
Journal of Islamic Research 2010;21(2) 119

Mehmet Akif Ersoy ve Kur’ân’ın
Birlik Mesajı

ÖÖZZEETT  Biz, Mehmet Akif Ersoy'u hep bir şair ve edip olarak biliyoruz. Aslında o, aynı zamanda dini
bilgilere ilgi duyan ve Kur’an ile meşgul olan bir insandı. Onun Kur'ân ayetlerine olan ilgisi, bu
ayetleri okuyarak halka vaaz şeklinde aktarmış olması, nesir ve şiirlerinde ayetlere yer vermesi,
dikkatimizi çekmektedir. Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında, İstanbul'un Fatih ilçesinin
Sarıgüzel semtinde dünyaya geldi. Onun annesi, Buhara asıllı Emine Şerife Hanım (1836 - 1926) ve
babası, Arnavutluklu Mehmet Tahir Efendidir (1826 - 1888). Bir baytar olan Mehmet Akif Ersoy,
İstiklal Marşı ile Safahât adlı şiir kitabının yazarıdır. O, Arapça, Farsça ve Fransızca'yı da iyi bilirdi;
27 Aralık 1936 yılında bir pazar günü İstanbul'da vefat etti ve Edirnekapı Mezarlığı’nda defn edildi.
Hayatı boyunca Kur'ân ilimlerine ve tefsirine ilgi duymuş, okumuş, vaaz ve şiirlerinde yer vermiş,
başkalarına anlatmış ve yaşayışında da, ona uygun hareket etmeye çalışmıştır. 1925 yılında Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine Kur'ân'ın Türkçe'ye tercüme edilmesi görevi verildi. O,
yedi sene Kur'ân tercümesi ile meşgul oldu. Fakat sonunda bu tercümenin yayınlanmasına rıza
göstermedi. Mehmet Akif Ersoy, İstanbul'un çeşitli camilerinde, Kastamonu'nun Nasrullah
camisinde, Balıkesir'in Zağanos paşa camisinde ve diğer çeşitli yerlerde halka yönelik konuşmalar
yaptı, ayetleri okuyarak tefsir etti ve bu şekilde halkı irşat etmeye çalıştı. Mehmet Akif Ersoy, 6
Şubat 1920 Cuma günü, Balıkesir'in Zağanos paşa camisinde yaptığı konuşmada, Alu İmran suresinin
birlik mesajı veren 103. ayetini okuyup açıkladı; bu ayeti önce şiir ve ondan sonra nesir halinde
tefsir etti. Mehmet Akif Ersoy, bu konuşmasında Müslümanların, Kur'ân'ın gösterdiği hak ve adalet
ölçülerinde birliği sağlamalarının ve bu istikamette çok çalışmalarının gerektiğini anlattı. Zaten
Müslümanların başka kurtuluş çareleri de yoktur. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Mehmet Akif Ersoy, Kur'ân, müslümanlar, birlik, adalet

AABBSS  TTRRAACCTT  We know Mehmet Akif Ersoy as a poetand a author.But he is a theologian and a in-
terpretationer. We interest inhis explanation about Quran's ayets. Mehmet Akif Ersoy, was born in
1973 in December at Sarıgüzel district at Fatih at İstanbul. His mother mrs. Emine Şerife (1836 -
1926) was from Buhara and his father mr. Mehmet Tahir (126 - 1888) was from Albania. Mehmet
Akif Ersoy, was a vwt and he was writter's İstiklal Marşı and Safahat that is his poem book. He was
knowing Arabic, Persian and French. Mehmet Akif Ersoy, died in 27 December 1936 a saturday at
İstanbul and buried at Edirnekapı's cemetery. Mehmet Akif Ersoy, read Quran's interpretatin in
his all life and struggled to live becomingly it. Turkish Grand National Assembly gave him duty to
translate the Quran in Turkish. He worked on this sabject about seven years and in the end he not
let to be printed. Mehmet Akif Ersoy, lectured at İstanbul at many mocques, at Kastamonu at Nas-
rullah's mosque, at Balıkesir at Zağanos paşa's mosque and another many mosques about Quran's
ayets and gave many knowledge to the people and struggled to educate them. Mehmet Akif Ersoy,
lectured in 6 Nowember 1920 a Friday at Balıkesir at Zağanos paşa's mosque about ayet 103 from
Alu İmran Surah that about confederation. He explained this ayet by poem and after that by prose.
He said in this explaining that, every Muslims has to be confederation at Quran's justice. And there
are not any way else for Muslims. 
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Meh met Akif Er soy, bir şair ve edip ol du ğu ka dar,
ay nı za man da di ni bil gi le re de il gi du yan bir in san -
dı. Bu tür edip, şair, âlim, ya zar ve dü şü nür le ri her
yön le riy le in ce le mek, in sa ni ve ta ri hi gö rev le ri -
miz den dir. Top lu mun bir fer di ola rak böy le önem -
li bir gö re vi ye ri ne ge tir mek, ge le ce ğe ha zır lan mak
açı sın dan son de re ce önem li dir. 

