybe okumuş-
tum. Açıp Üstat Necip Fazıl’a dinlettim bir gün. Üstat merak ve 
hayretle dinledi. Sonra şöyle konuştu. ‘Senin bazı şiirlerini gör-
müştüm, bu öyle değil. Müşahhastan kalkarak şiiri mücerrede 
çekiyor, kelimelere ustaca parendeler attırıyorsun. Buna devam 
etmeni istiyorum.’

Daha başka şeyler de söyledi ama izin verin, bende kalsın. O 
dinleyişte iki mısraımı ezberlemişti: ‘Bulutlara gömülü sedeften 
yüzüm/ Dünyanı kuşatmış destansı hüzün.’ Edebiyat’ta çıkan bu 
şiirlerim dolaysıyla bir de Ceyhun Atuf Kansu’nun o zaman Barış 
gazetesinde benim hakkımda yazdığı bir yazısı var ki, unutma-
mışımdır. Özellikle benim ‘El Gazeli’ni çok sevmiş.”200

Şiirinin değişimiyle birlikte kuramı üzerinde düşünmesi, şiirinin 
yapısını da oluşturuyor. Dolayısıyla poetik tutumunu da belir-
lemiş oluyor. Bilimsel yaklaşım ile sanatçı duyarlığı şiirinde ve 
sanatında buluşturuyor Akif İnan. İçinde bulunduğu dönem, 
geçmiş zaman ve onun yeni durum ile buluşmasını oluşturan 
veya şiir üzerine düşünmeye zorlayan nedenler nelerdir, niçin 
böyle bir tutuma giriyor? Bunu zaten kendisi açıklıyor. “Coş-
kuya, duyguya dayanan örnekler olduğu gibi aklın oluşturduğu 

200  Age, s. 146-147.
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örnekler de var. İkinciler umumiyetle kuru oluyorlar, lirizmden 
yoksun oluyorlar. Bence sanatçının esas kalkış noktası duygudur, 
duyarlıktır. Aklı, o duyarlığı biçimlendirmede görevlendirmek 
gerekir… Benim anlayışım budur, şiirimde bunu gerçekleştir-
meye çalışıyorum. Şimdi duygudan yola çıkıyor ama kültürüm, 
aklımla törpülüyorum ve şiirsel hâle gelmesinde aklıma ve dü-
şünceme hak tanıyorum.”201 Akıl ile duygu arasındaki ilişki veya 
şiirin ruhunu oluşturan iki unsurun dengelenişi şiir için de bir 
sorun. Klasik şiirimizde yüksek bir lirizm bulunuyor. Yapma 
şiir bir de insanın içinden akarak doğan şiir. O ikinci grupta yer 
alıyor. Duyguya yaslanan ve içten doğan, akan şiir damarından 
geliyor. Akif İnan’ın içinde bulunduğu dönemde kurgu ve yapı 
olarak ciddi ve dönülmez bir değişimi var. Şiiri bekleyen önemli 
tehlikelerden biri de duygunun önemsenmemesi, salt akıl ile şiir 
yazılması. Akif İnan, bu önemli sorunu irdeliyor. Bu şiir tarzı tu-
zağına düşmediği gibi kuramsal çalışmalar ve poetik çaba içinde 
oluyor. Kendisine yönetilen şiir nedir sorusuna verdiği karşılık 
şiirinin özü ve ruhu bakımından önemli. Aynı zamanda poe-
tik bakışının bir diğer açıklamasıdır bu: “Şair: Şair için aklıma 
bir hadis geldi. ‘Allah’ın sır hazinesi arşın altındadır ve anahta-
rı şairin diline verilmiştir.’ Şair için sayısız tarif getirilebilir ama 
benim bunun üstüne bir tarifte bulunmam ayıp olur.”202 “Şimdi 
elbette şiirimi benim toplumum emziriyor, benim uygarlığım 
emziriyor. Ama ben bu toplum içerisinde, bir uygarlık içerisin-
de ayrı bir bireyim. Her şey, işte bireyin süzgecinden geçmelidir. 
Buna özen göstermişimdir. Dolayısıyla benim şiirlerim toplum-
sal olmaktan öte kişiseldir, özeldir ve kendi kişiliğinin adesesin-
den yansımış olan ürünlerdir. Yani ben bir toplumun, uygarlığın, 
kültürün, inancın salt yansıtıcısı olmadım. Hatta onun bir yerde 
eleştiricisi oldum ve ancak bana yarayan yönlerine kapılarımı, 

201  Age, s. 25.
202  Age. s. 84.
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pencerelerimi açtım, bütün o dünyanın tümüne elbette açamaz-
dım. Kabiliyetimin ölçüsünde kulaklarımın, gözlerimin, içimin 
açılabileceği yerlere açtım. Ve dolayısıyla diyebilirim ki bu uy-
garlığın zemininde oluşmakla birlikte tamamı kişisel bir söylem 
mahiyetindedir benim ürünlerim.”203 Akif İnan’ın bir incelemeci 
ve araştırmacı olması, metne eleştirel gözle bakması kendi şiirini 
de bir süzgeçten geçirmesine neden. Bu, salt kendi şiirine değil 
şiir ortamına da yönelik bir tutumdur. Çok şiir yazamayışının 
nedenlerinden biri de bu olmalı. Şiirin genel karakterini ayrıntı-
larıyla ortaya koyar. Şiirin ne olup olmadığını, has şiir ile yapma 
şiirin arasındaki farkları ya da şiirin kendisinin asıl tanımlaması-
nı yapar. Bu tanımlamada şiirini de bir yere oturtur.

Türk şiiri Divan, Halk, hece, I. Yeni ile II. Yeni dönemleri gibi 
evrelerden geçiyor. Zaten şiirin içinde olduğu çıkmaz da bu ev-
relerdedir. “… altı yüz yıllık bir şiir serüvenidir eski edebiyatı-
mız, Divan edebiyatımız.”204 Divan şiiri büyük bir birikimdir. 
Tanzimat ile başlayan değişimin sanata yansıması sonrasında 
içine düşülen durumu bilmek önemlidir elbette. Özellikle hece 
şiirine yönelim bir tıkanıklığa neden. Hece şiirinin temsilcileri-
ne baktığımızda nasıl bir ortamda bulunulduğu anlaşılır. Bu tarz 
şiiri zirveye taşıyan da Necip Fazıl’dır. Akif İnan hece şiirini beyit 
düzleminde ele alarak bir bakıma kendisini ondan ayırır. Yoksa o 
da diğerlerinde olduğu gibi öykünmeci bir şair konumuna düşe-
bilirdi. Arayışlar veya yeni bir şiir dili yakalamak çaba gerektiri-
yor. Bunun için de yeni dönem şiirinin tuzağına düşmeyen, Türk 
şiirine açılım ve güç kazandıranları şöyle belirliyor ve örneklen-
diriyor: “İkinci Yeni hareketinden [Sezai] Karakoç’u, Cemal’i 
[Süreya], onun dışındaki ‘Mavi Hareketi’nden Attila İlhan’ı, daha 
yakın kuşaktan Cahit Zarifoğlu’nu, İsmet Özel’i başarılı sanat-

203  Mustafa Özçelik -Habibe Çelikbaş,  Akif İnan ile: “Şiir, Dil ve Gelenek Üzerine” Söyle-
şi, s. 92.

204  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 28.
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çılar arasında görmekteyim.”205 Bu şairleri diğerlerinden ayıran 
neden nedir, niçin bu isimler daha çok öne çıkıyorlar? I. Yeni 
şiirini gündeme bile getirmiyor, çünkü onu şiir bile saymıyor de-
sek yeridir. Kendisini II. Yeni şairler dizgesinde nereye oturtuyor 
derseniz bunun bir cevabı yok, kendisi açısından. İsimlerini sı-
raladığı şairler Türk şiirini dönüştürenlerdir, aynı zamanda şiiri 
yeniden merkeze çekenlerdir. Böyle bir durumda şiir ortamında-
ki tutukluğun ve durağanlığın nedenleri nelerdir gibi sorular da 
akla gelebilir, bunları da irdeliyor. “Sanatçıların da Divan edebi-
yatına yaklaşmakta ve kavramakta gerekli ön bilgiye ve kültüre 
sahip olmadıkları realitesiyle karşı karşıyayım. Onun için Divan 
şiirinin bazı örneklerini yorumlamaya yöneldim. Dikkat ederse-
niz benim yorumlamaya yönelmiş olduğum şiirler ünlü şairleri-
mizin aşağı yukarı en ünlü örnekleridir. Bunun sebebi şu: Mesela 
Fuzûlî denildiği zaman akla ne geliyor. ‘Beni candan usandırdı 
cefadan yar usanmaz mı?’ Şeyh Galip denildiği zaman akla ne 
geliyor ‘Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü.’ Yorumla-
mak için özellikle bu şiirleri ele alıyorum. (…) Divan edebiyatı 
günümüze de hatta gelecek yüzyıllara da söyleyecek birçok derin 
sanatsal mesajlar ihtiva etmektedir.”206 Bu dizeleri seçerken, şii-
rin bir dize olduğu gerçeğine de yaslanıyor. Öte yandan şiirin en 
üst bir dilini yakalama duygusu da ağır basıyor. Divan şiirinden 
dizelerden örnekler veriyor ki, bunlar şiir tarihimizin en seç-
kinleridir. Şiirdeki bu ses, bu ritim, bu anlam gücü onu besliyor, 
şiirinin ruhunu oluşturuyor. Şiirinde renk ve imaj gücü de bu 
güçlü kaynaklardan beslenmesinden ileri geliyor. Son dönem 
şiirinde böylesine güçlü bir şah dize diyebileceğimiz, asırlara ta-
şınabilecek şiirler var mıdır? Sanıyorum ki Divan şiirinden bu 
şah mısraları seçişinin bir nedeni olmalı. “Divan şiirinden yarar-
lanma hareketi anlayışı içerisinde ortaya sanat koyan arkadaş-

205  Age, s. 26.
206  Age, s. 27.



15
3

Bi
r M

ed
en

iye
t Ş

air
i

M
.A

K
İF

 İN
A

N

ların ürünlerine baktığımda, onların benim anladığım mânada 
üretimlerinin olmadığını görmüşümdür ve yazmışımdır. Onlar 
daha çok büyük bir sanat harikası olan Divan şiirine bakıyorlar 
ve onu tam mânasıyla kavramadan, anlamadan yaklaşabildikleri 
kadar dış güzelliklerini görüyorlar ve o izlerle şiirler söylemeye 
çalışıyorlar. Oysa Divan edebiyatı salt bir edebiyat olayı değildir. 
Bir uygarlığın bir kültürün sanat plânında dışavurumudur. Siz 
eğer Divan edebiyatının dayanmış olduğu dünya ve uygarlığına 
yabancı iseniz, aykırı iseniz, karşı iseniz bizin çağdaş anlamda 
eski sanatımızla kan bağı içinde yeni eserler örmeniz mümkün 
olmaz.”207 Bir milletin şiirden uzaklaşması bir devlet ve top-
lumun tamamını ilgilendirir. Çünkü Tanzimat sonrasında ve 
Cumhuriyet döneminde yaşananlar bir yabancılaşma gerçeğini 
ortaya koyuyor. Devlete büyük bir sorumluluk düşüyor. Bundan-
dır ki Akif İnan bu sorumluluğu bir kez daha anımsatır. Bu du-
rumun salt bireylerin sorumluluğunda olmadığını vurguluyor. 
“Efendim kendi sanat birikiminden haberli kuşaklar yetiştirmeyi 
bir devlet kendisine kültür politikası olarak almazsa varacağımız 
sonuç budur”208 diyerek bir uyarıda bulunuyor. Şiirsizliğin geti-
receği sonuçları iyi biliyor. Büyük devletler ve büyük milletler 
şiirleriyle kendilerini gösteriyorlar. Batılılaşma süreci bir çıkmaz 
olmuştur. “Özellikle Tanzimat’tan sonra doruk noktasına ulaş-
mıştır. Ama 1970’lerden sonra Divan edebiyatı, edebiyat dünya-
mızın gündemine girmiştir.”209 Son dönem şiirde önemli bir çıkış 
sağlanmış ve bu süreç yeni bir oluşuma gebedir. Akif İnan’ın bu 
sezgisi ve bakışı yerindedir. “… günümüzün de büyük sanatçıları 
vardır. Onlara da aynı yakınlığı gösterin isterim. Örneğin Sezai 
Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaeddin Özde-
nören, İsmet Özel, Erdem Bayazıt.”210 Örnekleri üzerinde durur. 

207  Mustafa Özçelik -Habibe Çelikbaş,  Akif İnan ile: “Şiir, Dil ve Gelenek Üzerine” Söyle-
şi, s. 93.

208  Agy, s. 130.
209  Agy, s. 130.
210  Agy, s. 131.
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Gençlere ve gelecekteki kuşaklara bu anlamda bir uyarıda bulu-
nur. Zaten bundan sonra da büyük bir şiir ve sanat akımı oluşur. 
Bu, önemli bir damardır.

Bir sanat için en gerekli olan, şiirde ve sanatta olmazsa olmaz 
olan şey aşktır. Akif İnan için bu oldukça önemlidir. İslâm sanat 
ve düşüncesinin özünü de bu oluşturur. Bunun için sanata bakı-
şındaki bu tutum göz ardı edilemez: “Aşk: ‘Aşk imiş âlemde her 
ne var ise, ilim bir kıyl u kâl imiş ancak’ diyor Fuzuli. Aşk olmaz-
sa hiçbir şey olmaz. Kâinat aşk ile halk olmuştur. Bütün varlık bir 
aşk ürünüdür. İnsanın üretimi olan her olayda mutlaka bir aşk 
vardır. Yoksa bu olağanüstü olayların vuku bulması mümkün de-
ğildir. Aşkın merkezi Cenab-ı Allah’tır. İnsan, kabiliyeti ölçüsün-
de nasibdardır.”211 Burada aslında Müslümanların sahip olması 
gereken bakışı açık bir dil ile ortaya koyar. Üstat Necip Fazıl’ın 
poetik bakışına yaslanır. Benzer durum Üstat Sezai Karakoç için 
de geçerlidir. Akif İnan’ın tasavvuf şiirine yönelmesi ve şiirini bu 
ruh üzerine kurması bir anlamda kaçınılmaz oluyor diyebiliriz.

Şiir sanatını veya diğer bütün sanatları bekleyen tehlikelerden biri 
de aktüalitedir, yani bugünün ifadesiyle popülarizm. Bu duruma 
şu açıklamayı getiriyor Akif İnan: “Aktüaliteye yenik düşmek. 
Değişen çağ değişen şartlar o tür sanatın bir yanını kemiriyor, bir 
yanını çürütüyor.”212 Sanattaki değişim ve kırılmaları hazırlayan 
nedenler üzerinde duruyor daha çok. Yukarıda da gördüğümüz 
gibi bu gibi durumlara çözümler de getiriyor. Gerek kuramsal 
yazılarıyla ve gerekse poetik duruşuyla bunu açıklayarak ve an-
latarak gösteriyor. “Öyle zannediyorum ki bazı moda görüntülü 
hareketlere sanatını fazla abandırmış olan kimseler, sanatçılar, 
geleceğe sarkma talihini bir ölçüde kaybediyorlar.”213 Günümüz 

211  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 84.
212  Age, s. 29.
213  Age, s. 30.
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diliyle ya da ruhuyla şiir yazmanın tehlikeleri de var. Evrenselliği 
kaçırma, günün tuzaklarına düşme. Özellikle de politikanın ve 
ideolojilerin esiri olmak gibi. Zaten kendisi de bundan sakınıyor. 
Fakat şiirin en önemli unsuru kuşkusuz dildir. Dil derken bunu 
şöyle ifade eder Akif İnan: “Şiir, elbette bir dil işidir. Ve sanatçı 
dili içerisinde ayrı bir dili olan insandır. Büyük şiir büyük dil ile 
yazılır kuşkusuz. Niçin? Örneğin Afrika’daki ve Avusturalya’da-
ki kabilelerden büyük sanatçı çıkmıyor.”214 Büyük sanat büyük 
medeniyetlerden doğuyor. Büyük dil büyük uygarlıklarda oluşur, 
büyük şiir de ondan doğar.

Şair özgün bir sanatçıdır. Sanatını icra ederken bunun nasıl 
olacağını iyi bilir. Çünkü o bir seçkincidir. “Sanatçı yaptığının 
bilince olan insandır:”215 Bilinç ne yaptığının farkında olan kim-
seye özgü bir durum. “Sanat adamı sürekli bir ilham sürdüren 
tabiri caizse bir ilahi sarhoşluk içinde sürekli olarak yansıyan 
adamdır.”216 Sanat ve sanatçı ilişkileri düzleminde belli bir karak-
ter tipi çizer. Bunu şiir düzleminde merkeze oturtur. Genç şair ve 
şiire yol gösterir.

 “Sanatçı, hep yeni anlatım ve yorumlarıyla diri kılar kendini. 
Aynı çizgi üstünde seyretmek, dondurur sanatçıyı. Sanatçının 
tekdüzeliği, bıkkınlık doğurur okuyucuda. Belli bir bildiriyi, bel-
li bir tek ses halinde sunmak her eserde aynı şemayı kullanmak, 
aynı sergileri açmak, hem sanatçı hem de sanat izleyicileri bakı-
mından, istenilir bir durum değildir.

Yeni ve değişik yakalayışlar, yönelişler içinde olması gerekir 
sanatçının. Her eserinde değişik bir keşif yolculuğunun ürper-

214  Mustafa Özçelik -Habibe Çelikbaş,  Akif İnan ile: “Şiir, Dil ve Gelenek Üzerine” Söyle-
şi, s. 93.

215  Agy, s. 93.
216  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 132.
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tilerini sunmak yükü altındadır.”217 Sanatçı salt bulunduğu dö-
neme yenilik getirmez kendi içinde de aşamalarında yenilikler 
getirmek zorunda. Yoksa kendisi de bir yerde tıkanır. Tekdüzelik 
sanatçı için bir tuzak. Modern edebiyat ve sanat dünyasında sık 
sık yeni dönem ve kuşaklardan söz edilir. Bunlar yeniliğe neden 
olan sanatçılardır. Bunda kimi zaman hayal kırıklıkları yaşanabi-
lir, kimi zaman da önemli çıkışlar olabilir.

“Değişen yüzyılda değişen bir sosyal yapı karşımıza çıkacaktır; 
o sosyal yapıya, geçmişin çağına, realiteye fazla bağlı olan sanatı 
pek bir şey söyleyemez duruma gelecektir. Özetleyeyim: Büyük 
sanatçılar bir yanıyla gerçekte toplumcu olmuşlardır öte yanıyla 
sanatı ihmal etmemişlerdir. Bu bakımdan ‘Sanat sanat içindir’, ‘sa-
nat toplum içindir’ gibi tartışmayı ben bir yerde artık edebiyatın 
dışına konması lazım gelen ve edebiyatın ancak dedikodusuyla 
uğraşan insanlara yakışan bir sorun olarak görüyorum.”218 Şairin 
işlevi ve durumu nedir onu tek cümle ile ifade ediyor: “Sanat-
çı toplumun temsilcisi, şahidi ve yansıtıcısıdır. (…) Cemiyetten 
kendimizi soyutlayamayız. Aslında bu realite dünya edebiyatın-
da rastladığımız bütün sanatçılarımız için söz konusudur.219der. 
Metafizik şiiri önemsediğinden ve bunun daha kalıcı olabileceği-
ni düşündüğünden bu yargıya varıyor. Bunu şairler ile de örnek-
lendirir: “Meselâ siz Nedim’i Lale Devri’nden değil de kalkıp 16. 
yüzyılda yaşamış bir şair olarak görebilir misiniz? Veya Baki’yi 
18. yüzyıl sanatçısı olarak görmek mümkün mü? (…) Fuzuli de 
Bağdat ve havalisinin o mistik hayatını yansıtır.”220 Toplum sanat-
çı ilişkileri üzerinde de durur. “Sanatçıyı toplum yetiştirir yani 
sanatçıyı emziren toplumdur. (…) Yani demek ki sanatçı aynı za-
manda toplumu geliştiren, ileriye fırlatan varlıktır. Tarih boyun-

217  M. Akif İnan,  Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 61.
218  M. Akif İnan, Söyleşiler. s. 29.
219  Age, s. 96.
220  Age, s. 96.
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ca da bu böyle olmuştur. Uygarlığı temsil eden sanat adamlarıdır. 
Sanat, tarihin tam kendisidir. Şimdi bir İslâm tarihi uygarlığı di-
yoruz. Bir Batı uygarlığı diyoruz.”221 “Uygarlıkların kurulmasın-
da, geliştirilmesinde veya değişiminde en büyük rol sahibi, fikir 
ve sanat işçileridir. Uygarlık tarihi, edebiyat tarihidir.”222 Sanat-
çılar toplumun önündedirler, bir ufukturlar ve geleceğe taşıyıcı-
lardır. Zaten tarihin en belirgin yansımaları onlarda görülür. Şiir 
sanatı bu anlamda daha çok öne çıkar. Bu tabiî bütün sanatlar 
için de geçerli bir durum. “Sanatçı çağından devşirdiklerini ge-
lecek çağlara da ulaştıran bir köprüdür. (…) Sanatçı çağını mal-
zeme olarak aldıktan sonra, ona kendi duyarlık ve bakışından 
yeni bir şeyler katarak; özel ve tutarlı yorumlar ve çözümleme-
ler getirerek sanatın anlatım imkânları içinden kendi anlatım 
biçimini kurarak yazar eserini. (…) Dünün sanatını tanımakla, 
dünkü insanımızın çağı içindeki durumunu, konumunu, yorum 
biçimini, eşya ve olaylara bakış özelliğini, zevk ve telâkkisini, ge-
leneğini, değer yargılarını tanırız.”223 Sanatın genel durumu bu 
iken elbette bunun da özellikleri bulunmalı. Sanatın yüceliğinin 
yanında nitelikleri de önemli. Akif İnan bu belirlemelerde de bu-
lunur. “Kötü piyasa romanlarına alışmış olan klâsik eserleri artık 
okuyamaz duruma gelmiştir. ( …) Kötü sanat, çünkü insanın ru-
hunu da, aklını da bir noktada dondurmuştur. Gelişmenin önü-
ne geçmiştir kötü sanat.”224 Elbette bunun kimi sakıncaları bu-
lunmaktadır. İyi sanat ile kötü sanatın doğurduğu sonuçlar göz 
ardı edilemez, edilmemelidir. Bunun bir tuzak olduğu biliniyor. 
“Zaten kötü eserin oltası kolaylık, çekicilik”225 olur. Bunun önüne 
de geçilemez. Günümüz popüler kültürün yaygınlığı ve geçiciliği 
ortada. Geçicidir çünkü bir yığın olarak ortada kalır, bir etkisi de 

221  Age, s. 97.
222  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 34.
223  Age, s. 34-35.
224  Age, s. 41.
225  Age, s. 41
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olmaz. Akif İnan bunun örneklerini de verir. Döneminde Şarkı-
cı Zeki Müren’in bir şiir kitabının 250 bin civarında satıldığını, 
Yahya Kemal’in ise aynı dönemde bir şiir kitabının 5 bin civa-
rında basıldığını, yıllarca raflarda kaldığını belirtir. Dolayısıyla 
bugün kimse Zeki Müren’in şair olduğunu bilmez. Yahya Kemal 
ise başlı başına bir ekoldür ve geçen yüzyılın en önemli şairlerin-
dendir. Tabiî bu gibi durumların tehlikeleri de var: “Ülkemizin 
insanları, belli başlı yayın araçlarıyla sürekli olarak, gerek müzik 
ve gerekse sanat, edebiyat zevk ve bilinci açısından bir dondu-
rulma ve geriletme kuşatması içindedirler. (…) Oysa ülkemizde 
güçlü bir sanat geleneğimiz bir yana, bugün çok iyi eserler veren 
sanatçılarımız vardır.”226 Bu anlamda Akif İnan gelecekten umut-
ludur. Zaten sanat ve şiir var oldukça gelecekten umut kesilmez.

226  Age, s. 42.
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Sanat

Bu genel değerlendirmelerde sanatın evrenselliği ve sanatçı-
nın konumu üzerinde de durur M. Akif İnan. Bunu somut 

olarak örneklendirir: “Yunus Emre 700 yıl önce yaşamış ama 
hâlâ günümüze kadar sarkan mesajları var. İşte sanatçı Yunus 
Emre’dir. İşte bu nokta evrenselliktir. Milliliği bile aşmak de-
mektir bu. Sanatçı bu yanıyla geleceği de besleyen adamdır. Ben 
şiirde evrenselliği anlatırken diyorum ki, o şiir başka dillere çev-
rildiğinde hâlâ o ülke insanlarına bir şeyler söylüyor mu? Demek 
ki evrenselliğe ulaşmıştır. Elli sene sonra bir şeyler söylüyor mu? 
Demek ki evrenselliğe ulaşmıştır. Ben kendi çapımda şiirimde 
bunu kollamaya çalışmışımdır. Benim bir şiirimi ister ABD’li 
ister Çinli olsun benimsemeli… Bir de gelecek dönemin insanı 
bile bazı taze tatlar alabilmelidir…”227 Burada şiirin ve sanatın 
değerlendirmesini yaparken kendisini de tartıya koyar. Şiirin 
ve sanatın evrenselliği en önemli durumlardan biri. Bir sanat-
çı eserinin yarına kalıp kalmadığı ya da insanlık tarihinde bir 
karşılığının olup olmayacağını gözetlemelidir. Bu bakış sanatçıyı 
evrensel kılar. Yoksa bütün yaptıkları boşa çıkar. Müslüman olan 
bir sanatçı asla bağlı bulunduğu düşünceyi göz ardı etmemeli ve 

227  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 97.
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küçümsememelidir. Çünkü klasik sanatımızın büyük öncüleri-
nin bugün insanlık için bir değer taşıdığını bilir ve bunu dile ge-
tirir. Bu aynı zamanda genç ve gelecekteki şair ve sanatçılara bir 
öğüttür. “Şimdi dikkat ediniz Yunus Emre tamamen bizim inan-
cımızın, dünyamızın, uygarlığımızın bir sanatkârıdır. Ama dik-
kat ediniz Yunus Emre dünyanın da bir sanatçısıdır. Bir Batılı da 
Uzakdoğulu da Yunus Emre’yi okuyunca kendisini bulabiliyor. 
Yine söylüyorum, ulusal olma evrensel olmaya asla engel değil-
dir. Dikkat ediniz bir Dostoyevski… O bir Rus üstelik Mujik’tir 
ve Mujik hayatını çok iyi bilen ve yansıtan bir insandır ve koyu 
bir Hıristiyandır. Ama biz onu okuduğumuzda onda kendi içi-
mizden yankılar görürüz. (…) Ben Batı edebiyatını, Batı sanatını 
asla reddeden biri değil, onu çok yakından tanımanın gereğine 
inanan biriyim.”228 Resmi ve buna bağlı sol ideolojik gerilimin 
yüksek olduğu bir dönemdeki aşırı baskı altında sanatı ve sanat-
çıyı gözetmek ülkemiz kültürü bağlamında değerlendirilmeli. 
Akif İnan ise bu konu üzerinde titizlikle durur. Kendinden son-
raki kuşağın da yolunun açılmasını sağlıyorlar bir bakıma. Bu 
topluluğu bu açıdan dikkate almak gerekiyor.

“Sanatın işi yalnızca gerçekleri yansıtmak değildir çünkü.

Vakıa bir gerçeği bile bile, inadına ve bir amaç uğruna çarpıt-
mak, namuslu insanın başvurmayacağı bir yoldur. Bir sanatçı-
dan da bu asgari ahlâklılığı beklemek toplumun hakkıdır ama bu 
ahlâkı hiçleyen birinin, eğer ortaya koyduğu sanat bakımından 
bir değer ifade ediyorsa, onun bu değerini teslim etmek de icap 
eder.”229        
       
       
       

228  Age, s. 104.
229  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 119.
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Demek ki sanatın bir diğer önemli unsuru etiktir. Müslüman sa-
natçının sahip olması gereken önemli özelliklerinden biri de bu 
olmalıdır. Sanatın ahlâk düzlemi yeni ve özgün bir açılım olur 
Müslüman sanatçı için. Müslüman bir sanatçı kendi nefsinden 
sorumlu olduğu gibi eserinden de sorumludur. Çünkü eser kalıcı 
olan, kültür tarihinde ce kütüphanelerde yer alan bir nesnedir. 
Eserin de bir sahibi vardır.
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Edebiyat ve Sanatta Yerlilik

Tanzimat sonrasında Batı etkisindeki moda dalgalanışların 
şiiri asıl özünden uzaklaştırmış olduğunu görüyor. Sanat sa-

nat içindir, sanat toplum içindir tartışmaları da bizim klasik şiir 
anlayışımız ve hayatımız dışında bir durum. Böyle olunca Orhan 
Veli ya da ondan önceki şairlerin düşmüş olduğu büyük hata ol-
dukça pahalıya ve zaman kaybına neden oldu. Fakat Necip Fazıl 
ile başlayan büyük çıkış Türk şiirinin geleceğini de belirlemiştir. 
Sanatın milletine yabancılaşması Türk edebiyatı için başlı başına 
bir sorun. Dolayısıyla Edebiyat dergisi etrafında toplanan sanat-
çıların ortak bir seslenişi var: Yerli Edebiyat. Bu bir tez olur ve 
karşılık da bulur. Dolayısıyla yerlilik kendi topraklarına ve geç-
mişe bağlılık gerektirir. “Şiirin eskisi yenisi yoktur. Şiirse şiirdir. 
Yalnız şu var: Eski şiirimizin yolunu kesmekte olan haramiler 
var. Taa Tanzimat’tan beridir. Hakkını ketmetmişler. Uygarlı-
ğımızın düşmanı o haramzadeleri şamarlamak için yazıyorum 
o yazıları. Çağdaş sanata ve sanatçıya, daha da güçlenmesi için 
katkım olsun istiyorum o alanı gösterip tanıtmakla.”230 Kendi-
sini bir uyarıcı ve sorumlu olarak görür. “Tanzimat’tan sonra 
yönlerini tamamen Batı’ya çevirdiler. Böylece bizim geleneksel 

230  Selami Çalışkan Söyleşisi, Yeni Devir gazetesi, 25 Kasım 1981.
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kültürümüzün, sanatımızın dışındaki bir dünyadan devşirmeye 
çalıştılar ilhamlarını. Onların birçoğunun bu konudaki itirafla-
rı kitaplarında var. Yani biz geçmişi hiç bilmiyoruz diyorlar.”231 
“Tanzimat’la birlikte tüm sosyal hayatımız gibi sanatımız da yö-
nünü Batı’ya dönmüştür. Klasik sanat ve kültürümüzle bağlantı 
giderek zayıflamıştır. Divan edebiyatı döneminde Batı’dan alaca-
ğımız ciddî bir birikim yoktu. İletişim de zayıftı. Uygar dünya, 
İslâm dünyasıydı. Sanat adamlarımız, eğilimleri gereği Arapça ve 
Farsça biliyorlardı. Bu kültürle sanatlarını pekiştiriyorlardı. Ben 
Batı’nın sanatının yakından tanınmasından yanayım. (…) Ev-
rensel oluşumdan, gelişiminden ve sanatın varmış olduğu nok-
tadan haberdar olarak kendi sanatımızı kurmamız lazımdır. (…) 
Batı edebiyatını çok iyi bilmemiz gerekir. Fakat Hint edebiyatı 
yok mu? Çin Edebiyatı yok mu? Japon edebiyatı yok mu? Latin 
Amerika’nın, Afrika ülkelerinin edebiyatı yok mudur?”232 Tanzi-
mat sonrasında ciddi sorulardan biri öykünmeye dayalı eser üre-
tilmesiydi. Bu, şiirde bir açılım getirmedi. Üstelik yabancılaşma 
ile birlikte gelen yeni kavramlar bütünleyici ve kuşatıcı değildi. 
Bunun için “Yerli Edebiyat” kavramı ciddî anlamda hem bir tez 
hem de bir hesaplaşmaydı. Bunda da başarılı olundu. Bugünden 
dönüp geriye bakıldığında bu daha açık olarak görülür.

“Şiir hayatı bir milletin hayatında bütündür. Ben bu bütünlük 
içerisinde 700 yıllık şiir macerasını görüyorum. Divan ve halk 
edebiyatı eski değildir. Edebiyat dönemleri arasında peynir di-
limi kesilmiş gibi kopukluk olmaması gerekir. (…) Divan ede-
biyatından yararlanma hususu 70’li yıllarda gündeme geldi. Bu, 
Divan edebiyatından yararlanma konusu Türk edebiyatında 
bazıları tarafından benimsendi.”233 Edebiyat kültürümüzün bö-
lümlenmelerine doğal olarak karşı çıkar. Bu Tanzimat sonrası 

231  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 104.
232  Age, s. 151.
233  Age, s. 99.
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ortaya atılan bir sav. Din dışı edebiyat tanımlaması sekülerleş-
meye götürmeye bir adım. Bunda da başarılı olundu elbette. Bu, 
yadsınamaz. Yerlilik yukarıda da anlatıldığı gibi Müslüman bir 
toplumda bütün değerleriyle ortaya konulmalıdır. “Manifesto-
sunu belirlemeye çalıştığım, divan şiirinden yararlanan bu yeni 
anlayışa uygun ürünler ortaya koymaya çalıştım. O yıllarda Ke-
mal Tahir’in bazı yazılarında benim yazılarımla tam paralellik 
gördüm. Öteki dergilerden de çeşitli cevaplar geliyordu, benim 
yazılarıma. Bu işin üssü bizim çıkardığımız Edebiyat dergisiydi. 
Bu anlayış giderek diğer sanat adamlarımızdan bazılarını da içi-
ne çekti. (…) Diyordum ki Divan şiiri İslâm uygarlığına daya-
nıyor. Bu uygarlıkla kan bağı olmayan, hatta karşı olanların bu 
şiiri gereği gibi tanıması, zaten mümkün değildir.”234 Türk şiiri-
nin yeniden kendi akarını ve doğasını bulması o dönemde “Yerli 
Düşünce” merkezli bir bakış sonrasında daha belirginleşir. II. 
Yeni dönemine denk düşen ortamda Sezai Karakoç’un öncülü-
ğünde yeni bir akım belirir. Öze dönüş. Bu, kendisinden sonraki 
sanatçıları ciddî bir biçimde etkiler ve yönlendirir. Kendisi belki 
de biçim ve tarz olarak Divan şiirini birebir uygulamasa da öz ve 
ruh bakımından yeniler. Bu da güçlü bir akım ve harekete dönü-
şür. “Şiirden toplum adına mesajlar çıkarılması doğru değildir. 
Yani şiirin âdeta bir muhatabı, bir fikirde geliştirme veya bir an-
layışı inancı tebliğ gibi bir yük taşıdığını kabul etmiyorum. Yani 
sanat öteki sosyal kurumlar gibi düşünülmemeli. Şiir toplumu 
çekip çeviren düzenleyen nizam veren bir kurum değildir. Örne-
ğin bir hukuk kurumu değildir. Şair bir ahlâkçı da değildir. Bir 
sosyolog da değildir. Yani şiirin yeri, değeri farklıdır. Elbette her 
şiirde insanları geliştiren eğiten bir öz mevcut, eğer öze dayana-
rak toplumsal bir yeri işlevi vardır diyorsak buna itirazım yok.”235 
Yerli edebiyat ile amaçlanan bu hissin uyandırılmasıdır. Bu şiir 

234  Age, s. 150.
235  Age, s. 123.
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ve sanatın daha bir yerleşmesini sağlamaktır. Bununla güçlü bir 
gelecek kurulur. Sanatın böyle bir gücü elbette vardır.

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin genel değerlendirmesini ya-
parken, şiirin yeniden kendini bulmasını iki ana akıma bağlı-
yor. Bunlar Necip Fazıl Kısakürek ile Nâzım Hikmet’tir. “Çeşitli 
yazılarımda ve edebiyat üstüne yapmış olduğum konuşmalarda 
Cumhuriyet şiirine iki ana damar belirledim ben. Bu iki ana da-
mardan birini Necip Fazıl, ötekini Nâzım Hikmet ifade ediyor 
diye bir kanaate varmışımdır. (…) Nâzım’ın şiiri ses ustalığına 
dayanan, hitabeyi ihtiva eden kendine özgü hitabet dilini örgü-
leştiren bir sanat geliştirdi. Yani hitabet yüklü bir sanat. Farklıca 
örneklerini Fikret’in şiirlerinde veya daha önce Namık Kemal’de 
görmüş olduğumuz bir çizgiyi kendini yineleyerek geliştirerek 
gününde temsil etti. İdeolojik özlü, ağırlıklı Nâzım’ın şiirlerinin 
belkemiğini oluşturan doğrudan doğruya bir tebliğdir. Bir bildiri 
taşıyor. Necip Fazıl’ın şiiri öz bakımından Nâzım’ınkinden deği-
şik. O adeta bir tebliği değil bir telkini amaç edindi. Bir bildiriyi, 
bir dışarıdan hitabeyi değil de adeta içe seslenen, ruha, derine 
seslenen ve insanın iç kargaşasını şiirleştiren, insanın bunalım-
larına kapı aralayan bir sanat geliştirdi.”236 “Üstat Necip Fazıl, 
modern Türk şiirinin babasıdır denebilir. İdeolojik olarak onun 
çizgisinde olsun- olmasın Üstad’ın şiiri şimdiye kadar Türk şii-
rini etkileyen baş isimdir.”237 Bu arada iki sanatçı arasında ciddi 
bir bakış farklılığı ve ayrışma var. Nazım’ın şiiri ideolojiktir bir 
bakıma propaganda özlüdür. Necip Fazıl’ın doğrudan dava şiir-
leri olmasına karşın onu bu düzlemde değerlendirmiyor. “Türk 
şiirinin gerçek babası kurucusu Üstat Necip Fazıl’dır. Bazı arka-
daşlar bunun, ‘Birinci Yeni’, yani Orhan Veli ve arkadaşları oldu-
ğunu iddia ederler. Necip Fazıl sanatının muhtevası bakımından 

236  Age, s. 29- 30.
237  Age, s. 152.
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ve çağdaş imajist yakalayışları bakımından tüm sanatçılara öncü 
olmuştur.”238 Akif İnan, Necip Fazıl şiirinin bir özelliğinin altını 
çiziyor: “Bunalım.” Tabiî bu önemli bir dikkat ve üzerinde durul-
ması gereken bir husus. Bunu insanlığın bir krizi olarak da göre-
biliriz. Krizden çıkmanın bir yolu var. Bu da ancak yeni bir dil ve 
bakış ile olabilir. “İzleyebildiğim kadarıyla bugün Batı’da görülen 
o kargaşa döneminin, bunalım döneminin yansıtıcısı olan sanat 
daha sakin bir çizgiye doğru kayıyor ve adeta o boz bulanık akan 
sular daha sakin ve daha net bir görüntü kazanıyor…”239 Aslında 
kriz bizim de ötemizde, bizden uzak ve Batı’da var. Fakat bizim 
krizimiz aynı zamanda bir medeniyet krizidir. Bir milletin kendi 
değerlerinden ve şiirinden uzaklaştırılması olayıdır. Akif İnan, 
şiir-medeniyet ilişkisi üzerinde bunun için durur. Haklıdır da. 
Şiirin içselliğinden uzak oluşu, pozitivizmin etkisine girişi, yap-
ma şiirin devreye girmesi bir tıkanıklık sürecidir. Kendi değer-
lerinden de uzaklaşıştır. Yerlilik kavramı burada daha çok önem 
kazanır.

