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G Ü N D E M  BİR İNSANIN DOĞRULUĞUNU GÜÇ İLE OLAN İLİŞKİSİ BELİRLER 

Â kif Emre Hakk’a 
yürürken onu yete-

ri kadar tanımayanlar 
yetim kaldı.  
Âkif Emre, uzun yıl-
lar Müslüman camia-
ya, düşünceleri, duru-
şu, tavrı ile örneklikle-
rin az yaşandığı iman 
– amel bütünlüğü sat-
hında bir işaret taşı ol-
muştur. Bir başka ifade 
ile Âkif, bize, “Âlimin 
ölümü, âlemin ölümü gibidir” sözüne bir istis-
na getirdi diyebiliriz. Hayat hikâyesi ve eserleriy-
le bir âlim Âkif aramızdan ayrıldı, fakat âlem öl-
müyor, aksine örnekliği âlemin yolunu aydınlatı-
yor. Cenazesinin defni sırasında birçok sevenin-
den, Âkif’in ölmesiyle, âlimin nasıl bir birikim ve 
üretim, hatta mücadele içinde olması gerektiğine, 
âlemin bundan istifade edeceğine dair çok ifade-
ler dinledim. Temennim odur ki, Âkif’in ölümü 
âlemin dirilişi olur.

Asıl Mesele 

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

bilir. Burada ölçü, de-
ğerlendirmeyi yapan-
ların Âkif’i ne kadar 
tanıdıklarına ilişkindir. 
Zira genel geçer de-
ğerlendirmeler, insan-
ları tam olarak anlat-
maz. İlave olarak, öne 
çıkan, ayrıksı, varsa ra-
dikal tarafl arı belirtil-
meli değil mi? İşte Âkif 
Emre için söylenebi-
lecek en önemli özel-

lik, vasat her Müslüman’da olandan başka, özel-
likle meslektaşlarındakinden çok ötede ve onu-
ruyla birlikte güç ilişkileri karşısındaki düşünce-
si, duruşu, iman -  amel bütünlüğüdür. “Bir insa-
nın doğruluğunu güç ile olan ilişkisi belirler” sö-
zünün sahibi ve örneği bir Âkif olunabilir mi? İşte 
asıl mesele… 

Bir öğrencisi şöyle diyor “Emeğinden öpe-
riz ağabey, buz gibi ellerinden, yolculuğundan, 
ak düşmüş saçından, şerefl i alnından…”. Bu tak-
dir ve övünç duygusunun altında yatan en önemli 
neden, Âkif’teki, “yegâne güç sahibi, Sübhan olan 
Allah’a şartsız, kayıtsız teslimiyettir. Bunca gü-
ven veren, garip bir yolcu, fakat ışık saçmaya de-
vam eden bir fener. Öyle bir fener ki, çağdaşları-
nın, hatta bir kısım dostlarının inadına, “iktidar-
ların ille de yanında veya karşısında olmak gerek-
mediğini, uzağında da olunacağını”, biriktirdikle-
ri ve ürettikleriyle çağına ve geleceğe belleten bir 
öğretmen.  

Muhammer BALCI

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 İnsanın Doğruluğunu
Güç İle Olan İlişkisi Belirler”

Fotoğraflar: Dursun Çiçek
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Şu Camiada Kaç Kişi Kaldık?

Âkif Emre ile buluşmalarımızda, iktidarlara 
yakın veya düşman olanları konuşurduk. Öyle ya, 
ifrat – tefrit noktasında gidip gelmek, kalemiyye-
nin, entelijansiyanın haz aldığı bir konu. Bu haz-
dan kurtulabilmiş, hazzı elinin 
tersi ile itebilmiş insanları ara-
dı gözlerim cenazede. İktidar 
imkânlarının bağışlaması araç 
ve şoförlerle gelmişlerdi. Bence 
mahsuru yok, fakat Âkif Emre 
deyince önemli bir ayrıntı gün-
deme gelmiş oluyordu. Üstelik 
bir seveninin söylediği gibi, 40 
yıllık düşünce, yazın ve belge-
sel gibi önemli üretim hayatın-
da 90 model araba ile yazarlık 
yapan biri için… Bu bana, Ah-
met Mercan’la ilgili bir hatıra-
yı hatırlatmıştı. Mercan bir yaz 
çoluk – çocuk memleketine gi-
derken meşhur Karadeniz süt-
lacını yemek için yol üstü lo-
kantaya uğrar. Lokantacı hesabı 
alırken bir arabaya, bir de Mer-
cana bakar ve sorar:

- Ne iş yapayisun?
- Yazarum
- Uyy, galiba iyi yazama-

yisun.
Yine Âkif Emre ile buluş-

malarımızda, kendi deyimiy-
le “alternatif olmaktan müşte-
ri olmaya evrilenleri” konuşur-
duk. Bu bir dedikodu mahiye-
tinde değil, ilkesel bazda olur-
du. Onun sözlerinden kimi anladığımı, o da be-
nim sözlerimden kimleri anladığını bilirdik. Öyle 
ya, şu camiada kaç kişi kaldık? Birbirimizin emar-
larını iyi bilirdik. Âkif, yine de engin vicdanı ile 
Dursun Çiçek’in deyimiyle “evrilenlerin de ikin-
ci vicdanı” oluyordu. Yazılarında isim vermeden 
politikaları, topluma hitap edenleri eleştirir, asla 
hakaret etmez, aşağılamazdı. Yazılarından nasiple-
nenlerin, “En son ne zaman Hz. Ömer Menkıbesi 
dinlediklerini”, “tenceresinde taş kaynatan Koca-
karı – Ömer diyalogundaki rikkati” sorguladığın-
da olmasa da vefatında vicdan temizliği yaptıkla-
rından eminim.

Âkif, hepimizi kıskandırdı. Şimdi ellerimiz ba-
şımızın arasında, Hakk’tan yana taraf olmanın öğ-
retisini ve pratiğini nasıl oluşturacağımızın der-
dindeyiz. Âkif’ler, bizim tarihi gerçekliğimizin 
gelecek tasavvurları oluyor. Bundandır ölümlere 
parçalanmayışımız.

Bir dergiye, “Bunca hüsn-ü 
şahadet kaç mümine nasip 
olur? Huzurun arasına bizle-
ri de kat Âkif kardeşim” demiş-
tim. Bunca hüsn-ü şahadetin 
temelinde Âkif gibi biriktirip 
Âkif gibi velud olmak vardı. Ni-
hayet, “Mazereti yok bazı şeyle-
rin, eksik olan ne varsa üstünü 
ölüm tamamlıyor” derken, he-
pimize ders vererek gitti.

Bir yazısında, “Modern siya-
set düşüncesinde siyasal muha-
lefeti kültürümüze yabancı bu-
lanlar kendi kültürlerinin ge-
reklerine ne kadar tahammül 
edebiliyor? Toplumsal çürüme, 
yozlaşma karşısında ses çıkar-
mayı modern anlamda anar-
şizmle itham etmeyi işlevsel 
bulanlar karşısında ıslah edici-
ler, emr-i bil maruf yapanlar baş 
tacı mı ediliyor? Siyasal muha-
lefeti yıkıcılık, değerlere karşı 
tahripkârlıkla suçlayanlar kö-
tülükten nehyetme niyetinde 
olanlara hangi gözle bakıyor?” 
diye soruyordu. Âkif’in soruları 
şimdi orta yerde duruyor. Hay-
di, buyurun asıl cenaze bundan 
sonra kalkacak. Bu sorular bizi 

özümüze, başladığımız yerlere döndürmeye, fab-
rika ayarlarımıza uygun ikinci bir hayata başlama-
ya veya selâmız okunmadan musalladan kaçırıla-
rak gömülmeye yeter de artar. 

Âkif Hakk’a yürürken onu yeteri kadar tanı-
mayanlar, dinlemeyenler, yazılarından nasiplen-
meyenler asıl yetim kaldı. Kim bunlara doğrula-
rı, doğruluğu, güç ile ilişkileri, Kocakarı – Ömer 
hikâyesini anlatabilecek. Bunca güç ilişkileri ile 
malul kalem erbabımız asıl yetim kaldı.  

Eksikliklerimizin Âkif Emre’nin hatırlattıkları-
nı hatırlayarak tamamlanması dileklerimle,

Huzur içinde yat, mekânın Cennet olsun de-
ğerli kardeşim. 

Bunca hüsn-ü şahadet 
kaç mümine nasip olur? 
Huzurun arasına bizle-
ri de kat Âkif kardeşim” 
demiştim. Bunca hüsn-ü 
şahadetin temelinde 
Âkif gibi biriktirip Âkif 
gibi velud olmak vardı. 
Nihayet, “Mazereti yok 
bazı şeylerin, eksik olan 
ne varsa üstünü ölüm 
tamamlıyor” derken, 
hepimize ders vererek 
gitti.