Biz, Meh met Akif Er soy ’u hep bir şair ola rak
ta nı yo ruz. As lın da o, ay nı za man da di ni bil gi le re
ve özel lik le Kur’ân tef si ri ne de il gi du yan ve öğ ren-
dik le ri ni top lum ile pay la şan bir şair ve ha tip tir.
Çün kü o, şiir le rin de ayet le re yer ver di ği gi bi, mil li
mü ca de le yıl la rın da İstan bul ’un Be ya zıt, Fa tih ve
Sü ley ma ni ye ca mi le ri, Ba lı ke sir ’in Za ğa nos Pa şa ca-
mi si, Kas ta mo nu’ nun Nas rul lah ca mi si ve baş ka pek
çok ca mi de ver di ği va az lar da, hep ayet ler le in san -
la rı eğit me ğe, on la ra bir lik, be ra ber lik, sa bır, azim
ve ira de ru hu nu ver me ye ça lış tı.

Şair ve edip olan bir ki şi nin Kur’ân ayet le ri ni
tef sir et me si, ha liy le in sa nın dik ka ti ni da ha faz la
çek mek te dir. Çün kü o, açık la ma la rın da ede bi sa nat-
la rı fark lı bir üs lup ile kul la na bil me ka bi li ye ti ne sa -
hip bu lun mak ta dır. Bu ne den le Meh met Akif
Er soy ’un bu alan da ki ça lış ma la rı nı araş tır ma yı,
önem li bir gö rev ola rak ka bul et mek te yiz. O, pek
çok aye tin an la mı üze rin de du rup açık la dı. Biz, bu
ça lış ma mız da onun, Müs lü man la rın gü nü müz de
da ha çok ih ti yaç his set tik le ri bir lik ile il gi li ayet
hak kın da ki açık la ma la rı üze rin de dur mak is ti yo ruz.
Bu ayet ile il gi li bil gi le re geç me den ön ce, Meh met
Akif Er soy ’un ha ya tı, onun Kur’ân, tef sir ve ca mi ye
olan il gi si hak kın da kı sa ca bil gi ve re ce ğiz.

MEHMET AKİF ERSOY

Meh met Akif Er soy, 1873 yı lı nın Ara lık ayın da, İs-
tan bul ’un Fa tih il çe si nin Sa rı gü zel sem tin de dün-
ya ya gel di. Meh met Akif ’in an ne si, Bu ha ra asıl lı
Emi ne Şeri fe Ha nım (1836–1926) ve ba ba sı, Ar na -
vut luk lu Meh met Ta hir Efen di’ dir (1826–1888).
İpek li Meh met Ta hir Efen di ola rak bi li nen Meh-
met Akif ’in ba ba sı, Fa tih Med re se si mü der ris le rin -
den (pro fe sör le rin den) olup son de re ce âlim ve ti tiz
bir in san dı. O, halk ara sın da Te miz Ta hir Efen di
ola rak anı lır dı. Meh met Ta hir Efen di, bü tün ço-
cuk la rı na kü çük yaş tan iti ba ren di ni bil gi le ri öğ re -
tir ve on la rı iba de te alış tı rır dı. Do la yı sıy la o,

Meh met Akif Er soy ’un ba ba sı ol mak la be ra ber, ay -
nı za man da onun ilk öğ ret me niy di. Meh met Akif
de şiir le rin de, di ni ve ah la ki te mel eği ti mi ni ba ba -
sın dan al dı ğı nı di le ge tir di. 