“Cumhuriyet dönemi Türk şiiri Necip Fazıl ile adeta kendini bu-
lur. Yaşanan kriz, şiirin sesini yitirmesi, kıvamını bulamaması 
başlıca sorun. Bence Üstad’ın şairliği, Cumhuriyet dönemi şii-
rinin en ilginç aşamasını ifade eder. Üstad’ın şiirine, Cumhuri-
yet şiirinin babası gözüyle bakagelmişimdir. Etkileri günümüze 
kadar gelen bir şiir yaşamının izlerini sürecek olursak, bu izlerin 
Üstad’a kadar gittiğini görürüz. Gerçi, Üstad’ın şair olarak zuhur 
ettiği yıllarda, kendisiyle yaşdaş, göz ardı etmememiz gereken 
bazı sanatçılar da var. Onlara da, Üstad’la birlikte Cumhuriyet 
devri Türk şiirinin temellerine katkıları olan sanatçılar gözüyle 
bakılmalı. Bunlar sırasıyla Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Mu-
hip Dranas, Ahmet Kutsi Tecer ve Nâzım Hikmet’tir.240 Şairlerin 

238  Age, s. 152
239  Age, s. 31.
240  Age, s. 49.
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kimi ne kadar etkilediği ya da nasıl bir yönelim üzere olduğunu 
gösterir. Bu, bir anlamda Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin ko-
num ve durumunu belirler. Hangi şairin etkisi nedir, yönelimi 
nasıldır, bunları irdeler. “Nazım Hikmet, edebiyatımızı estetik 
yönden değil tamamen ideolojik yönden çok derin bir şekilde 
etkilemiştir. Bu elbette Üstat’ı taklit şeklinde gelişmedi. Her ge-
len kuşak kendi birikim ve eklemeleriyle geldi.”241 “Nâzım, Türk 
şiirine, yabancısı olduğumuz değişik öz ve sesler getirdi. Kuşku-
suz Türk şiirini belli ölçüde etkileyen biri oldu. Fakat Nâzım’ın 
bugüne kadarki şiir kesitindeki etkinliği, şiir estetiği yönünden 
değil, daha çok ideolojik öz bakımındandır.”242 Nâzım Hikmet 
şiirinin özelliklerini ele alırken onun ideolojik bir sapmanın ön-
cüsü olduğunu düşünüyor ki bu doğru bir yaklaşım. Bu değer-
lendirmeyi yaptıktan sonra tekrar Necip Fazıl’ın şiirine dönüyor: 
“Şiirimizi, derinden ve köklü olarak etkileyen isim şüphesiz Ne-
cip Fazıl’dır. Onunla birlikte şiirimize; ruh ve ötesi, korku, hafa-
kan, şuuraltı, iç burkuntuları, kaygılar, büyük ve kişisel sancılar 
getirdi. Daha sonraki dönemlerde gördüğümüz şiir, Üstad’ın 
temellerini attığı şiirin geliştirilmesi, çizgisinin izlenmesi sonu-
cudur. Mesela ‘İkinci Yeni’, bence, en büyük dayanağını Necip 
Fazıl’da bulmuştur. İkinci Yeni’deki sürreal muhteva, şuur altı 
sayıklamaları Necip Fazıl’a dayanır. Yani, Necip Fazıl, ruhçu bir 
şiirin babasıydı. Fakat getirdiği tahkiye şiir disiplini ve kurcala-
dığı yeni imajlar âlemi, kendisini yalnız ruhçu sanatçıların değil, 
materyalist anlayışa bağlı sanatçıların da öncüsü yapmıştır.”243 
“Necip Fazıl’la başlayan mistik, şuur altı ve imajist şiir, bunalım 
şiiri, İkinci Yeni’yle âdeta yeni bir açılım kazandı. Bunlar şiiri 
adeta hayalin ve şuuraltının son noktalarına taşıyorlardı; değişik 
imajlarla donatıyorlardı. Bunların da eski şiire karşı red duygusu 

241  Age, s. 152.
242  Age, s. 49.
243  Age, s. 49-50.
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hâkimdi, Sezai [Karakoç] hariç.”244 Günümüz şiir damarları çe-
kişmesinde ideolojik sol veya daha açık bir ifade ile Batıcı düşün-
cenin Necip Fazıl şiirine yaklaşımı aynı açıdandır. Yani ideolojik 
bakış ile şiiri tartmaya bakıyorlar. Böyle olunca şiirin asıl değeri 
yerine siyasal konum ve tutum öncelenir. Cumhuriyet sonrası sol 
düşünce şairlerinin ya da bu değerlendirmelerde bulunanların 
tutumu Kemalizm’e tutsak olup olmadığı, onun yörüngesinde 
bulunup bulunmadığı tartısına konulur. Şiir değeri, psikolojisi, 
duygusu hiç de önemsenmez. Medeniyet değerlerimize yaslanan 
şiir büyük bir çıkış yakaladı. Akif İnan da bu çabanın içinde yer 
alan önemli şairlerden. Tabiî Necip Fazıl şiiri üzerinde bu anlam-
da önemle durur. Bu aynı zamanda kendisinin sahip bulunduğu 
şiir damarıdır. İdeolojik şiirin götürüleri olduğu gibi getirileri de 
var, bunun da üzerinde duruyor. “İdeolojik muhteva, belki şiirini 
tahkim eden, şiirine yeni ve değişik alanlar da getiren bir imkân 
oluşturmuştur.”245 Saptamasında bulunuyor. Elbette bu şiirin se-
sine, ruhuna ve hatta yapısına bile etki etmiştir. Fakat bu şiirin 
asıl özünü oluşturmamıştır.

Akif İnan, Tanzimat sonrası ve özellikle Cumhuriyet dönemi şa-
irleriyle ilgili tek tek saptama ve değerlendirmelerde bulunuyor. 
Onların konumlarını da belirliyor. Bu, bizim kültür, sanat ve dü-
şüncemiz için olumsuz bir kırılmadır. Sonuçları da öyle ya da 
böyle ortadadır. 

244  Age, s. 150.
245  Age, s. 50.
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Mehmed Âkif

“Mehmet Âkif ’in bütün amacı İslâm, İslâm çerçevesinde şiir 
üretmek. ‘Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı / İslâm’ı 
uyandırmak için haykıracaktım’ diyor. Şiir yazmak için bir tek 
şiir yazmamış. Akif Safahat’taki şiirlerinin tümünü 30 yaşından 
sonra yazmıştır. Ondan önceki şiirlerinin hiçbirini Safahat’a 
almamıştır. (…) Akif ’e, ben pek de ideoloji şairi gözüyle bak-
mam. Bir İslâm şairidir. Bakın belki paradoks gibi gelecek ama 
Necip Fazıl’a bir ideoloji şairi gözüyle bakmam mümkündür.”246 
“Akif ’in şiirinin günümüz şiiri üzerinde yönlendirici bir etkisi 
yoktur. Aynı şeyi bir ölçüde Yahya Kemal için de söylememiz 
mümkündür.”247 “İslâm ilk defa Mehmet Akif ’le birlikte şuurlu 
olarak şiire mesnet edinilmiştir. Başka bir ifadeyle, İslâm’ın iç-
timai bir düzen olarak savunulması şiirimizde ilk defa Akif ’le 
başlar.” (…) Akif, manevi rahatsızlıkların en uç noktalara ulaştığı 
devlet düzenininse temelinden sarsıldığı bir dönemde gözlerini 
açıyordu. Tanzimat’la başlayan Batılılaşma reçeteleri, hasta dev-
letin bünyesini hızla harabiyete götürmüştü.”248 Mehmet Âkif 
elbette bu düzlemde önemli bir yer ve konuma sahiptir. İslâm 
çerçevesinde şiir üretmesi bile bir başına yeterlidir yerlilik adına.

Yahya Kemal

“Onun için ‘millî şair’ denmeye başladı. Ne demek millî şair? 
Yani Türk milletinin şairi. Millî şair denince akla Gökalpler, Yur-
dakullar filan gelir. Ben onlardan daha çok daha tutarlı, mazbut 
bir millî şair gözüyle görüyorum. Yahya Kemal Türk’ü eksen al-
mış ama dini de asla ihraç etmemiştir. Türk’ün İslâm’dan sonraki 
hayatını önemsemiş, yani Türk milletinin İslâm’ı kuşandıktan 

246  Age, s. 51.
247  Age, s. 52.
248  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 185.
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sonraki döneminin en belirgin şairi olmuştur Yahya Kemal. Bu 
yüzden onun milliliği yalnız ırki bir muhteva belirtmiyor, İslâm 
da mevcut. Ama onda, Akif gibi İslâm’a tam anlamıyla teslim ol-
muşluğu bulamazsınız. Suçlama manasına gelmesin ama bu ya-
nıyla, Yahya Kemal’e laik şair de diyebiliriz.”249 Akif İnan millîliği 
kavmiyet ile özdeş olarak görür. Dolayısıyla Yahya Kemal’in bu 
kategoride yer almaması gerektiğini düşünür. Bu medeniyetin 
önemli bir şairi olarak değerlendirir. Tabiî Yahya Kemal ile Meh-
med Âkif aynı düzlemde ele alınamazlar.

Necip Fazıl

Bu hem sanatı hem düşüncesi, konumu itibariyle M. Akif İnan’ın 
hayatında Üstad Necip Fazıl’ın özel bir yeri var. Akif İnan’ın şiiri 
Necip Fazıl şiirine yabancı değildir. Hatta Necip Fazıl yeni şiir 
tarzına tepkilidir. Ama Akif İnan şiiri konusunda bakışı olum-
ludur. Bunu her iki şair için de söyleyebiliyoruz. Dil olarak da 
ortak yanları olmasına karşın Akif İnan yeni dile daha yakındır.

Akif İnan, Necip Fazıl şiirini iyi bilenlerden. Bu yüzdendir ki 
onun şiiri üzerinde özellikle ve ayrıca ayrıntılı durur: “Necip 
Fazıl’ın şiirindeki İslâm ideoloji ağırlıklıdır. ‘Sakarya Türküsü’ 
bunun en karakteristik örneğidir. Bir ihtilal şiiridir o. Üstad bir 
ideolojik kavgayı sürdürdü. Bu hepimizin gönlünde taht kurma-
sına vesile olan yanıdır. İslâm’ı bir entelektüel kesime mâl etme-
nin soylu kavgasını verdi. Bu anlayışa bağlı bir gençliğin yetiş-
mesi için bir ömür boyu kalem oynattı, kelam sarfetti ve çileler 
çekti. Üstad’ın bu belirgin yanına bakarak, bütün şiirlerini bu 
ideolojik kavganın bir aynası olarak görme durumunda olma-
yalım. (…) “Türk şiiri değişik bir mecraya girdi. O mecra, Necip 
Fazıl’ın temellerini atmış olduğu mecradır. Bu, tümüyle Üstad’a 

249  Age, s. 51.
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mal edilemez. Dünyanın şiir akışı da bu yöndeydi. (…) İnancı-
nın kavgasını yüklendikten sonra, şiirine yeni sesler getirdi. Bu-
nun en büyük örneğini Çile’de görüyoruz.”250 “Türk edebiyatı Ne-
cip Fazıl ile bir tıkanmayı aşmıştır. Özel imajist anlatım geleneği 
Necip Fazıl’ın şiiri ile başlamıştır. Yakalamış olduğu yeni yönel-
meler Üstad ile gelmiştir. Necip Fazıl, Türk şiirinde herkesin üze-
rinde örgülemede büyük etkisi olan bir sanatçıdır.”251 Türk şiiri-
nin içine girmiş bulunduğu çıkmazın elbette nedenleri var. Akif 
İnan Necip Fazıl’ı Türk şiirinin Tanzimat sonrasında bir dönümü 
olarak görür. İslâm’ın önemli savunucusu ve dava şairi olarak da 
temayüz eder. “Aslında, gerek kendi edebiyatımızda ve gerek-
se Tanzimat’tan beridir gölgesini üstümüzden eksiltmediğimiz 
Batı edebiyatında, eşleri ve özdeşleri bulunmayan bir sesti Necip 
Fazıl.”252 Dönemin şiirini temsil ediyor gibi görünen, ortamı gü-
rültüye boğan sıradan seslerin, şiir adına bir şey yapmadıkları 
gibi bir tıkanmaya da neden oldukları gerçeği görülmezlikten ge-
liniyor. Onların etrafında oluşan ve dönen bir dünya ortama ege-
mendi. Tevfik Fikret sonrası durum bir yanıyla Abdullah Cevdet 
ve sonrası Batıcı düşüncenin keskin hali ortada. Diğer yandan 
Türkçü, milliyetçi akımın hece merkezli sıradanlığında yeni bir 
şey getirmediği, şiir adına bir tıkanıklığa neden olduğu da bir 
gerçek. Bunlar başlıca sorunlardı şiir adına. Ahmet Hâşim’in 
yeni sesi, Yahya Kemal’in geçmiş şiire bağlılığı ama bir aşkınlığa 
gidememesi, yenileyememesi gerçeği de ortada. Gene de bunlar 
has şiir adına sessiz ve derinden bir şiir akımının var olduğunu 
gösteriyordu. Necip Fazıl hece ile yazıyor olmasına rağmen yeni-
leyici çıkışı burada daha bir önem kazanıyor.

“Necip Fazıl da değişik bir şiir ördü. Onu, Cumhuriyet dönemi 
şiirimizin mimarlarından sayma geleneği boşuna değildir.

250  Age, s. 52.
251  Age, s. 100.
252  Age, s. 181.
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Orhan Veli ve arkadaşlarının geliştirdiği Garip şiiri hareketi, 
küçük realitelerin resmini çizerken, Necip Fazıl’ın entelektüelce 
yakalayışlarının değişik bir ifadesini veriyordu.

İkinci Yeni ise, sarsıntı geçiren, değer yargıları tepetaklak olmuş 
insanın psikolojik hallerini; onun şuuraltı sayıklamalarını somut 
imgelere yansıtırken yine Necip Fazıl’ın açtığı yolu geliştiriyordu. 
(…) Necip Fazıl’ın belli başlı temleri insan, tedirginlik, soyut-
lama, ruh bunalımının zıplayışları, arayışları, 1960 sonrasının 
şiirini de besleyen damar bu olmuştur. Yalnızlık, güvensizlik, 
bilinçaltı patlamalarını yankılatan sanatçılarımızın hepsi, Necip 
Fazıl’a paralel giden bir sanatın gelişkin uçlarıdır.”253 Canlı ve 
yeni imajlar Necip Fazıl ile şiirde kendine yer buldu.

Necip Fazıl’ın şiir ve düşüncesi birbiriyle at başı gider. Bu an-
lamda salt şiirine bakmaz, düşüncesine de yoğunlaşır: “İdeoloc-
ya Örgüsü’ne bakınız: İslâm’ın ‘nizam’ olarak vaz’ına tedvinine 
yönelik bir tefekkür çalışmasıdır. Ama bildiğimiz Şair Necip 
Fazıl’ın kaleminden çıkmıştır.”254 Bir şairin kaleminden çıkan 
bir düşünce eserinin de şiirsel bir tat bıraktığı. Bunun ötesinde 
şairin hayal zenginliğinin esere katılışına da göndermede bulu-
nuyor Akif İnan. Necip Fazıl’ın onlardaki karşılığı, ilişkileri sanat 
ve düşünce bağlamındaki tutumlarını da Akif İnan’dan öğreni-
yoruz. Bu yakın ilişkinin etkilerini ve yansımalarını da. “Üstad 
defalarca telefon etmiş ve aynen şunları söylemiştir: ‘Yarın ge-
liyorum. En yakınlarımızı topla. Has odamızın esrarını konuşa-
cağız.’ Ben de, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, rahmetli Cahit 
Zarifoğlu gibi arkadaşları toplamışımdır. (…) Üstad yukarıda 
konuştuğumuzu söylediğim şeylere, ‘has odamızın esrarı’ derdi. 
Ben bu konuşmalarımızda ‘Ben, odama geçmek için kanalizas-

253  Age, s. 182.
254  Age, s. 53.
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yon temizliyorum. Benim esas söyleyeceklerim bunlardır. Ben 
bunların adamıyım.”255 “Üstad Necip Fazıl, bizim kuşağın her 
alandaki babasıdır, fikirde, sanatta, politikada. Bütün birikimi-
mizi biz Üstad’la devşirdik. Bu yalnız bizim kuşak için değil, 
Türkiye’de bizimle aynı dünya görüşünü bölüşen, her seviyede 
her insanın itiraf etmesi gereken bir gerçektir.”256 Necip Fazıl Akif 
İnan’ın da temsil ettiği dünya ve çevre için sadece bir şair değil-
dir. Bir düşünce, fikir ve çile insanı olarak da yeni bir çıkış ger-
çekleştiriyor. Bu bir çok yönüyle bir şok hareketidir, bir kendine 
getirmedir ve yeni bir sestir. Etkileri de zaman içinde kendisini 
fazlasıyla göstermişti.

“Bıkkınlıkları, hüzünleri kişisel ve artistiktir. Cumhuriyetle, dev-
rimlerle ilişkisine ret ve ne de tasdik belirtir.”257 Necip Fazıl’da 
milletimiz kendi sesinin yankısını bulur. Bunun içindir ki diğer 
şairlerden farklı olarak kendine ait çok iyi bir yer edinir.

Ahmet Muhip Dranas

“Dranas zaman zaman bıkkınlığa düşmekle birlikte hiç vaz geç-
medi tabiattan, insandan, sevmekten. Hele hele bunalıma hiç 
düşmedi.”258

İslâm düşüncesi merkezinde yer alanları da şöyle tanımlar:

“Sezai Karakoç: Yüzyılımızın sanat ve fikir abidesidir.

Nuri Pakdil: Nev’i şahsına münhasır bir deha.

Cahit Zarifoğlu: Üstad, Cahit’e ‘Artist’ derdi. Sanatçı anlamında.

255  Age, s. 54.
256  Age, s. 83.
257  Age, s. 94.
258  Age, s. 94.



17
5

Bi
r M

ed
en

iye
t Ş

air
i

M
.A

K
İF

 İN
A

N

İtiraf edeyim ki bizim kuşağın içinde en şair olanıdır. Rahmetli 
Cahit yalnızca şiirle yetinmedi. Fikri alanda, roman, hikâye, ço-
cuk edebiyatında ölümsüz eserler verdi. Kısa yaşamına çok soylu 
muhteva giydirdi. Ölümsüz eserler yazdı. Bizim grubumuzun ön 
lokomotiflerinden biriydi.”259

“Gözükara davranış bakımından da en cesaretlimiz. ‘İnce eğirip 
sık dokuma’yı, tasarılarına, eylemlerine ayak bağı yapmayan, 
içinin volkanlarına, çağlayanlarına, zelzelelerine şiirinin ipini 
bağlamış olmasına rağmen; sosyal ilişkilerini engebesiz, düz, 
problemsiz, sevimli, vazıh ve aydınlık bir satıh üstünde kaydır-
ma yeteneğini doğuştan taşıyan bir becerikli adam. Yaşından çok 
daha genç bir fiziki çerçeveye bürülü olan bir genç adam.

Ruhî bekâretini, hiçbir ters ortamın izale etmeye güç yetirmeye-
ceği bir güzel nefs, bir güzel insan.

İns ve Yedi Güzel Adam kitaplarının yazarı.

(…)

Kelimelere değişik yükler taşıyan; yeni, çarpıcı ve mutlaka beğe-
nilen anlamlar bindiren usta yazıcımız. Sürekli olarak kalbinde, 
ince fikirler çiftleşen, el değememiş imajlar kuzulayan bir şair 
yazarımız.”260 Arkadaş grubu içinde Cahit Zarifoğlu’nun özel bir 
yeri vardır. Cahit Zarifoğlu’nun ayrıcalığı her yanıyla yansır. Akif 
İnan onun bu yönünü arkadaşlıkları bağlamında geniş bir şekil-
de anlatır.

Akif İnan Sezai Karakoç ilişkisi doğrudan hemen hemen yok 
gibidir, olsa bile çok azdır. Bunu Üstat Sezai Karakoç’un bir 
Ankara’ya gidişinde, Hilal mecmuasında Akif İnan’ın yanına 

259  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 84.
260  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 75-76.
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varışını Akif İnan’ın anlattığı bir anısından anlıyoruz. İlişkileri 
sadece eser ve düşünce düzlemindedir. Zaman zaman görüş-
müş olsalar bile bu çok sınırlıdır, var mıdır, bunu bilmiyoruz. 
Arşivimizde bulunan Üstat Sezai Karakoç’un Akif İnan’a yazdığı, 
Erdem Bayazıt şiiri ile ilgili bir değerlendirmede bulunduğunu 
sadece belirtelim. Bu mektupta onların şiiri için önemli bir ipu-
cu. Bir yol göstericidir Sezai Karakoç. Sanırım bu titizlik ya da 
özen Akif İnan sanat anlayışı ve bakışı ile de örtüşüyor. Sezai 
Karakoç’um İslâm medeniyet düşüncesi ile Akif İnan’ın bakışı da 
birebir örtüşüyor. Aralarındaki fark sadece şiir sanatındaki tarz 
ve biçimdir. Sezai Karakoç çok geniş açılıdır.  Şiirinin tarzı da 
buna müsaittir. Kendisini sınırlamamıştır. Akif İnan’ın hece ve 
beyit düzleminde kendini sınırlaması kendisini çoğaltmayı belki 
de geniş açılımlı olmasını engellemiştir.

Cahit Zarifoğlu: “Herhangi bir edebiyat ekolüne sahip değil. 
Onun şiiriyle Alman şairi Rilke ile bağlantı kuranlar vardır. Ama 
biz küçüklük arkadaşları biliyoruz ki Rilke’yi tanıması şiirini 
kurmasından sonradır. Cahit’in şiirini ayrıca İkinci Yeni şiiriy-
le ilintili görenler İkinci Yeni etkisiyle izah etmeye çalışanlar 
da var. Fakat biz yine biliyoruz ki Cahit’in şiirinin çatısı İkinci 
Yeni’ye de takaddüm eder. (…) Nasıl bir şiir dünyası kurayım 
diye bir plan yaptığını da sanmıyorum. O serazat bir anlayışa 
sahip. Cahit’te şu yok desek ciddi bir gözlemci çıkıp aksini ispat-
layabilir. Cahit’in İslâmcı bir edebiyat kurma iddiası da yoktu. 
Ancak onun mü’min kişiliği, fıtratının içinde meknuz olan fitrî 
sesi eserlerinin İslâmî edebiyat içinde yer almasını sağladı. (…) 
1976’da fildişi kulesinden çıkıp toplumsal bir kavgaya girdi. Bu 
tarihten sonra sanat hususiyetinin inceliği dünya Müslümanla-
rıyla köprüler kuruyordu.
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Cahit tabiattaki renklerden kalkıyor idiyse de sanatında reeli 
‘sürreel’le yansıtıyor, yankılanıyordu. (…) Şiirleri bitmemiş şiir-
ler gibidir. Söyleyeceklerini adeta tamamlamamıştır. Klasik ede-
biyatımızdaki teşbih, onda oldukça fazladır. Bazen bir mısrada 
birden çok teşbih kullanır.”261 Kendi şiir tarzı ile onun şiir tarzı 
arasındaki farkı imler bir bakıma. Cahit Zarifoğlu’nun şiirini 
kurgulamadan yazdığının altını çizer.

Ve Bu Bölümün Sonucu Olarak

“Diyordum ki: Bizim eski edebiyatımız -ki onu Halk ve Divan 
edebiyatı diye iki ayrı dünya saymamak lâzım- taşıdığı öz ba-
kımından günümüzün şiirine de kaynaklık edebilecek yığınla 
çağdaş deyişleriyle doludur. O kaynaktan ilhamla günümüzde 
de gayet güçlü ve modern bir şiir çatısı kurulabilir ve böylece 
şiir serüvenimiz kendi öz kökü üzerinde sürekli olarak dal bu-
dak salan ağaç gibi gelecek zamanlara uzanabilir. Benim bu konu 
çerçevesinde yazdığım uzun yazılar ve böylece başlamış bulunan 
bu tartışmalar, bir süre sonra şiirimiz üzerinde de etkisini göster-
di. ‘Divan şiirinden yararlanan’ şiirler yazılmaya başlandı. Attila 
İlhan gazeller yazıyordu. Turgut Uyar Divançe’sinde yer alacak 
şiirlerini yayımlamaktaydı. Behçet Necatigil Encam şiirleriyle 
ilgi topluyordu. Fakat ben bunları ve bunlara benzer biçimde 
yazılmakta olan şiirleri, ‘Divan şiirinden yararlanma’ anlayışına 
pek uygun bulmuyordum. Çoğu öykünme ve özenti kokuyordu 
bu şiirlerin. Divan şiirimizin dayandığı uygarlık dünyasını gereği 
gibi tanımadan, dahası benimsemeden yazılmış olan şiirleri, be-
nim iddiamın ürünleri olamıyordu. Şöyle yaptım ben de: Kendi 
iddiamın şiirlerin kendim yazdım. Edebiyat dergisinde yayınla-

261  Age, s. 202-203.
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nıp da, sonradan Hicret adlı kitabımda yer alan şiirlerimin mace-
rası budur. Bazı değişiklik ve gelişmelerle ve geliştirmelerle hâlâ 
aynı kafadayım.”262

Edebiyatımızı dünya edebiyatı içinde nasıl bir yere oturtmak 
gerekiyor, durumu nedir, bu soruya şu karşılığı verir. Edebiyat 
ortamında bir gerileme var ne yazık ki. Bu, onların yazı haya-
tına başladığı ilk yıllar ile sonraki yıllar arasında da belirgindir. 
“1969-1970 yıllarında bu konu gündeme geldi. 1957’lerden son-
raki İkinci Yeni hareketiyle Divan şiiri arasında bazı uygunluk-
lar bulundu, imajist olma, ilginç hayal unsurlarıyla örülü olma 
noktasında. Böyle düşünenlerin arasında ben de vardım. Attila 
İlhan, Turgut Uyar, Edip Cansever, Behçet Necatigil bu anlayışa 
uygun şiirler yazdılar. Ben de o dönemde kendi yaklaşımımı ifa-
de eden şiirler, Divan şiirini savunur nitelikte yazılar yazıyordum. 
O dönem şiirlerini özenti olarak yorumluyordum. Çünkü Divan 
şiiri temelde İslâm uygarlığının ürünüdür; oysa İslâm uygarlı-
ğına yabancı, aykırı, hatta düşman kişilerin Divan şiirinin özü-
nü tanıması ve öze uygun şiirler yazması zaten imkânsızdır.”263 
Divan şiirinin temellerini burada açık bir dile ile ifade ediyor. 
Dolayısıyla “İslâm uygarlığının bir ürünü” olarak tanımlaması ve 
günümüz şiirinin içinde bulunduğu durumu da tanımlamış ve 
anlatmış oluyor.

“Bakın Hicret kitabı basıldığı yıl, on yedi yıl önce, beş bin basıl-
mıştı. Bunca yıl benim şiirle uğraştığımı daha fazla insan duydu. 
Türkiye’nin nüfusu iki misli arttı. Eğer Türkiye’de şiire, edebiya-
ta ilgi gösterme oranı hiç değişmemiş olsaydı bugün en azından 
Tenha Sözler kitabının on bin basması gerekirdi. Ama basan ya-
yınevi iki bin bastı. Hayrete düştüm. Hoş, baskı tükendi. Yeni 
baskısı birkaç hafta sonra yapılacak. Ama bu şiire ilgi ile orantılı 

262  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 60-61.
263  Age, s. 93.
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değil.”264 “Şiirin okuyucusu çok asgari bir rakamda ise bunun bir 
tek sebebi vardır, bu da toplumu eğiten ve etkileyen kurumların 
şiiri ihraç etmiş olmalarıdır. Bu devlet politikası ile izah edile-
bilecek bir husustur.”265 Günümüz Türkiye’sinin içine düştüğü 
durumu göstermesi bakımından önemli bir vurgudur bu. Bunlar 
yabancılaşmanın getirdiği en önemli sorundur denilebilir.

Birlikte olduğu arkadaş grubunun, son yıllarda sanat ve şiir or-
tamını değerlendirirken koşulların değişmişliğine, özellikle gü-
nümüzde de tartışılan ve konuşulan Yedi Güzel Adam sorusuna 
verdiği ilginç bir cevabı var: “Yedi Güzel Adam’dan kastınız bi-
zim Edebiyat ve Mavera kadrosu ise, o kadro hiçbir zaman bir-
birine olan bağlılığını tavsatmamıştır. Yerlerimiz farklı da olsa 
ruhi, kalbi, ideolojik işbirliğimiz aynı hareketi korumaktadır. 
Eğer siz bu arkadaşlar yeni baştan bir dergi çerçevesinde toplan-
sınlar diyorsanız, bugün için şartlar biraz uzaktır. Bunu zaman 
zaman da gündemimize getirmiyor değiliz. Fakat bugün için bu 
güzel bir temennidir. Erdem Bayazıt’ın geçenlerde bir gazeteye 
vermiş olduğu ifade oldukça ilginç: ‘Biz o kümelenişlerde (Ede-
biyat ve Mavera dergilerinde) adeta bir sera ziraatı yapıyorduk. 
Fakat şimdi tarla ziraatına yöneldik.

Bu açıklama bana ilginç geldi.”266 Akif İnan kendi şiiri ve sanatı-
nın dönüşümünü sıklıkla vurgular: “70’ten sonraki şiirlerim yeni 
anlayışımın ürünleridir.”267

Burada vardığımız sonuç Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mave-
ra dergileriyle önemli bir eşiğin atlanmış olduğu ve yerli edebiya-
tın temellerinin atıldığı yeni sanatın ve şiirinin bunun üzerinde 
geliştiği ve gelişeceğini gösterir.

264  Age, s. 83.
265  Age, s. 101.
266  Age, s. 86.
267  Age, s. 99.
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Kaçış Şiiri

Akif İnan’ın şiirleri bir bütün olarak ele alındığında kendine 
özgü bir ses ve söyleyişle karşımıza çıkıyor. İçten bir ses du-

yumsanıyor. Bu, Akif İnan’ı da tanımlayan bir sestir. Bazan tok ve 
gürleyen, bazan kaçan, bazan da çekingen bir ses. Bu, büyük şiir 
medeniyetinin varlığından kaynaklanıyor. Gözlerini geleneksel 
şiirle açtığından, büyük şiirin ustaları ve onların yapısı karşısın-
da buluyor kendini. Şiir örgüsü de bu yapıdan doğuyor.

Modern şiirle buluşması onun çekingenliğini üzerinden atmıyor 
ama yeni bir şiir gerçekleştiriyor.

Şiiri beyit üzerine, imgeler de beyitlerle sınırlı kaldığından, bir 
düşünce ve imaj yoğunluğu yaşanıyor. Çünkü her beyit bir şiir 
özelliğindedir. İmgeleri şiirin bir beytinde eriyor ve onunla da 
tamamlanıyor.

Çok şiir yazmamış görünen şair, beyit sayısınca şiir yazmıştır 
aslında. Akif İnan’ın çok şiir yazmadığı düşüncesi de doğru de-
ğildir. Hacim bakımından az, şiir ve imgeleri bakımından zengin 
bir şiire sahiptir.
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Akif İnan’ın şiir süreği/izleği geleneksel şiirle bağlantılıdır. Bu, 
belli bir isimden çok, bir bütün olarak bakıldığında birbirine ya-
kın isimlerden ama has şairlerden oluşuyor. Divan şiir geleneğini 
çok iyi hazmeden/hıfzeden şairin doğuracağı şiir bu büyük ge-
lenekten oluştuğundan Rasim Özdenören’in ifadesiyle mahcup 
şiirler, benim saptamam ile de “Kaçış Şiirleri”dir.

Şiir hâfızı olmak, bilinen bir yol. Bu, kimi şairler/adaylar için 
tehlikeli olabiliyor. Çünkü kendi şiirini, sanatını oluşturmada 
engel teşkil edebiliyor. Şiir bilgi ve birikimi bakımından da bir 
kazanımdır. Şair, sanatçı, kendi sesini bulmada hep hıfzettiği, 
hazmettiği şiirin engelleyiciliği ile karşılaşabilir. Büyük şairler, 
şiirleriyle var oldukları dönemlerde, şiir ortamını etkiliyorlar. 
1920-1935 arası dönemde Necip Fazıl etkisi belirgindir. 1930’lu 
yıllarda çıkan Oluş dergisi incelendiğinde genç şairlerin şiirle-
rinde Necip Fazıl sesi vardır. Dönemin şairlerinin şiir sesinde 
bu çok açık olarak duyumsanır. Sonraları Sezai Karakoç etkisi 
ağırlık kazanıyor. Cahit Zarifoğlu ve Ebubekir Eroğlu şiir ve der-
gileriyle bu etkiyi daha da belirginleştirdiler. Her dönemin güçlü 
şairleri, kuşak kuşak kendilerini gösteriyorlar. Dairenin genişliği 
şairin gücü ve etkisine bağlıdır. Bu, diğer kesimler için de geçer-
lidir. Şairler kendi seslerini bulana kadar bu böyle sürüp gidiyor.

Akif İnan’ın birçok şairin bütün şiirlerini ezberlediğini yeni öğre-
niyoruz. Rasim Özdenören, Akif İnan’ın Ahmed Hâşim’in bütün 
şiirlerini bir çırpıda ezbere okuduğunu belirtiyor. Bir başka tanık 
Sami Önal ise Necip Fazıl’ın, hatta bazı nesirlerini de ezberle-
diğini söyledi bize. Bir başkası, son dönem Divan şairlerinden 
bir hanım şairin bütün şiirlerini de ezberlediğini belirtti. Bun-
lar bizim öğrenebildiklerimiz. Yahya Kemal şiirini de sevdiği ve 
önemsediği biliniyor. Yahya Kemal’in şiirlerini de ezberlediğini 
tahmin ediyoruz. Bundan anlaşılıyor ki geleneksel şiir çizgisin-
de sağlam bir düzlemde bulunuyor ve has şiirin peşindedir. Bu, 
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onu kendi şiirini oluşturmada kendine ait bir yol tutturduğunu 
ve sesini bulduğunu gösteriyor. Sözü edilen şairlerin bütünü tarz 
bakımından birbirinden ayrı duruyorlar. Ahmed Hâşim, Necip 
Fazıl, Muallim Nâci, Yahya Kemal gibi önemli şairler birbirinden 
tamamen ayrıdırlar. Bu şairlerin geleneksel şiirden beslenmele-
ri ve modern şiire açık duruşları gözden ırak tutulmamalı. Akif 
İnan şiiri de bu şairlere benzer nispeten.

Zaman zaman iç ses vurgularıyla Necip Fazıl duyumsanıyor. Çok 
dikkatle bakıldığında bu sezilebiliyor. Çünkü o, Büyük Doğu’dan 
şiir emmiştir. 

“Anamı sorarsan Büyük Doğu’dur” diyor. Ahmed Hâşim’den ta-
şıdığı renkler şiirine sinmiştir ve hiç de kendini belli etmiyor. O, 
Ahmed Hâşim gibi renklerin dansında değildir. Renklerini oluş-
turan nesnelerin kendisini şiirine taşıyor. Ondan sonrasını oku-
run hayaline bırakıyor. Şiirde “bahar elleri”, “kar elleri”, “bayrağa 
dönüşen alın”, “nar elleri”, “ormanlar, nehirler, güller nerdeydi”, 
“papatya dişler” gibi. Bu imgeler çoğaltılabilir.

Şiirinin önemli unsurlarından biri de vurgularıdır. Bu vurgular 
onun belleğinde, taşıdığı, düşündüğü önemli imgeleri munis bir 
biçimde götürüyorken birden patlatıveriyor. Bu, onun çağın ya-
şanan olumsuzluklarına karşı savunma refleksinden ileri geliyor, 
şair yaşadığı çağın şiirini yazıyor ve bundan ötürü de bu çağa 
karşı şiir zırhına bürünüyor. 

Divan şiir geleneğini iyi bildiğinden Divan şiirine ait mazmun-
ları modern bir ifadeyle bize sunuyor. Özellikle ‘saç’ imgesi bir 
başka biçimde karşımıza çıkıyor. Onu bireysel olmaktan çıkara-
rak coğrafyasının doğasını yayıyor. “Hoyrat saçlarıma seslerin 
rüzgâr”, “Saçların çevremi kuşatmış gibi” dizelerinde olduğu gibi 
gelenekten besleniyor ve bugünün şiirini yazıyor.
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Şiiri, yapı ve görünüm bakımından geleneksel şiire yakın duru-
yorsa da bir ucu yeni şiire açıktır. Bu dönüşüm süreci yaşandı-
ğında, içinde bulunduğu modern şiir ortamının etkisinde olsa 
gerektir. Tabiî şiirinin sesi beyitlerde özgün duruyor. Serbest 
düşündüğü şiirlerde kendi sesinden biraz uzaklaşıyor. Zaten ser-
best şiiri çok denemiş bir şair değildir Akif İnan. Son zamanlarda 
yazdığı Tenha Sözler’de de bildiği şiir tarzını sürdürüyor. Ondan 
başkası da beklenmemelidir.

Beyit tarzında şiirler yazdığından şiirlerini sınırlıyor. Çoğaltmı-
yor. Şiirin kurgusu alanını daraltıyor. Bizzat tanık olduğum bir 
durum şuydu: Gençlerin şiir hoyratlığından hep yakınıyordu. 
Dosyalar dolusu şiirler getiren gençlere hayıflanıyordu. Bu, çok 
yazarak ve orijinal olanı ortaya koyamadan tükenilme endişesini 
taşımaktan ileri geliyordu. Bu, belki de kendisinin şiirle olan ün-
siyetinden ve tarzından kaynaklanıyor olabilir. O sadece kendi-
ne özgü bir şiir yazdığını düşünüyor. Bu tarzda yazdıkları ancak 
bir çoğaltım olarak görülmeli. Üç yüz beytini yazdığı, bin beyit 
olarak tasarladığı Yusuf ile Züleyha mesnevisi gönümüz söyleyişi 
ve işlenişiyle ilginç olabilirdi. Sezai Karakoç’un Leylâ ile Mecnun 
mesnevisi, öz bakımından gelecek izleğinde, fakat yapı bakımın-
dan bugünün şiiridir. Geleneğin şekille olan ilgisi bir yapı soru-
nudur. Sanat eserinde, geleneğin yapıdan çok ruh ile olan ilgisi 
önemlidir. Süleymaniye Cami’nin yanına benzer bir yapıyı şekil 
olarak kurmak bir şey ifade etmiyor. Onun taşıdığı ruh önemli-
dir. İçinde ibadet edilmeyen, ses ile ilgili akustik özellikler veril-
medikçe, yapının benzemesi bir anlam ifade etmiyor. Gelenek ve 
medeniyet, şair Akif İnan’ı bir Orta Doğu sorunu/imgesi, Büyük 
Doğu ve Yerli Edebiyat düşüncesine götürüyor.

Arkadaş grubu içinde başlı başına bir yoldur Akif İnan. Türkü-
sünü kendisine söylüyor. Kulağı ritmik bir ahengin peşindedir. 
Ses benzerlikleri bakımından Necip Fazıl’a yaklaşıyorsa da, o, şi-



18
4

Bi
r M

ed
en

iye
t Ş

air
i

M
.A

K
İF

 İN
A

N

irinde militandır. Sessizce taşıdığı imgeler volkan gibi patlıyor. O 
anda vurması gerektiği yere vuruyor.

Akif İnan imge şairidir. İmge ile beyit birbirini tamamlıyor ve ör-
tüşüyor. Aşırı imge yoğunluğu bazan şiirini zorluyor. Beyitlerde 
vezin olayı şiirin zaman zaman aksamasına neden oluyor. Usta 
bir şairin belki de en zorlandığı budur.

Şiirleri düşünce yüklüdür. Şiiri boyunca birkaç dize hariç bun-
lar hiç sırıtmıyor. Kendi izleğine uygun düşüyor. Onun şiiriyle 
birlikte Kudüs içimizde büyüdükçe büyüyor. Tıpkı başının bir 
ehram büyüklüğünde olduğu gibi.

Yerli edebiyat düşüncesinin boy verdiği bir dönemde, bir yan-
dan bu öze uygun eserler üretilirken, bir yandan bu kavramların 
oluşumu üzerinde tartışılıyor ve konuşuluyor. Akif İnan bununla 
yetinmiyor, kavramları şiirine taşıyor.

“Ve bir sofra gibi sersem önüne

Yerli düşüncenin ürünlerini”

   (Hicret, s. 33)

Bu yüzyılın kirliliklerinden, gevezeliklerinden, aşırılıklarından 
ve öfkesinden, vahşetten, kandan, ölüm kusan silâhlardan, soğuk 
beton yapılı kentlerden, vahşi kent insanlarından, acımasızlıklar-
dan ve zulümden kaçıyor. Bu kaçış onu kendi iç derinliklerine ve 
doğasına götürüyor. Yaşanmakta olan bütün olumsuzluklardan 
kendini sorumlu tutuyor. Her şeyden önce o bir insan, bir şair, 
bir eylem ve düşünce insanı. Yaşamı boyu, sanat, eylem ve dü-
şünceyi bir arada götürdü. Bu anlamda, şiir yazmakla yetinmedi. 
Sosyal faaliyetlerde bulundu. Çok genç yaşta henüz öğrenci iken 
Türk Ocağı başkanlığı, gerektiğinde sendika başkanlığı yaptı. Bu, 
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sözünü ettiğimiz olumsuzluklara karşı bir direniştir. Kendisini 
hesaba çekiyor ve yükümlü kılıyor.

“Ve ölüm konuğum olduğu zaman

Duyduğum vicdanın ayak sesidir”

   (Hicret, s. 41)

Şairin iç dünyası zengindir. Engin bir deniz, bir orman, bir dağ-
dır. Bunaldığı zamanlarda buralara kaçar.

Onun asıl sığınağı, kimsenin gitmek istemediği, sırrını çözemedi-
ği, adını bile duyduğunda ürperdiği, korktuğu bilinir bilinmezli-
ğiyle o meşhur imge ise ölümdür. Çoğu şiirinde vardığı yer orası-
dır. Bu dünyanın kirliliklerini ancak ve ancak ölüm paklar. Şiirinin 
ana gövdesini de bu oluşturur. Onun ölüme sığınışı umutsuzluk-
tan ileri gelmiyor. Ötede insanlar vicdanlarının yargısını kendileri 
yapıyorlar zaten. Kaçmak istediği, sığındığı ölüm saflığıdır.

