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“Bir İnsanın Doğruluğunu
Güç İle Olan İlişkisi Belirler”
Âkif Emre için söylenebilecek en önemli özellik, vasat her Müslüman’da
olandan başka, özellikle meslektaşlarındakinden çok ötede ve onuruyla
birlikte güç ilişkileri karşısındaki düşüncesi, duruşu, iman - amel
bütünlüğüdür. “Bir insanın doğruluğunu güç ile olan ilişkisi belirler”
sözünün sahibi ve örneği bir Âkif olunabilir mi? İşte asıl mesele…
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kif Emre Hakk’a
yürürken onu yeteri kadar tanımayanlar
yetim kaldı.
Âkif Emre, uzun yıllar Müslüman camiaya, düşünceleri, duruşu, tavrı ile örnekliklerin az yaşandığı iman
– amel bütünlüğü sathında bir işaret taşı olmuştur. Bir başka ifade
ile Âkif, bize, “Âlimin
ölümü, âlemin ölümü gibidir” sözüne bir istisna getirdi diyebiliriz. Hayat hikâyesi ve eserleriyle bir âlim Âkif aramızdan ayrıldı, fakat âlem ölmüyor, aksine örnekliği âlemin yolunu aydınlatıyor. Cenazesinin defni sırasında birçok seveninden, Âkif’in ölmesiyle, âlimin nasıl bir birikim ve
üretim, hatta mücadele içinde olması gerektiğine,
âlemin bundan istifade edeceğine dair çok ifadeler dinledim. Temennim odur ki, Âkif’in ölümü
âlemin dirilişi olur.

Asıl Mesele
Âkif’i tanıyanlarının, sevenlerinin, takipçilerinin en çok üzüldüğü husus onun dünya değiştirmesi değil, yerini doldurabilecek insanların olup
olmadığı yönündeki endişeleridir. Yazılı basında
ve sosyal medyada çokça rastladığım ifade, Âkif
Emre’nin “iyi bir mütefekkir, samimi bir Müslüman olduğu” şeklinde. Bu tür niteleme vasat her
Müslüman için, zevahiri kurtarmak adına yapıla-

bilir. Burada ölçü, değerlendirmeyi yapanların Âkif’i ne kadar
tanıdıklarına ilişkindir.
Zira genel geçer değerlendirmeler, insanları tam olarak anlatmaz. İlave olarak, öne
çıkan, ayrıksı, varsa radikal tarafları belirtilmeli değil mi? İşte Âkif
Emre için söylenebilecek en önemli özellik, vasat her Müslüman’da olandan başka, özellikle meslektaşlarındakinden çok ötede ve onuruyla birlikte güç ilişkileri karşısındaki düşüncesi, duruşu, iman - amel bütünlüğüdür. “Bir insanın doğruluğunu güç ile olan ilişkisi belirler” sözünün sahibi ve örneği bir Âkif olunabilir mi? İşte
asıl mesele…
Bir öğrencisi şöyle diyor “Emeğinden öperiz ağabey, buz gibi ellerinden, yolculuğundan,
ak düşmüş saçından, şerefli alnından…”. Bu takdir ve övünç duygusunun altında yatan en önemli
neden, Âkif’teki, “yegâne güç sahibi, Sübhan olan
Allah’a şartsız, kayıtsız teslimiyettir. Bunca güven veren, garip bir yolcu, fakat ışık saçmaya devam eden bir fener. Öyle bir fener ki, çağdaşlarının, hatta bir kısım dostlarının inadına, “iktidarların ille de yanında veya karşısında olmak gerekmediğini, uzağında da olunacağını”, biriktirdikleri ve ürettikleriyle çağına ve geleceğe belleten bir
öğretmen.
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BİR İNSANIN DOĞRULUĞUNU GÜÇ İLE OLAN İLİŞKİSİ BELİRLER

Şu Camiada Kaç Kişi Kaldık?

Âkif, hepimizi kıskandırdı. Şimdi ellerimiz başımızın arasında, Hakk’tan yana taraf olmanın öğÂkif Emre ile buluşmalarımızda, iktidarlara
retisini ve pratiğini nasıl oluşturacağımızın deryakın veya düşman olanları konuşurduk. Öyle ya,
dindeyiz. Âkif’ler, bizim tarihi gerçekliğimizin
ifrat – tefrit noktasında gidip gelmek, kalemiyyegelecek tasavvurları oluyor. Bundandır ölümlere
nin, entelijansiyanın haz aldığı bir konu. Bu hazparçalanmayışımız.
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da olmasa da vefatında vicdan temizliği yaptıklaHuzur içinde yat, mekânın Cennet olsun derından eminim.
ğerli kardeşim.
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