Meh met Akif, dört yaş la rın da iken ma hal le
mek te bi ne, bu gü nün adıy la ana sı nı fı na baş lar ve sı-
ra sıy la eği ti mi ne de vam et ti. O, da ha ta le be li ğin de
şi ire il gi duy du. Meh met Akif, ya ban cı dil ders le ri -
ne olan me ra kın dan do la yı Arap ça, Fars ça ve Fran-
sız ca’ yı öğ ren di. Yük sek Bay tar Mek te bi ni bi rin ci
ola rak bi ti ren Meh met Akif, Umur-i Bay ta ri ye
(bay tar lık iş le ri) Mü dü ri ye tin de me mur lu ğa baş la -
dı. O, bu gö re vi ne de niy le Edir ne’ den Şam ’a ka dar
pek çok ye ri tef tiş edip do laş tı; hal kın ya şa yı şı nı,
köy lü nün du ru mu nu ye rin de gö rüp öğ ren di. Böy-
le ce Meh met Akif, top lu mun sos yal ya pı sı hak kın -
da da bil gi sa hi bi ol du.

Sos yal bir in san olan Meh met Akif, dil ve ede-
bi ya ta olan me ra kı ne de niy le çe şit li okul la ra öğ ret -
men lik, Ede bi yat fa ül te si ile Dârül hilâfe
med re se sin de Os man lı Ede bi ya tı Pro fe sör lü ğü gö-
rev le rin de bu lun du. Ma ne vi bir li der ve sa mi mi bir
Müs lü man olan Meh met Akif Er soy, Bur dur ve Bi -
ga mil let ve kil li ği ni de yap tı. Meh met Akif Er soy’ -
da Kur’ân’a, Kur’ân tef si ri ne, ca mi le re kar şı bir
sev gi ve ca mi ler de va zet me tut ku su da var dı.1

Meh met Akif, me mu ri ye ti sı ra sın da yir mi beş
yaş la rın da İsmet ha nım la ev len di. Onun Ce mi le,
Fe ri de ve Su at ad lı üç kı zı ile İbra him Na im, Emin
ve Ta hir adın da üç er kek ço cu ğu dün ya ya gel di.
Bun lar dan ba zı la rı kü çük yaş ta ve fat eder ken, ba zı-
la rı uzun ya şa dı. Meh met Akif, faz la mal ve ser vet
bi rik tir me di ğin den do la yı, ço cuk la rı na pek mi ras
bı rak ma dı. Onun kü çük kı zı Su at Ha nım, 1990 yıl-
la rın da 84 ya şın da yok sul bir hal de or ta ya çık tı. Za-
ma nın Cum hur baş ka nı Tur gut Özal ’ın him me tiy le
ken di si ne bir ev te min edil di.2

Meh met Akif, hep şair ola rak ta nı nır. Ama o,
nes re de bü yük önem ve rir, onun zor bir iş ol du -
ğu nu söy ler ve Kur’ân’ın ifa de tar zı nı bu na ör nek
gös te rir di: “Ben ce gü zel ne sir yaz mak, şiir yaz mak -
tan da ha da güç tür. Gü zel ne sir ya zan edip, şa irin
fev kin de dir.” “Ben ce Kur’ân’ın mu ci ze ol ma sı, şiir -
den da ha gü zel bir mu si ki ahen gi ne ha iz ol ma sın -
dan dır. Kur’ân, ne sir ol du ğu hal de şi irin
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fev kin de dir.”3 Meh met Akif Er soy, 27 Ara lık 1936
yı lın da bir Pa zar gü nü İstan bul’ da ha ya ta göz le ri ni
yum du ve Edir ne ka pı me zar lı ğın da def ne dil di.4

MEH MET AKİF ER SOY ’UN KUR’ÂN,
TEF SİR VE CA Mİ YE İLGİ Sİ

Meh met Akif Er soy ’un mes le ği bay tar lık ol ma sı na
rağ men, ken di si bir mü ca de le ve ak si yon ada mı dır.
O, her fır sat ta Kur’ân’ı ve Kur’ân tef si ri ni oku mak -
la meş gul olur ve Hz. Mu ham med ’in ha ya tı nı ör -
nek ala rak Kur’ân ah la kı ile ya şa ma ça ba sı
içe ri sin de bu lu nur du. Onun duy gu ve ifa de le ri,
Kur’ân’dan al dı ğı il ham dan kay nak lan mak ta dır.
Mil li mü ca de le yıl la rın da, Kas ta mo nu’ nun Nas rul -
lah ca mi in de hal ka yö ne lik et ki li bir ko nuş ma da
bu lun du. O sı ra da ya nın da bu lu nan lar dan bi ri,
ken di si ne, elin de ki ki ta bın ne ol du ğu nu sor du. O
da, “Celâleyn Tef si ri dir. Bu nu da i ma ya nım da ta -
şır, Kur’ân’ı okur gi bi oku rum. Şim di ye ka dar bu
ki ta bı, 18 de fa baş tan so na oku ya rak hat met tim.
Şim di bu ki ta bı, 19. de fa oku yo ru m” di ye ce vap
ver di.5 Bu du rum, Meh met Akif Er soy ’un Kur’ân
ve Kur’ân tef si ri ne olan ya kın lı ğı nı, il gi ve ala ka sı -
nı or ta ya koy mak ta dır. O, o za man için imkânlar
dâhi lin de ula şa bil di ği çe şit li tef sir ki tap la rı nı oku-
yan ve on lar dan ya rar la nan bir in san dı.