Kişiliğiyle özdeş olan, şiir, edep ve estetiğin birlikteliğidir.

Şiirinde söylemek istediğini söylediği için fazlalık ve yineleme-
lerden uzak durur.

“Susarak anlattım bütün gizliyi

Sakladım duygumu ben konuşarak”

    (Hicret, s. 34)

Bazan şiirinde bu gibi düşüncelerini daha ileri götürüyor.

“En iyi anlatış artık susmaktır

Anladım bunu ben seni bilince”

   (Hicret, s. 35)

Yedi İklim Dergisi, Mart 2000, S. 120, s. 9-10.
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Medeniyet ile Şiir Arasında 
Bir Öncü: Akif İnan

Düşünce geleneğimizde derin sarsıntılı bir dönemdeki çıkış-
lar ancak öncülerle olur, öyle de oldu. Tanzimat sonrası, 

Cumhuriyet dönemi, düşüncesi ve edebiyatı, Batı düşüncesine 
kapıldığından beri, topraklarımıza abanan bir karabasanı atlat-
mak o kadar da zor olmadı. Bunun farkına varmak bile uzun bir 
zaman aldı. Üstat Necip Fazıl, bir öncü oldu. O dönemde ben-
zer düşünceye sahip birçok insan olmasına karşın kabuklarına 
çekildiler. Sustular. Ya da beklenmedik bir şekilde kendi kişilik-
lerini bir yana bırakarak yeni zamana ve sisteme ayak uydurdu-
lar. Susmak bunların en kolay yanı oldu. Bediüzzaman, düşünce 
temsili bakımından önemli bir konuma sahip olmasına karşın, 
hızla değişen toplumun diline ve yeni zamana söyleyecekleri dar 
bir alanda kaldı. Dar bir topluluğun dili ve sözcüsü oldu. Bir ba-
kıma da sanki kuşdili gibi bir dile sahipti. Bir topluluğun veya 
cemaatin dili olmak gibi bir sınırlama vardı. Üstat Sezai Karakoç 
bu yüzyıl insanının ruhunu kavrayan ve dönemin hemen bütün 
açılarını gören evrensel bir bakışla kendimize, uygarlığımıza ve 
insanımıza yöneldi. Bu bakış yeniydi ve kavrayış alanı da fark-
lıydı. Bir yanda tutucu bir çevre baskısı, içe kapanma ve dışa dö-
nük bakıştan uzaklaşma, bir yandan da yaşanan gerçekler içinde 
var olmanın bilinçli duruşu. Batı düşüncesi abandığı toprakla-
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rımızda insanları etki alanına almış, öykünme ruhu baskın hâle 
gelmiş, aydınlar kendilerini Batı ruhuna kaptırmıştı. Bu, giderek 
bir yabancılaşma getirdi. Üstat Sezai Karakoç, düşünceden ede-
biyata, sanata, şiire kendi medeniyetimizin ruhuna bağlı kalarak 
yeni bir dil ve bakış getirdi. Onun bu bakışı yeni bir başlangıç 
oldu. Ondan sonra yeni bir izlek oluştu. Üstat Sezai Karakoç’un 
başlangıç yaptığı bu süreçten sonra yeni bir kuşak oluştu. Bu yeni 
dönemde birçok genç belirdi. Bunlar hem Büyük Doğu, hem de 
Diriliş merkezli bir bakışla yeni hayata başladılar ve yola koyul-
dular.

M. Akif İnan, bu düşünce geleneğinde kendini bulmuş önemli 
bir yer ve konuma sahip. Akif İnan, daha çok Üstat Necip Fazıl 
izleğinde ve oraya bağlı. Hatta belli bir dönem bu bağlılık bir tut-
ku hâlinde. Kendisi de söyleşilerinde ve kimi metinlerinde bunu 
vurgular. Necip Fazıl üslup ve düşüncesine de büyük ölçüde bağlı 
kalır. Maraş’a geldikten sonra yeni arkadaş grubu içinde o kendi 
başına bir ada gibidir. Klâsik düşünceye sıkı bağlı. Cahit Zari-
foğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören 
grubu içinde olmasına karşın o gene de biraz ayrı durur. Zaman-
la onlarla olan yolculuğunda hızlı bir değişim yaşıyorsa da üslup 
ve tarz bakımından o kendi başınadır gene de. Ankara’da Nuri 
Pakdil ile buluşmalarından sonra yeni bir döneme doğru hızla 
evrilir. Fakat bu evriliş ve yenilenme yepyeni bir tarz ve bakışın 
oluşumunu sağlar. Örneğin şiirin sesinde klâsik ve söyleyişte ye-
nidir. Onun şiirinin rengi oldukça farklıdır. Bu, sadece şiiri ile 
sınırlı değildir. Bu yeni dönemde sadece şiir ile değil düşünce ile 
kendini ortaya koyma ve bir tavır içinde olma sürecidir. Bu yeni 
arkadaş grubu aralarında sanki görev bölümü yapmış gibidirler. 
Birbirini tamamlayan bütünlük.

Dil ve üslupta Akif İnan modern ile klâsik arasında durur. Bu 
duruş da ona özgü. Fakat yeni bir bakış da denebilir buna. Diğer 
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yandan klâsik düşüncenin ötelendiği yadsındığı bir dönemde, 
edebiyat ile medeniyet bağlamında yeni bir yorum getirir. Gerek 
şiirleri ve gerekse Edebiyat-Medeniyet üzerine olan yazıları bir-
birinin tamamlayıcısı. Bu modern klâsik şiirin özü asla bir değiş-
kenlik içinde değil. Modern zamanda Batı düşüncesinin abandı-
ğı bir dönemde, kendi düşüncesini kavramlar ile öne çıkarmak 
ve bunu bir vurguyla göstermek öyle kolay olmasa gerek. Bunun 
için bu çağın ve dönemin içinde yeni ve özgün kavramlar ile ses-
lenmek bir başlangıç ve yeni bir dönem olmalı. “Yerli Edebiyat” 
düşüncesi bir tez olur bu arkadaş gurubunca. Anti tez değil. Yani, 
Batı düşüncesinin bu kadar etkili olduğu bu zamanda yeni şeyler 
ortaya koymak bir başlangıçtır. Yeni bir çıkış ve var oluş, bilinçli 
bir yola koyuluş.

Akif İnan’ın Hicret şiir kitabı ile Edebiyat ve Medeniyet üzerine 
olan eserlerine, daha sonra Din ve Medeniyet, Tenha Sözler ki-
tapları eklendi sağlığında. Bu çalışmaları, görünürde hacimli ol-
masalar da içerikleriyle kapsamlı idiler. Gazetelerdeki deneme ve 
kimi diğer yazıları da bu düşünce ekseninde oluşuyorlardı. Belli 
bir tezi olan ve bakışından ödün vermeyen ve hatta arkadaşların-
dan da kimi zaman ayrılan bir yönü vardı. Bağımsız bir yönü. Bu 
yeni tarz şiire olan itirazını asla engellemedi. Düşüncesini mede-
niyetimiz ve Klâsik şiirin özünden bugüne taşırken yeni bir söy-
leyiş dili yakalaması, bunda da oldukça özgün olması onu farklı 
kılıyordu. Hayatında kendisiyle çelişen bir yanı yoktu. Sözü kala-
balığa boğmadan üretirken söylenecek çok şeyi olmasına karşın 
âdeta kendini tutan bir yanı vardı. Bu da onun mevcut duruma 
olan itirazının içten içe susuşuna neden.

Yeni dönemi algılarken veya kavrarken, kimi zaman bulunduğu 
itirafları bir mahcubiyet gibi görünse de onun içinde saklı duran 
öz hiçbir zaman değişmez. Bu özü yeni ifade edişte kendini sı-
nırladığı bir gerçek. Dahasını yapabilir miydi, elbette yapabilirdi. 
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Onun aşırı titizliği, ketumluğu kendini sıkar derecededir. Yeni 
zamana olan itirazları arasında, hayatı hoyratça savurma gibi gö-
rünen şiir ortamından da kaçıyordu belki.

Şiir ile hayatın bütünselliğinden özün derin anlamlar içermesi 
onu zorlayan nedenlerden de olabilir. Bana bulunduğu uyarılar-
da yoğunluğumu sanata ve düşünce eksenine kaydırma arzusu 
bir emir gibiydi. Çünkü siyasal savrulmalar ve kimi meşguli-
yetler insanı asıl yapacaklarından alıkoyar. Ne yazık ki kendisi 
de böylesi bir duruma yakalandı. Onun sendikacılığı, toplum 
önünde oluşu, örgütleyiciliği bir anlamda kendinden kaçış ola-
rak da görülmeli. Kaldı ki ben aynı zamanda aktif ticaret ile de 
ilgileniyordum. Onun kaygılarını haklı çıkaracak olan bu aşırı 
meşguliyetler beni asıl yapacaklarımdan alıkoyabilirdi. Tabiî ben 
bunu olumluya dönüştürmede büyük bir çaba gösterdim ve sanı-
yorum, bir tevazu olarak görülmese de yapabileceklerimi yapma 
gayreti içinde oldum. Tabiî Cahit Zarifoğlu ile Akif İnan’ın yön-
lendirmeleri benim üzerimde etkili oldu.

Akif İnan, kendinden kaçarken başka sığınaklara sığındı. Aslın-
da bu da kendine olan bir sığınmaydı. Açıkça ifade edilmese bile 
sendikal faaliyetlerin onun bütün zamanını nasıl kuşattığı ve asıl 
yapacaklarından nasıl alıkoyduğu ortada. Bunu, kendisi de itiraf 
ediyor. 

Bir diğer kaçış belki iç derinleşme olarak görülmesi gereken bağ-
lılığı. Tasavvufî bağlanış kendi ruh dünyasını zenginleştirme, 
kendinde derinleşme de gene bir kaçış. Gerçi bu onu bir yücelişe 
götürür. Amaç insan, insan düzleminde hizmet ise, o tok sesini 
kendine çeviriyor diye düşünülmeli. Ne yazık ki eser vermekten 
alıkoyuyor.
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Arkadaş grubu içinde kendisini farklılaştıran ve kendi yalnızlı-
ğında yol alma düşüncesi bir bakıma onu ayrı bir yere götürüyor. 
Daha çok yazı yazma ve düşünme edimini gerçekleştirmek için 
Ankara’nın bir kenar semtine, uzletine çekilirken de kendinden 
kaçıyor gene. Bunu sorgulamamak ve hatta saygı göstermek ge-
rekir. Kendi iç derinliğinde yoğunlaşma onu hangi katlara çekti 
bilemeyiz. 

Ektiği tohumlar zaman içinde karşılık buldu elbette. Kendisinin 
bile karşı çıktığı aktif siyasal eylemlerin merkezinde buldu ken-
dini. Sendikacılığı, örgütçülüğü, öncülüğü, liderlik vasfının bir 
gereği. Sanatında kendine has olan bakışının lideri olma düşün-
cesi de onu ayrı bir alana çekti. Bunu tam anlamıyla başarabildi 
mi diye sorulacak olursa, yeni zamana yeni bir ivme kazandırdığı 
bir gerçek. Divan şiiri veya medeniyet şiirini, tam olmasa da biçi-
me yakın bir öz ile sunarken, ürünleri çok fazla olmasa da dikkat 
çekti. Öyle ki biçimde karşı olan o keskin tutum yumuşadı deni-
lebilir. Divan şiiri tarzına bağlı kalması, yeni şeyler söyleme ça-
bası onun girişken ve ısrarcı tutumundan sonradır. Kendisi bunu 
açık açık ifade eder. Attila İlhan, Turgut Uyar örnekleri üzerinde 
durur. Edebiyat dergisinde başladığı bu çabası çok kapsamlı gibi 
görünmese de etkisi yadsınamaz. Klasiğe yönelmek yeni şeyler 
yakalamak artık bir başlangıçtır. İsimlerini andığı sanatçılar özde 
olmasa bile biçimden yola çıkarak yeni bir arayışa girmişlerdir.

Şiirde beyte sadık kalması ve bu ısrarlı tutumu onun içkin bir 
yanı. Kendine bağlı kalış. Ses, renk ve imajlarla yeni olsa da ruh 
olarak büyük medeniyetin özündedir. Ve bir türlü bundan da 
kopmaz. Kendi alanını sınırlamasının asıl nedeni de bu olsa ge-
rektir.

Hoyratlık, savrukluk, bohemlik onun işi değil. Edebiyat Dergi-
si çevresi, disiplini ona yeni bir ruh kazandırmışsa da bu çevre 
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içinde yeni bir çıkış yapma olanağına da sahip olmuştur. Önem-
li olan da budur. Benden zamanımı daha çok esere verebilmem 
için kimi meşguliyetlerimi bir kenara atmamı istemesi kendisi 
için de önemli olsa gerek. Bir yılımı siyasanın aşırılıklarında tü-
keteceğime her yıl yeni bir eser vermemi istemesi aslında kendisi 
için de bir temenniydi. Ne yazık ki kendi kendisini sınırlayışı, 
uzlete çekilişi de onun kaderi. Fakat bugün onun üzerinde bu 
denli durulabiliyorsa ve artık edebiyat, medeniyet düşüncesinde 
onu önemli bir yerde konumlandırıyorsak, bunu kendi kendisi 
gerçekleştirmiştir ve hakkıdır. Edebiyat ve düşünce tarihi kendi 
soylularının hakkını elbette teslim eder. Nicelikten çok niteliğe 
bakmada yarar var.

En kısır zamanda, bizim kuşağın çokça yararlandığı, beslendiği 
önemli isimlerden biridir Akif İnan ve arkadaşları. Bugünün aşı-
rılıklarından ve kalabalığından, gürültü ve patırtısından bakar-
sak o değerlerin kıymeti asla bilinemez. Bir yönüyle de doğrudan 
onlardan beslenmiş olan bizim kuşağın onları geleceğe taşıma 
sorumluluğu bulunuyor. Bu bir hakkın teslimidir. Bugünün ve 
yarının kuşakları nereden, nasıl bir kaynaktan beslendiklerini 
kendi kendilerini bilmeyeceklerdir. Zaten böyle bir dertleri de 
yoktur. Onlar, kendilerini gökten zembille inmiş olarak bilir ve 
vehmederler. Bugün birçok yönüyle büyük bir çıkış var gibi gö-
rünüyorsa da bunun temelinde geçmişin o özgün olan, sayıları 
iki elin parmaklarını dahi geçmeyen büyük çıkış yapan şahsiyet-
leri var. Bu büyük çıkışta yer alanlardan biri de Akif İnan’dır.

Elbette bilinçli oluş, hayatı çok daha anlamlı kılar.

Genç Okur Dergisi, Eylül 2014.
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Akif İnan Şiirinde Gelecek 

Cumhuriyet sonrasında şiire ve hayata bakışta belirgin fark-
lılıklar baş gösteriyor. Bu, bir bakıma hayat tarzına da dö-

nüşüyor. Şiirin özünde hayata yeni, farklı ve özgün bakışlar her 
zaman için söz konusu. Çünkü hayatı farklı ve özgün bakışla 
algılamayı gerektiriyor sanat. Bakışta yenilik ve özgünlük… Öz-
den kopuş değil, görüş ve anlayış sezgisinin açılımıyla yenilen-
me. Bir başka bakışla şeyleri algılama. Bunda kendimizi bulma.

Sanatta, kalıplar zamanla durağanlığa, sınırlamalara ve tıkan-
malara neden olabiliyor. İlerleyen süreçte kendisini yenilemeyen 
oluşlar ve hayat kanıksanıyor. Hayat ile sanat arasında doğrudan 
ilgi var. Klasik şiirimiz olan divan şiiri veya hecenin belli başlı 
sorunlarından biri de zamanla açımlanmamaları. Sınırlı yapıla-
rı var. Divan şiiri büyük bir işçilik ve ustalık gerektiriyor. Aruz, 
pratik bir matematik bilgisine dayanıyor. Kusur kabul etmiyor. 
Kuşkusuz büyük Divan şiiri yüzyıllarca bu durağanlığı şiirin 
güçlü özüyle veya bulunulan ortamlarla aşabildi. Güçlü bir şiir 
ve ses zenginliğiyle yüzyıllar boyu varlığını sürdürdü. Tasavvuf, 
şiire ruh bakımından daha içli ve zengin bakış getirdi. Tasavvuf 
dışında da İslâm vermiş olduğu ruhla, farklı sesler ve bakışlar 
getirmesini sağladı.



19
3

Bi
r M

ed
en

iye
t Ş

air
i

M
.A

K
İF

 İN
A

N

Batılılaşma süreci düşünceden kopuş, daha kolaycı bir yol tuttur-
ma düşüncesi farklı biçimsel alanlara kayışa neden oldu.

Biçim bakımından Yahya Kemal’in aruz, Mehmed Âkif ’in aruza 
bağlı yeni bir söyleyiş tarzı ve eyleme dönük yanı, Necip Fazıl’da 
hece ile doruğa ulaşma, sonrasında durgunluk, öncesinde ise 
bir derinlik yok. Nâzım sonrası serbest vezin ve Orhan Veli ile 
başlayan yeni süreç. Yahya Kemal’den sonra aruz ile Mehmet 
Çınarlı’nın yıllarca süren çabası bir yenilenme getirmedi. Bu, 
Hisar dergisi ve çevresini de tanımlama bakımından bir örnek 
olarak görülebilir. Giderek durağanlaşan artık aruzun sonu di-
yebileceğimiz dönem. Bu tarz ve bakışın gerisi de yok. Ali Gün-
var, modern bir bakışla dize kırılmalarıyla aruza yeni bir açılım 
getirdi, bu da ona özgü kaldı. Mehmed Âkif ise aruz kalıplarına 
bağlı kalarak yeni bir ses farklı bir bakış getirdi. Onun da sonrası 
olmadı.

Hece, kültür ve sanat tarihimizde Halk şiiri ile bilinir daha çok. 
Yerel ve rahat bir söyleyişe sahip. Hece ile yazan geleceğe kalan 
şair sayısı oldukça sınırlıdır. Karacaoğlan bunların en belli baş-
lılarından. Tanzimat sonrası Batılılaşma süreci, kavmiyet hare-
ketlerinin belirişi, toplumların kendi kavimlerine uygun bir tarz 
belirleme çabaları sonucu, Türkçülük hareketiyle özdeş şiire yeni 
bir bakış dönemi başladı. Türk kavminin şiir kalıbının hece ol-
duğuna dair düşünüş bir dönemi etkiledi. Fakat bu bakış güçlü 
bir şiir ortamı sağlamadı. Beklentileri karşılamadı. Hece ile ya-
zanlar sıradanlığın ötesine geçemediler. Necip Fazıl’ın modern 
ve Batı şiirine hece ile yeni bir bakış getirmesi, onu diğerlerinden 
farklı bir alana taşıdı ve güçlü bir çıkış yapmasını sağladı ise de 
arkası gelmedi. Sonrası dönemde bu tarz şiir kendini aşamadı. 
Necip Fazıl sonrası hece şiirinde direnenler öykünmecilikten 
öteye geçemediler. Bu alanda bir isim aklımıza gelmiyor.
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Aruz ile yazanlar veya bu düşünceye bağlı kalanlar, Yahya Kemal 
sonrasında ciddi bir tıkanıklık yaşadılar, arkasını getiremediler. 
Burada sorunlardan biri geleceğe dönük bakış yerine geçmişe ta-
kılıp kalma ya da avunma olarak da düşünülebilir. Bu çevre hece 
ile beyit arasında bocaladı. Güçlü bir şiir izleği oluşmadı. 

Yahya Kemal bu büyük şiiri inşa ederken modern dünyanın için-
den bakıyor. Bu, kültür tarihine, geçmişe dönük, geleceğe açılan 
bir kapı değil. Kültür ve düşünce tarihini gözler önüne sererken 
insana gelecek sunan bir bakış getirmiyor. Bir heyecan var ama 
bu geçmiş zamana ait. Bu, şiiri değersizdir ya da anlamsızdır an-
lamına gelmez, gelmemelidir de. Aksiyoner değil, ileriye dönük 
değil, bunu kastediyoruz.

Siyasal bölünmeler de bu genel bakışlara göre şekillendiler. İde-
olojik bölünmeler ile şairlerin tutumları arasında da özdeşlik 
oldu. Sağ-sol bölünmeleri ile sanat akımları arasında bu belir-
ginleşmeden söz edebiliriz. Şiir ortamı mahallelere ayrıldı, ke-
simler oluştu. Sağ, sol, yerli veya İslâmi duyarlıklı şiir ve sanat 
ortamı. Sol, Marksist estetik ile kendi alanını belirledi. Nâzım bu 
şiirin idolü oluverdi. Dalgalar hâlinde zaman zaman dönüşümler 
yaşadı. 1980 sonrasındaki süreçte artık şiir ortamı bakımından 
iyice azınlığa düştü.

Sağcılar kendilerini geçmiş kültüre odaklarlarken, geçmiş kültür 
ve sanatı yenileme ve ileriye bakma yerine durağanlığı tercih et-
tiler. Bu, tanımlama bakımından Türkiye sağı açısından önemli 
bir durum. Şiirde daha çok hece kalıbı, biçim olarak da dört-
lük ve beyte odaklandı. Ses, şiirin belirgin kafiyelerinde arandı. 
Benzer bir şekilde belli döneme ait bir dil tercihinde bulundu-
lar. Kendilerini yenileyemedikleri gibi, ileriye dönük, üretici ve 
özgün olamadılar. Faruk Nafiz sürekli gündemde tutulmasına 
karşın çizgisi aşılamadı. Sağcılar, bir dönem Necip Fazıl şiiri-
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nin düşünce ve estetiği yerine, onun dava şiirlerini salonlarda, 
meydanlarda okuma ve onun hazzıyla tatminle yetindiler. Necip 
Fazıl’ın dil, düşünce vehayata bakışı önemsenmedi.

Sol kesim ise Nâzım ile başlayan ideolojik bakış yanında serbest 
vezne yöneldi. İdeolojik tutum dışında şiiri daha basit söylene-
bilir düzlemde I. Yeni ile Orhan Veli ve arkadaşlarına odaklandı. 
Bu, şiirin şiirsellikten uzaklaşmasına hem de basit söyleyişten 
kaynaklanan zayıflamaya neden oldu. II. Yeni şiiri, şiirselliğe 
bürünürken soyutlama ve kapalılık bu şiirin yeni tarzı oldu. Bu, 
biraz da bizim toprağımızın şiirini oluşturan özden uzaklaşma 
anlamına gelir. Solun ideolojik bakışı 1970’li yıllarda daha kes-
kin bir bakışa sahip oldu. Marksist estetik ve dil egemenliğinde 
yüksek tonajlı bir ses yakalandı. Meydan ve salon şiiri de bu sü-
recin bir sonucu. Kendi dışında kim varsa yadsıdı. Sol ve Batıcı 
şiir 1980’den sonra giderek daraldı. Bu şiir İsmet Özel ile Ataol 
Behramoğlu ile son buldu. Sonraki çabalar bir sonuç doğurma-
dı, sahipsiz kaldı bir bakıma. Artık düşüşe ya da farklı bir alana 
açıldı. Kimi Marksistler sekülerleştiler de diyebiliriz. Bu, ideolo-
ji önceliğinden vazgeçiş. Daha açık bir ifadeyle sermaye içinde, 
burjuva hayatı içinde, Batıya özgü sol ile sağın içiçeleşmesiyle 
sonlandı. Buna 68 kuşağı örnek verilebilir. Sonraki dönem, ide-
olojik Marksist estetiğe dayalı bir şiir değil. Bu anlamda sol dü-
şünce, Nâzım, Hasan Hüseyin, Sivas olayları arasına sıkışıp kaldı.

II. Yeni döneminde beliren, onlarla hiçbir bağ ve ilişkisi bulun-
mayan Sezai Karakoç birçok açıdan şiire soluk aldırdı. Düşün-
cede, yapıda, estetik algıda, geleceğe dönük bakışta şiire açılım 
kazandırdı. II. Yeni şairlerinin aksine şiirini anlaşılmazlık, kapa-
lılık duygusu yerine anlam yüklü, şiirselliği yüksek, söyleyişinde 
serbest bir tarz getirdi. Daha da önemlisi büyük İslâm uygarlığı 
bütünlüğünde, geleceğe dönük bir açılım sağladı. Geçmişe ağıt 
değil, geleceğe hamle diyebileceğimiz bir bakışla buna “Diriliş” 
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dedi. Diriliş, salt düşünsel bir bakış değil, sanatta da bir yeni-
liktir. Bu büyük bir şiir ırmağına dönüştü. Sezai Karakoç şiiri 
İslâm düşüncesi, bilinci doğrultusunda çok sayıda şair yetişti. 
Şiirimizin büyük damarı burada kendini buldu. Bu bakış açısıyla 
baktığımızda Müslümanlar doğalarına uygun kendilerini yenile-
yebiliyorlar, yenileyebilme olanağına sahiptirler. Büyük şiir gele-
neğimizden beslenme, modern şiire açık bir süreçtir bu. 

Bu genel değerlendirmenin ardından Akif İnan şiirine geçebiliriz. 
Akif İnan şiiri bu düzlemde ilginç bir yere sahip. Yapı bakımın-
dan beyit, klasik şiir tarzına uygun oluşuyla ilk elde bir önyargıyla 
bakılmaya neden olabilir. Klasik tarza yakın olan bu şiirin özü, 
ruhu ondan tamamen ayrılıyor. Yahya Kemal şiiri de beyte yasla-
nır. Aruz iledir. Mehmet Çınarlı’yı da bu düzlemde değerlendire-
biliriz. Akif İnan kimi şiirlerinde beyit dışına taşıyor.

Bir de Akif İnan Urfa’da şiir ruhunun zenginliğinde bulundu. 
Toprağında Fuzuli’nin varlığını duyumsadı. Divan şiiri ortamın-
da gelişen Akif İnan Maraş’a zorunlu gelişinde farklı bir ortamın 
içinde kendini buldu. Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Erdem Ba-
yazıt, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören. Bu grubun şiire ve 
sanata bakışı ise birbirinden tamamen farklı. Akif İnan’ın özünü 
belirleyen en önemli vurgulardan biri olan: “Yiğitler” şiirinde:

“Anamı sorarsan büyük doğudur

Batı ki sırtımda paslı bıçaktır.” 

   (Hicret, s. 62)*

Bu dizeler Akif İnan’ın hayata ve şiire bakışının bir özetidir. 
Onun hem düşünce bağlılığını hem de coğrafyamız ve insanı-
mızın içinde bulunduğu durumu anlatır. Bu, onun tavır alışının 
bir göstergesidir. Öldürücü olan Batı’nın paslı bıçağına karşı bir 
tavır takınmayı gerekli kılıyor. Zaten Batı’ya olumsuz bakıyor.
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Akif İnan şiirini yeniden okuduğumda ve bu bakış açısıyla bak-
tığımda yeni duygular belirdi. Yapı bakımından beyte dayanan 
şiiri içerik bakımından yeni ve özgün. Bu sesleniş ritmik bir hızla 
yükselir. Yapısı ilk anda önyargıya neden olabilir. Ancak okun-
dukça öyle olmadığı görülür. Statik gibi görünen yapıda şiirinin 
dinamizmi oldukça yüksektir.

Şiirini beyit üzerine kuran Akif İnan, sıkılmışlık içinde sade ve 
öz bir yakalayışa sahip. Beyit onun şiirinin açılımını, çoğalma-
sını engelliyorsa da canlı ve güçlüdür. Bu ses, hem tok hem de 
canlıdır. Onu asıl canlı kılan yanı şiirinin güçlü tarafı olan ge-
lecek duygusudur. Bir başka deyişle Klasik şiirimizin kurgusu 
üzerinedir. Ses ve ritim yenidir, ileriye dönüktür. Şiirin damar-
larında bir zenginlik var. Bir kültür toprağının çeşitli renklerini, 
tonlarını içinde barındırır. Bunlar da şiirini zengin kılar. Klasik 
şiirimizden, Halk şiiri serbestliğinden ve rahatlığından yeni ve 
farklı bir şiir kurar. Modern şiirin olanaklarından yararlanır. Bir 
yanıyla ruhunda klasik şiirin özü dururken, bir yanıyla da Ah-
med Hâşim’in şiirinden beslenir. Sezai Karakoç ile başlayan bu 
yeni dönem yeni ve güçlü bir sese ve düşünce derinliğine kavu-
şur. Akif İnan’ı da bu sürecin önemli bir ismi olarak görüyoruz. 
Nuri Pakdil’in eyleme dönük keskin duruşu da dönem üzerinde 
etkilidir.

Akif İnan şiirinin tamamında gelecek duygusu belirgin ve ağır-
lıklıdır. Geçmişi anlatan şiirlerinde de gelecek duygusu ağır ba-
sar. Geçmişi, geçmişin içinde kalarak değil geleceğin bir arka 
planı olarak görür. Beslenme kaynağı ve kök… Yahya Kemal’deki 
gibi geçmiş duygusuna takılıp kalma yoktur. Gelecek ufku ve ha-
yali sürekli parlayan bir ışıktır onda. Beyitler şiirinin açılım ka-
zanmasını engellese de zengin bir ruh ve içeriğe sahip. Her beyit 
geniş anlamda yorumlamaya uygun.
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Düşünce gücü ve bir dönemi anlatma bakımından şiirlerinden 
ikisi “Olağanüstülükler” ile “Toprağın Babası” farklı bir yere 
sahiptirler. İlkinde Hazreti Peygamber’i, diğerinde ise Hazreti 
Ali’yi anlatır. Hayat bütünlüklerini en çarpıcı yönleriyle özetler.

“Vakti yenileyen sen ey hoş geldin

İbrahim duası İsa müjdesi” 

   (Hicret, s. 50)

Bu şiirde geçmişin özleminden çok geleceğin sesi var. Bu, bir 
muştudur, salt o döneme özgü değil bütün zamanlara dönük. Şi-
irine bu açıdan baktığımızda, bunun birçok şiirinde belirdiğini 
görürüz.

“Soyundum çileye dönmemesine

Bilendim ışıktan göz yaşlarıyla” 

   (Hicret, s. 11)

“Türkümüz dünyayı kardeş bilendir

Gökleri insanın ortak tarlası” 

   (Hicret, s. 12)

“Ey Beyaz Elâ” şiirine yoğunlaşmamız bile yeterli. Aslında anla-
tacaklarımız hemen bütün şiirlerine egemen. Renk ve ses seçim-
leri aydınlık, ışıltılı ve canlı.

“Bir on yıl öncesi uzakta diye

Bu yanlış düzeni sürdürmek neden

Sanma mesafeler koparır beni

Ve yıllar eskitir birliğimizi”



19
9

Bi
r M

ed
en

iye
t Ş

air
i

M
.A

K
İF

 İN
A

N

…

“Bir gecelik bir uyku gibidir zaman

Yıllarca sürse de ayrılığımız

Mani olunmuş bir adam direnir durur

Utanır ve korkar kefenlenmekten

Zamanımı çalan bir kuru ekmek

Durur yüreğimde bir kurşun gibi

Bir adım atarsak kafes kırılır

Belki birden erir zincirlerimiz

Ey anne ey uyku gel kurtar beni

Ezildim aklımın hesaplarında” 

   (Hicret, s. 16-17)

Bu şiirinde geçmiş “on yıl uzak” süre ile ötelere uzanır. Geçmişin 
olumsuzluklarıyla hesaplaşır. Konumuza örnek olsun diye, geç-
mişin yanlışlarını sürdürmenin anlamsızlığını vurgular. Geçmiş, 
“mesafelerle” yüklüdür, birliği eskiten bir durum. Geçmişte, bizi 
uygarlığımızdan koparan, birliğimizi dağıtan edimler üzerinde 
durur, onlarla hesaplaşır. Ölüm korkusuyla kefenlenmekten ür-
ken insan psikolojisini yadırgar, engellenen direnen bir insanın 
direnişinin üzerinde durur. Bir adım atılsa kafesler kırılır, zincir-
ler erir. “Uyku”, “anne” imgelemi insanın kurtarıcılarıdır. Anne, 
üretkendir, doğurgandır, besleyicidir. Uyku, insanın soluklan-
ması, daha iyi düşünmesi için bir kesitidir hayatın.

Acı yüklü bir dönem yaşanıyor olmasına karşın “bir ışık yalımı” 
metaforu ile karamsarlıkları, olumsuzlukları dağıtır. Vurgu ve 
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göndermeleri hep ileriye dönük ve açımlayıcı. “Gözlerin kalbe 
değmesi”, “şarkılar”, “içimdeki sürekli yağmur bulutu”, “orman-
lar, nehirler, güller”, “Bir ışık yalımı parmaklarında” imgeleri bir 
şiir bütünlüğünde yer alırlar. “Acılı gülüşlü düşler” (s. 19) arasın-
dan geleceğe yönelir.

“Kaside” şiirinde: “O düşlerde kalan şarkılarımı / gözlerin ge-
tirir sabahlarıma // Hoyrat saçlarıma seslerin rüzgâr / Papatya 
düşlerin bahar haberi // Aydınlığında yol bulduğum yıldız / Bin 
parçadır şimdi derin göklerde // Akşamlar güvercin gibi gelirdi 
/ Yeniden güçlenen gençliğimizde // Günleri bir nakış gibi örer-
din / Umut bir zırh gibiydi omuzlarımda // Çağı kurtarmanın 
bir eylemidir / Çağdışı görülen ilgimiz bizim” (s. 21, 22). Aynı 
şiirin devamında: “Bozgunlardan çıktım kan içindeyim / Yeni bir 
savaşa kuşandır beni” (…) “Bir kurşun yağmuru altında kaldık / 
Anıtı dikilse korkusuzluğun // Bu yoksul türküler bitsin diyorum 
/ Sana hicret ettim yılgınlıklardan // Göklerde yollarda senin adı-
na / Yeni bir efsane gelişmektedir” (…) “Bir deniz altıdır şimdi 
yüreğim / Yeryüzü bakışlım uzat elini // İçimde şiirler kaynaşır 
durur / Ellerin aklıma geldiği zaman” (…) “Ve birgün anlarsan 
şiirlerimi / Yalar yeryüzünü bir kara haber //Yeni bir ürperiş her 
yeni sabah / Saçların çevremi kuşatmış gibi” (…) “Sensiz bir yer-
lere taşınmak bir gün / Dünyanın dışına taşınmak bir gün // Da-
yanır mı kalbim bu heyecana / Dayanmalı kalbim bu heyecana // 
Bu büyük yükü en eski bir türkü / Sayarak özenle yaşatır bana” 
(Hicret, s, 22, 23, 24). Bu dizelerin tamamında coşkunlukla gele-
cek duygusu ağırlıklıdır. Hemen sıkıntının ardından geleceğe bir 
kapı aralar. Toplumu veya bir uygarlık toprağında yaşamış in-
sanları tanımlamak adına, “Mahzen” şiirinde: “Birlikte uyandık 
aynı uykudan / Öncen sonran eskin ve yeninim ben // Seninle 
ilgimiz bir heves değil / İyi bil neyimsin benim nenim sen” (s. 27) 
der.“Çağı kurtarmanın bir eylemidir / Çağdışı görülen ilgimiz” 
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bizimle nasıl bir tutum içinde olduğu görülür. Gelenek çağdışı 
bir edim değil, onu canlı tutarak bugüne, bugünden yarına ta-
şımanın soylu bir eylemidir yapılan. Onunla çağ yeniden kur-
tarılır. Bu, ancak eylemle gerçekleşebilir. Var olma bilincidir bu.

İnsan belleğinde olumsuz bilinen imgelerden de olumlu sonuçlar 
çıkarır.“Saçların en derin bir gökyüzüdür” “Göklerden bir haber 
gibidir umut / Görünmez bir yerde saklanmış mahcup”, “Duygu 
ve sabırdan bir deri giydin / Kuşandın demektir bir ölümsüzlü-
ğü” (Hicret,s. 28) dizesinde olduğu gibi. Sürekli insanı olumla-
maya götürür. Bu sonsuzluğa bir çağırıdır.

 “İstanbul” şiirinde Kapalı Çarşı’ya giriş yapılır. Burası geçmi-
şin bir kapısı. Gönlüyle oraya bağlı olduğunu şu dizeyle anlatır: 
“Ben gönlümde başka yerde olamam” (s. 30) der ardından da, 
İstanbul’u “Aşksız ve müziksiz her şey anlamsız” olarak gördü-
ğünü belirtir. Bir sonraki dizede de şefkat ile bir çocuk yanağı 
bir beyitte ele alınır. Taze ve masum bir bakış ve yakalayış. İstan-
bul tanımlamasında: “Anı galerisi kutlu İstanbul/ Fatihten aşılar 
sürdürmektedir” (s. 31) dizeleriyle geçmişe zengin bir birikim 
olarak göndermede bulunur. Fakat bu, boy veren bir ağacın filiz-
lerinde aşıyla geleceğe olan yolculuğunu da sürdürür. Akif İnan 
şiirinin özgün ve farklı tarafı budur.

Bir milletin yaşamış olduğu acılar ve onun getirdiği travmala-
ra karşın bu duruma olan tavrı: “Varoluşumuzun bir onayıdır / 
Sustukça büyüyen esrarlı ateş.” “Yorumlar” şiirinin ateşli dizele-
rine dönük bir bakış getirir. Geçmişin olumsuzluklarına keskin 
bir bakışla “Bıçakladım geçen katil yılları / Her gün bir yeniden 
bulunca seni” (s. 32, 33) dizelerinde karşılık bulur. Bıçak, bura-
da olumsuz bir imleme ise de, bıçak âdeta doktorun elindeki bir 
neşter gibi olumsuzluğu yırtıp atıyor. Geleceğe, yeni bir soluk ge-
tiriyor. Geçmiş ise ölüdür. Geçmişten canlı bir şey beklenemez. 
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Ancak ondan ders alınabilir, bir deneyim sürecidir geçmiş. Asıl 

önemli olan gelecektir.

Şiirlerinde olumsuz kavramları, keskin bir bakışla olumlama-

ya götürür. “Darağacı” şiiri bunun en somut örneği. “Bir türkü 

buldurur anmalar seni / Sesim uygular sonra yakarım // Kalbim 

sürekli davul solosu / Aşkın bedeli candır ölümdür // Saçların 

aklımın darağacıdır / Saçların ki çeken sona sonsuza” “Şiirden 

halılar ayaklarına / Umuttan zincirler ayaklarımda // İçimin zeh-

rini konuşsun diye / Beklerim rüzgârdan haberlerini” (s. 34.) Bu 

şiirde olumsuz diyebileceğimiz sözcük ve kavramlara bakarsak; 

“yakma”, “ölüm”, “darağacı”, “gözaltı”, “zincir”, “içimin zehri” gibi 

can sıkıcı, iç karartıcı kelimelerdir. Fakat bunlar: “türkü”, “ses”, 

“kalp”, “aşk”, “sonsuzluk”, “yıldızlar”, “gözler”, “şiirden halılar”, 

“umut” gibi imgelerle yumuşarlar, şiiri içinde erirler. Böyle olun-

ca da sözcük yoğruluşunda sevimlileşirler. Şiir bütünlüğü insanı 

karamsarlığa itmez.

Yaşanmış olumsuz dönemi tanımlamanın o dönemdeki zorluk-

ları soyutlanmış simgesel kavramlarla açıklanır. Şiirimizde ve 

düşüncemizde, Mehmed Âkif ’in “Âsım”, Necip Fazıl’ın Büyük 

Doğu”, Sezai Karakoç’un “Diriliş” imgelerinin yanına Edebiyat 

Dergisi ve çevresi şair ve yazarlarında ortak bir söyleyiş eklenir: 

“Yerli Düşünce”. Bu, Akif İnan’ın “Ağ” şiirinde belirir: “Ve bir 

sofra gibi sersem önüne / Yerli düşüncenin ürünlerini” (s. 35) 

beytiyle giriş yapılır. Buna neden olan nedir, neden bizim gerçek 

kavramlarımız asıl halleriyle, soyutlanmış bir ifadeyle karşılık 

bulurlar? Çünkü dönemi tanımlayan, bizim düşüncemiz ve uy-

garlığımızla örtüşmeyen baskıcı ve karabasan yüklü bir hava ve 

durumla karşı karşıyadırlar. Kavramların kendisiyle değil, soyut-

lanmış dolaylı ifadelerle tanımlamaya çalışılır.
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 “İnsanı kirleten heykeller gördüm / Güneş karartan kıyamet 
gibi” bu karanlık iç karartıcı tutuma bir sonraki beyitte: “Ey yol-
da kaybolan ezilen haber / Aşarak zamanı yenile çağı”. Olum-
suzluk salt yönetimlerden, putları olan krallardan, despotlardan 
kaynaklanmıyor. Modern yüzyılın yapıları, kentleşmeleri de 
onun bir benzeri. Bunu ise şöyle betimler: “Betonlar mezardır 
düşe sevince / Saksılar doğaya özlem eylemi // Şiir bahçemizde 
gökdelen oldu /Aklımıza nasıl bak gülen oldu // Soyumu yük-
lendim bu çağ içinde / Urfa bir dağ gönlüm bir ağ içinde” (s. 35) 
dizelerindeki olumsuzluklara, betonarme kente, saksılar içinde 
çiçeklere doğaya olan özlemiyle karşılık verir. Bütün bunların 
üzerine söz sanatının en etkilisi olan şiire başvurur, bunu da şiir-
le anlatır. Urfa’nın peygamberler kenti, onu besleyen önemli bir 
unsur ve güç olması, modern dünyanın heykelli, putlu, betonar-
meli soğuk dünyasını ağ içindeki bir kuş gibi görür. Ama bunun 
mutlaka bir çıkış yolu var. Şiirindeki özgün sesi ve şiiriyle aşar 
olumsuzlukları. “Zaman” şiirinde modern dünya ve kentine kar-
şı: “Aşka ve tabiata ulaştır bizi / Gel kurtar bu şehrin gürültüsün-
den // Terk etme n’olursun bir eşya gibi / Ölümsüz bir hasret ya-
şarken bende” (s. 38) dizeleriyle geleceğe ve kurtuluşa bir çağrıda 
bulunur. Ne kentin ne çağın ne putların olumsuzluklarına takılır. 
O, sürekli bir arayıştadır. “Aşk” ve “tabiat” bir kurtuluş kapısıdır. 
Yüzyılın çıkmazı bir Müslümanın duruşuyla ile aşılır. Bunu da şu 
dizelerle dile getirir Akif İnan: “Yeni bir bakışla kavradın beni / 
Barış mı kavga mıdır // Sürsün bitmesin bu onurlu ilgi / Bu çağın 
çıkmazıdır” (s. 44)

Bir insan için en ürkünç an, ölüm duygusudur. Müslümanlar 
genelde ölümü olumlu bir duruma dönüştürürler. Ölümsüz-
lük, cennet duygusu insandaki bu ürküntüyü gidermeye yeter. 
Mevlâna, Şeb-i Arus ile ölüm anını bir düğün gecesine dönüş-
türür. Sevgili ile buluşma ânı olarak tanımlar. Rasim Özdenören 
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“Çok Sesli Bir Ölüm” öyküsünde, ölümü, dünya ile öte arasında 
bir kapıdan çıkıp diğer kapıdan girmeye benzetir. Bir perdenin 
gerisine geçmek gibi kolay olduğuna göndermede bulunur. Akif 
İnan “Ölüm” şiirinde: “Gel ve yaşa doğusal hüznü / Acılar güven-
ce ölümsüzlüğe // Senden kaçtıkça sana yaklaştım / Göç nasibim 
özlem kanımdır benim // Bu tenha dünyanın ürküntüsünü / Ek-
ledim gövdeme bir parça gibi // Bir sözdür susuşun bir ince fikir 
/ Bin yorum getirir aklıma birden // Gövdemi kurşunlar sererse 
yere / Kırgın bakışların değdi bilirim // Ve ölüm konuğum oldu-
ğu zaman / Duyduğum vicdanın ayak sesidir” (s. 42, 43). Ağır bir 
hüzün olsa da ölüm insanın doğasında, ürküntü uyandırsa da bi-
zim, yani insanımızın bir gerçeği. Sorumluluğunu yerine getiren 
bir Müslümanın vicdani rahatlığının sesi bu şiirde duyumsanır. 
Ölüm, ürkünç olmaktan çıkar, insanın hüzünlü bir gerçeği ola-
rak kabullenir. “Günleri bir secde hızıyla geçip / Erişsem mah-
şere bir iftar gibi // Genişle ey kalbim kardan sözlerle / Ayıkla 
ve yıka pıhtılarını” (s. 47). Kalp, insanın duyu algısının merkezi. 
Akıl daha sert, soğuk ve acımasız. Kalp ise aşk ve merhameti ba-
rındırır. Sevgi orada odaklanır. Şiir kalp ile yazılır ve kalıcı olur. 
Yapma şiir etkisizdir, kurudur. Bu çağın, bu dünyanın olumsuz-
luklarını ancak kalbin kar gibi ak olan sözleriyle giderebilir.

 “Olağanüstüler” ile “Toprağın Babası” şiirlerini bu değerlen-
dirmenin dışında tutarak son iki şiiriyle konuyu tamamlayalım. 
Akif İnan’ın ruh dünyasını kavramak için “Babamın Gazeli”ne 
bir başına bakmak bile yeterli. Müslüman coğrafyanın toprağın-
daki mümin bir insanın hayata bakışı bu şiirde anlatılır. “Yeni 
aya karşı dua ederdi / Ağlardı kesilen zeytin dalına // Ağlardı 
evliya kıssalarına / Saksıda taşırdı kışın baharı // Korkuyu se-
vinci yayan gözleri / Kitaba gözlüktü derin gözleri // Anamın 
en kutsal barınağıydı / Eski alfabeyi candan severdi // Toprağa 
dosttu ölüme hazır / Taşırdı soyunu gövdesi gibi // Bir destan 
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büyüttü namustan aşktan / Midenin harama düşmanlığından” 
(Hicret: s. 58, 59). Şiiri, düşüncesi ve sanatı bakımından baştan 
beri anlattıklarımızın birçoğu burada şiirle anlatılır. Bir Ana-
dolu insanının en özgün ve en güzel tarafıdır burası. Bu insan 
aya karşı duada bulunur, kesilen bir zeytin dalı için bile, evliya 
kıssalarına ağlar. Evinde saksıda çiçekler büyütür. Düşünce gele-
neğimizde “havf ve reca” ya da “korku ve yakarış” arasındaki bir 
bakışa sahip. Kitap okur, eşiyle çok uyumlu ve sevimli bir hayat 
yaşar, eski alfabeyi özler, okur ve sever. Kentin olumsuzluklarına 
karşın toprak ile dost. Topraktan gelindiğinden toprak ile dost 
ve ölüme hazır. Geçmişi ile bağlantılı. Namus ve aş olgularını bir 
destan gibi dünyasında büyütür. Haramdan kaçınır.

Eylem insanı olması bakımından “Şehir Gazeli”nin ilk beytin-
de: “Her eylem yeniden diriltir beni / Nehirler düşlerim yol 
kenarında // Ey deprem gel yetiş bu şehirlerin / Doğayı çarpı-
tan konumlarına // Doğ ey güneş erit taştan adamı / Ve kurut 
taşları diken elleri // Babamın gölgesi koruyor beni / Oh ne 
güzel şehir bu eski şehir // Dönüştür ey kalbim bahçeli eve / 
Anlamı ezen o makineleri / Kurtuluş haberi olsun dünyaya / 
Ayırma üstümden bir an gölgeni” (s. 60, 61) Akif İnan şiirinin 
bakışının genel özetini bu şiirinde de bulabiliyoruz. Bu şiirin 
yorumunu okura bırakıyoruz.

Yazımızın girişinde geçmişe özlem, oraya takılıp kalma düşün-
cesinin İslâmidüşünüşlü şairler ile aşıldığından bahsetmiştik. 
Yeni bir dünya ve gelecek kurma bütün eserlerde yoğun olarak 
beliriyor. Geçmiş duygusuna takılmadan ve yenik düşmeden 
“diriliş” imgesinin, geniş açılımlı, olumlu bakışıyla somutlandı-
ğında geçmişe bakış da farklı bir anlam ve değer kazanıyor. Bir 
kahramanlık destanının coşkusunu sadece duyguda bırakmak, 
eyleme ve geleceğe kapı aralamamak bir sorun. Bu büyük şiir 
akımının özelliği de burada. Tabiî, şunu da belirtelim ki, sağ diye 
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tanımlanan kesim de geçmişteki tutumunu terk ediyor olmasına 
karşın henüz şiir ırmağında kendine yer edinebilmiş değil. İslâm 
düşünce geleneği ise büyük bir şiir ırmağı olarak akıp durmada. 
Her dönemde yeni çıkışlar yapabilmekte.

*M. Akif İnan, Hicret, Eğitim-Bir-Sen Yayınları, Ankara, 2006.

Yedi İklim Dergisi, S. 174.
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Şair Mehmet Âkif İnan

Zaman öyle hızlı akıyor ki, farkında olamıyoruz kimi şeyle-
rin. Düşünce ve sanat hayatımızda önemli yeri bulunan bir 

kuşaktan, arkadaş grubundan -Allah uzun ömürler versin- bir 
Rasim Özdenören kaldı. Âkif İnan çok yazan biri olarak görün-
müyordu. Şimdiye kadar yayımlanmış beş eseri vardı. Hayatta 
yapılan hayırlı işlerin hiçbiri boşa gitmez. Yazılı olan ise bir gün 
mutlaka gün yüzüne çıkar inancındayım. Öyle de oldu. Merhum 
İnan’ın altı kitabı çıktı. Uzun bir zamandır Âkif İnan ile ilgili 
içimde bir ukde vardı. İnsan çaresiz olunca, elden bir şey gelme-
yince kendinin kurdu olur içten içe kemirir. Kimi yazar ve düşü-
nürler var ki kendilerinden sonra yakınları olur onlar ne yapar 
eder yazar ve şairlerin eserlerinin devamlılığını sağlarlar. Âkif 
İnan için içimdeki tuhaf duyguyu çok şükür kurucusu olduğu 
Eğitim-Bir-Sen giderdi. Altı eseri birden çıktı. Daha önce yayım-
lanmış olan beş eserine eklendi. Kültür tarihimizde ve kütüpha-
nemizin raflarında onu aşkın eser ile yerini aldı. Buna eklenecek 
birkaç eserinin daha olabileceğini düşünüyorum. Yeni Devir, 
Milli Gazete, Yeni Mesaj gazetelerinde yayımlanmış çok sayıda 
yazısı var. Bunların derlenmesi, toparlanması sevindirici. Kon-
feransları, mektupları, kendisine gelmiş olanlar bir de kayıp olan 
mesnevisi bulunursa daha oylumlu bir külliyat olmuş olacak.
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Bizler onların eserleriyle beslenirken, onların farklı dinamizm-
leri, çıkışları yön verici oldu. Bir arkadaş grubu içinde olmasına 
karşın kendi ifadesiyle ve bir imgesiyle “tenhalığı” iç yakıcı. Bu 
imge birçok şiirinde yer alır. Tenha Sözler şiirleri de bunun bir 
sonucu. Tenhalık onun kişiliğinin bir yanını oluşturur.

Mehmet Âkif İnan 6 Ocak 2000 yılında vefat etti. 2009’dayız. 
Ölümünün yıldönümünde bir insanlık dramının yaşandığı dö-
neme denk geldi. O bir Mescid-i Aksa şairidir de. Bizde bunlar 
bilinç şiirleridir. Bu yıl çok fazla anılamadı ama şiirleri, düşün-
celeri farklı bir anış oldu. Gazze katliamı işlenirken toplumun 
sesine öncülük edenlerden biri de Âkif İnan’dı.

“Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde  
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu.  
Varıp eşiğine alnımı koydum  
Sanki bir yeraltı nehr kaynıyordu.”

Geçen yüzyılda kültür ve düşünce hayatımıza öncülük etmiş 
olan sanatçı ve düşünürlerimiz bilinç oluşturmada önemli bir 
işlev gördüler. Düşlerimize, bakışlarımıza yön verdiler. Mescid-i 
Aksa’nın altında “bir yer altı nehri”nin kaynaması ruh çağıltımı-
zın belirmesi bu bilinçle olmuştur.

Âkif İnan klasik geleneğin bir izleğidir. Biçimde de öyledir. Bu-
nun içindir ki Âkif İnan bu arkadaş grubu içinde farklı özellikle-
re sahip. Hatta diyebilirim ki lise son sınıfta Maraş’a sürgün gel-
mesi ise bir hayrın başlangıcıdır. Birbirini etkileyen bu arkadaş 
grubunun içinde klasiğe ve geleneğe bağlı olması onların da bir 
kazanımıdır. I. Yeni, II. Yeni, Büyük Doğu arasında gidip gelen 
bu gençlerin arasına Âkif İnan’ın katılması bir şans. Onlara yeni 
bir kapı aralanmış oluyor. Âkif İnan’a ise yeni dünyanın kapıları 
açılıyor orada bir yol buluyor. Bu grup birbirini tamamlayıcı ve 
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açımlayıcı oluyor. Şiirin biçiminde klasik olana bağlı olsa bile şi-
iri moderndir. Hayatın içindedir. Düşünce yüklüdür. Nahif söy-
leyişlidir.

Şiirinin damarında kendini asıl bulduğu yer ruh bakımından 
Sezai Karakoç’tur. Çünkü “Mescid-i Aksa’yı Gördüm Düşümde” 
şiiri bu ruhun bir sonucudur.

“Gözlerim yollarda, bekler dururum  
‘Nerde kardeşlerim’ diyordu bir ses.  
İlk kıblesi benim ulu Nebi’nin  
Unuttu mu bunu acaba herkes.  
 
Şimdi kimsecikler varmaz yanıma  
Resulden yoksunum, tek ve tenhayım.  
Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı  
Çöllerde kayıp bir yetim vahayım.  
 
Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde  
Götür Müslüman’a selam diyordu.  
Dayanamıyorum bu ayrılığa  
Kucaklasın beni İslâm diyordu.”

Şiirin tamamını alıntılayarak hem bugünün dramına geçmişten 
gelen bir sezgiyle tanıklık etmiş olan Âkif İnan’ı bir kez daha an-
mış oluyoruz hem de eserlerini bir külliyat olarak ortaya çıkaran 
Eğitim-Bir-Sen’i kutluyoruz.

Bir Külliyat olarak çıkan eserleri: Aydınlar Batı ve Biz, Siyaset Ko-
kan Yazılar,İslâm Dünyası ve Ortadoğu, Mirası Kuşanmak, Söyle-
şiler, Edebiyat, Kültür ve Sanata Dair.

Milli Gazete, 27.19.2009.
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Akif İnan Tok Bir Ses

Akif İnan’ın ölümünün 8. yılında sessiz bir geçiş yaşandı. Bu 
sessizliğin nedeni nedir diye zihnimi bir hayli yordum. 

Urfa’dan Maraş’a geçerken kişiliğini bulmuş, kendine ait bir du-
ruşu var iken, birden kendisini kalben birlikte olabileceği arka-
daşları arasında gene yalnız bulur. Bir televizyon programı için, 
bilgilerimi, belleğimi tazelemek için onun hakkında çıkardığı-
mız Yedi İklim özel sayısına baktığımda, bilgilerimi tazelediğim-
de birçok ayrıntının derinlerde kaldığını fark ettim. Yedi İklim 
özel sayısında iç dünyasına ilişkin çok önemli ayrıntılar duruyor. 
Bunlardan yola çıkılarak kişiliği, sanatı ve eserleri üzerine önem-
li bir çalışma yapılabilir. Yakın arkadaşları da birer birer hayattan 
çekildi. Onlar da, nedendir bilmem Âkif İnan üzerinde yeterince 
durmadılar.

Sendika yöneticiliği son dönemlerdeydi. Bu onun yönetici ve li-
der vasfını ortaya çıkardı. Ancak bu da onu yeterince tanımlamı-
yor. Onun izleğinde olan sendikacılar onun yerini tam anlamıyla 
dolduruyorlar mı?

Altmış yıl yoğun bir hayat yaşamış, önemli bir grup içinde yer 
almış, Hilâl dergisini bir dönem çıkarmış, Edebiyat, Mavera der-
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gilerinin kuruluşunda yer almış. Türk Ocakları’nda yöneticilik 
yapmış, bugün büyük bir sendikaya dönüşen Eğitim-Bir-Sen’i 
kurmuş, Memur-Sen’in genel başkanlığını yürütmüş bu önemli 
kişilik, duruş neden bir kenarda duruyor. Önemli yöneticilikler-
de bulunmuş, dostlukları olmuş bir gönül insanının derin ses-
sizliği.

Aramızdaki muarefe, dostluk, sevginin, ortak bir dil bağının ve 
çok yönlü yanlarımızın oluşunu yeniden anımsadım.

Çok eser bırakmadı ama özlü eserlerle aramızdan ayrıldı. Yaşa-
saydı başka eserler bırakır mıydı? Bu soruya olumlu karşılık ver-
mek zor. Son zamanlarında yazmakta olduğu Yusuf ile Züleyha 
mesnevisi olduğunu bilirdik. Kimi rivayetlere göre bin, kimine 
göre de altı yüz beyit yazdığı söylendi. Bu, altı yüz beyit de olsa 
büyük bir eserdi. Fakat maalesef eser bulunamadı. Son zaman-
larda bulundu mu, benim haberim olmadı. Bu büyük mesnevi 
bulunsaydı önemli bir iş gerçekleşmiş olacaktı.

Şiirde Akif İnan’ın yapabileceği fazla bir şey yoktu. Hicret ve 
Tenha Sözler ile şiir dairesini tamamlamıştı. Beyit tarzı şiiriyle 
söyleyeceklerini söyledi, yazacaklarını yazdı, şiir çerçevesini ta-
mamladı. Yeni bir daire kurmayı da denemedi. Serbest vezinli 
deneyimleriyle istediği çizgiyi yakalayamadı.

Edebiyat tarihi alanında yapabileceği çok şey vardı. Orda da ken-
disini sınırlayan bir şey vardı. Edebiyat ve Medeniyet üzerine olan 
denemeleri bir dönem için oldukça önemliydi. Klâsik anlayışın 
dışında bir bakış getirdi. Edebiyat ile medeniyeti bir arada dü-
şünmesi zamanımız açısından önemli bir dikkatti.

Gerek Yeni Devir ve gerekse Milli Gazete’de bir hayli yazısı ya-
yımlandı. Bunlar bir araya getirilemedi.
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Arkadaşları arasında özel bir yeri vardı.

Üstat Necip Fazıl’ın ölümünden sonra Anadolu’daki konferansla-
ra dayalı boşluğu o doldurmaya başladı. Üstad’ın keskin tutumu 
da çekim alanıydı. İnsanlar onu davet eder, konuşturur, sonuçta 
onun bazan sert mizacına katlanırlardı. Üstat Necip Fazıl en zor 
zamanda ortaya çıktı. İnsanlar sahipsiz ve yalnızdı. Yollar çetin, 
yolculuk çileliydi. 

Akif İnan, daha rahat bir ortamda buldu kendisini. Dergilerimiz 
vardı, partiler, gençlik. Tok sesli ama yumuşak duruşluydu. Öf-
kelendiğini anımsamıyorum. Cahit Zarifoğlu’nun öfkeli anlarına 
denk gelmiştim.

Akif İnan bir gönül adamıydı. Onun bu yönü pek bilinmez. Sen-
dikacılık döneminde gönül adamı olarak da ruh dünyamızın bir 
kolunu temsil ediyordu. Müridanı vardı. Fakat bu, onun bulun-
duğu konum ile çok farklıydı. Birkaç kez buluştuğu insanlarla 
onun arasındaki uçurumu görmedim değil. Bağlılarının meftu-
niyeti, hürmeti onu mutlu ediyor muydu, bundan çok da emin 
değildim.

Aramızda özel bir dostluk vardı. Sık görüşürdük. Cahit 
Zarifoğlu’ndan sonra en çok onunla görüşürdüm. “Haksal” der-
ken o tok sesinde daha bir yakınlık duyardım. Esere ve yazmaya 
çok önem verirdi. Onun bu dikkati bende etkili olmuştur. Benim 
siyasa ile ilgilenmeme pek razı değildi. Siyasaya ayıracağım za-
manı yazıya ayırmamı daha çok isterdi. Ortaya çıkaracağın bir 
eser siyasadan daha önemlidir derdi. Bu anlamda üç kişinin yazı 
yazmada, gönendirme ile hayatımda önemli yeri bulunuyor.

Yazı ile iş hayatım 1980’de aktif olarak birlikte başladı. Elbette 
yazı hayatımın öncesi var ama Mavera dergisi ile 1980’de başlar. 
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İş kurmam da 1980’dir. Zarifoğlu: “Biz Ali Haydar Haksal’ı bul-

madan kaybediyoruz.” Dedi. Bu, benim okumamı ve yazmamı 

hızlandırdı. Akif İnan’ın: “Haksal siyasayı bırak, öykü yaz” de-

mesi de beni hızlandırmıştır. Hem siyasa, hem yazı ve düşünce 

hayatım iç içe geçmiştir. Benim siyaset yapmamı olumlamayan 

İnan kendisi sendika yöneticiliği yaptı. Rasim Özdenören öykü 

üzerine bana önemli açılımlar sağlamıştır.

Yedi İklim’i çıkardıktan sonra dergiyi sürekli gönderiyordum. 

Derginin dolu ve hacimli oluşundan yakınırdı. “Bir ay içinde an-

cak bitiriyorum” demişti.

Akif İnan düşünce ve yazı hayatımızda önemli duruşu bulunan 

tok sesli bir kişiliktir.

Milli Gazete, 29 Ocak 2008.





Üçüncü Bölüm
Edebiyat, Medeniyet,

Din ve Aydın
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Edebiyat-Medeniyet İlişkisi

M. Akif İnan’ın kişiliğiyle özdeş olan medeniyet kavramı ve 
vurgusu oldukça ağırlıklıdır. Bu anlamda Edebiyat ve Me-

deniyet Üzerine adlı denemeleri döneminde önemli bir boşluğu 
doldurmuştu. N. Gürdoğan, Yedi İklim dergisi Akif İnan oturu-
munda konuyla ilgili şunları söylemiştir: “Olayın bir medeniyet 
problemi olduğunu, Sezai Bey’den sonra ilk vurgulayan yapıyı da 
Edebiyat ve Medeniyet Üzerine kitabıyla o getirdi. Edebiyat ile 
medeniyet arasında ilişki kurdu. Tanzimat’la da, günümüzle de. 
Bir kültürü bir medeniyeti öne çıkaran ve onu hayata geçiren ol-
gunun edebiyat olduğunu ilk vurgulayanlardan birisi.”268 olduğu-
nu söyler. Akif İnan, bu eserinin girişinde önce sorunun kendi-
sini gündeme getirir. Sorunun saptanması, ardından çözümü ve 
önerileri gündeme gelir. Bu anlamda Akif İnan döneminde çok 
kapsamlı olmasa da önemli bir çalışma ortaya koyar Edebiyat ve 
Medeniyet Üzerine ile. Bir milletin önemli olan yanı medeniyeti 
ve onu oluşturan düşünceleridir. “Fikir hayatımızı hep edebiyat 
adamları temsil etmiştir. Bilhassa Tanzimat’la başlayan Batılılaş-
ma hareketinden sonra sosyal hayatımızda beliren bütün fikir 
akımları, önemli temsilcilerini hep edebiyatımızda bulmuştur.”269 

268  “Akif İnan Üzerine Bir Oturum”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 59.
269  Akif İnan, Edebiyat ve Medeniyet Üzerine, s.13.
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Bu akımlar, Türkçülük, Osmanlıcılık, Batıcılık ve İslâmcılık. He-
men hepsinin temsilcilerinin edebiyatçı olduğu bilinir. Tanzimat 
ile birlikte Batı’ya yöneliş ciddî sorunlar getirdi. Hemen hemen 
çoğunun da yüzü Batı’ya dönüktü. Edebiyat burada önemli bir 
unsur. Medeniyeti ile bağları kopuk milletlerin yaşayacağı so-
runlar için en önemli örnek Tanzimat sonrası olarak gösterilebi-
lir. Edebiyatın rolü bakımından Akif İnan, şu önemli saptamada 
bulunur: “Gövdesi çağında bir eli geçmişte, öteki eli gelecektedir 
edebiyatın. Geçmişle ilgisini koparmaz, çünkü çağı ile ilgilidir ve 
çağı ise geçmişin normal uzantısıdır; onun üstüne katlanmıştır. 
(…) Geçmişi ile ilgisini kesmiş bir edebiyat, çağı ile de alakasını 
koparmış demektir. Yani çağdaş da değildir, muallâktadır, gayrı 
beşeridir ve edebiyat olma niteliğinden yoksundur kısacası.”270 
Bu temel vurgunun ardından Akif İnan’ı bu sürece hazırlayan 
dönemlerine bakmakta yarar var. Öncelikle içinde bulunulan an 
ve durum önemli. Bir Müslümanın sorumluluğu, üzerine düşeni 
anında yerine getirmesidir. Geçmişten kopmadan an içinde du-
rarak geleceğe yürümelidir.

Akif İnan ile yakın dostluğu bulanan, aynı bölgede ve toprak-
larda gençlik ve öğrencilik yıllarını geçirmiş olan Bekir Karlığa 
Hoca bu konunun, yani bağlı bulunulan medeniyetin ve kültü-
rün üzerinde ayrıntılarıyla durur. Bunlardan biri de: “Benim için 
bunların en anlamlısı. Haçlı Savaşları’nın 900. yılı münasebetiyle 
sayın İsmail Kıllıoğlu’nun tertiplemiş olduğu tarihî İznik, Kütah-
ya, Seydişehir ve Eskişehir yürüyüşüydü. (…) Özellikle kadim 
İslâm-Hıristiyan, Türk-Bizans çatışmasının sembol kişiliklerin-
den Seyyid Battal Gâzî’nin türbesinin ziyareti görülmeye değer 
bir duygu seline dönüşmüştü. Akif ağabeyin bu türbe önünde 
yaptığı konuşma hâlâ kulağımda çınlamaktadır. (…) Eskişehir’de 
konu ile ilgili düzenlenen panelin açılış konuşmasında Akif 

270  Age, s. 13.
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İnan. Medeniyetler arası çatışma, medeniyetler arası uzlaşma 
konularını derin bir bilgi ve vukuf ile dile getirmişti. Kendi ara-
mızda bu tarihi yürüyüşün Antakya Kudüs güzergâhında da sür-
dürülmesini kararlaştırmış idiysek de ekonomik imkânlar buna 
elvermedi.”271 Akif İnan’ın vefatından sonra Bekir Karlığa Hoca 
arkadaşlarıyla birlikte Urfa’da kabrini ziyaret ettikten sonra ona 
ilişkin düşünceleri belleğinde iyice yoğunlaşır. Akif İnan’ın dü-
şünce dünyasını tanımlayan ve oluşturan topraklardaki yaklaşı-
mı bu anlamda önemli. Hatta Akif İnan’ın Urfa’da yatmasının da 
önemli bir anlamı var onun için; şöyle ki: “Eyyub Peygamber ci-
varında ebedî uykusuna dalmış bu uygarlık savaşçısını yetiştiren, 
besleyen, şuur altını hazırlayan, ruh dünyasını zenginleştiren ve 
bir medeniyet mücadelesine sevk eden gerçek amili hisseder gibi 
oldum. (…) Kentin etrafını çevreleyen sûrlardan, Harran tarafı-
na açılan kapının alnındaki Eyyûbî, Memlûkî ve Osmanlı karışı-
mı hatları çözmeye çalışırken, çocukluğunda altında çok geçtiği 
bu kapının bir medeniyetler geçidi olduğunu Akif İnan ağabey 
görmüş ve hissetmiş olmalıdır diye düşündüm. Bu yüksek kapı-
dan girip uzun ve dar sokaklardan Dergâha doğru ilerleyen taş 
yollardan nice kervanların, Hind’in İran’ın, Mısır’ın, Yemen’in, 
Fas’ın eşsiz kadifelerini, Buhara’nın, Semerkand’ın, Bursa’nın 
ipeklerini Urfa’nın gümrük Hanı’na ya da bezzazlar çarşısına pa-
zarına taşımış olduğunu duymuş veya okumuş olmalıdır dedim. 
Harrân üzerinden gelen Emevî, Abbasî, Moğol, Süryânî, Ermeni, 
Frank, Eyyubî, Memlûkî, Akkyonlu, Karakoyunlu ve anlı şanlı 
Osmanlı askerlerinin taşlardan duvarlara yansıyan nal şakırtıla-
rının hatıralarını işitmiştir diye geçirdim içimden.

Nihayet vahdaniyet inancının atası İbrâhîm Peygamber’den 
Sâbîîlere, Hz. İsâ’nıntevhîd inancını bu topraklara taşıyan Azîz 
Apgar’dan, Süryânî mütercimlere, Harran’a hayat veren velî Ha-

271  Bekir Karlığa, “Bir Medeniyet Savaşçısı”, Yedi İklim Dergisi, S. 120, s. 44.
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yat el-Harrânî’den Tarihi Harrân Üniversitesi’nde ders veren 
hocalardan bu topraklarda yetişip de her türden bid’atlara karşı 
savaş açan İbn Teymiyye’den, on sekizinci yüzyıldan artık unu-
tulmaya yüz tutmuş olan Urfa’nın sanatını payitahtın merkezine 
taşıyarak yeni bir üslup yakalamış olan büyük Divân şâri Nâbi’ye 
kadar, son devrinde Urfa’ya âdeta manevî bir soluk aşılamış ol-
duğu kabul edilen Buluntu Hoca’dan, bir geleneği yaşatmak azmi 
ve cehdiyle bembeyaz meşlahı altında koşarcasına Gümrük Han 
Mescidi’nde, kiliseden muhavvel Fırfırlı Cami’de dersler veren 
Molla Hamîd Hoca’ya kadar bir çok insanın alın teri ve göz nu-
ruyla yoğrulup şekillenen medeniyetler birikiminin sergilendiği 
bir müze kent. Akif İnan’ın medeniyet profilinin oluşmasında, 
dünya görüşünün belirlenmesinde en büyüt etken olmuştur 
diye mırıldandım. (…) Evet, Akif İnan bir uygarlık savaşçısıy-
dı. Bir Ortaçağ murabıtı, bir Osmanlı Alpereni gibi, sürekli bi-
zim uygarlığımızın mücadelesini verdi. (…) Ben onun meyus 
olduğu hiçbir zamanını hatırlamıyorum. Her zaman ümit verdi 
çevresindekilere, inanç verdi ve kendi düşüncesine özgüvenini 
sergiledi.”272 Bir insanda medeniyet ruhunun oluşmasında bu-
lunduğu kültür topraklarının ve uygarlığının büyük etkisi var. 
İnsanların şehirleriyle özdeş olan tarafları bulunuyor. Karlığa 
Hoca’nın da benzer ruhu yaşadığı Urfa kültür kentinin Akif İnan 
üzerindeki doğal etkilerini ve onun bilinçaltında bulunan ruhu 
bu kadar ayrıntılı vermesi, Akif İnan’ı tanımlaması bakımından 
önemli. Bir insan durduk yerde böylesine önemli bir konuma 
gelmez. Medeniyet bilincinin Akif İnan’da bu denli çok yönlü 
karşılık bulması, özellikle bir şair olmasıyla ilgili.

“Tarih düşkünüydü, geçmişin hayrânıydı, uygarlığımızın ‘mu-
hibbi sâdıkı’ idi. Ama bu hayattan kaçıp, tarihin tozlu sayfaları 
arasına gizlenip saklanmak anlamında değildi, tarihten güç al-

272  Agm, s. 44-45.
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mak, geçmişin birikiminden yararlanmak, geleceğe uzanmak, 
çağı yaşamak, çağdaş olmak, hatta çağı aşmak için yapılan bir 
atılım demekti. (…) Akif İnan, daha sonra da zihnini hep me-
deniyet problemimizle ilgili konularda yormuştur. Özellikle bi-
zim Tanzimat ile birlikte girdiğimiz medeniyet ve kültür değişi-
mi üzerinde düşünen ve tartışan yazara göre kendi tarihinden, 
kültüründen ve uygarlığından kopuş büyük bir trajedidir. (…) 
Akif İnan bizim uygarlığımızın, yani Osmanlı-Türk uygarlığının 
modern Batı uygarlığı karşısındaki direnişinin canlı bir temsilci-
si gibiydi. Zevkleri, ümitleri, neş’eleri ve fikirleriyle tam bir Os-
manlıydı. Ama üslubu, tarzı, stili yeni, modern ve hatta çağdaş 
Türk aydınının bulunduğu konumun çok ötesindeydi. Kafası, 
gönlü, ruhu şarklı, düşünüşü, tavrı ise bir Batılı idi. Bir bilinç ha-
linin gerekli kıldığı bilimsel düzeyde olmasa da entelektüel dü-
zeyde Doğu-Batı sentezini gerçekleştirmişti kendi dünyasında. 
(…) Klasik edebiyatımızı derinden özümsemiş olmasına karşılık 
hep modern Türk edebiyatıyla ilgilendi. Geçmişin derin duygu-
larını ve doyumsuz hazlarını bu güne taşımak ve bugünün ede-
biyatını yapmak istiyordu. (…) Akif İnan’ın amacı, bir yandan 
Batı uygarlığı ile köklü bir hesaplaşmaya girişirken öte yandan 
çarpık hâtıraperestliğe bağlı tutuculuk ile, uzlaşmacı akımların 
yorumlarına cevaplar vererek; hâtırayı doğrultup, kadîm dina-
miklerden geleceğe ışıklar sarkıtmaktır.”273 Bu son bölümü Akif 
İnan’ın Din ve Uygarlık eserinden yorumlayarak alıyor Karlığa 
Hoca. Akif İnan, edebiyat ve medeniyet kavramları üzerinde 
yoğunlaşırken bir yandan din ile medeniyet bağlamında yoğun-
laşıyor. Onun bu yaklaşımı genel bir çerçeve içeriyor. Bir me-
deniyetin oluşunun temelleri üzerinde ısrarla duruyor. Bu, bir 
anlamda Batı medeniyetine kapılanlara karşı verilen bir mücade-
ledir. İslâm medeniyetinin unsurlarını kendi değerleri içinde ele 
alıyor ve konumlandırıyor. Akif İnan’ın yenileyici bakışı, esere ve 

273  Agm, s. 45-46.
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geleceğe dönük oluşu onu sorumluluk altına itiyor. İdealist bir 
düşünür olarak mücadelesini sürdürüyor. O bir yer edinme der-
dinde değildir. Öncülerinde olduğu gibi o da hayatını bu büyük 
medeniyet davasına adıyor.

“Akif İnan’ın kişiliği ve şiiri ile doğduğu kent Urfa’nın organiz-
ması (yani bu kenti oluşturan ve onun oluşturduğu kültür) ara-
sında yakın bağlar kurulabilir. Bu kentin binlerce yıl geriye uza-
nan tarihsel derinliğinden günümüze uzanan geleneksel kültürü 
(bu kültürün öğeleri arasında edebiyatın ve müziğin farklı yer-
leri bulunuyor) Urfa insanını bir ‘Urfalı’ haline getiriyor. Urfalı 
haline gelmek demek, Osmanlı İslâm kültürünü, divan zevkini, 
klasik mimari tarzını içselleştirmiş olmayı tazammun ediyor. Bu 
durum, içerik kadar biçim öğelerine de özen göstermeyi işaret 
ediyor.”274 Akif İnan, Urfa’nın kapalı kültürünün kendisini sınır-
ladığını ve engellediğini düşünüyor. Ama aile içi kültürü, Urfa’da 
daha lisede iken edindiği arkadaş grubu onun oluşumunda 
önemli bir katkı sunduğu ortada. Elbette Urfa havzasının bir sı-
nırlayıcılığı var. Üstelik bu geleceğe kapıları kapatır. Maraş son-
rası dönemi onun için ufuk açıcı olur.

Edebiyat ve Medeniyet Üzerine olan deneme kitabı önemli bir 
boşluğu giderdi, Tartışmayı yeni bir alana doğru çekti. Bu, bir 
bakıma Tanzimat sonrası yaşanan kırılma ile özellikle de Cum-
huriyet dönemi ile bir hesaplaşmaydı. Bir bakıma medeniyetimi-
zin unsurlarını bugüne taşımaktı.

Bu genel değerlendirmeden sonra sorunun kendisine bakmakta 
yarar var. Tanzimat sonrası durumun bir tanımlamasını yapar. 
“Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet devrimleri ve fikir hareket-
leri yeni edebiyatımızda hep yerlerini almışlardır. (…) Batıya da-

274  Rasim Özdenören, “Akif İnan”, Medeniyetin Burçları, s. 23.
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yalı olarak yapılan devrimlerle, bu devrimlerin entelektüel ekibi 
olan sanatçılar bir yandan yapılması gereken devrimlerin kendi 
millî hususiyetlerimizden devşirilmesini öngören yerli düşünce-
ye bağlı sanatçılar öte yandan Türk edebiyatının kubbesi altında 
kıyasıya savaş vermişlerdir.”275 Tanzimat sonrasındaki bölüm-
lenmeler büyük bir karmaşa, kopmalar hatta sapmalar getirdi. 
Bunun olumsuz sonuçları sonradan fark edildi. İslâm milletinin 
kavimleri arasında ciddî çatışmalar yaşandı. İdeolojik ayrışmalar 
da gerilim ve çatışmaları arttırdı. “Batıya yöneldiğimizden beri-
dir, bir kaynağa dayanmadığı için, bu gök kubbede büyük, kalı-
cı bir ses bırakmadan göçüp gitmişlerdir.”276 Bu dönem ile ilgili 
birçok isim sıralanabilir. İsimleri sadece tarihin kayıtlarındadır. 
Etkileri bakımından elbette önemli bir kırılma yaşanmıştır fakat 
bu büyük bir çıkış sağlama yerine bir düşüş sürecinin yaşanma-
sına neden olmuştur. Bunların isimlerini tek tek sıralama yerine 
sonuçlarını olumsuzlayan nedenlerin üzerinde durulmasında 
yarar var. Akif İnan bunun üzerinde ısrarla durur: “Sanatçı mil-
li varlığa yönelmeye mecburdur. Yerli olmaya mecburdur. Türk 
şairi meselâ, bir Fransız, bir İtalyan, Rus şairinden elbette farklı 
olacaktır.”277 Batı düşüncesine yönelen sanatçılar tam bir yaban-
cılık içindedirler. Eserleri de milletine yabancıdır ne yazık ki.

Edebiyat-insan ilişkisi ve edebiyat-medeniyet ilişkisi sağlıklı bir 
biçimde tanımlandığında sorunun özü daha iyi anlaşılır. Bir mil-
letin özellikleri ve farklılıkları nelerdir, nasıldır kavramın kendi-
sini anlama bakımından tanımlamaya gereksinim var. Konuya 
şöyle başlar Akif İnan: “Bir milleti diğerinden farklı kılan, onu 
kendine mahsus kılan özellikleridir. ( …) Her milletin eşyaya ba-
kışı, hayatı yorumu, zevkleri, duygu yanı farklı bir gelişme gös-
termiştir. Zaman her millete onun hususiyetlerine uygun düşen 

275  Akif İnan, Edebiyat ve Medeniyet Üzerine, s. 14.
276  Age, s. 15.
277  Age, s. 15.
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ayrı bir tarih, bir sanat, tefekkür, dil vermiştir. (…) Her büyük 
insan, milletin varlığına, kaynağını yine kendi milletinden dev-
şirdiği eserleriyle katkıda bulunmuştur. Medeniyetleri kuran ge-
liştiren, işte bu katkılardır.