1925 yı lın da Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ta-
ra fın dan Meh met Akif Er soy ’a, Kur’ân’ın Türk çe ye
ter cü me edil me si gö re vi ve ril di. O, ye di se ne gi bi
uzun bir sü re de bu gö rev le meş gul ol du. Meh met
Akif, bu gö rev le meş gul ol du ğu sü re için şöy le bir
açık la ma da bu lun du: “Kur’ân’ın Türk çe me a li için
yap tı ğım ça lış ma lar, bu dün ya ha ya tın da en üs tün
zevk ve hu şu ile ge çir di ğim an lar ol muş tur. Bu es-
na da ha lim de çok bü yük ma ne vi de ği şik lik ler gör-
düm. Kim se ye bir şey ve re me dim. Fa kat ben çok
şey al dım. Duy du ğum ma ne vi fe yiz, çok bü yük -
tür.”6 Bu ifa de ler, Meh met Akif Er soy ’un mü te va -
zı lı ği ni yan sıt mak ta ve onun, Kur’ân ilim le ri ni
öğ re ne rek ona uy gun bir ha ya tı ya şa ma şevk ve is-
te ği ni di le ge tir mek te dir. Bu nun la be ra ber, ba zı ne-
den ler den do la yı söz ko nu su me a lin ya yım lan ma-
sı na rı za gös ter me di.

Ta rih bo yun ca ma bet ler, top lum lar için okul-
la rın ya nın da halk eği ti min de et ki li ku rum lar ola-
rak kul la nıl mış lar dır. Ha liy le ca mi le rin de bu

ko nu da önem li rol le ri var dır. Bu nun bi lin cin de
olan Meh met Akif Er soy, ca mi ler de halk kit le le -
riy le bu luş ma yı ve on la rı bu ra lar da eği tip ay dın -
lat ma yı dü şün dü. Bu nun ya nın da, onun ca mi ler
hak kın da söy le di ği pek çok söz le ri de var dır. Ko nu
ile il gi li bir ifa de si şöy le dir: “Ca mi ler, efkâr-ı mil le -
ti ten vir için ne mü sa it yer ler dir (Ca mi ler, ka mu o -
yu nu ay dın lat mak için ne el ve riş li yer ler dir).”7

Meh met Akif Er soy, ca mi ler de va zet me nin öne mi
hak kın da da şöy le de di: “Üde ba yı ule ma dan Zi ya
Pa şa mer hum de miş ki, “Biz de ga yet mü him iki va-
zi fe var dır ki, bi lil ti zam en eh li yet siz el le re tev di
olu nur: Bi ri na hi ye mü dür lü ğü, di ğe ri ço cuk la la lı -
ğı.” Biz, bu na bir de va iz li ği ila ve et mek için hiç dü-
şün me ye ha cet gör mü yo ruz.”8 Meh met Akif
Er soy ’un da ma dı da ken di si için şöy le bir açık la -
ma da bu lun muş tur: “Onun, ha ya tın da yaz dı ğı ve
neş ret ti ği ilk şiir, “Kur’ân’a Hi ta p” tı ve bu hi tap,
onun genç ru hun dan se ma ya yük se len, son ra bü -
tün öm rün ce onun ru hu na sa ğa nak sa ğa nak fe yiz
yağ dı ran bir “rah me t” ol muş tur.”9