İnanışlar, medeniyetlerin teşekkülünde daima birinci derecede 
rol oynamıştır. (…) Bir medeniyetin teşekkülünde, inanışların-
dan sonra ikinci faktör ırktır. Irkî hususiyetler medeniyette bü-
yük bir yer tutar. (…) İslâm medeniyeti de İslâm toplumunda, her 
milletin ırkî hususiyetlerine uygun olarak yine farklı bir gelişme 
göstermiştir. (…) İslâm medeniyeti içinde bulunan Türkler, aynı 
medeniyete bağlı olan Arap, Hintli ve İranlılardan farklı bir hü-
viyet göstermişler; ayrı bir uygulama, kültür ve sanat şubesi te-
şekkül ettirmişlerdir.”278 Bu genel değerlendirmenin ardından bir 
milleti özellikli kılan yanı dine dayalı bir medeniyetin varlık bul-
ması söz konusu olabilir. Din, milletlerin ruh bulmasını sağlar. 
Büyük yani ilâhi olan din, İslâm ruhunu bütünüyle oluşan mede-
niyete katar. Kültür ve sanatlar da bu topraklar üzerinde sağlıklı 
gelişir, büyür. Akif İnan, İslâm sanatının özgün yanlarını ortaya 
koyduktan sonra, aynı millete mensup kavimlerin yani ırkların 
da medeniyete olan katkılarının farklı olduğunu gösterir. Türk 
kavminin İslâm medeniyeti ve sanatına olan katkısı diğer ka-
vimlerinkinden farklı olduğunu gösterir. Bu anlamda Akif İnan, 
ırkî özelliklerin ikinci derece önemli olduğunu belirtir. İslâm’ın 
insanlığa sunduğu katkı bu anlamda anılmaya değer. Arapların 
Endülüs İslâm medeniyetine yaptığı katkılar ortada. Her ırk 
kendinden renkler taşır ve bunu dönüştürerek katar. “İslâm ırkı 
özellikleri yok etmek bir tarafa, onun bir sisteme bağlı olarak ge-
lişmesine yardımcı olmuştur.”279 Aynı ırka mensup olan ama aynı 
din ve kültüre mensup olmayanlar arasında da somut farklılıklar 

278  Age, s. 16.
279  Age, s. 17.
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var. Buna da şu örneği gösterir İnan: “Türk oldukları bilinen Ma-
car ve Finlilerde hiçbir Türklük nişanesi kalmamış olduğu gibi 
Türkçe konuştukları halde Hıristiyan olan Gagavuz Türkleriyle 
Yahudi dininden olan Karaim Türklerinde bile bugün ciddi bir 
Türklük hususiyeti görülmez. Yani Müslüman olmayan Türkler, 
Türklüklerini de yitirmişlerdir.”280 Türklerin bu somut durumu 
bir şeyi daha ortaya koyuyor. İslâm dışında farklı kültürlerle bu-
luşan Türkler, dünya kültür ve düşünce tarihinde kendilerine 
özel bir yer edinememişlerdir. Ancak İslâm ile buluşan Türklerin 
katkısı ise çok farklıdır. Bunu diğer kavimler için de söyleyebi-
liriz. “Bizim toplumumuz on asrı bulan bir zamandan beridir, 
inanış olarak İslâm’ı benimsemiş ve bu düzen içerisinde büyük 
bir varlık göstererek, yüzyıllarca yalnız kendisini değil aynı za-
manda bütün bir İslâm dünyasını temsil etmiştir.”281 Aynı Türk-
ler Tanzimat sonrasında yüzlerini Batı’yı çevirdiklerinden beri 
özgünlüklerini de yitirmişlerdir. Kendine özgü bir sanat ortaya 
koyamamışlardır. İslâm sanatının önemli yansımalarından olan 
şiir ve mimari en önemli gösterge. Batılılaşma sonrası oluşan 
mimarinin bir özgünlüğü yok. Tamamen Batı ruhunun kötü bir 
yansıması ve hatta yoz hali. Bu, şiir için de geçerlidir. Akif İnan, 
bu anlamda Tanzimat ve Batılılaşma ile ciddi bir hesaplaşmaya 
girer. “Biz Batı medeniyetinden değil, Türk İslâm medeniyetin-
deniz. Bütün tarihimiz, sanatımız, kültürümüz, folklörümüz, 
edebiyatımız, mimarimiz, müziğimiz hatta mutfağımız, zevk-
lerimiz, güzel anlayışımız, geleneklerimiz bu medeniyet içinde 
şekil almıştır. (…) Büyük, güçlü, soylu bir medeniyet kurmuşuz. 
Bu medeniyet yaşamaktadır, tarihe karışmamıştır, antik mede-
niyet olmamıştır. Baştanbaşa Anadolu yaylasını kucaklamıştır, 
dipdiridir.”282 Batılılaşma, küreselleşme getirdi, bu da İslâm mil-
letine mensup topluluklarda kendine özgü bir oluşa engel oldu. 

280  Age, s. 17.
281  Age, s. 17.
282  Age, s. 18.
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Folklör denen bir olgudan artık söz edilemez. İnsanımızın sav-
ruluşu bir yozlaşma getirdi.

Kültürlerin buluşmasında mutlaka birbirinden etkilenmeler 
olur. Müslümanlar ise Anadolu’ya yöneldiklerinde mevcut kimi 
kültürler ile ister istemez karşılaştılar, bölgenin de sahibi oldular. 
Müslümanlar bunları kendilerine ait bildiler ve dönüştürdüler. 
Akif İnan bu durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunur: “Bi-
zans ve Fars kalıntıları hayatımıza karıştı. Yahudi’nin ve Haçlının 
çeşitli oyunları artık ürününü vermeye başlıyordu. Endülüs ka-
nalıyla Rönesans’ını çoktan yapmış olan batılı, bir hayli zaman 
kazanmış, büyük hamleler yapıyordu. 17. yüzyılda biz, güven 
sarhoşluğu içerisinde derin bir umursamazlık yaşıyor ve onları 
hiç önemsemiyorduk. (…) 19. yüzyıl bizim için felâket oldu. Çö-
küntü dönemine giriliyordu. İşte bu noktada, bir yandan artan 
batının zorlamaları, diğer yandan başka bir çıkış yolu bulama-
yan bir avuç yarı aydın eylemci, bir hayli gelişmiş bulunan ve 
kendilerinden çok korktuğumuz batıyı, devlet, millet, kültür ve 
medeniyet alanında örnek ve önder tanıyarak reformlara girişti-
ler. Bunun kesin denemesi Tanzimat olayıdır. (…) O Batı ki bize 
yar olmayandır. Yâr olmak ne demek bizi iflah etmeyendir.”283 
Ne yazık ki Batı medeniyetinin mensuplarının özünde bir Haçlı 
ruhu bulunmaktadır. Tarihte, örneğin Endülüs örneğinde gö-
rüldüğü gibi İslâm medeniyetinin ve kültürünün bütün verileri 
imha edilmiş ortadan kaldırılmıştı. Bu soykırım, salt insan üze-
rinde değil kültür üzerinde de vardır. Bir şair ve kültür insanı 
olan Akif İnan, medeniyetlerin birbirinden etkilenmelerini ve 
bir medeniyetin oluşumunda etkili olan unsurlar üzerinde du-
rur. Kaldı ki klasik medeniyetimizi iyi bilen, özümseyen ve bunu 
yeni zamana dönüştüren özelliklere ve güce sahiptir. Söz konusu 
eserinin adı Edebiyat ve Medeniyet Üzerine’dir. O dönemde Üstat 

283  Age, s. 20-21.
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Sezai Karakoç’un konuyla ilgili yoğun bir bakışı var. Üstat Ne-
cip Fazıl ve Mehmed Akif ise dönemin koşullarından ötürü bu 
konu üzerine yoğunlaşmak yerine sorunun üstesinden gelmeye 
çalışmışlar ve hatta çatışma halini de yaşamışlardır. “Sanat, milli 
varlığın, kültürün, kısacası bir milletin medeniyetinin en önemli 
kesitidir. Bir milletin kendine mahsus özelliklerinin en önemli 
belgesidir sanat. (…) Her yeni fikir ve sanat atılımı, bağlı olduğu 
milletin, yani medeniyet dünyasının genel karakteriyle yakından 
ilgilidir.”284Medeniyet düşüncesini sürdürecek olan o toplumun 
aydınıdır. Aydınlar ise yüzünü batıya çevirmişlerdir. Aydın, so-
rumluluğunu yerine getirmiyorsa o zaman ciddî anlamda buna-
lım baş gösterecektir. “Aydının yaşadığı büyük tereddüt, inanç 
sarsıntısı, içinden çıkamadığı, altından kalkamadığı, sorunların 
saldırısına uğramasıdır bunalım. Bu bir sara nöbetidir. Bir kriz 
halidir. Bunlar aydının bir iç dalgalanmasıdır.”285 Böyle bir dal-
galanmaya itilişin ve sürüklenişin nedenleri nelerdir, nasıl böyle 
olmuştur? Bunların irdelenmesi, üzerinde durulması gerekmek-
tedir. “Tanzimat’tan bu yana düzenin kurumları gibi aydınlar da 
ayrı bir medeniyete göre şartlandırılmıştır. Hiçbir içtimai daya-
nağı olmayan ve hiçbir ilmî esas taşımayan bu zorlama, değişti-
rilen kurumlarla birlikte aydını da bunalıma sürüklemiştir. (…) 
Bir buçuk asra yakındır bir başka cins aydın imal etmek için çaba 
gösterilmiş, değiştirilemeyen, değiştirilmesi de imkânsız olan 
halkla, bu okumuşlar arasında derin bir uçurum açılmıştır.”286 
Bu, milletimiz açısından derin uçurumların açılmasına neden 
olmuştur. Tanzimat sürecini coşkuyla karşılayan Batıcılar bir 
sürüklenişin içindedirler. Ancak bu sürükleniş, onları nedense 
daha hızlandırmaktadır. Batıcıların milletimizde karşılık bulma-
ması ruh farklılığından kaynaklanıyor. Özellikle Batı’dan getiri-
len kim kavramlar Müslümanların değerleriyle örtüştürülmeye 

284  Age, s. 22.
285  Age, s. 22.
286  Age, s. 23.
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çalışılıyor. Sağcılık kavramı da bunlardan biri. Oysa bu kavram-
ların milletimizin değerleriyle örtüşmediği ortada. Devlet des-
tekli Batı düşüncesi istenilen sonucu sağlayamamıştır.

“Tanzimat sonrası edebiyatımızın, sanat geleneğimizi kendi 
esasları üzerinde geliştirmekten çok, batıya yönelmesinin oku-
yucu ile sanatçı arasındaki ilişkilerin kopmasında önemli rolü 
olmuştur.”287

Tanzimat ile birlikte asıl değişim edebiyatta yaşanıyor. Köklü 
olan şiir ve edebiyatımız Batı’ya yüzünü çevirenler yüzünden bir 
düşüş ve tavsama gösteriyor. Bu, ciddî bir kırılmadır. Tanzimat 
kültür ve düşünce tarihimizde bir kırılmadır. Buna karşı uzun 
yıllar kayda değer bir direniş gösterilmemiştir. Daha doğrusu 
klasik kültür ve düşüncemiz yeterince uygulama alanına çekil-
memiştir. Yahya Kemal’de medeniyetimiz, yani geçmiş kültür bir 
özlemdir ama nedense yüzü geleceğe dönük değildir. Sezai Kara-
koç ile klasik kültürümüzden geleceğe bir bakış getirilmiştir, ya-
zılar yazılmıştır, geleceğe bakılmıştır. Akif İnan’da ise bunun hem 
pratiğini hem de teorisini görüyoruz. Edebiyat ve Medeniyet Üze-
rine olan eseri, şiirdeki uygulamaları bunun göstergesi. Edebi-
yat bağlamında ise modernleştirilerek uygulama alanına konul-
muştur. Edebiyat konusunda da ısrarcı olmuştur: “Tanzimat’tan 
sonra edebiyatımızın, sanat geleneğimizi kendi esasları üzerinde 
geliştirmekten çok, batıya yönelmesinin okuyucu ile sanatçı ara-
sındaki ilişkilerin kopmasında önemli rolü olmuştur. (…) Tanzi-
mat sonrası sanatının aktif politika içerisinde bulunması, onun 
aktüalitede olması bu sanatın millete mal olduğu, benimsendiği 
anlamını taşımaz.”288 Edebiyat ve sanat ile ilgilenenler toplumun 
elbette üzerinde bir yerinde duruyorlar, ayrıcalıklıdırlar. Fakat 
bu, milletiyle eğer bir örtüşme içindeyse bir karşılığı olur, değilse 

287  Age, s. 24.
288  Age, s. 24.
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kopukluklar yaşanır. Sanatın politikaya araç olarak kullanılma-
sına da karşıdır. Çünkü politika tüketicidir. Tanzimat sonrası 
aydınların temel sorunlarından biridir bu. “Aslında sanatın ay-
dın olmayan geniş halk kitlelerinde büyük ilgi görmesi mümkün 
değildir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Büyük sanat, daima 
belli bir zümre, bir aydın tarafından okunmuştur, sevilmiştir, tu-
tulmuştur. (…) Tanzimat sonrası düzen gerçek aydını yetiştire-
cek nitelikte olmamıştır. Düzeni millî yapıya aykırı; fikir, sanat 
ve politika ortamı şartlandırılmış olan bir ülkede, ciddi aydının 
yetişmesi ancak rastlantı olabilirdi. (…) Bu baskı düzeni, tarihi-
mize, evrensel sanat esprimize bağıl bir neslin yetişmesini engel-
leyici bu tutumunu hâlâ değiştirmemiş olduğu için ne yerli bir 
edebiyat kurulabilmektedir ve ne de bu edebiyatı izleyecek, ona 
sahip çıkacak bir aydın nesli yetişebilmektedir.

Bütün dava asırlarca yoğurduğumuz ve kendimizin de içinde yoğ-
rulduğu medeniyetimize uygun bir aydın neslin yetişmesidir.”289 
Akif İnan geçmişe dönük eleştiriler getirirken çözüm yolları da 
önerir. Geçmişe duygusal bir bağlantı içinde değildir. Bu etki 
milletimizi bir kuşatma altına almış, hemen hemen bütün alan-
ları etkilemiştir. Milli değerlerine bağlı aydın yetişmediği gibi 
düşman aydın yetişmiştir. Kendi insanıyla özdeşleşebilecek bir 
aydın tipinin de bu koşullarda yetişmesi zordur. Tanzimat son-
rası kırılmanın etkisi hala kırılabilmiş değildir. Bütün bu değer-
lendirmeler yapılırken geçmiş kültür ve düşünce hayatı nasıldı, 
neler yapılmaktaydı. Bugünün okuru bunlardan pek haberdar 
değildir. Akif İnan, genel değerlendirmelerde bulunurken dö-
nem hakkında analitik yorumlarda bulunarak bilgiler verir. So-
runlar üzerinde durur. “Edebiyatımız, yerli yerine oturmuş bir 
durum gösterir. Divan şiiri, kılı kırk yaran estetiğiyle mücerre-
din en çarpıcı örneklerini vermiş; mimari, yakaladığı sonsuzluğu 

289  Age, s. 24-25.
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mekânda anıtlaştırmıştır.”290 Medeniyetimiz kendi içinde bu ol-
gunluğu gösteriyor ve yükseliyorken Batılılaşma sürecine kapıl-
ması, dışında gelişenlere bakıp kendi içinde yol açmaması önem-
li bir sorun. Siyasal anlamda kimi yenileşme hareketleri varsa da 
bunlar sağlıklı sonuçlar getirmiyor. Eğer zamanında Türk-Rus 
savaşı çıkmamış olsa ve ömrü yetse idi, sanırız ki, tarihimizin en 
önemli ıslahatını III. Mustafa yapacaktı. (…) Zamanında ve kay-
naklarımızı esas tutarak yapılan ıslahatın, meselelerimizi çöz-
mede daha çok başarılı olacağı tabiîdir. (…) Devlet bünyesinde 
hiçbir inkılâbın yapılmadığı savaşlardan yılgınlık duyan yönetici 
kadronun ne pahasına olursa olsun barışı sağlayarak kendilerini 
eğlenmeye vermeleri, bu arada matbaanın kurulmuş olması, ıs-
lahat diye adlandırılamaz.”291 Batı düşüncesine kapılanların kimi 
yaklaşımları gerçekleri ört bas etmeye dönük. Akif İnan özellik-
le matbaa konusunda ileri sürülenlere itiraz ediyor. Bir de yeni 
dönem aydınları kendilerini eğlenceye kaptırmışlardır. Bütün 
olanlar bir kompleks göstergesi olarak kullanılır. Bu, Batı karşı-
sında kendilerini küçük görmeden başka bir şey değildir. Bu etki 
bugün kadar hala süregeliyor.

“Buna, Türk’e karşı hiçbir zaman haçlı zihniyetinden vazgeçme-
miş olan dış düşmanların tutumlarıyla, içten büyük çaplı ve kara 
gözlü bilgin ve yönetici neslin artık yetişmesi sebep olarak göste-
rilebilir. (…) Tanzimat ortamına girdiğimiz III. Selim ve II. Mah-
mut devrindeki ıslahatlarda bu özellikler de görülmekle birlikte 
arada çok büyük farklar vardır. III. Selim’le birlikte düşünülen 
ve yapılacak olan ıslahatlarda artık yeni ve bambaşka bir hüvi-
yet görülecektir. Batı örnek tutulmaya başlanmıştır. Tanzimat’ı 
hazırlayan bu hareketlerde ‘nevi şahsına münhasır’; kendi varlı-
ğımızdan ve kaynaklarımızdan devşirilen yeni düşünceye dayalı 

290  Age, s. 26.
291  Age, s. 28.
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olarak problemlerimizi çözümlemeyi hedef tutan bir hüviyetten 
çok, bizden ileri gördüğümüz batının düzenine, kurumlarına 
göre biçim alma çabası vardır. (…) Büyük ve köklü ıslahat te-
şebbüsü bilindiği gibi, III. Selim ve II. Mahmut zamanlarında 
olmuştur. Bunlarla yüzümüz artık batıya çevrilmiştir.”292 Bunlar 
geçiş dönemine ait bilgilerdir. Geçiş de sancılı olmuştur. Sürecin 
ileride büyük yıkımlara neden olacağı kaçınılmaz olur. Milletin 
Haçlı düşüncesi algısından uzaklaştırılmasına da itirazı var. Haç-
lılık ruhu hiçbir zaman değişmez ve değişmemiştir. “1789 yılında 
başa geçen III. Selim ıslahatçı olarak daha çok batıcı görüşe sa-
hipti. Düşündüklerinden bir çoğunun ancak II. Mahmut ve Ab-
dülmecit zamanlarında gerçekleştiğini gördüğümüz III. Selim’in 
yapabildikleri aslında ‘Divan-ı Hümayun’ yerine ‘Bâb-ı âli’ de-
dirtmek, sonradan lağvetmek zorunda kalacağı ‘Nizam-ı Cedid’ 
adlı orduyu kurmak, saray yaşayışına batılı anlamda bir düzen 
getirmek gibi kabukta kalan inkılâpları geliştirmekten ibarettir.
(…) Sultan Mahmud’un ıslahat adına yaptıkları ise şunlar ol-
muştur. Saray teşkilatı daha çok Avrupalılaştı. Kıyafet kanunu 
kabul edildi. Memurlara fes, pantolon, ceket giydirildi. Kavuk, 
sarık, şalvar, çarık yasaklandı. İlmiye sınıfının batılı anlamda bir 
‘ruhban sınıfı’ şeklinde düzenlenmesinin bir sonucu olarak cüb-
be ve sarık din adamlarının giyimi olarak kabullenildi. Memle-
kete batı müziği sokularak, bando, orkestra ‘Mızıka-yı Hümayun’ 
kuruldu. Bâb-ı âli Sadaret Kethüdalığı, Reisülküttaplık, Hariciye 
nezareti olarak adlandırıldı. (…) İlmiye sınıfı ve İstanbul halkı-
nın katılımıyla artık çok bozulmuş olan 465 yıllık Yeniçeri Or-
dusu ortadan kaldırıldı. Devletin başına büyük bela olan birçok 
ayanlar sindirildi. Devletin birçok ileri gelenleri, batılılaşmayı 
bir mecburiyet halinde görüyordu. Artık batılılaşmayı şart gören 
devlet adamları vardı. Padişahın önem verdiği ve sözüne güven-
diği Petersburg Büyük Elçiliğinden gelen Kaptan-ı Derya müşir 

292  Age, s. 28-29.
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Halil Rifat Paşa’nın, Padişah’a söylediği ‘Avrupa’ya benzemezsek 
Asya’ya çekilmeye mecburuz’ sözü Padişah’ın da düşüncesini 
yansıtıyordu.”293Tanzimat döneminin bu ilk döneminin süreci 
böyle. Durum bu olunca artık Osmanlı Devleti’nin yüzü Batı’ya 
dönmüş özellikle kimi aydın ve yöneticilerin çabalarıyla hızlı 
bir sürece girilmiş oldu. Kılık kıyafet değişimi ile işe başlandı. 
İlmiye sınıfına baskı uygulandı ve sindirildi. Akif İnan, bu genel 
durum değerlendirmelerini ayrıntılı olarak ele alır. Bu, sadece 
devlet yönetimini değil özellikle aydınların ve sanatçıların de-
ğişim sürecine girmesiyle daha da hızlandırmış oldu. Bu sürecin 
önemli isimleri var. Mustafa Reşit Paşa, Mithat Paşa, Ziya Paşa, 
Şinasi, Namık Kemal gibi isimler. Tabiî bunların öncüsü Mus-
tafa Reşit’tir. “Reşid Paşa’nın İngiltere’de bulunduğu zamanlarda 
birçok dost edindiğini, hele hümanist çevrelerde çok itibar gör-
düğünü, oranın basını tarafından adeta kahramanlaştırıldığını, 
kendisine hep sadrazam, gözüyle bakıldığını düşünecek olursak, 
İngiltere’nin onun aracılığıyla Osmanlı Devleti’ne hulûl etmeyi 
tasarladığı ortaya çıkar. Gerçekten, Türkiye’ye gelişinin dördün-
cü ayında, genç padişah adına okuduğu Tanzimat Fermanı İn-
gilizler tarafından çok yakından takip edilmiştir.”294 Siyasal an-
lamda başlayan bu değişim sürecinde dönemin aydınları önde 
yürüyorlar. Şinasi’nin Mustafa Reşit Paşa için “Medeniyet resulü” 
yakıştırması, benzetmesi dönemin psikolojisini tanımlama ba-
kımından önemlidir. Diğer yandan ise bir yenilgi psikolojisine 
dönük bir yüz belirmektedir. Umutsuzluk ve karamsarlık giderek 
yoğunlaşmaktadır. Midhat Paşa ise tam bir savaşçıdır. “Tanzimat 
Fermanı, devletimizin batmaması için batının elimizde tutma-
sını, sağlamanın, batıyı çok üstün gördüğümüzün, bizi de artık 
kendilerinden saymalarını dilemenin, kendimizi kendimizin de 
beğenmediğimizin bunun için de yalnız batıyı örnek tanımaya 

293  Age, s. 31-32.
294  Age, s. 34.
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hazır olduğumuzun bir ilânıdır.”295 Kendi içlerinde kimi çatışma-
lar da yok değil. Batı, Osmanlı Devleti’ni içten ele geçirmenin 
hesabı içindedir. Bunda da büyük ölçüde başarılı olduğu bilin-
mektedir. Tanzimat bu dönemin en keskin dönüm noktasıdır. 
“Kendi yapısına aykırı olan bütün tekliflere milletin uymayacağı, 
ona tepki göstereceği tabiîdir. Aslında biz batıdan alınagelenle-
ri, batıya tam uygun bir öz ve biçim içerisinde uygulayan, tam 
anlamıyla batıcı olarak yetişmiş kadroyu da bulamadığımız gibi; 
-onu belirli bir ölçüde bile olsa bir millî hesaplaşmaya ve deneti-
me tâbi tutan, yani aslı ile bizde nasıl uygulanacağı arasında bir 
muvazene arayan teklifçi fikir ve siyaset adamlarını da yetişti-
remedik. (…) Bu demek oluyor ki, ne tam anlamıyla batıyı çok 
iyi tanıyan, bilen ve uygulamasının ciddi mücadelesini yapan 
kişiler yetişti; ne batıyı, kendi şartlarımıza adapte eden, bunu 
birazcık olsun derinliğine, genişliğine düşünen ve ne de yerli 
milli bir ekip yetiştirebildik. Hep taklitler, kasıtlar ve akılsız iyi 
niyetler dönemidir. Tanzimat’tan bu yana gördüklerimiz. Büyük 
fikir adamları, büyük politikacılar yetişmedi. Pratik ve gözü açık 
kişiler duruma el koydular hep bütün sancımız, bunalımlarımız 
bunlardır.”296 Bu dalganın etkileri ve sonuçları tam bir yıkım 
oldu. Oysa dayanılan gerekçeler o dönem için kitleler üzerinde 
insanları etkisi altına aldı. Benzer durumlar bugün de yaşanıyor, 
benzerleri de yaşanacak kuşkusuz. Sıradan insanlar parlatılarak 
kahraman ve öncü olarak sunuldu. Oysa bunların hiçbir özelliği 
de yoktu. Tanzimat Fermanı’nın değerlendirilmesi daha sağlıklı 
sonuçlara varma adına önemli:

“Tanzimat Fermanı’nda, imparatorluk vatandaşlarının milliyet 
farkı gözetilmeksizin can, mal ve ırzlarının teminat altına alındı-
ğı söyleniyor, geri kalışımızın sebebi olarak da, çağın yenilikleri-

295  Age, s. 35.
296  Age, s. 35-36.
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ne ayak uyduramadığımız ve gerçek Müslümanlıktan uzaklaşmış 
olduğumuz ileri sürülüyor. Tanzimat Fermanı’nın özü budur. 
İlan edilen fermanın, bir millî tefekkür ve yorumdan geçirilme-
miş olduğu, memleket yönetimi konusunda yerli yerine oturmuş 
bir dünya görüşünün aksiyonu olmak niteliğini taşımadığı ve 
ancak hiç de büyük zekâ, kültür, ileri görüşe ihtiyacı olmayan 
bazı doğru kılıklı ‘harc-ı alem’ tespitler yaptığı meydandadır.”297 
“Memleketimizin yapısına aykırı bir temel üzerinde gelişen ve 
bu sebeple bir türlü sosyal ve siyasal problemlerimizi çözüp bizi 
hatırı sayılır bir devlet durumuna getirmek şöyle dursun, bize 
her şeyimizi kaybettirecek nitelikteki bu anlayışın yani kurulu-
şumuzu hep dışımızdaki kuvvetlere tabi olmakta gören, örneği 
hep dışarıda arayan bu anlayışın, zamanla kılık değiştirerek gü-
nümüzde de solcu bir eyleme dönüştüğü ileri sürersek sanırım ki 
yanılmış olmayız ve bugün solcu devrimciliğin psikolojik sebe-
bini de anlamış oluruz. Türkiye’nin bugün her türlü rüzgâra açık 
gedikleri olan bir kulübe durumuna gelmiş olmasının izi sürü-
lecek olursa Tanzimat’ın kapısına çıkmamak herhalde mümkün 
değildir.”298 Yabancı düşünce ve ideolojilerin ülkemizde karşılık 
bulması öyle kendiliğinden olan sosyolojik bir olguya dayanmı-
yor. Bütün bunlar Tanzimat kırılması ile başlıyor. “Reaye dedi-
ğimiz Müslüman olmayan milletlerin bütün haklarını yüzyıllar 
boyunca gözetmemiş mi idik? Milletimizin sırtından geçinerek 
en rahat şekilde yaşayan zaten onlar değil miydi? Onlara hep 
zulmetmişiz gibi, böyle bir taahhüde hele daha sonraları göre-
ceğimiz gibi adeta yabancı devletleri murakabesine bırakarak 
zamanla devletimizi çökertecek iç düşmanlar olarak kuvvet bul-
malarına kendi elimizle yol açmış olmuyor muyduk? (…) Resmi 
ağızla ilan edilen batı üstünlüğü gide gide memleket aydınların-
da ortak bir psikoloji olarak gelişti; her alanda Batılılaşmadıkça, 

297  Age, s. 41.
298  Age, s. 42.
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aydın olunmayacağı fikrini doğurdu. Bu batı hayranlığı, aydın-
ları kuşatınca kendimize güven duygusu kayboldu. Büyük fik-
rin ve sanatın doğması, gelişmesi için güven duygusu şarttır.”299 
Batı medeniyetine yaslanma duygusu bir milleti kendi özünden 
ve değerlerinden uzaklaştırdı. Tabiî Batıcılar bunu bulunmaz bir 
fırsat olarak gördüler sonra da dönüştüler. Batı medeniyeti ile 
İslâm medeniyeti arasında büyük farklar var. Batıcı aydınlar de-
netimlerini Batılı egemenlere terk etmiş oldu. Kendilerinin ge-
tirdiği yıkımı da geçmişe yüklediler bir bakıma. Bir de bu tipler 
birer asalak gibi devletin bütün imkânlarını sömürdüler.

Medeniyet-edebiyat ilişkisi belirleyici özelliklere sahip. Büyük 
medeniyetlerin büyük edebiyatları ve büyük sanatçıları olur. 
Bunlar birbirlerini birlikte büyütürler. Her medeniyetin de ken-
dine özgü bir ruhu var. Bunların birbirlerinden etkilenmeleri 
olabileceği gibi birbirilerine yön verme özelliklerine de sahiptir-
ler. Güçlü olan etkilidir kuşkusuz. Elbette büyük medeniyetlerin 
güçlü edebiyatının etkisi kaçınılmaz olur. Akif İnan, büyük me-
deniyetimizin yaşadığı kırılmaları, özelde de Tanzimat sonrası 
açmazları bu özgün eseriyle değerlendiriyor. “Bilindiği gibi batı 
medeniyeti, eski Yunan düşüncesi, Hıristiyan ahlâkı ve Roma 
Hukuku gibi kaynaklara dayanır. Bizim medeniyetimizin temeli 
ise İslâmiyet olmuştur.

Edebiyatımız, müziğimiz, kültürümüz, mimari, folklor ve her 
türlü sanatımız bu temel üzerinde gelişmiştir. Bu temel, yani 
medeniyet, hem millî varlığımızın muhafazası ve hem de ırkî 
hasletlerimizin olanca gücü ile tezahürüne vesile olmuştur. Bu 
öyle zengin bir kaynaktır ki, aynı medeniyet dahilinde bulunan 
diğer kavimlerin de ırkî yapılarına uygun düşen, tezahürde bir-
birinden farklı medeniyet dalları halinde belirmesini de sağla-

299  Age, s. 43
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mıştır. Yani İslâm medeniyeti kendi içerisinde kardeş milletler 
ve medeniyetler yaşatan bir büyük mecmua, bir medeniyet de-
nizi olmuştur.”300 İslâm medeniyetinin sanat gücü ve birikiminin 
Tanzimat ile tavsamaya uğraması ciddi bir kırılma getirdi. Bu-
nun sonucu olarak da istenen bir sonuç sağlanamadı. Tanzimat 
ayrışmalara neden olurken, İslam çeşitli ırk ve kavimleri bir ara-
ya getirdi, bir millet halinde bütünleştirdi. Tanzimat sonrasında 
kavmi ayrılıklar hızlandı, büyük devletimiz parçalara bölündü 
sonra da birbirine hasım ve düşman kesildi. “Kendi manası-
na uygun bir medeniyet ortamı bulmayan insan veya nesilden 
dâhiler yetişmesi imkânsızdır. Kaç asırdır fikir, sanat ve devlet 
idareciliğinde kurtarıcı hamle yapamayışımız, medeniyetimizin 
geçirdiği kriz ile ilgilidir. (…) Öyle bir sam yeli esmiş, estirilmiş 
ki, cemiyet nizamı allak bullak olmuş, bütün sosyal kurumlar gü-
dük kalmış, maliye, politik mahvoluş ve koca imparatorluk her 
gün biraz daha erimiş, alınmış her tedbir onu biraz daha uçuru-
ma götürmüştür.”301 Bu krizin başlangıcını oluşturan Tanzimat’ın 
nasıl sonuçlar doğurduğunu neler yaptığını edebiyat tarihi ve 
siyasal tarih bütün verileriyle ortaya koyuyor. Tabiî bunu uzun 
zaman dillendirmeden, olanı sürdürme çabasında olan batıcı-
ların bir yenilgi psikolojisi vardır ama bu da pek dillendirmez. 
Yanlışlarında ısrar eder. Neler olmuştur bu ilk süreçte?: “Tanzi-
mat edebiyatı, Ferman’ın ilanından ancak 20 sene sonra başla-
mıştır. (…) Birçoğu aynı zamanda devlet adamı olan bu sanat-
çılardan Akif Paşa, Ethem Pertev Paşa, Süleyman Paşa, Sadullah 
Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Vefik Paşa ve Ziya Paşaları bu çaba 
içerisinde görüyoruz. Bunlar batı edebiyatı ile temasa geçmiş, 
tercümeler yapmış ve zaman zaman kendi sanatlarından da batı-
ya uygun hamleler göstermiş olmakla beraber yetişmeleri icabı, 
sanat tarzlarını tamamen değiştirmemişlerdir, Divan şiiri estetiği 

300  Age, s. 45-46.
301  Age, s. 47.
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dışına çıkmamışlardır. (…) Tanzimat’la başlayan Batı etkisindeki 
edebiyatımız çok uzun süre ne tam bir batılılaşma ve ne de eski 
estetiğe bağlı bir gelişme kaydedebilmiştir. (…) ‘Şiir ve İnşa’ adlı 
meşhur yazının sahibi Ziya Paşa daha sonra ‘Harabat’ kitabını 
düzenleyecek kadar eski edebiyatımıza bağlılığını gösterecektir. 
Bu yüzden Namık Kemal’le çatışması meşhurdur. Devrinin iyi 
şairi olmakla birlikte, zaten Ziya Paşa, şiirinin biçimini ve biraz 
da özünü hiç de batılılaştırmamış, eski zevke hep bağlı kalmış 
olmak bakımından, o zamanın sanat karakterine tipik bir örnek-
tir. N. Kemal ise daha genç olmasından Z. Paşa’ya göre, kendini 
biraz daha yenileyebilmiş fakat o da biçimde batılılaşamamıştır. 
Bunu daha geniş ölçüde Hamit başarabilecektir. Bu sanatkârlara 
kıyasla, batılılaşmayı en şuurlu şekilde düşünen ve anlatan 
Şinasi’dir. (…) Şinasi ile başlayan Tanzimat edebiyatının, deni-
lebilir ki en küçük sanatçısı da yine Şinasi’dir.”302 Tanzimat son-
rası yaşanan bu durumlar edebiyat ve medeniyetimiz açısından 
sağlıklı sonuçlar getirmedi. Özellikle geçmiş edebiyatla bağları-
nı kesmesi güdük bir edebiyat ortamına neden oldu. Akif İnan, 
genel değerlendirmelerle bu konuya açıklık getirir. “Tanzimat’ın 
ilanından sonra başlayan Batı etkisindeki Türk şiirini anlayabil-
mek ve yeni gelişen bu edebiyatın topyekûn Türk edebiyatı içe-
risindeki yerini en iyi şekilde tespit edebilmek için, kendisinden 
önceki Türk edebiyatını ve onun zamanla geçirdiği değişiklikleri 
tanımakta zorunluluk vardır. (…) Her yeni edebiyat hareketinin 
anası, kabul etmek lazımdır ki daha önceki edebiyatlardır. Fakat 
her edebiyat hareketinin birçok yeni ve farklı unsurlar taşıyacağı 
tabiîdir. (…) Bilindiği gibi Tanzimat sonrası edebiyatımız Batı 
etkisindedir. Ona zevk, estetik, anlayış ve biraz da tarz bakımın-
dan tamamen farklı bir kaynağa yönelmiştir. Tanzimat sonrası 
edebiyatımıza hâkim olan hava budur.”303 Edebiyatımız Batılılaş-

302  Age, s. 53-54.
303  Age,s. 57-58.
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ma sürecinde ciddi bir değişim yaşadı. Bu artık kaçınılmaz bir 
durum oldu. Divan şiiri estetiğinden uzaklaşıldı. Sadece ondan 
değil onun ruhundan da uzaklaşılmış oldu.

Edebiyat-medeniyet ilişkisi, din-medeniyet ilişkisi, din-sanat 
ilişkisi düzleminde gelişim büyük oluşlara götürüyor. Türklerin 
İslâm ile buluşması büyük bir çıkış yakalamasını sağaldı. Daha 
önce verilen örneklerde olduğu gibi Müslüman olmayan Türkle-
rin vardığı sonuç ise ortada. “Bizim İslâm medeniyeti dünyasına 
girmemizden sonra oluşturduğumuz edebiyat, İslâm medeni-
yetinin bütün özelliğini yansıtan bir ayna gibidir. Bu bakımdan 
eski Türk edebiyatını İslâm medeniyetine yabancı olanların ge-
reği gibi anlayamayacakları açıktır. Divan şiirinin tefekkürünü, 
yani düşünce dünyasını, duyma tarzını, devrini ve devrinin ha-
yatını, kısacası bağlı olduğu kültür ve medeniyeti bilmeden an-
lamak mümkün değildir. (…) Divan edebiyatına karşı olmanın 
psikolojisinde, ondan farklı bir sanat anlayışına bağlı olmaktan 
gelen tenkidî karşı koymadan daha çok, yani soyut olarak Divan 
edebiyatını benimsememekten, o sanatı mizaçlarına uygun bul-
mamaktan çok, bu edebiyatın bağlı bulunduğu İslâm medeniye-
tine karşı bir antipati gizlidir. (…) Türk toplumunun on asırdır 
yaşadığı fikir ve kültür hayatını biraz tanıyanların bu dil özrünü 
hiç de ciddi karşılamayacağı tabiîdir. Ortak bir medeniyetin ve 
imparatorluk hayatının olağan bir sonucu olan Osmanlıcanın, 
Divan edebiyatını sevdirtmeyecek bir unsur bilinmesi akıl alası 
değil. (…) Bir edebiyat büyükse onun kullandığı dil dolayısıyla 
basit görülmesi doğru değildir. (…) Kaldı ki Divan şiirinin an-
laşılması meselesi, onun dili ile çok az ilgilidir. Osmanlıcayı bi-
len bir insanın eski edebiyatımızı da anlayacağı ileri sürülemez. 
Dilini bilmek, onu tanımanın belli asgari şartıdır. Çünkü divan 
edebiyatı yalnızca bir dil hadisesi değildir. Dil onda sadece bir 
araç olmuştur. Hem de çok ihtişamlı bir araç. (…) Dünyayı bir 
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kasırga gibi yalayan, sonra o yerleri gül bahçesine dönüştüren 
muhteşem bir savaşçının, tantanalı bir arabası olmuştur o dil, 
yani Osmanlıca.”304 Bir medeniyet, kendi dilini de kendisiyle 
birlikte büyütür ve zamanla olgunlaştırır. Osmanlıca’nın Türk-
çe olarak İslâm medeniyeti dairesinde kendine özgü yepyeni ve 
özgün bir dil haline gelişinin nedeni budur. Bu dil kendi şiirini 
de kurar kendi fonetiğini de. Gücünü medeniyetinden alır. Dı-
şarıdan gelenleri de kendine ait kılar ve dönüştürür. O artık o 
medeniyet dairesinin bir özü ve ürünü olur. Osmanlıca’nın şiiri-
ni bu kadar büyütmesinin asıl nedeni de budur. Divan şiirini, do-
layısıyla Osmanlıcayı dahası İslâm medeniyeti dairesinin bir özü 
olan Osmanlı Devletini bütüncül bir reddedişe gidiştir Tanzimat 
hareketi ve sonrası. Akif İnan, bir medeniyetin tanımlamasını 
yaparken onun şiirini, dilini bir bütün olarak ele alır. Tanzimat 
sonrasında Cumhuriyet döneminde Divan şiirine, dolayısıyla di-
line ve uygarlığına karşı çıkış, onu reddediş bir suç. Onu sahiple-
niş ve yeniden inşasını sağlayacak olan çıkış onu yeniden hayata 
kazandırış bir sorumluluk. Bunu üstelik aynı kalıplara bağlı ka-
lınmadan, revize ederek de yapmak olası. Akif İnan, bir bakıma 
bunun hem teorisini hem de pratiğini yapar.

“Arapça ve Farsça kelime ve deyimleri alırken bir yandan fonetik 
özelliğimizi göz önünde tutmuş, diğer yandan Türk sarf ve nah-
vini zedelememeğe dikkat etmiş asla sentaksımızı değiştirmeye 
kalkmamış. (…) İslâm medeniyetinin kaynağı söylediğimiz gibi 
Kur’an’dır. Ve ona uygun olarak Peygamberimizin sözleridir. 
Nihayet bu iki büyük kaynağa istinat ettiren büyük bilginlerin 
yorumlarıdır.”305 Akif İnan, tutumunu çok açık olarak ortaya ko-
yar, Divan şiirinin temeli İslâm’dır, Kur’an ve sünnettir. Tanzimat 
sonrası savruluşta bunlardan uzak durulur ve hatta reddedilir. 

304  Age, s. 62-64.
305  Age, s. 64.
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Edebiyat-medeniyet, edebiyat- din kavramlarının önemi burada 
ortaya çıkar.

“Bizim söyleyeceğimiz, divan sanatının da soyut bir sanat özelli-
ğine rağmen çağına kapalı bir sanat olmadığıdır.”306

“Divan edebiyatının kaynakları ve biçimi bir bakıma bütün Or-
tadoğu’nundur. Ama bir Arap edebiyatının İran edebiyatından 
onunsa Türk edebiyatından tamamen farklı bir edebiyat olduğu 
ortadadır.”307 Divan edebiyatına yapılan saldırılar çok yönlüdür. 
Açık bulma gibi bir sorun vardır ortada. Bunlardan biri de Di-
van edebiyatındaki kimi kusurların varlığını ortaya koyma dü-
şüncesi Tanzimat sonrası, özellikle de Cumhuriyet döneminde 
çok yaygındır. Akif İnan, buna itiraz eder: “Divan edebiyatını 
belli başlı suçlama noktalarından biri de bu edebiyatın ‘bütün 
güzelliği’ yani ‘konu birliği’ olmadığı zannıdır. Bir şiir için konu 
birliği derken, sanatçı o şiiri, hangi konuyu işlemekle başlıyorsa, 
yine onunla ilgili olarak sürdürmesi ve bitirmesi ileri sürülüyor 
olmalı. Eğer dava bu ise, yani şair mesela bir gazelinin ilk beyiti 
ile bu hasreti dile getiriyorsa, o gazel sadece hasretle ilgili duygu 
ve düşünceleri işlemeli, bir başka konuya geçmemeli. Şiirin bütü-
nü hasret temasını aşmamalıdır demek isteniyorsa itiraf edelim 
ki bu özelliği ağır basan şiirler Divan edebiyatında sayılmayacak 
kadar çoktur. Divan edebiyatı konu birliğini amaç edinen bir sa-
nat olmadığı halde onda konu birliğinin hâkim olduğunu gös-
terebileceğimiz çok sayıda örnek vardır. Şiir bir aşk şiiri olarak 
başlıyorsa aşk şiiri olarak devam eder. Sanatçı konuyu gereksiz 
ve yersiz olarak dağıtarak mesela bir tabiat tasviri yapmaz. (…) 
Onun belirli özelliği, mevzun, yani düzenli olmasıdır. Karşı dü-
şüncede olanlar örnek olarak bir kasideyi göstererek işte mesela 
‘methiye için yazılmış olan bir şiirde bir mevsim yahut bir savaş 

306  Age, s. 65.
307  Age, s. 70.
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tasviri olan beyitlerin şiirin amacı olan övgü ile ne ilgisi vardır’ 
diyebilirler. Zahirde böyle olan durum şiirin bütünü incelenince 
görülür ki konu dışı gibi sanılan o beyitler aslında o methiyeyi 
kuvvetlendirmek ve süslemek içindir. Onu sanatçı, divan este-
tiğine, şiirine uygun düzen içinde sunmuştur. Bu onun ‘tahkiye’ 
tarzıdır, özelliğidir şiirle asla ilgisiz değildir.”308 Akif İnan, Divan 
şiirinin büyük şairlerinden kimi beyit örnekleri verir. Bu tezi çü-
rütür. Aslında bu tartışmalar gereksizdir ama Tanzimat sonrası 
ve Cumhuriyet dönemi bir saldırı alanıdır. Verdiği örneklerden 
bir ikisini buraya alalım biz de:

“Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkıt ne bilir

Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat”

     Sâbit

“Yâr gelmezse sana pâyine sen git yârin

Yürümezse ne ola dağ ey gönül abdal yürür”

     Ruhî309

Akif İnan’ın verdiği örnek sayısı bundan daha fazladır. Bununla 
ne demek istediğini açıklaması bakımından yeterlidir sanırım. 
Bu konuyla ilgili olarak da şu vurgu ile bu konuyu tamamla-
mış olur. “Şunu söyleyeyim ki, medeniyetimizin, milletimizin, 
tarihimizin büyüklüğüne uygun bir edebiyat kurmuşuz. Ve sa-
natçılarımızın büyüklüğüne uyan bir milletiz. Halk yığınlarını 
millet yapan ve onun medeniyet ve kültürünü kuran, geliştiren, 
yetiştirdiği insanlardır. Bir milletin hayatından yetiştirdiği fikir, 
sanat, büyük devlet adamları, kahramanlar ve onların arkaların-
da bıraktıkları eserler çıkarılacak olursa o milletin, büyük millet 
olma niteliği bütünüyle yok olur.”310

308  Age, s. 71.
309  Age, s. 72.
310  Age, s. 76.
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Medeniyet-edebiyat ilişkisi, din-edebiyat ilişkisinde olduğu gibi 
hayatın gerçeklerinden olan edebiyat-politika ilişkisi de kaçınıl-
maz oluyor. Politik farklılaşmalar yeni dönemin sorunlarından 
biri. Bu anlamda Akif İnan, bu sorunu da irdeliyor. “Daha önceki 
edebiyatlar da çağlarıyla, yaşadıkları ortamla ilgisiz olmamışlar 
ancak bunu çağlarına uygun olarak başka bir kılık, anlayış ve 
espri içinde ifade etmişler ve bugünkü anlamda bir politika aracı 
olmamışlardır.

Batı’yı örnek tutuşumuzla başlayan yeni edebiyat yanı başında 
gazeteyi de bulunca seri halinde bir sanatçı politikacılar nesli or-
taya çıkarttı. Gerek çağının icabı ve gerekse imparatorluğumu-
zun içine düştüğü buhran, devrinin sanatçılarını aynı zamanda 
aktif politika yapan kişiler olarak şartlayınca ve bu durum git 
gide âdeta gelenekleşince, öyle sanıyoruz ki, sanatın yararına 
olmayan bir çığır açıldı.”311 Akif İnan’ın bu sürece itirazı var. Po-
litikanın edebiyatı kendine araç olarak kullanmasına karşı çıkar. 
Çünkü politikada, hele hele Batılılaşma sürecine girilen süreç-
teki siyasilerin tutumlarında, hayata bakışlarında bir kekrelik 
var. Onların amacı başkadır. Edebiyat ve sanat ise bunu asla kal-
dırmaz. “Fikirlerin, dünya görüşlerinin en büyük dayanağı na-
sıl edebiyatsa, sanatsa, hemen belirtelim ki, edebiyat, sanat bu 
anlayışların tezahürü olan aktif günlük politikanın, hele onun 
gazeteciliğinin hamalı değildir ve olmamalıdır da. Sanatçının 
da bir dünya görüşüne bağlı olacağı nasıl olağansa, hatta şartsa 
ve sanatçı onu sanatı için nasıl malzeme kaynağı sayabilir, hatta 
eserini sırf bu kaygı ile yazabilirse, dünya görüşünü edebiyatlaş-
tırırken, dengeyi korumaya, yani edebiyatın sınırını zorlamaya, 
fikri edebiyatın içinde eritmeye de mecburdur. Bu mecburiyetin 
göz önünde tutulmasının, sanatın, politikanın bir uydusu haline 
getirilmiş olmasının başlangıcı Tanzimat olmuştur. Bunun zara-

311  Age, s. 78.
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rı yalnız edebiyatta değil, toplum hayatının her alanında görül-
müştür.

Tekrar belirtmeliyiz: Sanatın, politik hayatla ilgilenmesi, konu-
larını hep bunların dışında araması gerektiğini söylemek istemi-
yoruz. Her şey sanatla ilgilidir -hele çağı söylemek istemiyoruz- 
fakat sanat önce kendi kendisiyle ilgili olmalıdır.”312

Akif İnan, bu tutumunu hayatı boyunca sürdürdü. Rasim Öz-
denören, Akif İnan’ın arkadaş grubu içinde siyasal temsil bakı-
mından bütün özelliklere sahip olmasına karşın, nedense siya-
saya hiç ilgi göstermiyor. Gerek çevresi ve gerekse bulunduğu 
ortam buna müsait ama hiçbir zaman böylesi bir yelteniş içinde 
olmuyor. Erdem Bayazıt’ın da anlattığına göre arkadaşları Hasan 
Seyithanoğlu milletvekili olmak isteyince RP’nin Maraş il baş-
kanını Akif İnan ikna ediyor. Siyasal temsil ve yeteneği yüksek 
olmasına karşın uzak duruyor. Bunu bizzat benim de yaşadığımı 
belirtmeliyim. Benim aktif siyasa ile ilgilenmemden rahatsızdı. 
Kendisiyle yaptığımız sık görüşmelerde bu uyarısından hiçbir 
zaman vaz geçmedi. Bana öğüdü şöyle oldu: “Haksal, siyasa ile 
ilgilenme. Ona harcayacağın zamanı sanata ayır. Her yıl bir ki-
taplık çalışma yap” demişti. Fakat ben bundan vazgeçmedim 
ama bu uyarı benim için kışkırtıcı oldu. Hem ticaret hem siyasal 
faaliyetlerden geri kalmadım. Fakat kendisi, son dönemlerinde 
kendini sendikal faaliyetler içinde buldu. Onun bu yönelimi aşırı 
meşguliyetine neden oldu. Yakınında bulunanların belirttiğine 
göre edebiyat ve sanat faaliyetlerine olan özlemini hiçbir zaman 
saklamıyor. Hatta fırsatını bulsa kaçacak ama yakasını da kurta-
ramıyor. Onun yazı eyleminde bulunma arzusu bir ukde olarak 
kalıyor. Kendi adıma, aktif siyasa ile ilgilenmem bir öykü yazarı 
olarak insan tiplerini ve karakterlerini görmem bakımından ya-
rarlı oldu diyebilirim.

312  Age, s. 78.
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Şiir-Din İlişkisi

Şiir, İslâm düşüncesinin merkezinde yer alan en önemli bir 
sanat türüdür. Peygamber Efendimizden günümüze, bundan 

sonra da hayatın merkezinde olacaktır. Böyle olmasına karşın 
Batıcı düşünceye sahip olanlar özellikle Şuara Suresi’nde sapkın 
şairler için olan ayetleri bahane göstererek itirazda bulunuyorlar. 
İslâm medeniyeti bütünlüğündeki şiir göz ardı ediliyor. Bu, Akif 
İnan’ın üzerinde ısrarla durduğu ve Tanzimat sonrası Batılılaş-
manın getirdiği bir sorundur. Batılılaşma din ile dünya işlerini 
birbirinden ayırma, hem laiklik hem de dünyevileşme sorununu 
beraberinde getirdi. Dolayısıyla bu, başlı başına bir sorun haline 
gelmiş oldu. Akif İnan, Tanzimat ve sonrasıyla hesaplaşırken bu 
büyük sorunun getirdikleri üzerine yoğun düşünür ve bunun-
la hesaplaşır. Üstat Necip Fazıl ve Üstat Sezai Karakoç ile Akif 
İnan’dan sonra büyük şairlerin konuyu ayrıntılarıyla ortaya koy-
malarından sonra bu tartışmaların sonu getirildi bir bakıma. 
Her ne kadar zaman zaman bu yaklaşım dile getiriliyorsa da bir 
karşılık bulamıyor.

Din sanat ilişkisinde insanlık tarihinin ilk anından itibaren in-
sanın yazıyla olan ilişkisi nedir, bundan nasıl bir sanat doğuyor 
bunun üzerinde durulmalıdır. Akif İnan, bu konu üzerinde du-
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ruyor, sorunu aydınlatıyor: “Dinlere göre konuşma da, yazı da 
Hz. Âdem’le birlikte vardır. Onunla başlayan vahiy sözle, ko-
nuşma yoluyla evlatlarına tebliğ edilmiştir. (…) Konuşmaları 
yazdıran da Allah’tır. Hz. İsa’yı daha kundakta iken konuştu-
ran; Son Peygamberinin ‘Ben okumayı bilmem’ sözlerini, ‘Oku, 
Allah’ın ismiyle’ diyerek cevaplayan; ‘Size kalemle yazmayı öğre-
ten kimdir?’ diye buyurarak, konuşmayı da, yazmayı da öğreten 
bizzat kendisinin olduğunu Yüce Allah haber vermektedir. Hz. 
Âdem’den binlerce yıl sonra bile örnek ve ispatları Kitap’larda 
ifadesini bulan bir konuşma, okuma ve yazma ile ilgili gerçekleri, 
insanlık tarihine kadar uzatmamak akla ters düşmez mi?

Sözü ve yazıyı Allah’ın insanlara bir bağış olarak değil, bizzat 
insanın keşfi olarak varsaymak; bazı insanların ilâhi dinleri, te-
melinden sarsmak uğruna giriştikleri maddeci, akılcı, bilimsel 
görüntülü çabalarından biridir. (…) Oysa Allah’ın kelamı, insan-
dan önce de vardı. O, ‘Ol’ diye buyurdu da evren oluştu. ‘Natık 
varlık’ olarak yarattığı insana konuşmak ve yazmak için Cibril’i 
öğretmen tayin etti.”313

İlahiyat Ekseni dergi yöneticilerinin konu ile ilgili kendisine yö-
nelttiği soru şöyle: “Şuara Suresi’nde bir ayette şairler hakkında 
‘Ve onlar yapamayacakları sözler söylerler” sorusuna şu karşılığı 
verir:

“Bu ayetler nazil olduğunda sahabe şair Abdullah b. Revaha çok 
büyük bir telâşa düşüyor ve ağlayarak Peygamberimizin hane-
sine geliyor ve diyor ki: Efendim siz de bilirsiniz âlem de bilir 
biz şairlerdeniz. Şimdi bizim hâlimiz ne olacak? Peygamberi-
mizin cevabı ‘Öteki ayetlere bakmadın mı?’ biliyorsunuz Şuara 
Suresi’nin son dört ayeti bir bütündür, o ayetlerden birisidir sizin 
söylediğiniz, ‘ama hayır işleyenler’ hariç.”314

313  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 200-201.
314  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 127.
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Tanzimat sonrası, Cumhuriyet dönemiyle birlikte şiirin bölüm-
lenmesi önemli sorunlardan biridir sanat açısından. Dini, ladini, 
halk, divan şiiri ve edebiyatı gibi. Bu konu üzerinde düşünen, 
yazan ve sorulara karşılık veren Akif İnan bir Müslüman sanatçı 
sorumluluk bilinciyle hesaplaşmada bulunur. Bu, salt Akif İnan 
ile başlamıyor elbette. İslâm düşüncesi ve bilincine sahip bütün 
sanatçılar ve düşünürlerin bir sorunudur. Sırat-ı Müstakim, Se-
billürreşad, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Yönelişler’den 
Yedi İklim ve Hece dergisinde yer alanların bir sorunudur. As-
lında sorunu değil, oluşturulan bu sorunu gidermeye dönüktür 
mücadeleleri. Akif İnan’ında bunda önemli ve hatırı sayılır bir 
gayreti vardır.

Din-sanat ilişkisi üzerine gerek çalışmalarında, söyleşilerinde ve 
konuşmalarında bu konunun üzerinde yoğun durur.

İslâm dergisinde kendisiyle yapılan bir söyleşide sorulan ilk soru:

“ ‘İslâm edebiyatı deyince ne anlıyoruz?’

Müslüman sanatçıların oluşturduğu edebiyat eserlerinin tümü-
ne birden İslâm edebiyatı diyoruz.”315 Bu bütüncül bakış ile so-
runu bir anda ortaya koyuyor. Müslüman bir sanatçının ortaya 
koyduklarının ne olduğunu belirler. Hangi anlayışa sahip olursa 
olsun Müslüman olan bir sanatçının eseri İslâm edebiyatı içinde 
yerini alır, almalıdır görüşündedir. Bu düşüncesine açıklık geti-
rir. “..şimdi İslâm toplumlarının Müslüman olduktan günümüze 
kadarki maceralarında üretmiş oldukları sanat eserleri de İslâm 
uygarlığının şemsiyesi altında üretilmiş olan eserlerdir. Yani ben 
günümüze kadarki Türk şiirinin özellikle, Tanzimat’a kadar olan 
Türk şiirinin doğrudan doğruya İslâm uygarlığının ürünü olan 
bir şiir olduğu kanaatindeyim.”316 Bunu Divan şiiri ve dönemiyle 

315  Age, s. 37.
316  Age, s. 81.



24
8

Bi
r M

ed
en

iye
t Ş

air
i

M
.A

K
İF

 İN
A

N

sınırlamaz. Özellikle günümüz şiiri değerlendirmesinde bulunur 
onları da bu kategoriye katar. Mehmed Akif, Necip Fazıl, Sezai 
Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören 
ve kendisi. Hatta kendilerinden sonraki kuşağı da buna dahil et-
mek gerekir “Yakın dönemde M. Akif ’ten, Necip Fazıl’a kadar 
olan dönem ve bizim kuşak sanatçıları bu çerçeve altında mü-
talaa edilmelidir.”317 Soruyu soran bu konunu üzerine gidiyor ve 
irdeliyor. Akif İnan bu konuya açıklık getiriyor: “Bunlar normal-
dir, bunlar bir mübalağa sanatıdır. Bir teşbih olayıdır ve bunlara 
bakarak yapamayacak şeyleri söylüyor hükmüne varmayın. Ama 
işi gücü yalan olan şairler de yok değildir. O tür sanatçılar bizim 
inancımızda kınanmıştır ve bu tür şairler genelde hiciv sanatıyla 
veya metih sanatıyla uğraşmış bugünkü tabiriyle böyle yaltakla-
nan insanlardır. Bizim inancımızda bir adamın o ahlâk üzerine 
olmaması gerekir. Hiç olmaması gerekir, hiç olmaması lazım di-
yeyim son olarak. Kur’an’da şair asla zemmedilmemiştir. Hatta 
bu ayetlerde teşvik bile edildiği belli, o kadar belli ki Peygambe-
rin düzinelerce şairlere ilişkin sözleri ve hatıraları vardır.”318

Şuara Suresi’nde söz konusu edilen dört âyet:

“Ve şairlere gelince, onlara şaşkınlar uyar.

Görmez misin ki onlar, evet, her vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar.

Ve gerçekten yapmadıkları şeyi söylerler?

Ancak inanan ve iyi şeyler yapan, Allah’ı çok hatırlayan-
lar ve zulme uğradıklarında yardımlaşanlar bunun dışında-
dır. O hâin kimseler, yakında nasıl bir girdaba düşeceklerini 
anlayacaklardır!”319

317  Age, s. 81
318  Age, s. 128.
319  Kur’an-ı Kerim, Şuara Suresi, Ayet: 224-227. 
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Hıristiyanların bir sorunu, dini hayatın dışına çıkarma. Çünkü 
laiklik sorunu kilise ile devlet arasında. Coğrafyamızda bunun 
gündeme gelmesi Tanzimat sonrası Batılılaşma ile olmuştur. Her 
ne kadar Batılılar böyle bir ayrıma gitseler de Hıristiyanların sa-
natı da Hıristiyan kültürü içinde değerlendirilmeli ve Hıristiyan 
sanatı olarak kabul edilmeli. Rönesans dönemi resim sanatında 
dini figürler önemlidir. Asıl önemli olan bir milletin sahip bu-
lunduğu ruh ve onun özüdür. Akif İnan bunun üzerinde bu an-
lamda durur: “… biri neyi yazarsa yazsın, Hıristiyan; diğeri neyi 
yazarsa yazsın Müslüman sanatçıdır. Yani aslolan konu değil, 
konunun idrak biçimidir. Divan şiirine bir bakalım.”320 Der bunu 
daha da somutlaştırır:

“Eski edebiyatımızı dini ve lâ-dini diye ikiye ayıran anlayışı doğ-
ru bulanlardan değiliz. Bu ayrım, bize Batı’dan aktarıldı. Bu an-
layışa uyarsak, yalnız Nedim gibileri değil, Kadıasker Baki’yi, 
Şeyhülislâm Yahya’yı da ‘din dışı’ saymak gibi hatalara düşmüş 
oluruz. Oysa Nedim’den Karacaoğlan’a Divan ve Halk sanatçıla-
rımızın hepsi İslâm edebiyatının mensubudurlar.”321 Mensubiyet 
sanatın özünü belirler. İslâm sanatında bütünlük var, dini bir öz 
içerir. Çünkü İslâm medeniyeti ve düşüncesinden beslenmektedir.

İslâm düşüncesinin insan hayatına getirdiği sınırlar ve açılım-
lar var. Açılım boyutuna bakarsak Kur’an’ın sağlamış olduğu 
ruh ortamı ve onun sonuçları önemli. “Kur’an’ın bedii kemalini, 
Peygamber devri insanları çok iyi anlıyorlardı. İnsanları kendine 
bağlamada, Kur’an belagati, başta gelen bir araçtı. Dinleyip de 
etkilenmeyen yoktu. Bu etki sonunda da genellikle Müslüman 
oluyorlardı. Olmayanlarsa, bir panik ve telâşa düşüyordu.”322 Bu 
güçlü ses insanın hayatını bütünüyle değiştiriyordu. 

320  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 37.
321  Age, s. 37.
322  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 58.
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İnsan üzerindeki olumsuz etkileri nasıl iyi karşılanmıyor ve hatta 
yasaklanıyorsa, bu sanat için de geçerlidir. “İslâmca ayıp ve kabih 
görülen unsurlar, söyleyişler bulabilirsiniz. Ama bu dahi onların 
İslâm dışına itilmeleri için yeter sebep değildir.”323 “Ahlâksızlığa 
yol vermeyen hudutlardır. Sanatın amacını belirleyen soylu 
düsturlardır.”324 Roman Batı kültürünün önemli bir ürünü. Ro-
manda, sınır tanınmaz, insanın mahremiyetine ve daha ötesine 
kadar gider. Akif İnan’ın söylemek istediği durum budur.

Laiklik bir devlet sorunu olduğu için geçmiş dönem şiirimizi bu 
düzlemde nasıl düşünmek durumundayız. Bu şiiri veya sanatı 
hayatın dışına itebilir miyiz? “Osmanlı yönetimi, İslâmî bir yö-
netimdi. Birçok eksik ve yanlışlarına bakarak bu yönetimi din 
dışı sayıyor muyuz? Eski edebiyatımız da öyle. İslâm’a muvafık 
düşmeyen bazı tezahürler olmakla birlikte, bu edebiyatımız ge-
nelde İslâm edebiyatıdır.”325

Müslüman toplumlarda son yüzyıllarda temel sorunlardan biri 
sanatın politikleşmesi, siyasal söylemlere alet edilmesidir. Slo-
gan şiirden ve şiirsellikten uzaklaştırır Sanatın asıl özü ve ruhu 
dışına taşması gücünü yitirmesine neden olur. Dolayısıyla din, 
sanat için asıl belirleyici ve besleyici en önemli unsurdur. “Sa-
natçıdan bir politikacının, bir vaizin, ya da hukukçunun üslup 
ve işlevini bekliyorlar. Edebiyatsa kendi kuralları içinde konuşan 
bir sanattır. Bir propaganda vasıtası olarak aranmamalıdır. İslâm 
dışı bazı ideolojilerin sanattan istedikleri ‘şartlandırıcılık’ görevi, 
bizim için ölçü olarak alınmamalıdır.”326 Bu anlamda Müslüman 
sanatının büyük sanatçılarını örnek olarak verir: “Mevlana’yı, 
Yunus’u, Fuzûli’yi, Galib’i, hatta Hafız’ı, Sadi’yi düşününüz. 

323  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 38.
324  Age, s. 39.
325  Age, s. 38.
326  Age, s. 39.
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İslâmî propaganda diye bir çabaları oldu mu? O zamanlarda da 
küfür vardı, batıl vardı. Ne yaptılar bu sanatçılar? İslâm duyarlı-
ğının, tefekkürünün yansıtıcısı oldular ve bu yansıtmayı asla bir 
propaganda çerçevesinde sunmadılar. Yani edebiyatın tebliğciliği 
kendine özgüdür.”327 Bir Müslümanın doğasında var olan haliyle 
yerini alır. Tebliği, baskı aracı değil. İnsanların zamanla kabul et-
mek zorunda kalabilecekleri gerçeklikleridir. “Tutalım Mevlit’in, 
Su Kasidesi’nin Yunus’un şiirlerinin içinde, Batılı ideolojilerin 
aradığı militan özü bulamazsınız. Ama bunların hepsi İslâmî 
eserdir. Biz kendi kurallarımız içinde oynamaya, kendi gelene-
ğimiz içerisinde sürdürmeye bakmalıyız diyorum. (…) Aslında 
onların istedikleri sanat değil politikadır ve politik talepse, sana-
tın kalıcılığına, ölümsüzlüğüne, evrenselliğine vurulan bir zin-
cirdir. Mevlana’yı yedi yüzyıldır diri tutan ve her dönemin insanı 
için yararlı kılan, sanat, sanat dışındakilere itibar etmemeleri 
olmuştur.”328

Akif İnan şiirimizin geçmişi üzerinde düşünür ama bunu asla 
geçmişte bırakmaz. O büyük birikimden geleceğe yönelir. Ge-
çen yüzyılın başından bugüne İslâmî düşünüşlü hemen hemen 
bütün sanatçıların bakışında bu var. Tanzimat’tan beri yaşanan 
süreçle ilgili genel değerlendirmelerde bulunur. Tabiî bir anla-
mıyla yabancılaşan bir toplumun geçmişini yadsıması Batılılaş-
ma sonrasının önemli bir sorunu. Batı karşısında kendini küçük 
görenler karşı oldukça açık sözlüdür. Akif İnan Çünkü iddia 
sahibidir. “Ama şiirde dün de bugün de dünyanın en büyük sa-
natçılarını yetiştirmişiz. Bugün Türk edebiyatının sanatçıları, şa-
irleri yeryüzünün en büyük sanatçılarıdır.”329 Bu düşüncesinde 
samimidir. Bunu her ortamda sık sık dile getirir. Yunus, Mev-
lana, Fuzuli, Şeyh Galib örnekleri üzerinde durur. Hatta bunu 

327  Age, s. 39.
328  Age, s. 40.
329  Age, s. 82.
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daha da çoğaltır ve haklıdır da. “Edebiyatımız çok canlıdır. Özel-
likle şiirimiz. Zaten biz toplum olarak edebiyatı şiir olarak algı-
lamışız. Tarih boyunca büyük şairler yetiştirdiğimiz gibi bugün 
de şiirde dünyanın önündeyiz.”330 Şiir ve sanat hayatımızdaki bu 
değerlendirmeleri yaparken içinde bulunulan dönem ile ilgili 
önemli saptamalarda bulunur. Şiiri ile düşüncesi bağlamında ne 
olması gerektiğine dair bir vurguda bulunur: “Bu faaliyet dalla-
rının tümü aslında bir bütünün parçalarını oluşturur. Şiirle fikri, 
fikirle sosyal hayatı dolayısıyla sanatı birbirinden ayıramazsınız. 
Üstad Necip Fazıl’a da buna benzer bir soru sorulmuştu. Cevabı 
şöyle oldu Üstad’ın: ‘Ben şiirimin hedeflediği iklimi bulabilmek 
için bütün bu faaliyetlere katlanıyorum.”331

İslâm tasavvufunun düşünce ve sanat hayatımızda önemli bir yeri 
bulunuyor. Sanatın en çok etkili olan alanlarından biri. Tasavvuf 
ile aşk bütünselliği insan hayatında en çok şiir ile karşılık bulur. 
Şiir-din ilişkisi, şiir-aşk ilişkisi elbette yoğun. Bu aslında sanatın 
bütün alanları için de geçerli. Akif İnan da belli bir dönemden 
sonraki bağlanmasıyla bu yoğunluğu hayatında fazlasıyla yaşar. 
Bunu çok belli etmese de sanatına ister istemez yansır.

“Bu medeniyetin kaynağı İslâm inancıdır. Buna bağlı olarak 
Kur’an, hadis, peygamber kıssaları, mucizelere vs.dir. Tasavvuf 
bu medeniyetin kurulmasında ikinci bir unsur olmuştur. Tasav-
vuf temelde imana, şeriata dayanır; getirdiği yorum bakımından 
düşünce ve duygu ufkunu genişleten büyük bir ocaktır. İslâm ta-
savvufunun kurucuları aynı zamanda İslâm dininin hatırı sayılır 
bilginleridir. Zaten yapı olarak Müslümanlık, kendi iç bünyesin-
de uygun şekilde birçok fikri ve manevî akımların gelişmesine 
elverişli, hatta teşvik edicidir. İslâm tasavvufunun temeli miladın 
sekizinci asrında atılmıştır. Sırasıyla büyük mutasavvıflar Kûfeli 

330  Age, s. 91.
331  Age, s. 95.
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Ebu Haşim, Cüneyd-i Bağdadî, İmam-ı Gazali, Muhyidin-i 
Arabî, Mevlâna Celaleddin gibi ünleri ve eserleri bugüne kadar 
süre gelmiş kişilerdir. İslâm devletinin genişlediği dönemlerde 
birçok bilgin ve devlet adamlarının da bizzat tekkeler ve zaviyeler 
yaptırmaları ve teşvikleri tasavvuf cereyanının İslâm âleminde 
geniş bir çevre bulmasını sağlamıştır. Bizim edebiyatımızda ta-
savvuf o kadar belirli bir yer tutmuştur ve sanatçılarımız düşünce 
ve hayat tarzlarını o kadar işgal etmişlerdir ki tasavvuf dışında 
kalan şairlerimizde bile tasavvufî motif, sanatlarına hâkim unsur 
olmuştur: (…) Bizim İslâm medeniyeti dünyasına girmemizden 
sonra oluşturduğumuz edebiyat, İslâm medeniyetinin bütün 
özelliğini yansıtan bir ayna gibidir. Bu bakımdan eski Türk ede-
biyatını anlayabilmek için İslâm medeniyetine yabancı olmamak 
lazımdır. (…) Divan şiirinin tefekkürünü yani düşünce dünyası-
nı, duyma tarzını ve devrinin hayatını, kısacası bağlı olduğu kül-
tür ve medeniyeti bilmeden anlamak mümkün değildir.”332 İslâm 
medeniyetinin şiir daireleri ve beslenme kaynakları gene kendi 
ruhundan doğma açılımlar üzerine kuruludur. Batı toplumla-
rında tasavvufun olmayışı büyük bir şiir gücünün olmamasına 
nedendir. Tasavvufun mistik yanı ve lirizmi çok güçlüdür. Şiire 
güç katar. Tanzimat sonrasında batı düşüncesine kapılmanın ge-
tirdiği sonuçlar hiç de iç açıcı değildir. Zaman içinde gerek İslâm 
düşüncesinin özüne yöneliş ve gerekse tasavvufun yeniden ha-
yata girmesi bunun Müslüman şair ve sanatçıların yeniden içsel-
leştirmesi güçlü bir sanatın yeniden doğmasına neden olmuştur.

Ayrıca tasavvuf, özellikleri, seyri sülük tarzı, incelikleri bakımın-
dan edebiyatımızın bir kaynağı olmuştur. Tasavvuf, İslâm toplu-
munu eğiten bir terbiye ocağıdır. Ve İslâm âlemini baştan başa 
halkı ve aydınıyla kendi atmosferi içinde tutan bir önemli mer-
kezdir. (…) Bazılarının söyleye geldiği gibi bu edebiyat ‘zevk u 

332  M. Akif İnan, Edebiyat ve Medeniyet Üzerine, s. 61-62.
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safa’, ‘mey ü mahbub’ edebiyatı değildir. Onda oldukça bol olarak 
gördüğümüz bu dünyevî deyimler, aslında genellikle, medeni-
yetimizin önemli bir kaynağı olan İslâm tasavvufuna ait terim-
lerdir. (…) Örnek olarak, kullanılan deyimlerden bazıları, yani 
mecaz anlamlarını görelim: ‘Âşık’: Allah’ın Cemal ve Celâline 
müştak, ‘Mâşuk’: Allah, ‘Hüsün’: Cemal ve Kemal, ‘Şîve’: İlahi 
cezbe, ‘Kamet’: Kulluğa liyakat, ‘Leb’: Kelâm, ‘Şarap’: İlahi aşk, 
‘Saki’: İlâhi nur, “Er’: Hicap..anlamlarında kullanılmıştır. (…) 
İman ve itikada dair birçok İslâmî gerçekler, fevkalade büyük ve 
güzel bir belagatla divan şiirinin içinde yatar. Dolayısıyla Kur’an 
ve hadis ilminden, İslâm tarihi ve esatirinden, Peygamberlerin 
hayatından, onların mucizelerinden, şer’i ilimlerden; fıkıh ve ke-
lamdan hiç haberi olmayanların bu edebiyattan yeterince zevk 
alamayacakları ve onu tanıyamayacakları açıktır. (…) Divan ede-
biyatı büyük tecrit özelliği içerisinde somutu da birlikte yaşatan 
bir edebiyat hadisesidir. Onda söz ve anlam, uyum ve müzik, so-
yut ve somut en üstün ve düzenli bir istif içerisinde daima yan 
yanadır.”333

Klasik şiirimizin özünü oluşturan imgelerin, metaforların zen-
ginliğine başka kültürlerde rastlanmaz. Bunlar insanın bakış 
açısını geniş bir alana yayar, fizik ötesine. Bu semboller aşkın-
lığa götürür. Batı edebiyatında insan ruhuna çok hitap etmeyen 
fantastik olana götürür. Yakın zamanda kimi olağanüstülüklerin 
ve karanlık boğucu olanın hayata girmesi fizik ötesizliğin bir 
sonucudur denebilir. Fransız İhtilaliyle somutlaşan pozitivizme 
karşı bir çıkış olarak da görülebilir. Oysa İslâm medeniyeti kendi 
içinde bu aşkınlığı yakalamış, sanatını da bu öz ile kurmuştur. 
Akif İnan’ın anlatmak istediği budur. Dolayısıyla Divan şiirine 
yapılan saldırılara karşı bu sanatın gerçeklerini ortaya koyarak 
karşılık verir. Tarihin her döneminde sanat belli bir zümre tara-

333  Age, s. 64-66.
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fından izlenir, okunur. Divan şiirini saray şiiri diye tanımlama 
ya da çerçeveleme, alanını daraltmadır. İnan, haklı olarak bunu 
kabul etmez. Kaldı ki I. Yeni ile şiirin halk katına indirilmesi 
düşüncesi şiiri şiir olmaktan çıkarmıştır. Şiirselliği öldürmüş-
tür. Anlamdan uzaklaştırmıştır. II. Yeni’de ise soyutluğa kaçış 
anlamsızlık ve bilinmezlik bir sorundur. Divan şiiri ise anlam 
yüklüdür, çünkü İslâm özlüdür. “Yani, geniş halk yığınlarının 
edebiyatla ilişkisi her zaman için belirli bir sınırı aşamamıştır. 
(…) Günümüz sanatçılarının ortak yakınma konusu olan edebi-
yata karşı aydınların ilgisizliği divan edebiyatı dönemi için asla 
geçerli değildir. Dün, sanat eserleri elle çoğaltıldığı halde, daha 
çok okuyucu buluyor, elden ele dolaşıyordu. Özellikle büyük 
sanatçıların istinsah edilmiş eserleri, divanları, imparatorluğun 
köşe bucak her yerine dağılmış özel ve resmî yüzlerce kitaplığı 
süslemiştir.” (…) Yine Divan edebiyatımız bazılarının söylediği 
gibi, donuk, statik bir edebiyat da değildir. (…) Vezin ve kafi-
yesinin belirliliği, teşbih, istiare, öbür bütün edebi sanatların bir 
gelenek olarak devam ettirilmesi bu edebiyatın dinamizmini asla 
zedelememiştir. (…) Divan edebiyatı her devrinde kendini yeni-
leyen büyük sanatçılara sahip olmuştur.”334

“Sevginin şahikasına çıkmış olan insandır ki, gerçekten ölüm-
süzlüğe ulaşmıştır.

Âşık öldü diye salâ verirler

Ölen hayvan olur âşıklar ölmez

Aşk, hayatı düzenleyen, insana şahsiyet biçen bir nizam manzu-
mesi, bir er yoludur. Mektebi de tasavvuf. Mutasavvıfa da diplo-
ma imzalayan yine aşk.

334  Age, s. 68-69.
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Tasavvuf, İslâm şeriatının hareket noktası alarak, meçhulü kurca-
lama, insanı daha çok arıtma, gerçeğe ölümsüz gerçeğe ulaştırma 
ameliyesidir. Yunus, tasavvufun derecelerini şiirleştirmiştir.”335 
Müslüman sanatında bu denli büyük sanatçıların öne çıkması, 
adını yüzyılların ölümsüzlüğüne yazdırması Müslüman sanat-
çının beslendiği güçlü ruh dünyasıdır. Bu da onu ister istemez 
ölümsüzleştiriyor. Tasavvufta metafizik alanın sonsuzluğu üze-
rinde düşünülür. Kâinattaki kimi gizler araştırılır. Bununla şiire 
derinlik kazandırılır. Bir Müslüman için hayat, yani insan, sa-
nat ve din ilişkisi Hazreti Âdem ile başlar. Akif İnan da bunu 
şöyle temellendirir: “Din ilk insanla geldiği için, ilk insanla bir-
likte tebliğ de başlamıştır. Söz ve hatta yazı da başlamıştır. Ar-
keolojik bulgulara inanarak bilgilerini düzenleyenler, bunları 
kabul etmeseler bile, biz, sözün ve yazının Âdem Peygamber’le 
başladığına inanırız. Konuşmanın ve yazmanın olduğu yerde, 
konuşmamak ve yazmamak inanmış adam için büyük suçtur. 
İnanmış adam, peygamberin tebliğ mesleğine uyarak, yazmak ve 
konuşmak borcundadır. Çünkü ‘Hakikat karşısında susan dilsiz 
şeytandır.”336 Müslümanlar için, özelde Türkiye düzleminde Tan-
zimat dönemi bir kırılmadır. Bu kırılmadan sonra Müslümanla-
ra daha çok sorumluluk düşmektedir. Bunun için de Akif İnan 
bunun üzerinde ısrarla durur. Gerçeklerden kaçmanın sorum-
suzluğunu dile getirir. Burada bu tip aydınları ‘Hakikat karşısın-
da susan şeytan’lar olarak niteler. Bir milletin sahip bulunduğu 
değerleri yok saymaya bir tepkidir bu.

“Çoğalmanın yollarından bir yol da yazmaktır. Bizler yazarak 
çoğalmağa yönelmeliyiz. Yazı ile uygarlık iç içe kavramlardır. 
Uygarlık tarihinin belgeleri yazılardır. Yazı, yazar, uygarlığa 
katkısını çağı içinde yapar bu bakımdan her yazı çağını yansı-

335  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 26.
336  Age, s. 29.
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tır. (…) Toplumların yönlenmesinde en büyük yük, yazara ait 
olmuştur.”337 Bunun üzerinde düşünürken, bir yandan da din 
olgusu üzerinde durur. Çünkü bu tanım sağlıklı yapılamaz ise 
anlatılanların bir karşılığı olmaz. Müslüman yazara sorumluluk-
larını hatırlatır. “Tarih boyunca, toplumların hayat tarzını dinler 
düzenlemiştir. Bütün uygarlıkların temelinde mutlaka din var-
dır. (…) Dine karşı olarak kendilerini kuran felsefî doktrinler 
bile, içten içe bir din ihtiyacını cevaplayacak bir özü yakalamaya 
çalışmışlar; dinin alanına girerek başka aklî veya mistik görüş 
vazetmişlerdir. Kısacası din düşmanlığı bile, dini konu edinerek 
yapılmıştır. Din, bütün insanlığı kuşatmıştır çünkü…”338 “Dinsiz 
yöneticilerin, aydınların hâkim olduğu ülkelerde, mutlaka anar-
şi olur, sosyal düzen sarsılır, büyük sanat ve düşünce adamları 
yetişemez olur. (…) Din bütün büyük sanat ve fikir adamları-
nın bitmeyen bir kaynağı olmuştur. Çünkü din insana açılan 
bir kapıdır. İnsandan Allah’a, Allah’tan insana açılan bir kapı. 
Mevlâna’dan, Yunus’tan, Fuzûlî’den Şeyh Galib’e; Itrî’den, Dede 
Efendi’den, Hafız Post’a; Koca Sinan’dan, Mehmet ve Davut Ağa-
lara, Levni’denYesari’ye kadar, söz ses ve şekil ustalarının cümlesi 
bu kapıdan geçmişlerdir. (…) Bütün eserler bir vecd ürünüdür. 
Gerçek vecd, coşku dindedir. Dinden gayrisinin verdiği coşku, 
aslında coşku değil, ilkel iğrenç bir tepinme ve debelenmedir. 
Din evrensele, derinliğe, maveraya çeker insanı, diğer coşkularsa 
günübirliğe, buutsuzluğa, nefse köle kılar.

Sanatın ezeli konusu olan insan, hayat, ölüm ötesi, ölümsüzlük, 
varlık, yokluk, sonsuzluk, kader, ıstırap, sevgi, sevinç, nefret, 
fedakârlık, direnme, ümit… hep cevaplarını dinde bulmuştur. 
Sanatçı, bütün bu konuların sürekli yankılanmalarını içinde 
duyan adamdır. Sanat, bu yankılardan yakalananlarla var olur. 

337  Age, s. 30.
338  Age, s. 31.
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İlâhî sesin, rengin, çizginin yankılar yaptığı yürekle oluşur sanat. 
Ölümsüz sanat, ezelden gelip ebede giden konuların, ahengin, 
estetiğin koynunda oluşur. Evrendeki ilâhî yankılanmayı, sevgiyi 
en ileri beşerî bir idrak ve algılama ile tekrarlayan sanatçılardır. 
Halis ve bakir sezgi, sanatçıdadır. Bunun, bu ulviyetin ise temeli 
dinde! Hangi dinde mi? Peygamberden peygambere geçen din-
de, yani İslâm’da: ‘Allah’ın indinde din İslâm’dır’ çünkü.”339

Müslümanların edebiyatında mevlit, naat gibi şiir geleneği ol-
dukça güçlüdür. Şiiri besleyen önemli tür ve unsurlardır. “Eski 
şairlerimizin yazmış oldukları mevlit kitapları yeniden bastırı-
lırsa, bu yalnız edebiyat tarihi için yararlı olmaz, ayrıca bugünkü 
edebiyatımızın da yönünü ve özünü etkiler.”

(…)

Eğer öteki mevlitler de okunma talihi bulsaydı belki de mevlit 
yazma geleneği daha çok yaygınlık kazanırdı. Büyük şairlerimiz 
de bu sahayı Çelebi’lerine bırakmamışlar. Belki de Çelebi’ye ve 
onun Mevlid’ine duydukları sevgi dolayısıyla hürmeten o alana 
yönelmemişler ve ancak güzel naatlar yazmakla yetinmişlerdir.”340 
Bu konuyla ilgili Ebubekir Eroğlu’nun Geçmiş’in İçindeki Geçmiş 
çalışmasında mevlit ve naat konusuna ağırlık veriliyor. Bu eser-
de mevlit geleneğinin şiiri besleyen gücü ve birikimi ele alınıyor. 
Yakın zamanda Ali Günvar’ın yazmakta olduğu mevlit büyük 
bölümüyle parçalar halinde başta Yedi İklim olmak üzere bir 
kısmı dergilerde yayımlandı. Kendisinin belirttiğine göre son iki 
bölüm yakında tamamlanacak. Akif İnan’ın bu dileği bir bakı-
ma yerine gelmiş oluyor. Bu konuyla ilgili olarak Akif İnan’ın bir 
başlangıç olan ve arkası gelmeyen “Olağanüstüler” şiiri gözden 
kaçmış bulunuyor. Kendisi de buna dikkat çekiyor: “Ben vaktiyle 

339  Age, s. 32-33.
340  Age, s. 68-69.
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bu konuda küçük bir denemeye koyulmuştum. Hicret adlı kita-
bımda yer alan ‘Olağanüstüler’ bunun bir örneğidir. Allah izin 
verirse ona iki bölüm daha eklemeyi düşünürüm.”341

Akif İnan, din ve uygarlık konusu üzerinde de yoğunlaşan düşü-
nürlerimizden. Felsefe eğitimi almamış olsa bile felsefi yorumu 
oldukça sağlam ve sağlıklıdır. Özellikle bu konuyla ilgili olarak 
Din ve Uygarlık eseri bu konuyla ilgilidir. Konuya getirdiği açık-
lık ve bu özgün çalışmalar önemli bir boşluğu doldurmuştur.

341  Age, s. 69.
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Akif İnan ve Aydın Sorunu

Akif İnan öncelikle şair. Onun kişiliğini ve kimliğini belirle-
yen ön önemli özelliklerin başında şair kişiliği geliyor. Şa-

irliği ile bütünlüğü olan aşırı olgun karakteri. Şiirinin havasında 
da bu var. Olgunluğu İslâm medeniyetinin vakur hâlini yansıtır. 
Çok konuşmayı sevmeyen, konuşmalarını hitabet alanında gür 
bir sesle anlatan bir karakter. Özel hayatında daha durgun, ağır 
ve vakur. Gündelik hayatında çok konuşmadığı gibi, şiirinde de 
çok konuşmaz, fazlalıklardan hoşlanmaz. Hayat onda damıtılmış 
gibidir dense yeridir. Onu bir bütün olarak gözlerimizin önüne 
getirdiğimizde edebiyat bilimini okumuş olması, yöneticiliği, 
sosyal yönleri, hitabet alanı, kültür ve düşünce yönü onu farklı 
ve geniş düşünce alanlarına götürüyor. Dönemin ya da daha açık 
bir ifade ile 20. yüzyılın önemli sorunları üzerinde durmaya, dü-
şünmeye, çözüm üretmeye çalışıyor. Yetiştiği kültür ve düşünce 
çevresi de onu buna zorluyor. Koşullar bunu gerektiriyor. Çün-
kü toplum, önüne düşecek yiğit insanları bekler. Bir yanıyla, bir 
başına iken kendini içinde bulduğu ortamın canlılığı, hareket ve 
üretkenliği ona âdeta bir sorumluluk bilinci yüklüyor.

Üstat Necip Fazıl’dan sonra hitabetiyle toplumun önünde. İslâm 
uygarlığının yüceliğini bugünden yarına taşıma sevdasında. Ay-
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dınların özel hayatı yoktur. Onlar hayatlarını gençliğe adarlar. 
Mehmet Âkif ’ten, Bediüzzaman’a, Üstat Necip Fazıl’dan Üstat 
Sezai Karakoç’a, Usta Nuri Pakdil’den Mehmet Akif İnan’a kadar 
toplumun önüne düşen aydınlar bir yüzyıla renk verdiler, can 
verdiler ve olumsuz giden bir akışı değiştirdiler. Akif İnan’ın da 
bu dönemde üstlendiği sorumluluk ve bilinç onu arkadaşları 
arasında bir adım öne çıkardı.

Batılılaşma sürecine girildiğinden beri, sanat ve düşünce mer-
kez olmak üzere bütün faaliyet alanlarına dikkatini yöneltir Akif 
İnan. Bunlardan biri de doğal olarak aydın sorunudur. Aydınlar 
yüzünü Batıya çevirdiklerinden beri kendi düşünce toprakların-
dan uzaklaştılar, kaygan bir düzlemde hızla Batıya doğru kaydı-
lar. Tanzimat sonrasında bunu yapanlar da başta şairler olmak 
üzere hemen hemen bütün sanatçılar sonra da siyaset adamla-
rıdır. Elbette o dönemin koşullarında söz konusu kapılmalar-
dan kendilerini koruyanlar da olmuştur. Kapılıp sonradan asıl 
mecralara dönüşler de gerçekleşmiştir. Kimi aydınlar bu süreç-
te ikilem içinde kalmışlardır, kimileri de Batı düşüncesine tam 
anlamıyla kapılmışlardır. Bir şair ve edebiyat bilimcisi olan Akif 
İnan daha çok dikkatini bu yöne çevirir, sorunun üzerinde du-
rur, sorgular. Sorgulamakla kalmaz çözüm yolları önerir. Bunun 
da ancak sanat ve düşünce ile olabileceğinde ısrar eder.

Kültür ve düşünce bağlamında Türk kültür ve düşünce sorun-
salının başında aydınlar gelir. Çünkü onlar toplumun önünde-
dirler ve baş sorumlulardır. Öncelikle üzerinde durulan kimi 
kavramlar temellendirilmedikten, tam anlamıyla üzerinde du-
rulmadıktan sonra onlara çözüm getirmenin zor olduğu gerçeği 
yadsınamaz. 20. yüzyıl sürecinde öncü diyebileceğimiz aydınla-
rın, düşünür ve şairlerin etkisi ise oldukça büyük. Bunlar daha 
çok edebiyat, sanat ve dergiler çevresinde buluşuyorlar. Batıcılar 
Batı düşüncesi etkisinden kendi değerlerinden uzakta yabancı 
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bir arayış içindedirler. Medeniyet düşüncesine bağlı olan sanat-

çılar ise Muallim, Sırat-ı Müstakim, Sebülürreşad, Ağaç, Büyük 

Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Yönelişler gibi dergileri merkez 

edinerek çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bunlara, aynı izlekte 

bulunan sonraki dergileri de ekleyebiliriz. İslâm medeniyeti dü-

şünce çevresinde veya merkezinde oluş bu anlamda önemlidir. 

Mehmet Akif İnan’ın yetiştiği dönemde, kendinden öncekilerin 

varlığı daha bir önem kazanır. İsimlerini sıraladığımız dergi ve 

düşünce merkezleri Diriliş dergisi merkez olmak üzere öncü 

isimlerdir. Edebiyat dergisi ile başlayan süreçte ise Mehmet Akif 

İnan bu önemli oluşun içinde, önemli bir yer ve konuma sahiptir 

arkadaşlarıyla birlikte. Zaten kendisi de Hicret şiir kitabının bir 

dizesinde bir vurgu olarak söylediği: 

“Anamı sorarsan Büyük Doğu’dur” 

ifadesi bir İslâm medeniyeti düşünce izleğinin ve Akif İnan’ın asıl 

özünü oluşturur. Onu, arkadaşlarından bir anlamıyla ayrı kılan 

bir diğer tarafı ise bu arkadaş grubunun arasında farklı özellik-

lere sahip olmasıdır. Bir hatip ve bir sözcü olma özelliğine sahip. 

Bu, bağlamda Âkif İnan salt şiir yazmak ve onun çevresinde dü-

şünmek yerine toplum önünde yer alan bir aydın/düşünür ola-

rak kavramlar üzerinde de düşünmek durumundadır. Bu düz-

lemde bakıldığında Akif İnan, aydın nedir, kimler aydındır, Türk 

aydınının genel durumu ve sorunları nelerdir, bunların üzerinde 

de ayrıntılı ve yeterince düşünmek durumunda kalır. Bulunduğu 

yer ve beslenme kaynakları geleneğe ait olanlardır. O, bir Do-

ğuludur, bütün varlığıyla orada durur. Batı düşüncesi üzerinde 

durur, anlamaya çalışır, ondan devşirebileceklerini alır, gerisiyle 

ilgilenmez. İçselleştirir ama düşüncesinin merkezine almaz. O, 

bu yönüyle tam bir Doğuludur.
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Bir söyleşide kendisine yöneltilen şu sorudan itibaren bu kav-
ramın üzerinde nasıl düşündüğü, nasıl bir bakış açısı getirdiği 
görülecektir:

“Öğüt: Türkiye’de bir aydın meselesi var mıdır?

“Temel meselemizdir aydın meselesi… Tanzimat’tan beri Tür-
kiye bir aydın bunalımı yaşıyor. Tanzimat’la birlikte ülkemiz 
sosyal, siyasal ve kültürel açıdan Batılı biçimde kendisine bir 
yön belirleyince aydın tipimiz de değişime uğradı. Aydın tipi-
mizin belirgin özelliği, taklitçilik, kendi halkını beğenememek, 
geleneksel kurallara, hukuk düzenine, devlet anlayışına, aile 
yapısına karşı çıkmaktı. Günümüz Türkiye’sindeki aydınlar işte 
Tanzimat’la birlikte tohumu atılan aydın neslinin uzantılarının 
evlatlarıdır. Bize aykırı, Batı’ya hayran bu aydın tipi 1840’lardan 
bu yana Türkiye’nin politikasında, ekonomisinde, sanat ve ede-
biyatında etkili oldu. Etkili olmaktan öte ülkenin hâkimi oldu. 
Devlet kurumları bu yeni aydın tipinin hamisi oldu.”342 Bu ge-
nel tanımlama ve ön izahtan sonra Akif İnan’ın Aydın sorununa 
nasıl yaklaştığı, önemli saptamalarda bulunduğu görülüyor. Bir 
sorunun bilinmesi elbette yetmiyor. Eğer bir aydın sorumlulu-
ğunuz varsa buna çözümler üretmek ve sorunları da gidermek-
le yükümlüsünüz. Akif İnan’ın çabası bir bilinç oluşturmaktır. 
Gençlikten yola çıkarak yeni bir aydın ortaya çıkarmanın gayreti 
içindedir. Aydın sorununun böyle çözüleceği inancındadır.

Bu tip aydınlar, genel anlamda kendi kendileriyle sorunludurlar. 
Sorun insanın kendisiyle başlayınca bütüne yansır. Şöyle ki, ken-
di kültürüne yabancı, kültürünün ruhunu ve özünü önemseme-
yiş başlıca bir sorun. Dolayısıyla bu tip aydınlar sorunun kendisi 
oluveriyorlar. Bu tipler gündelik olanın ya da heyecanın bir baş-

342  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 44.
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ka deyişle değişken olan modanın peşindedirler. Osmanlı Dev-
leti sonrasında İslâm milletinin temel bir sorunu hâline geliyor 
bu durum. Altı yüzyıl gibi uzun bir süre İslâm milletine öncü-
lük yapmış ve devlet sahibi olmuş olan Müslümanların Osman-
lı dönemi ve sonrası bir çözülme dönemidir ve bu da aydınlar 
ile başlar. Bu aydın tiplerin durumu nedir, nasıl bir başlangıç ve 
oluş içindedirler bunu bilmek gerekir. Bir yanıyla sorunu bilmek 
ve tanımlamak, bir yanıyla onların genel durumlarını da ortaya 
koymak gerekir, çözüm için bu bir gerekliliktir. “Tanzimat ay-
dınları, devlet adamları Batı’nın kaydetmiş olduğu başarı karşı-
sında apıştıkları ve gözleri kamaştığı için Batı dünyasını eksiksiz, 
ideal bir dünya olarak kabul ediyorlardı. (…) En basitinden bu 
ülkenin Müslüman halkına, inançlarına uygun yaşama özgür-
lüğü, gayrimüslim halka verilen bu tip özgürlüklerden azdır.”343 
Tanzimat’la bir bakıma gayrı Müslimlere özgürlük alanının 
açılmasıyla Müslümanların onlar karşısında etkisizleştirildiği, 
zaman içinde haklarının giderek yoksunlaştığı görülür. Aslında 
Akif İnan’ın üzerinde durduğu ve vurguladığı temel sorunlardan 
biri de budur. Bunun etkileri bugüne kadar da sürmekte. Zaten 
Batı düşüncesi algısı aşılamaz bir sorun olarak belirir zamanla. 
Aydınların kendilerini Batı düşüncesi karşısında küçük görme-
lerini yadırgıyor. Bunu da onlara özgü bir davranış olarak gö-
rüyor. Tanzimat’tan sonra İslâm milletinin temel sorunlarından 
biri hâline gelir bu durum. Batıcı aydınların kendi milletinden, 
insanından nefret eder noktaya gelmiş olması bir aydın ihaneti-
dir. Bu, öylesine derin sorunlar hâline gelir ki önü alınamaz bir 
nefret ve düşmanlık oluşturur. Bu tip aydınları da şöyle tanımlar 
Akif İnan: “Bu memleketin şartlı ve Batıcı aydını kendi insanına 
ve itikadına öyle peşin bir retle yetiştirilmiştir ki bunun örneğini 
dünyanın hiçbir ülkesinde geremezsiniz.”344 Hatta bu tiplere ken-

343  Age, s. 44.
344  Age, s. 45.
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disinin de tanık olduğu tipi örnek verir: “Ben bir profesör tanır-
dım ki Ramazan’ın birinci gününden başlar, otuz gün boyunca, 
yani her Ramazan günü, ağzından bir an ayırmadığı sigarasıyla 
ikindi vaktinden ta akşama kadar Kızılay Caddesi’nde dolaşır 
dururdu.”345

Bu genel tanımlamalar yapılırken o zaman aydın nedir, kimdir 
sorusu sorulur haklı olarak. Buna verdiği karşılık da: “Dünyanın 
her yerinde aydın demek, halkıyla uyum içerisinde olmak de-
mektir. Halkının inançlarını, geleneklerini, entelektüel biçimde 
özümlemiş, yaşayan insan demektir.”346 Burada ortaya çıkan du-
rum bir milletin düşüncesini oluşturan özdür, ruhtur, inançtır. 
Bir aydın bu özelliklere sahip çıkmaz ise, insanına ve medeniyet 
değerlerine yabancılaşmış aydınlara, o millet adına aydın demek 
ne kadar doğru olur. Müslüman bir coğrafyada Müslüman mil-
letin aydınının kendisiyle özdeşleşmesi, aynı ruhu taşıması kaçı-
nılmazdır.

Kendisiyle aydınlar üzerine yapılan bir söyleşide verdiği şu kar-
şılık bu durumu açıklamaya yeter. Batılılaşma sürecini başından 
itibaren ele almak ve nedenleri üzerinde durmak gerekiyor: “Ba-
tılı aletlerle yerli şarkılar üretmeye çalışacaktık. Gerek Namık 
Kemal, gerek Ahmet Midhat Efendi bir ölçüde bunu yapmaya 
çalıştılar. Bu aleti iyi kullanmakta elbette Hâlit Ziya aşama gös-
terdi. Onun ardından gelen Yakup Kadri, gerek bu aleti kullan-
makta gerek ona bazı yerli unsurlar katmakta gerçekten başarılı 
bir çalışmacı olarak ortaya çıktı. Ne yazık ki büyük sanat deha-
sıyla ortaya çıkan bir romancı Türk edebiyatında görülmedi.”347 
Batılılaşmanın sanatsal anlamda en belirgin göstergesi roman, 
öykü ve şiirdir. Şiir zaten bizim geleneğimizin köklü ve büyük 

345  Age, s. 42.
346  Age, s. 45.
347  Age, s. 32.
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bir alanı. Bunun için bunu bir kenarda tutuyoruz. Elbette şiirde 
bir takım yenileşmeler olmuştur, fakat öz itibariyle gücünü gele-
nekten alan şiir daha kalıcı olmuştur. Bizim sanatımızda roman, 
öykü, piyes türleri yenidir. Batı edebiyatının en güçlü olduğu alan 
ise romandır. Akif İnan romanı ele alır ve bir değerlendirmede 
bulunur. Çünkü romanda istenilen bir sonuç elde edilememiştir. 
Bir milletin ruhunda sanat varsa, her alanda kendini göstermesi 
gerekir. Bu bağlamda romana şöyle bakar: “Türk şiirinin kayde-
degeldiği büyük aşamalara uygun bir roman, hikâye, hele hele ti-
yatro eserlerine maalesef edebiyat dünyamız tanık olamadı. (…) 
Türkiye’de roman vardır. Hikâye de vardır, tiyatro da vardır”348 
Bunu ifade ederken dünya romanını göz önünde bulunduruyor 
doğal olarak. Büyük romanın ortaya çıkışı da ancak sorumlu ve 
yerli olan aydın düşüncesiyle gerçekleşebilir. Her ülkenin ya da 
milletin romanı kendi ruhundan doğmadır. Rus romanını örnek 
verir örneğin. Dostoyevski’nin tam bir mujik olduğunu ifade 
eder. Türk romanının ilk dönemi doğal olarak taklide dayanır, 
o dönemde büyük bir çıkış beklenemez. Bu dönemde ilk belir-
gin çıkışı yapan Hâlid Ziya Uşaklıgil ile Yakup Kadri isimleri 
üzerinde durur. Bu, öykünme dönmenin ikinci evresidir, diğer-
lerinden daha iyi bir konumdadırlar fakat onları da yeterli bul-
maz. Türk romanında üç isim üzerinde özellikle durur. Bunlar; 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa ve Kemal Tahir. “Meselâ 
ben Tanpınar’ın roman anlayışının yerli bir roman oluşturmada 
mutlaka göz ardı edilmemesi lazım gelen bir kaynak belirttiğini 
ifade etmek isterim. Peyami’nin ruh çözümlemelerine yönelen 
romanları bile bazı yerli nitelikler taşır. Daha yakın dönemden 
Kemal Tahir romanları içerik itibarıyla tamamen yerli bir anlayı-
şın romanlaştığı örneklerdir.”349 Bir sanatçının, sanat eseri, kişi-
lik ilişkisi birbirinden soyutlanamaz. Bu açıdan bakılınca Batıcı 

348  Age, s. 31
349  Age, s. 31-32.
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aydınların temel sorunu bir bakış sorunu da oluyor. Kendi insa-
nına yabancı kaldığından istenilen düzeyde bir tip ve karakter 
oluşturamıyor. Dışarıdan bakan gözler içe yönelemiyorlar ne ya-
zık ki. Tanzimat dönemi ölçü alındığına göre, o günden bu güne 
aydın sorununda bir değişim olmadığı görülür. Bu düşüncelerini 
1982 yılında Yenigün’de kendisiyle yapılan bir söyleşide dile geti-
riyor.. Aynı dönemi de içermesi ve örnek olması bakımından şu 
tezi de haklılık kazanır Akif İnan’ın: “Çağımız bir ideoloji çağı-
dır, insanlar ne kadar münevver olsalar da kendi ideolojilerine, 
anlayışlarına daima öncelik tanımak gibi bir anlayış içerisinde 
yer alıyorlar. (…) Dikkat ediniz son on- on beş yılda ödül alan 
sanatçıların büyük bir çoğunluğu fiilen unutulmuştur. Edebiyat-
ta ısrar etmemişlerdir, devam etmemişlerdir ama adamın şiiri 
Dil Kurumu’ndan şuradan buradan ödüller almıştır, kaç sene 
önce birincilik, ikincilik, üçüncülük. Adamlar bugün namevcut, 
romanda yok, devam etmemiş.”350 Demek ki kimi yapay yönlen-
dirme ve destekler de istenen sonucu sağlamamıştır. Ödüllerle 
gönendirmeler biraz da avunma aracı olmuştur. Aydın sorunu 
genel bir çerçevede böyle bir konumda. Bundan ötürüdür ki, ay-
dın ile insanımızın ilişkisi olmamıştır. Büyük sanatçılar büyük 
aydınlardırlar, bu da bir milletin kendi değerlerine yaslananlar ile 
olabilir. Bu tip sanatçılar eserleriyle kalıcıdırlar. Tanzimat sonrası 
aydının yönünü çizen ve belirleyen de Batı kaynaklı bir ideolojik 
tutumdur. Bu da kendileri için sağlıklı bir yol olmamıştır.

Akif İnan, Mehmet Akif Ersoy’un değerlendirmeleri ve Müslü-
man aydınların yaklaşımları üzerinde de durur. Mehmet Âkif, 
hayata ve yaşananlara farklı bir düzlemde bakıyor. Onunki daha 
Müslümanca bir bakıştır: “Akif ’teki Batıcılık, ‘İlim müminin 
yitiğidir, nereden bulursa alır.’, ‘İlim, Çin’de bile olsa alınız’ gibi 
İslâmî emirlerin yorumu cinsindedir. (…) Akif ’se değişmiş olan 

350  Age, s. 33.
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çağının ve şartlarının sonucu olarak Müslümanlığın; her gün bi-
raz daha cemiyetin hayatından çıkarılmak, İslâm’ın yerli yerine 
oturtulmasını istemek şeklinde tezahür ettirmiştir. Bu istek onda 
belki kıyasıya bir ideoloji kavgası hüviyetinde görülmez ama ya-
zılarının tümüne bakılarak konuşulacak olursa, İslâm’dan gayri 
hiçbir davasının olmadığı açıkça görülür. (…) İşte bu yanıyla 
Akif ilk şairimizdir. İslâm ilk defa onda, şiir elbiseleri giyinerek 
bir ideoloji olarak izharını bulmuştur. Dolayısıyla o, İslâm fikir 
hareketinin önde gelen rehberleri arasındadır. Ayrıca sanat gü-
cünü kabul ettirmiş biri olması sebebiyle bu hareketin en ünlü, 
güncelliğini hiçbir zaman için yitirmeyecek bir imzası olarak da 
kalacaktır.”351

Osmanlı Devleti’nin dağılmasında sonra Müslümanların kendi 
sesini bulması bakımından M. Akif Ersoy önemli bir konuma 
sahip. Daha dikkatli bir bakışı var Mehmet Akif Ersoy’un. Bu-
nun içindir İslâmî duyarlılığıyla öne çıkar. Onun bilinçli çıkışı 
düşünce ve sanat hayatımızda bir ilk sayılabilir. Bilimin ve sa-
natın bütün imkânlarını kullanır. Gür bir sesi var. Bu, uyanış 
için yüksek sesli bir direniştir. Şirini davasına feda edecek ka-
dar yüce gönüllüdür. Akif İnan, İslâm medeniyetinin son ve en 
önemli temsilcisi olan Osmanlı ve Divan şiiri geleneğini mer-
keze alarak değerlendirir. Kaldı ki Mehmet Âkif Ersoy Peygam-
berimizin öğüdüne uyan bir şairdir, sanatçıdır. Modern Batı’nın 
teknik imkânlarını sonuna kadar kullanır ama kapılmaz. Özün-
den asla ödün vermez ve kendinden uzaklaşmaz. Modern Batı 
sanatının teknik imkânlarından yararlanır, içselleştirir ve dönüş-
türür. Ama düşünce özü bakımından asla ödün vermez ve tes-
lim olmaz. “Osmanlı devri sanatçıları, fikir adamı hüviyetlerini, 
ideolojik sistem va’zetme yerine yürürlükte olan sistemin tam 
içinde ve yansımasında yer alarak, ülkenin toplumsal ve ferdî 

351  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 187.
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yaşayışlarına yöneltmişlerdir. Yani kendilerini, yer yer İslâm’ın 
hikmetlerini dillendiren, yüksek ahlâkını ifadeye aktaran kö-
tülüklerden kaçındıran, sosyal bozuklukları eleştiren, özellikle 
İslâm’ın ta kendisi olan tasavvufun edep ve incelikleriyle meşgul 
ve insanlarımızı erginleştirmeğe kavuşturucu bir aksiyon içinde 
bulmaktayız. (…) Tanzimat, yönümüzü resmen Batı’ya çevirişi-
mizin en önemli merhalesidir. Devlet düzeninde, Batı uygarlığı-
nın oluşturduğu sosyal, ekonomik ve kültürel kurumların örnek 
alınmaya başladığı devirdir. İslâmî devlet yapısına, Batı aşıları-
nın vurulmaya başlaması; sanat ve fikir hayatımıza artık değişik 
insanların girmesine kapı açmıştır.”352 Cumhuriyet dönemi ile 
birlikte geleneğe ait olan ne varsa reddedilmiştir. Özellikle de ta-
savvuf, hayatın dışına çıkarılmıştır. Tasavvufun ise şiir için gerek 
duygu ve gerekse ruh bakımından besleyici bir yanı var. Tasavvuf 
da Divan şiirinin önemli bir koludur. Medrese veya saray çevresi 
şiiriyle farklılıkları olsa da hepsi bir bütündür. Osmanlı dönemi 
münevverlerinin kendi aralarındaki çatışmaları Batı düşünce sü-
recinde olanlarınkinden çok farklıdır.

Son dönemlerde verilen ödüllerin de gene bir ideolojik karşılığı 
bulunmaktadır. Ayrıca popüler düşünce etkisinde yazılan ve çok 
satan romanlar ise aydın sorununun daha olumsuzlaştığını gös-
terir. Çünkü ödüller ilişkiler ve çıkarlara dayanır, sağlıklı bir so-
nuç doğurmaz. Akif İnan bu bakışını genele irca eder. “Bugünkü 
aydınlarımız maalesef edebiyatla gereği gibi ilgilenmiyorlar.”353 
Mehmet Akif Ersoy, dönemin sorumlu bir aydını olarak çözüm-
ler üretir, yol gösterir, fiili olarak da çalışmalara katılır. Yerinde 
duran bir aydın değildir. İslâm adına saygı duyulası bir özelliğe 
sahiptir. Akif İnan da onun bu yönü üzerinde durur, örnek bir 
aydın olarak gösterir. Döneminin koşullarında saygı duyulası bir 

352  Age, s. 190.
353  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 34.
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karakterdir Mehmed Âkif Ersoy. “…ondaki Müslümanlık, tabiî 
bir Müslümanlıktı. Yani İslâm, onun için sonradan tanışılan bir 
dünya görüşü değildi. O dönemin birçok aydınında görülen cins-
tendi. İslâmcılık şeklinde değil, bilinen, adeta ‘klasik’ bir Müslü-
manlıktı. (…) Bu sebeple denilebilir ki Akif ’in fikirleri tabiî kal-
dı, diğerlerininse yapay. Yani sonradan asılı. Akif ’in fikirlerinin 
kaynağı bizzat toplumuydu, toplumunda yaşayan, yaşanan fikir-
lerdi. Fakat o, aynı zamanda iyi yetişmiş bir aydın olduğu için, bu 
fikirlerin halk katında uğradığı çarpıklıkları da görüyordu. Bu 
yüzden ‘nasihatçı’ bir kişilikle ortaya çıktı önceleri.

Fikirlerinin sonradan Akif ’te bir ideoloji mahiyeti kazanması, 
iki ana sebebe bağlıdır. Birincisi, devletin çöktü çökecek bir nok-
taya gelmesi; ikincisi, o dönem Türkiye’sinde bütün siyasî görüş-
lerin [ideolojilerin], disiplinlere bağlanarak kadrolaşma yoluna 
girmeleri. (…) Akif gördü ki, iki merkezde birer İslâmî kıpırtı 
mevcuttur. Birisi Hindistan bölgesiydi bunun, diğeri Mısır. Hind 
bölgesi Cemaleddin Efganî’nın canlandırdığı, sonradan İkbal’i, 
Ebu’l Kelâm Âzâd’ı yetiştiren bölgeydi. Mısır’sa Reşit Rıza, Ferid 
Vecdi ve Muhammed Abduhları geliştiren ülke. (…) Lakin o, bu 
ekollerin uzantısı bir fikirci olarak görülmemelidir.

Batı müstemlekesi olmanın zincirlerini; bir yandan Batı’nın sila-
hı olan ‘akılcılık’la kırmaya, öte yandan da mistik unsurlarla te-
selli bulmak geleneklerine bağlanan Hind bölgesi İslâmcılığıyla; 
Türkiye’den önce Batılılaşma yoluna girmiş bulunan terkip-
çi Mısır İslâmcılığı, Akif ’in İslâmcılığını yönlendirmedi. Bu 
İslâmcılıkla, Akif ’teki tabiî olan Müslümanlığın, özel bir çizgi 
içinde uzuvlaşmasına ancak yardımcı olmuştur. (…) Akif, dev-
leti, bütün ümmetiyle birlikte yenileyerek ayakta tutmaya didin-
miştir. Onu ayakta tutmanın ne ile mümkün olacağını biliyordu: 
İslâm’la. Ülkenin muhtaç bulunduğu İslâmî duyguların diri tu-
tulmasıyla. Bunun adı olan İslâmcılıkla.
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Müslüman halk ile Akif ’in inancı, yani İslâmcılığı, genelde bir-
birine eşit doğrular hâlindedir. Özelde ise halkın Müslümanlığı 
ile Akif ’in İslâmcılığı arasında şu fark vardır: Halk henüz Batı’ya 
kapalı ve yabancı olduğu halde Akif, Tanzimat’tan beri aydın-
ların gündeminde bulunan Batı’ya ve Batıcılığa aşinadır ve bu 
sebeple onda Batı’yı hiçleme değil, aksine bir vakıa olarak görme 
ve bu vakıadan yararlanma ve onu İslâmcılığına uyarlama gibi 
entelektüel girişimler görülür. (…) Balkanlar’da, Birinci Dün-
ya Savaşı’nda, İstiklâl Savaşı’nda vuruşan insanlarımızın temel 
inancıyla Akif ’inki birbirine eşittir.”354 Akif İnan, Mehmet Akif 
Ersoy’un aydın anlayışını bir bütün ve sorunlarla birlikte ele alır. 
Dönemin koşullarını göz önünde bulundurur. Özellikle Akif 
Ersoy’un sanat anlayışı ve bakışına olan “Nasihatçi” özelliği üze-
rinde durur. Çünkü o dönemde dünya Müslümanlarının içinde 
bulunduğu sorunlar hemen hemen aynıdır. Fakat her toplumun 
kendine özgü çıkış ve deneyimleri var. Mehmet Akif Ersoy bunu 
dikkate alır. Çünkü İslâm milletini kuşatan bir Batı sorunu var 
ve buna ilgisiz kalınamaz. Bu anlamda M. Akif Ersoy aydın ta-
nımlamasında özel bir yere sahiptir. Onun İslâm algısı ve bakışı 
bir öncü olmasını sağlamıştır. Batılılaşma süreciyle birlikte yerli-
liğe, yani İslâm sanatına yeni bir bakış getirmesi bakımından bir 
öncüdür. İslâm coğrafyasındaki değişimlerin dikkate alınmasını 
ister. Çünkü farklı bakışlar, gözlem ve yorumlar yeni açılımlar 
sağlayabilir. Sonuçta bunun somut örnekleri de vardır. Onlarla 
aynı yöntemler uygulanmayabilir, düşülen hatalara da düşüle-
meyebilir ama bunlar da birer deneyimdir. Sonuçta öyle ya da 
böyle bir yarar sağlayabilir.

“Tanzimat’tan bu yana halkımızı bütün haklara layık görmeyen, 
seçkinci bir zümrenin ülkemizi yönettiğine tanık oluyoruz. Halk-
la yöneticiler arasında bir uyumsuzluk, toplumumuzun kaderi 

354  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 191-193.
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olmuştur. Bunun artık son bulması lazım”355 Batıcı aydınların 
temel sorunu kendi halkına yabancı olması ve onun değerlerini 
de yadsımasıdır. İslâm’ı yüksek ses ve duygu ile yansıtması tezi-
ni ileri sürmesi Batıcı aydınları bir anlamda rahatsız eder. Onun 
bir sanatçı olmadığı duygusu uyandırılır. Mehmed Akif Ersoy’un 
hayatın içinde bir bütün olarak durması da farklı yanı. O hal-
kın arasındadır, minberdedir, kürsüdedir, mihraptadır, cephede 
ve meydanlardadır. Batıcı aydınların reddettiği uzak durduğu 
bir hayatın içindedir. Milletimiz onun bu yanını ve tutumunu 
samimi buluyor ve onu önemsiyor Safahat’ın çok okunuyor ve 
evlerde başucunda yer alıyor olması göz ardı edilemez. Safahat 
üstelik İstiklâl Marşı’nın da önündedir.

Dönemin önemli aydınlarından şair Yahya Kemal’in bakışında 
da önemli farklar bulunuyor. Onun Türk-İslâm eksenli bakışı da 
kendine özgü özellikler taşıyor. Mehmet Akif İnan, onu değer-
lendirirken: “Şair Yahya Kemal, Siyasi Hikâyeler kitabından da 
anlıyoruz ki bir de roman yazmayı düşünmüş. ‘Sadırdan satıra 
geçmemiş’ olan bu romanın adıysa Her Gece Benimsin’miş. Ro-
man, Abdülhamit Han zamanında yurt dışına kaçmış olan Jön 
Türk’lerden birine -ki bu genç, şairimizin kendisi olmalı- yurda 
dönüşünde tanıştığı bir Türk kızının söylediği şu sözlerin ekseni 
etrafında dönüyor:

‘Sultanı hal etmek tehlikelidir. Biz bir imparatorluğuz. Açık bir 
liberalizm ve aşırı nasyonalizm, vatandaki başka kavimleri, bi-
zim olan vatan toprakları ve milli servetimizle beraber bizden 
ayırır. İşten zararlı çıkarız. Tekâmül zamanla olmalı ve bunun 
için hükümdarla anlaşmalı, ona yardım etmelidir. Hükümdara 
kendinizi anlatmaya çalışın!’

355  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 73.
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Roman, Jön Türk hareketinin Yahya Kemal’in deyimiyle ne kadar 
‘çok yanlış bir yolda’ olduğunun sergilenişiyle birlikte; Padişahın 
tahttan indirilişini, ardından patlayıveren Balkan, Trablusgarp ve 
Birinci Dünya Savaşı’nı ve koca Osmanlı Devleti’nin parçalanışı-
nı da hikâye edecekmiş. Sonunda jön Türk delikanlılarıyla mutlu 
bir izdivaç yapan genç kızın, yukarıda naklettiğimiz sözlerinin 
tahakkuk ettiğini anlatan belgesel bir eser olacakmış roman.”356 
Dönemin aydınlarının fark etmediği sürüklenişin doğuraca-
ğı sonuçlar tam bir yıkım ile sonuçlanacaktı. Yahya Kemal gibi 
kimi aydınlar bunun farkına varıyor ama girişimleri ya da düşü-
nüşleri bir sonuç vermiyor. Aydın sorumluluğunun var olması 
tabiî ki önemli bir durum. Millet ve medeniyet kavramına Batıcı 
aydınlardan farklı bakıyor. Türklerin sahip olduğu medeniye-
ti Malazgirt ile başlatıyor. Bunun İslâm ile ruh bulmasına bağ-
lıyor. Yahya Kemal yazmayı düşündüğü romanında bu sorunu 
ele almayı düşünüyor ama gerçekleştiremiyor. Sonuçları ise tabiî 
ki şöyle oluyor: “Dünkü Osmanlı Devleti’nin sınırları içindeki 
topraklarda bugün otuz kadar devlet var. ‘Açık bir liberalizm ve 
aşırı bir nasyonalizm’ tutkusuyla parçalanmış olan o devletin ço-
cukları bugün, geçmişten hiç ders almamışçasına aynı oyunlara 
geliyorlar.”357 İslâm milletinin kavimler düzleminde parçalanma-
sı Müslümanlar adına büyük bir yıkım oldu. Kavmî yani ulusalcı 
çıkışların Müslümanlara bir yararı olmadı zararı oldu. Batıdan 
gelen kavramlara yaslanma bir sonuç getirmedi. Sonuçta Tanzi-
mat aydınlarının düşünceleri ve eylemleri Osmanlı Devleti’nin 
yıkımını getirdi. Bu yüzden de onlar bağışlanamazlar.

Aydın; edebiyat, sanat ve düşünce ilişkisi ile öne çıkar. Bir milleti, 
toplumu ve kesimi yönlendiren, ruh ve şekil veren aydınlarıdır. 
Eğer onlar bu özelliklerini korumazlarsa, o zaman yaptıklarının 

356  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 198.
357  Age, s. 199.
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bir değeri olmaz. Onların yaptıkları ya öykünmeye dayalı olur 
ya da eklektik ve güdük yapılar ortaya çıkarır. Akif İnan, roman 
değerlendirmesini zımni olarak böyle yapar. Bu Batıcı aydınla-
rın genel sorunudur da. Tanzimat sonrası aydının asıl sorununu 
şöyle belirler İnan: “Edebiyat hâlis mensuplarınca hiçbir dönem-
de yanlış anlaşılmadı. Politikaya yenik düşenler, sanatı bildiriye 
dönüştürenler ve sanat yalnızca bunu ihtiva etsin diye düşünen-
ler hariç… (…) Bugünkü aydınlarımız maalesef edebiyatla gere-
ği gibi ilgilenmiyorlar. (…) Bugünkü sanat edebiyat dergilerine 
bakınız; şiir, hikâye, roman kitaplarının sayısı kadar bile değil 
veya edebiyat öğrencilerinin sayısı kadar bile değil. (…) Ama 
bunu edebiyatın bir eksikliği olarak görenlerden değilim. Bu 
durum aydınlarımızın genel hastalığıdır.”358 Hakiki aydın, millet 
katında hak ettiği yeri bulur, bulmuştur da. Ama aydınların bü-
yük bölümü hem batılı ideolojilere hem de politikaya yenik düş-
müşlerdir. Bunlar aydınlarımız için önemli sorunlardır.“Şiirin 
güzel sözleri bir araya getirmek olmadığını, adeta bir uygarlık 
meselesi olduğunu, inadına bir biçimde anlatmamız lazımdır.”359 
Akif İnan bu konu üzerinde ısrarla durur. Zaman zaman aydın 
sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunur. Şiirin bir uygarlık 
sorununun olması gerektiğini, aydınların kendi uygarlıklarına 
bağlı kalmalarını arzu eder. Bunun içindir ki arkadaşlarıyla bir-
likte Müslümanların uygarlık sorunu olanların edebiyat tanımı-
na bir açılım getirir: “Yerli Edebiyat”tır bu. Aydınların oluşumu-
nu sağlayan ve besleyen sanat ve edebiyat dergileri düzleminde 
ele alır. Dergicilik de Tanzimat ile birlikte hayatımıza girmiştir: 
“Fikir ve sanat hayatını yönlendiren ve temsil eden, dergilerdir. 
(…) Yani devletin yetiştirmeyi amaç edindiği ve bunun için çok 
büyük masraflara girdiği eğitim kurumlarından yetişen aydın, 
sayı bakımından dergilerin yetiştirdiği aydınlardan çok azdır. 

358  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 34-35.
359  Age, s. 131.
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(…) Hele hele devletin inandırıcı, doyurucu, bir eğitim amacı 
olmaması, ülke gerçeklerini cevaplayacak aydını yetiştirmeye yö-
nelmemesi hâlinde bu alan tam anlamıyla, resmi olmayan öteki 
fikir ve sanat hareketlerinin ve onların yayın organlarının eline 
geçmektedir.”360 Dergiler özellikle toplumda yeni bir insan tipi 
kazandırma merkezidirler. Özellikle gençlerin toplandığı ve bir-
likte olduğu alan. Dergiler yetiştiricidir fakat onları alıp kullanan 
farklı oluşlar var. Bunların başında da politika gelir. Dergiler on-
ların aksine hazır olana değil, yeni ve ham olana yönelir, insanı 
bir yerden alarak bir yere getirme çabasındadır. Aydın ile dev-
let arasında bir ikilem bulunmakta biraz da çatışma. Devlet ise 
hazır olana bakar. Dergilerin yetiştirdiklerini alır, âdeta tüketir. 
Bunların aydına ve sorunlara bakışları farklılık içerir. Akif İnan 
bunun üzerinde özellikle durur: “Birisinin baş amacı mevcut ce-
maati ele geçirmek, hazır bir topluluğu arkasına takmak, öteki-
nin amacıysa, bir bakıma iğneyle kuyu kazarcasına, yeni bir ce-
maat oluşturmaktır. İlkinin okuyucusu hazırdır, ikincisininse ilk 
işi okuyucuyu bulmaktır. Birincisi mevcut cemaati arttırmaya, 
çoğaltmaya değil hal-i hazırdaki cemaatin tümünü ele geçirmeye 
öncelik vermiştir.”361 Edebiyat ve düşünce dergileri yetişme alan-
larıdırlar. Onların zorlukları var ve Akif İnan’ın deyimiyle “iğne 
ile kuyu kazarcasına” bir şeyler oluşturma çabasındadırlar. Ham 
insanları alır, yetiştirir, hayata kazandırırlar. Devletin bu konuya 
önem vermesi gerektiği düşüncesindedir.

Aydınların veya Batı’dan gelen anlayışın yeni kavramlar üret-
mesi ve bu kavramların yeni uçurumlar oluşturması sürecin bir 
sonucu. Batıcı aydınlar kendilerini millete baskın kılma adına, 
Batı’nın ürettiği kendilerine özgü kavramlar ile gerçekleştirmeye 
çalıştı. Bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan durum şudur: “Biz-

360  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 101.
361  Age, s. 102.
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de ilericilik, devrimcilik aydınların alamet-i farikası oldu. Oysa 
bütün istatistikler Batı’da kiliseye devam edenlerin aydınlar ol-
duğunu gösteriyor. Köklü kültürden mahrum olanlar arasında 
daha çok dine karşı lakaydilik mevcut. (…) Bakınız Batı ülke-
lerinin üniversitesine kendi geleneksel uygarlıklarının, kültürle-
rinin, orası âdeta birer karargâhı mahiyetindedir.”362 Aydınların 
içine girmiş olduğu bu yönelim inkârcılık, dinden uzaklaşma 
getirdi. Batı’dan getirilen yenilikler devrim olarak nitelendirildi. 
Zamanla da bunlara karşı bir savaş başladı, hayattan uzaklaştırıl-
maya çalışılıyor ama ne yazık ki bir kangrene dönüşmüş durum-
da. Batı’nın sorunları kendi içinde, kendi durumlarına ve koşul-
larına göredir. Bizde ise Batı ruhlu ve bakışlı bir yadsıyışla kendi 
toplumuna savaş açar hâle gelmiş oldu. İçeriden âdeta birer haçlı 
savaşçısı gibi davrandılar. Gibi değil öyledirler.

“Ülkemizde fikir ve sanat hayatı çoraklaşmıştır. Hangi dünya 
görüşünü benimsemiş olursa olsun, ülke aydınları, bir noktada, 
yani seviye düşüklüğü noktasında âdeta eşitlenmişlerdir. Büyük, 
derin aydın tipi kayıplardadır. (…) Aslında sebebi acıktır bunun; 
sosyal şartlarımız, aydın yetiştirme yeteneğinden yoksundur, bu 
yüzden yetişmiyorlar.

Eğitim düzenimiz tıknefes olmuştur. Hiçbir üretken özelliği kal-
mamıştır.

İşin doğrusu, Batı’yı kendimize örnek aldıktan sonra, yani ken-
dimize özgü kurumlar oluşturamadığımızdan beridir; bize uyan, 
bizi yansıtan, bizi yücelten aydın tipini de kaybetmeye başladık. 
(…) Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrimlerinin sıcak-
lığını yitirdiği ve durağanlaştığı bir dönemde yaşadıklarından; 
hızla tavsayan bu devrimlere uygun olarak, daha gevşek daha ki-

362  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 46.
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şiliksiz çıktı. (…) Bir samyeli geçmiş gibi ülkenin üzerinden. Dü-
şünce, sanat ve siyaset alanları ıpıssız.”363 Aydınların giderek kül-
türel ve sanatsal oluşlardan uzaklaşmaları, yabancı düşüncelerin 
etkisine kapılmaları, kendilerini kendilerinden uzaklaştırmıştır. 
Bu, ülkenin ciddi anlamda sorunların içine itildiği bir gerçektir. 
Bu durumdan sorumlu tutulacak olanlar da aydınlardır. Çünkü 
onlar hem bir bilinçten yoksundurlar hem de ihanet içindedir-
ler. Aydınların tutumlarını belirleyen en önemli özellik, sanat, 
edebiyat ve düşünceye olan ilgileri ve yakınlıklarıdır. Bu da ya-
bancı düşüncelere yaslanılarak gerçekleştirilemez. Bunun içindir 
ki Akif İnan aydınların sorumsuzluklarının nedenlerini özellik-
le ortaya döker, onlara yol gösterir. “Kültürün tezahür ettiği en 
belli başlı alan edebiyattır. Toplumun var olan, yaşanan kültürü, 
edebiyatında buharlaşmıştır. Edebiyat aracılığıyla kültür şuurlu 
bir dil kazanmış oluyor. (…) Malzemesi dil, yani kelimeler oldu-
ğu için edebiyat, bir yandan kültürün ifadeye dökülmüş vesikası 
olduğu kadar, öte yandan da bu kültürün zaman içinde gittikçe 
gelişmesine vesile olacaktır. Çünkü kelimelerle düşünür insan.

İnsanı düşündürmeye yönelten kelimelerdir ama bu kelimeler 
sözlükteki kelimeler değildir. Sözlükler kelimelerin basit resim-
lerini çizen kitaplardır. O resimlere can veren, kelimeleri diri kı-
lan edebiyattır. Ve ancak diri kelimeler şuurunu besler insanın. 
(…) İfadesini edebiyatta bulan kültürden en önce yararlanması 
gereken de aydınlardır. Çünkü edebiyat aynı zamanda kültürün 
aydınlara mahsus bir emziğidir. (…) Halk toplumun kültürünü 
kendi sınırlı ihtiyaçları içinde yaşar ama aydın; yaşamaktan öte 
bu kültürü geliştirerek, yaşatıcı bir görevin sahibidir. Onu bu gö-
reve, aydınların oluşturduğu edebiyat iter.

363  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 212-213.
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Demek oluyor ki, ülkesinin edebiyat hayatıyla sağlam bir bağ 
içinde bulunmayan aydın, gerçek aydın değildir.”364 Akif İnan 
ısrarla edebiyatın etkileri ve sonuçları üzerinde durur. Bunu ya-
parken sorunu temellendirir. Bu salt aydınları değil, yöneticileri 
ve halkı da ilgilendirir. Çünkü bunların toplamı bir sonuçtur. 
Ama aydınlar için önemli olan uygarlık bilincinin oluşması-
dır. Eğer uygarlık bilincinden yoksun ise aydınların ürettikleri 
ve yaptıklarının bir karşılığı olmaz. Edebiyat ise dil ile kurulur. 
Dilin özgün ve seçkin olması gerekir. Bu karaktere en uygun 
olanı ise Akif İnan’ın kendisidir. Dil, sözlüklerdeki kuru hâliyle 
değil, sanatçının elinde işlenip ve ruh kazanınca anlam kazanır. 
Edebiyat ise aydınları besleyen en önemli kaynaktır. “Sanatsever 
devlet adamlarının nesli bizde tükendi galiba. Veya varsa ben 
bilmiyorum. Acaba var mı dersiniz şiir okuyan, roman okuyan 
devlet adamı şimdi, işittiniz mi, rastladınız mı?”365 Yöneticiler 
için verilebilecek somut örnekler kültür, düşünce ve yönetim 
hayatımızda mevcuttur. Osmanlı Devleti bu anlamda önemli 
bir prototiptir. Batılılaşma sürecinden sonra ise siyasilerin oku-
madan, sanat, edebiyat ve düşünceden uzak oldukları görülür. 
Hatta küçümsüyorlar da denilebilir. “Osmanlı hükümdarlarının 
en büyükleri edebiyatla, sanatla ilgileri en ileride olan kişilerdi. 
Öteki devlet adamları da öyle.”366 “Sanat eserlerini okumak, an-
cak boş zamanlarda mümkündür zannı ise, sanatı tanımamış ol-
manın savunmasıdır. (…) Tatsız tuzsuz bir ortamda yaşıyorsak, 
kimse kimseyi anlamıyorsa, insanlık, edep, incelik ufkumuzdan 
çekip gitmişse, iyice anlayalım ki, insanı kemale kavuşturacak 
bir baş müessese olan edebiyattan kopmuştur da ondandır bütün 
bunlar.”367 Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sul-
tan Süleyman önemli ve büyük şairlerdiler. Hemen hemen bütün 

364  Age, s. 214-215.
365  Age, s. 216.
366  Age, s. 217.
367  Age, s. 217.
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Osmanlı Sultanlarının bu anlamda farklı özellikleri bulunuyor. 
Kimi ressam, kimi musikişinas, kimi hakkak vs.

“Ülkenin genel kültür düzeyini yükseltici, üretimi arttırıcı bir ey-
lemi de beraberinde getiren geniş bir hedefi seçmiş ve gerekli ya-
tırımları yapmamış iseniz, kuru bir okuryazarlık kampanyasının 
ağır masrafları çöle yağan yağmurdan farksızdır. (…) Bu ülkeye 
zarar, okuma-yazma bilmeyenlerden değil, yarı aydın kesimden 
gelmiştir. (…) Bizi bekleyen ilk görev, okuryazarlarımızı şaşkın-
lıktan kurtaracak olan bir kültür seferberliğidir.”368 Akif İnan 
“Kültür Seferberliği” vurgusunu öne çıkarır. Bu, günümüzün en 
temel sorunlarının başında geliyor.

“Batı’ya açıldıktan sonra, edebiyat hayatımızda münasebetsiz bir 
usul gelişti. Yayına başlayan sanatçılar, özellikle topluluklar, ilk 
iş olarak kendilerinden önceki sanatçıları ve toplulukları eleştir-
meye koyulmuşlardır. (…) Bu bakımdan Tanzimat sonrasındaki 
edebiyatımızdaki her yeni neslin kendine yer açmak için öteki 
nesilleri küçültmeye kalkması, kötü bir gelenek olmaktan başka 
hiçbir iz bırakmadı.”369 Tanzimat sonrası her durum yaşanmıştır 
ve bir yıkımdır. Bunun en somut örneklerinden biri, Nâzım Hik-
met ile arkadaşlarının Resimli Ay dergisinde “Putları Yıkıyoruz” 
başlığı altında bir kampanya başlatmalarıdır. Nâzım Hikmet ve 
arkadaşları Abdülhak Hamid’i ziyaret ettiklerinde onları gayet 
olgun karşılıyor. Yaptıklarını anlayışla karşılıyor, yaptıklarının 
bir benzerini kendilerinin yaptığını söylüyor. Bu salt sanatçılar 
düzleminde değil, siyasal olarak olduğu gibi hemen bütün ku-
rumlar için geçerli olan bir durum. Tanzimat’ın bir diğer adı yı-
kım dense yeridir. Tabiî bunun da bir sonu olmalıydı. “Benim 
neslimin inançlı sanatçıları, bu kötü geleneği, ayak altına alarak 
işe koyuldular. Elden geldiğince basit polemiklere düşmeden, 

368  Age, s. 221.
369  Age, s. 218.
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sağa sola anlamsız duygusal saldırılarda bulunmadan, ağır başlı 
kalarak yetenekleri ölçüsünde iyi sanat eserleri vermeye çalıştı-
lar. (…) Ne meddahlık yaptık ne de saldırdık kimseye. Fikriyatı-
mızın sanatını yapmaya, geliştirmeye çalıştık yalnızca. Düşünce-
mizin, sanatımızın vakarına gölge düşmedi bu yüzden.

Tanzimat’la başlayan fikir ve sanat ahlakının, bu kötü gelenek-
lerin, bize ne kadar aykırı olduğunu göstermeye çalıştık dav-
ranışlarımızla. Bu geleneği kaldırmak yerine kendi ahlakımızı 
getirmek nazarımızda sanatımızdan da öndeydi.”370 Bu kültür 
ve düşünce hayatımızda bir dönüm noktasıdır. Müslüman olma 
ağırlığı ve bilinci bu sanatçılarla kendini gösteriyor. Bu gelenek 
daha çok Üstat Sezai Karakoç ile başlar. Asıl olan medeniyeti-
mize yaslanan yerli bir edebiyatın oluşturulmasıdır. Edebiyat 
dergisi çevresinde toplananların, dönemin koşulları gereği bu 
harekete “Yerli Edebiyat” adını veriyorlar, yola koyuluyorlar ve 
sürdürüyorlar ısrarla. Bu zamanla karşılık da buluyor.

Türkiye’de bir uyanış dönemi başlamıştır. Bu uyanış döneminin 
öncü kuşağının yetiştirdikleri içinde yer alan Akif İnan ve döne-
mindeki arkadaşlarının önemli bir çabası bulunmaktadır. Cum-
huriyet döneminin kendi içinde bir kırılması ve aslına dönüşü 
olarak da görmeliyiz.

“Ve Türkiye’de Tanzimat’tan beri yakamızı Batı’ya kaptırmış ol-
mamızın derin tepkilerini duyan, kendimize uygun bir dünya 
görüşünün gerçekleşmesine çalışan bilinçli insanlar var. Yani 
davamız artık bir aydın kuşağa malik olmuştur.”371 Aydınların 
sapmasından sonra yeni bir aydın kuşağının oluşmasında İslâm 
uygarlığı eksenli edebiyatın büyük bir rolü oldu. Yeni bir kuşak 
oluştu. Bundan dolayı da geleceğe hep umutla bakıyor Akif İnan. 

370  Age, s. 219.
371  Age, s. 46.
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Batı- Doğu çatışması, ya da Müslümanlar ile karşıtlarının ta-
nımlanmasını ve ifadesini de belirginleştirir İnan: “Bugün şuur-
lu Müslümanlar asıl kavgayı Vatikan’la veriyorlar. Moskova’yla, 
New York’la, Tel-Aviv’le, Londra’yla veriyorlar. Emperyalizmin 
merkezleri olan bu üsler yeryüzündeki İslâmî uyanış karşısında 
âdeta elbirliği hâlinde. Bu uyanışı tekrar derin bir uykuya dönüş-
türmenin çabası içindedirler. Bu çaba tarih boyunca çeşitli ör-
nekleriyle görüldü. Haçlı seferleri bunun değişik bir ifadesiydi.”372 
Aydınların İslâm’a bakışı sorunludur İttihat ve Terakki’den beri. 
Bu Cumhuriyet döneminde daha çok belirginleşiyor. Aydınlar 
Batı düşüncesinin savunucuları konumuna düşüyorlar. Hatta 
kendi uygarlıklarına ait olan ne kadar değer var ise yadsıyorlar. 
Bunun nedenleri üzerinde duruyor: “İslâm âlemi, emperyaliz-
min kıskacı altındadır. İslâm âlemi dünyaya yeni baştan nizam 
verebilecek bir potansiyele sahiptir. Emperyalizmi tüketebilecek 
bir potansiyeldir.”373 Müslümanların bir kültür emperyalizmi ku-
şatmasında olduklarının farkına gene Müslüman aydınlar varı-
yorlar. Çünkü onlar önyargıdan çok kendi uygarlıklarının değer-
leri içinde var olarak bakıyorlar ve dertlidirler.

“Hem Batılılaşalım, hem de Müslüman kalalım anlayışındaki, 
yani ‘İslâm terakkiye mani değildir’ iddiasındaki Batıcı ve İslâmcı 
karışımı aydınların yerini şimdi tavizsiz Batıcılar almıştı. Dr. Ab-
dullah Cevdet ve arkadaşlarının savunduğu bu toptan Batılılaş-
ma ile öteki fikir hareketlerinde de yer alan Batıcılık, gerçi mahi-
yet bakımından bazı farklılıklar arz etmiyor değildi. (…) Mesela 
Ziya Gökalp fikriyatını ‘Türk milletindenim, İslâm ümmetinde-
nim, Garp medeniyetindenim’ şeklinde özetlemekteydi.”374 Batı-
cı aydınların vardıkları son durum aslında trajikomik. Abdullah 
Cevdet ve sonrası izlekte olan aydınların ödünsüz Batı düşün-

372  Age, s. 48.
373  Age, s. 85.
374  M. Akif İnan, Edebiyat Kültür ve Sanat’a Dair, s. 186.
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cesine kapılışları onlar açısından önemli ve farklı bir yer. Artık 
onlar Batı’nın ideolojilerine kendilerini iyice kaptırıyorlar. Ziya 
Gökalp ve arkadaşlarının izleğindekilerin vardıkları son nokta 
kavmiyetçiliktir. Bu da bölünmeler getiriyor. Mehmet Akif Ersoy 
sonrasında ise Necip Fazıl’ın Büyük Doğu, Sezai Karakoç’un Di-
riliş, Akif İnan ve arkadaşlarının Edebiyat ile Mavera dergilerine 
dâhil olan arkadaş grubunun İslâm medeniyeti eksenli duruşları 
yeni sürecin oluşumunu sağladı. Akif İnan bu hareketin merke-
zindedir arkadaşlarıyla birlikte. Akif İnan Ankara’nın göbeğinde 
Batıcı ruha kendini kaptırmış olan bir profesör hakkında yuka-
rıda da aktardığımız bilgiye dayanarak verdiği örnek aslında Ab-
dullah Cevdet gibi Batıcıların getirdiği bir sonuçtur. Söz konusu 
kişi bu ideolojinin en belirgin tipidir. Bu tip ile ilgili anısını tek-
rar alıntılamayı gerekli görüyorum: “Bir profesör bilirim: On bir 
ay eviyle işyeri arasında gider gelir. Ramazan bir dedi mi, artık 
bir ay müddetle, her Allah’ın günü ikindiden akşama kadar, onu 
mutlaka ağzında sigara olduğu hâlde Kızılay caddesinde, bir aşa-
ğı bir yukarı gezinirken görürüm. Ramazan boyunca. Her gün 
saatlerce, aynı caddede, sigarasıyla birlikte dolanır durur. Tanın-
mışlığımızı kullanarak bana selâm veren bu ırzı kırığa bir gün 
açıkça sövdüm. Sözlerimi, çevresine bir selam jestiymiş gibi gös-
termek pişkinliğiyle, duymazdan gelerek, başıyla yine selamladı 
beni.”375 Akif İnan burada soğukkanlılığını bile yitiriyor. Çünkü 
o tipin davranışı karşısında sabrı taşıyor. Kendi üslubunu da bu-
lan ağır bir yaklaşımda bulunuyor. 

Cumhuriyet döneminin aydınları gibi siyasa adamlarının da 
temel sorunu sanata olan ilgileri ve bakışları aynı ruhta olma 
özelliği taşırlar. Hatta bu anlamda siyaset adamlarının içinde 
bulundukları durumu eleştirir haklı olarak. “Bizimkiler ise uyu-
yorlar, o bilinç yok bizim devlet adamlarımızda. Ne zamandır 

375  M. Akif İnan, Mirası Kuşanmak, s. 114.
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kitap okumamış, tiyatroya gitmemiş devlet adamlarımız var. 
Bakın Osmanlı döneminde şiire ilgisiz devlet adamı görmemiz 
mümkün değildir. (…) Şimdi aklında dört mısra olmayan yö-
neticilerimiz var. Ayıplanacak bir durum… Ama güçlü sanat-
çılarımızla bunu aşacağız.”376 Sanat ilgisi olmayan toplumlar ile 
olanlar arasında elbette farklılıklar var. O tipler inceliklerden, 
insan psikolojisini kavramaktan da yoksundurlar. Çünkü sanat 
algıları olmadığı gibi insanı tanıma algıları da körelmiştir. Akif 
İnan, Osmanlı Devleti’ni sıklıkla örnek verir. Çünkü Osmanlı 
yöneticilerinin sanat ile doğrudan ilgileri var. Bu ilgi dönemle-
rini de tanımlar: “Siz Nedim’in şiirlerini Lale Devri’nin dışında 
tahayyül edebilir misiniz? Nedim’in şiirlerinde o devrin zevki, 
sefası, anlayışı yok mudur?”377

Salt Türkiye bağlamında değil bütün İslâm dünyasında bir aydın 
sorunu bulunuyor. Bunda hem iletişimsizlik hem de sorunların 
benzerliği söz konusu. “Aydını yoğuran fikir ve sanat adamla-
rıdır. İslâm ülkelerinin aydınları bir kaynak ortaklığı içinde ol-
malıdır. (…) Tanımalıyız Ortadoğulu yazarları. Hindistan’dan 
Endonezya’ya, oradan Afrika’ya kadar uzanan İslâm ülkele-
rindeki bütün yazarları, yani İslâm düşüncesinin fikir ve sanat 
adamlarını, kendi ülkemizin yazarlarıymış gibi tanımaya, iz-
lemeye mecburuz. (…) Bediüzzaman’ın, Necip Fazıl’ın, Sezai 
Karakoç’un, Nuri Pakdil’in, Rasim Özdenören’in daha birçok 
fikir ve sanat adamımızın eserleri, yazıları çevrilmiyorsa, Or-
tadoğulu ile birbirine yakın bir aydın tipi geliştirmenin yoluna 
girilmemiş demektir.”378 Demek ki Müslümanlar arasında ileti-
şimsizlik var, birbirlerinden haberdar değiller. Ülkelerdeki her 
sanatsal faaliyet yeni bir bakış ve ufuk olabilir. Bu, dünya Müslü-
manları için bir çıkış sağlayabilir.

376  M. Akif İnan, Söyleşiler, s. 91-92.
377  Age, s. 92.
378  M. Akif İnan, Edebiyat, Kültür ve Sanat’a Dair, s. 48- 49.



28
4

Bi
r M

ed
en

iye
t Ş

air
i

M
.A

K
İF

 İN
A

N

Türkiye’de aydın sorunu birçok açıdan ele alınıyor. Tanzimat 
sonrasında Batıcı aydınların bütünüyle Batı düşüncesine kapıl-
maları kültürel birikimimizden uzak durmaları başlı başına bir 
sorun. Ancak bu, salt onlarla sınırlı değil. Müslüman duyarlıklı 
aydınlar da sorunlu. Çünkü bilinçli bir biçimde Osmanlıcadan 
uzak durulmakta. Akif İnan dikkatleri onların da üzerine çeki-
yor ve soruyor.

“Kolon kolon yazılar yazan, cilt cilt kitapları olan Müslüman kar-
deşlerimizin kaçta kaçı eski yazıyı biliyor?

Bırakalım Cumhuriyet’in imalâtından olan aydınları, dekanları 
bir tarafa hele. Ya biz niceyiz?”

(…)

Eski yazıyı bilmeyince, bin yıllık kültür birikimimizle ilgi kur-
mak mümkün mü? Bu ilgi kurulamayınca, ne yaptığımızı ve ne 
yapacağımızı belirlemek imkânsız olur.

Eski yazıyı bilmeden, kültür adamı, araştırmacı nasıl yetişir-
miş? Ne edip çıkabilir, ne politikacı eski yazıyı bilmeyenden.”379 
Burada sanki eleştiriyi en yakınında bulunanlara da yöneltiyor 
gibidir, yaklaşım ve üslubundan öyle anlaşılıyor. Osmanlıcanın 
öğrenilmesini zorunlu görüyor.

“Sebebi açık: Esas eğitimimize o harflerle başlanmadıkça ve an-
cak onu sonradan öğrenmekle bu hendek aşılamıyor.”380

Aydın sorunuyla ilgili Akif İnan o dönemlerde hemen her or-
tamda konuyu dile getiriyor. Toplantılarda, köşe yazılarında ve 

379  Age, s. 64.
380  Age, s. 77.
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makalelerinde sıklıkla üzerinde duruyor. Klasik edebiyatımız 
ve düşüncemizin bugüne taşınması ve geleceğe yönelmesi üze-
rinde duruyor. Çağdaş Müslüman aydınların bu konuda önemli 
bir hamlede bulunduğu gerçeğini anlatıyor. Dikkatleri İslâmcı 
aydınlara çekiyor. Çünkü umut ve gelecek onlardadır. Ama on-
ların da eksik ve yanlışları var. Burada önemli sorunlardan biri 
de gençlerin ve hele hele aydınların Osmanlıcayı, İslâm uygarlı-
ğının alfabesini bilmeyişleri bir diğer sorun. Oysa Batıcı aydınlar 
Batı dillerini daha çok önemsiyorlar. Bu önemseyiş bir ideoloji 
konumunda. Eski yazıyı bilmek birikimimizi daha iyi anlamaya 
ve kavramaya yarar. Bu da gelecek ufkumuzu açar ve aydınlatır.

“Anlaşılıyor ki çağdaş İslâmcı hareketin içeriği ve boyutları her-
kes tarafından kavranılmış değil. Bunda İslâmcıların seslerini 
duyurma imkânlarının çok sınırlı oluşu rol oynadığı kadar, bu 
düzenin uyguladığı geleneksel baskıcı yöntemin de etkisi vardır. 
Herkes gibi aydınlar da şartlandırılmıştır. İsteğimiz o ki önce 
aydınlar bu çemberi kırmalı. Bu sebeple, ülkenin kuruluşunu 
kendine dava edinmiş olan aydınları, bizleri izlemeye, okumaya 
çağırıyorum. İslâmcı hareket bugün fikir ve sanat alanında ülke-
nin en özgün eserlerini veren bir doruğa erişmiştir. Bu gerçeği 
görmeyen ve değerlendiremeyenler, günümüzü, çağımızı tanı-
mış olmazlar.”381

Genelde aydınlarla ilgili temel sorun yetişme yönü ve ortamıdır. 
Popülerliğin egemen olduğu bu dünyada dikkatler farklı yönlere 
kayıyor ister istemez. Aydınların yetişme ve gelişmesini sağlaya-
cak olan kaynaklar azalıyor. Akif İnan, bu yöne dikkat çekiyor, 
neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yer-
li Edebiyat akımı, ya da Yeni İslâmcı akım aydınlar için önem-

381  Age, s. 80.
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li bir ufuktur. Bu da aydınlar için önemli bir şanstır. Dikkatleri 
kendilerinin üzerine çeker, yaptıklarının ciddiye alınmasını ve 
önemsenmesini ister. “Mütefekkiri de sanatçıyı da siyasetçiyi de 
okul dışı kurumlar yetiştirir. Bu kurumlarınsa başında dergiler 
ve yayınevleri gelmektedir. İkinci derecede ise derneksel faaliyet-
ler… (…) Cumhuriyet’ten bu yana Türkiye’deki aydınlardan bir 
bölümünü; yani fikirci, sanatçı, siyasetçilerin büyük bir bölümü-
nü birkaç dergi ile bir iki gazete yetiştirmiştir.

Bu ülkede aydın kesimin önemli bir bölümüne sırtını dayamamış 
olan fikir de sanat da, siyaset de güdük kalmaya mahkûmdur. 
Çünkü kamuoyunu şartlayan, aydınlardır. Aydınları çürük, çü-
rümüş bir ülkenin halk tabanı, sağlamlığını koruyamıyor. Balık-
lar baştan kokuyor.

Türkiye’de çürüme, bilindiği gibi aydın sınıflarda başladı. 
Tanzimat’la başlayan aydın yabancılaşması, önceleri, halka ta-
mamen kontr bir muhteva belirtmekten başka, önemli bir bölüm 
yerlici aydınlarımıza bile tersti:”382 Aydınların durumu böyle iken 
halkın durumu nasıldır, halk aydınlarından ayrı mıdır? “Yani 
yalnız aydın kesimler değil, halk yığınları da dahil Tanzimat’la 
başlamış olan yabancılaşmanın kuşatması altında kalmışlardır. 
Realite budur.”383 Bunun etkileri geniş, birçok çevreyi etkisine 
almıştır. Dolayısıyla aydınların konumu bu durumda daha çok 
önem arz etmektedir.

Müslüman olma bilinci ve sorumluluğu daha duyarlı ve dikkatli 
olmayı gerektirir. Çünkü Batı düşüncesi Müslümanlar için sağ-
lıklı bir yol değildir. Büyük zararlar vermiştir. Bunun ötesinde 
Batılılaşma sürecinden beri zihni bir karmaşa yaşanıyor. Dola-
yısıyla Tanzimat’tan beri içine düşülmüş olunan tuzağın kimi 

382  Age, s. 195.
383  Age, s. 196.
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yanılsatıcı durumlarından korunmalıdır. Bunun içindir ki Akif 
İnan bir uyarıcıdır aynı zamanda. Burada Mehmet Akif Ersoy 
ile ortak yanları var. Sanatında ve şiirinde ise çok daha dikkat-
lidir. Hitabetinde tam bir tebliğci ve yol göstericidir. Sonuçta 
kendisini bu anlamda sorumlu bularak sendika başkanlığında 
öncülük yapmaya karar verir. Bu, sanatsal faaliyetlerine engel 
olsa bile.

“Müslüman ıslahatçı değildir. Batı’nın düzenini, bu düzenin tabiî 
bir sonucu olan olumsuz problemlerini ıslaha memur değildir. 
Batı metninin bir tashihçisi değil; kendi nizamının, bildirisinin 
gerçekleştiricisi olmalıdır Müslüman. Batı’nın ve Batıcı düzen-
lerin bünyevi olan hastalıklarına, yaralarına pansuman yapmak 
bizim işimiz olamaz. İşimiz o bünyeyi reddetmektir, ortadan 
kaldırmaktır; karşılığında, kendi kendimizi gerçekleştirmektir. 
(…) Batıcılığın Müslümana bırakmış olduğu alan çok küçüktür. 
İslâmî hayatı ortadan kaldırmanın bütün tedbirleri alınmıştır. 
Bıraktığı alansa, İslâmî bir hayatı gerçekleştirmemize asla yeter-
li değil. (…) Peygamber nasıl ki, cahiliyeye ait ne varsa hepsini 
ayağının altına alarak işe başladıysa; Müslüman da Batı kökenli 
olan her şeyi retle işe koyulmalıdır.”384

Akif İnan Müslüman aydınlara büyük sorumluluklar yüklüyor. 
Peygamberimizin tutumunu öneriyor. Özellikle yasaklanan her 
şeyden uzak durulmasını, yeni bir hayat anlayışının sunulmasını, 
bununla yaşanmasını istiyor. Müslüman aydınların Batı düşün-
cesine kapılıp onların kopyacısı olmalarından ise kendi özgün 
hallerini yansıtmalarını önemser. Bir Müslüman sanatçı ve aydın 
kendine ait olanı üretmeli ve vermelidir. Batı haçlı ruhu taşımak-
tadır, Müslümanlara yaşama alanı bırakmamaktadır. Müslüman 
aydınların hem bilinçli hem uyanık ve hem de yol gösterici ol-

384  M. Akif İnan, Mirası Kuşanmak, s. 109-110.
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malı gerekir. Batı’nın kavramları ve yaşayış tarzıyla Müslümanlar 
yaşama alanı bulamazlar. Müslüman aydın, bu anlamda Batıcı 
düşünceyi tamamen reddederek kendi değerleriyle üretmelidir. 
Sanat, edebiyat ve düşünce hayatın merkezinde olmalıdır. Tek 
çıkış yolu da budur.
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Son Bir Bakış

Şair M. Akif İnan üzerine yapmış olduğumuz bu çalışma ile 
bir bakıma Akif İnan’ın sanatçı kimliği ve şairliğini bir bütün 

olarak ortaya koymaya çalıştık. Genel çerçeve önemlidir. Sanatçı 
kişilik düzlemindeki bakışta alt başlıklar ile ele alınması, onun 
bütünlüğünün ayrıntılandırılmasından başka bir şey değildir. 

Akif İnan üzerine, yazdık ve düşündük zaman zaman. Hakkında 
kimi toplantılarda konuşmalar yaptık. Düşünce tarihimizi anla-
tırken onun yerini de hakkıyla anlatma çabasında olduk. Vefa-
tından sonra çeşitli vesilelerle yayımladığımız yazılarda zaman 
zaman benzer konuların veya kimi göndermelerin ortak yanları 
bulunuyor. Bu kaçınılmaz. Çünkü bir insanın hayatında özel bir 
yeri bulunan bir sanatçı hakkında konuşurken insanın belleğin-
den bir çok şey yitip gidiyor ama ondan kalan en önemli vurgu-
lar ister istemez öne çıkıyor. 

Şair Akif İnan ile yakınlığı bulunan, zaman zaman bir arada 
olmanın getirdiği yakınlıktan da kaynaklanan kimi özel yakla-
şımların belirmesinden ötürü duygusallığın olması da doğal. Bu, 
nesnellikten uzaklaşmamız anlamına gelmez, gelmemelidir de. 
Bu samimi ortam ve yaklaşımlardaki özel durumlar kişilik belir-
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mesinde önemli ipuçları da veriyor. Sonuçta bir ağabey-kardeş 
ilişkisi olabileceği gibi, bir usta-çırak ilişkisi, bir sanatçı ve onun 
yolculuğundaki biri olma durumu söz konusu. Bizler bu ustala-
rımızdan sonra böyle bir konumdayız. Bunun getirdiği sorum-
luluk bilincinden dolayı bizim onlar üzerine düşünme ve onları 
anlatma yükümlülüğümüz bulunuyor. Ortaya çıkan bu esere bu 
gözle bakılmasında yarar var. Dışarıdan bakan biri değiliz. Bu 
eseri farklı ve anlamlı kılan da budur.

Akif İnan özel bir şair, bir sanatçı, bir düşünür. Zaten kendisini 
özel olarak görmesek üzerinde bu kadar genişçe durmaz böyle 
bir çalışmaya da yeltenmezdik. Bizim kuşak için belli köşe taşları 
var. Geçen yüzyılın karmaşasının kaotik durumunda kendimizi 
ve yolumuzu bulmamız, bu özel kişiler sayesindedir. Şöyle ki biz 
gözümüzü, bulunduğumuz ortam vesilesiyle Mehmet Akif Er-
soy, Üstat Necip Fazıl Kısakürek, Üstat Sezai Karakoç, Nuri Pak-
dil, Mehmet Akif İnan, Adil Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, 
Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören’le açtık. Hayatta olanlarla 
birebir görüştük. Olmayanların ise eserlerini okuduk.  Bunlar 
geçen yüz yılın en önemlileridir bizim için. Elbette bu daireye 
daha sonra katılanlar ve katılması gerekenler de vardır. Onlar 
bir öncü kuşak. Onlardan sonra gelen bir başka kuşak daha var. 
Bizler de o halkanın devamında bulunuyoruz. Bizim için özelliği 
olan bu sanatçı ve düşünürlerin bize katkıları, düşünce ve sanat 
dünyamızın şekillenmesi bağlamında önemli.

Bu kalemin sahibi uzun bir düşünce ve yazı döneminde, ken-
disine düşen sorumluluk gereği arkadaşlarımızla birlikte çıkar-
dığımız Yedi İklim dergisinde özel sayılar yaparak bir başlangıç 
süreci oluşturduk. Bu hem bir vefa hem bir sorumluluk gere-
ğiydi. Bu sanatçılar üzerine yapılan çalışmaların kimi kişilerin 
sağlığında, kimi de ölümlerinden sonra ortaya konuldu. Öyle ya 
da böyle bizden sonraki kuşağa bu öncülerin hakkıyla sunulması 
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anlatılması da bir sorumluluk gereğiydi. Bu biraz da kendi düz-
lemimizde bir hakkın da teslimiydi. 

Akif İnan üzerine özel sayıyı da vefatından sonra yapmak Yedi 
İklim dergisine nasip oldu. Belki sağlığında yapmış olsaydık bu-
nun farklı bir duygusu olacaktı. Fakat gene de bizim arkadaş gru-
bunun her şeyden önce bir öncü olma hakkı var ve bu da bize na-
sip oldu. Akif İnan ile ilgili bir dergi düzleminde özel sayı yapan 
bir tek dergi var o da Yedi İklim’dir. Vefatından sonra hakkında 
armağan kitaplar çıktı. Bunların yeterli olduğu söylenemez. Bu, 
sanırım Akif İnan’ın kişiliğiyle ilgili özel bir durum. Çünkü Akif 
İnan kendisini çok da öne atan biri değil. Lider, ama bunu abart-
madan, kendi doğasında sürdüren biri. Belki de yaptıklarının 
önemli bir boşluğu doldurmasından sonra artık sözün fazlası 
gereksizdir gibi bir üslup ve tutum içine girmesi onun özel bir 
yanını gösterebilir. Bir dava insanı olan Akif İnan, hayatının son 
demine kadar oradan oraya koşarken, anlatırken, çırpınır çaba-
larken tek derdi dava bilincidir. Ondan geriye kalan da sadaka-i 
cariye cinsindendir. Onun amel defterinin açık kalmasını sağla-
yan eserleridir, yetiştirdiği öğrencileridir, emek verdiği entelek-
tüellerdir. 

Kendi arkadaş grubu içinde kendine has niteliklere sahiptir. O 
dönemde Edebiyat ve Mavera dergileri toplamı içinde hitabeti bir 
sorumluluk alanı olarak seçen bir başkası yoktur. Onların içinde 
hatip olanı da yoktur. Onları daha çok sanat tercihleri alanındaki 
ürünleriyle biliriz. Cahit Zarifoğlu girişimci, atak ve yönlendiri-
ci ve tabiî şair. Ama bu hep arka planda kalma tercihiyle sınırlı. 
Erdem Bayazıt, şair; parlamentoya milletvekili olarak girmiş ol-
masına karşın hitabet alanında hemen hiç yok gibi. Meclis kür-
süsünde bile çok az konuşmuşluğu var. Rasim Özdenören yazı 
yoğunluğunu tercih etmiş uzun yıllar, son zamanlarda kalabalık-
lara değil daha çok panel, söyleşi ve özel toplantılarda konuşma-
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ya başladı ve elbette bir öykücü. Onun konuşmaları büyük kit-
lelere hitap etme anlamına gelmiyor. Alaeddin Özdenören’in ise 
böyle bir özelliği hemen hiç yoktu; şair ve felsefeci. Nuri Pakdil 
sözle konuşma yerine yazma ve düşünme eylemi ile bilindi, de-
neme ustası, tiyatro yazarı. Bu anlamda gün yüzüne çıkması çok 
yeni. Bu da kendisini bilen ve tanıyanlar açısından hem sürpriz 
hem de şaşırtıcı oldu.

Bu arkadaş grubu içinde Üstat Necip Fazıl’dan sonra, ondan te-
varüs eden, yansıyan hatipliği Akif İnan’ın öne çıkmasına neden 
oldu. Özel bir durum. Kendi bakışına ve anlayışına aykırı olma-
sına rağmen onu daha ileri bir adım olan Sendika Başkanlığı’na 
kadar da götürdü. Tabiî ki böyle bir durumun getirdiği olumlu 
sonuçlar yadsınamaz. Bu anlamıyla da takdire ve hakkıyla anıl-
maya şayan bir durum.

Bu çalışmayı yaparken sendikal faaliyetlerini ayrı bir başlık al-
tında değerlendirmeyi çok da gerekli görmedik. Bunun gerek-
sizliğine inandığımız için değil. Akif İnan kültür ve düşünce 
tarihimizde bir şair, bir düşünür, bir medeniyet sözcüsü ve savaş-
çısı olarak öne çıkmıştır, çıkması da gerekir. Sendikacılığı tarihi 
bağlamında elbette çok özel bir konumda. Onun hayat toplamın-
da bu farklı bir ayrıntı. Asıl kişiliğini oluşturmanın da bir final 
bölümü. O sendikacılığa soyunurken de sorumluluğunun bir 
adımı olarak böyle bir yola girmiş bulunuyor. Sendikacılık yazılı 
bir metin, bir kitap değildir. Kültür tarihi raflarında bu faaliyeti 
yazılı bir eser olarak yer almaz. Onun izleğinde ve o faaliyetin 
sürdürücüsü olanlara düşen Akif İnan’ı anlamaları ve anlatma-
larıdır. Onun üslubunun aynını sürdürmeleridir. Elbette bu çok 
zordur ama yapılamaz diye bir şey de yoktur. Özellikle memurlar 
veya daha açık bir düzlemde öğretmenlerin şair Akif İnan’ı anla-
ma, okuma, bilme ve anlatma zorunluluğu var. Yoksa o sendikal 
faaliyet içinde sendikacılık girişimini sendikacılığın tarzıyla sür-
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dürmek olursa onlardan onlarcası var ve bir o kadarı da olacak. 
Zaten kendi yazı ve konuşmalarında, yanında bulunanların anı-
larında asıl özlemi şiirdir, yazıdır. Gözü hep oradadır. Bu yanını 
yarım bırakmış olmanın derin bir hüznü vardır.

Sanat yolculuğumdaki uyarıları, benim için belirleyici bir yol 
olurken sanırım ki bu uyarıyı yeterince kendisine yapmadı, ya-
pamadı. Bu kadar donanımlı bir düşünürün, sanatçının daha 
fazla eseri olması gerekirdi. Elbette ki her şeyin bir kaderi var ve 
bunun ötesine geçilemez. Onun sorumluluk alanı ve kendisine 
farklı özellikler kazandıran yetileri gene de önemli işler başar-
masını sağladı.

Şiir düzlemindeki sınırlılığı bizim için de bir ukde. Örneğin bir 
Yusuf ile Züleyha mesnevisinin gün yüzüne çıkamayışı bizler için 
bir hüzün vesilesidir. Bundan sonra yerinmenin de fazla bir an-
lamı yok.

Akif İnan, edebiyat tarihinde hem şair hem düşünür hem de bir 
edebiyat bilimcisi olarak yerini almış bulunuyor. O, kendi yerini 
sağlama almıştır yaptıklarıyla. Kendisinden sonraki kuşakta yer 
alanlara düşen kalınan yerden bu yolculuğu sürdürmektir. An-
lamlı olan da budur.

 Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Ra-
sim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ile Mehmet Akif İnan üzerine 
yaptığımız mongrafik çalışmalar eser düzleminde çok şükür or-
taya çıkmış bulunuyor. Akif İnan ile ilgili bu çalışma bu sırlama-
nın son halkası oldu. Benim için bu bir mutluluk ve huzur vesi-
lesi. Sorumluluğum gereği Yedi İklim dergisinde olduğu gibi eser 
düzleminde bu tür çalışmaların ortaya konulmuş olması elbette 
hayırla ve iyilikle anılmayı hak ediyor.
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Sorumluluk dava bilinciyle ilgili bir durum. Büyük davamızın 
öncülerinin hakkıyla ve eser düzleminde anlatılmaları gereki-
yordu. Bunu kendimizi için bir ödev ve bir sorumluluk olarak 
gördük.
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