Meh met Akif Er soy için çok şey ler söy len miş
ve ya zıl mış tır. Bu ra da, onun din dar lı ğı ve din ada -
mı ol du ğu hak kın da ya zı lan ba zı bil gi le re yer ver-
me nin ya rar lı ola ca ğı ka na a tin de yiz. A.
Cer ra hoğ lu, onun, şair li ği ve din dar lı ğı bir leş tir di -
ği ne da ir şöy le bir açık la ma da bu lun muş tur: Di van
şâir le ri ni ara dı ğı mız za man, du var la rın dan şarap sı -
zan br meyhâne ye ya hut da gü müş kur na lı bir ha-
ma ma gi de riz. Hâlbu ki Akif ’i ara dı ğı mız za man
gi de ce ği miz yer, Fa tih Ca mi i’ dir. Meh met Akif,
hiç bir za man sa rı ğın ma ne vi – fik ri at mos fe rin den
sıy rı la ma dı ve ha ya tı nı se ve se ve şeri a tın (İslâmi
ha ya tın) sa vun ma sı na vak fet ti.”10

Mit hat Ce mal ’e gö re Meh met Akif, din ada mı
ol du ğu için Ber lin ’e gön de ril miş tir. O gün ler de Al-
man ya’ da iti laf or du la rın dan esir alın mış yüz bin
Müs lü man var dı. Akif, bu yüz bin (din) kar de şi ne
ha ki ka ti söy le mek için bu işin kut si ye ti ne ina na rak
Ber lin ’e git miş ti.11 Öy le sa nı yo ruz ki, “İs lam’ da din
ada mı yok tu r” di yen ler de “var dı r” di yen ler de
Akif ’in din adam lı ğı nı tes lim et mek zo run da dır lar.
Res men gö rev li ol ma ma sı na rağ men, fi i len ha yat
bo yu din tel ki ni yap mış Akif’ ten baş ka ör nek gös-
ter mek de gli ba pek ko lay gö zük me mek te dir.12
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KUR’ÂN’IN BİR LİK ME SA JI

Kur’ân’ın çe şit li ayet le rin de bir li ğin öne mi ne işa-
ret edil mek te dir. Biz, bu ça lış ma mız da Meh met
Akif Er soy ’un 6 Şubat 1920 Cu ma gü nün de, Ba lı -
ke sir ’in Za ğa nos Pa şa Ca mi sin de, Cu ma na ma zın -
dan ön ce hal ka oku yup tef sir et ti ği aye tin üze rin de
du ra ca ğız. Meh met Akif, bu ko nuş ma sın da söz ko-
nu su aye ti yo rum la ya rak hal ka yö ne lik et ki li bir
va az ver di. Ar dın dan, onun bu va a zı ya zı lı ha le ge-
ti ri le rek kay de dil di.13 Meh met Akif ’in bu ko nuş -
ma sın da ma na sı nı tef sir edip yo ru mu nu yap tı ğı
aye tin me a li şöy le dir: 

“Hep bir lik te Al lah ’ın ipi ne (Kur’ân’a) sım sı kı
sa rı lın. Par ça la nıp bö lün me yin. Al lah ’ın si ze olan
ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni siz ler bir bi ri ni ze düş man-
lar idi niz de o, kalp le ri ni zi bir leş tir miş ti. İş te onun
bu ni me ti sa ye sin de kar deş ler ol muş tu nuz. Yi ne siz,
bir ateş çu ku ru nun tam ke na rın da idi niz de o si zi
ora dan kur tar mış tı. İş te Al lah si ze ayet le ri ni böy le
apa çık bil di ri yor ki doğ ru yo la ere si niz.”14

MEHMET AKİF ERSOY’UN BU AYETİ YORUMU

A – AYE Tİ ŞİİR İLE TEF Sİ Rİ

Meh met Akif, yyuu  kkaa  rrıı  ddaa  zziikk  rreett  ttii  ğğii  mmiizz aye tin tef si ri
ile il gi li açık la ma lar da bu lun ma dan ön ce, 21 be yit -
lik bir şiir ile duy gu la rı nı di le ge tir di. O, bu şi iri ne
şöy le baş la dı:

Ci han alt üst olur ken sey re bak tın, öy le dur dun da,

Bu gün bir ser se ri sin, der be der sin ken di yur dun da!15

Meh met Akif, bu şi iri ne ce ma a tin duy gu la rı nı
kam çı la ya rak, on la rın sil ke le ne rek to par lan ma la rı
için bu ifa de ler le baş la mış ve o gün için, Müs lü -
man la rın için de bu lun duk la rı acı du ru mu di le ge-
tir me ye ça lış mış tır. O, şi iri nin or ta la rın da da
bir li ğin öne mi ni ve bir lik ten ay rıl ma nın za rar la rı -
nı şu ifa de ler le an lat mış tır:

Şu vah det ta ru mar ol sun di yip sal dır ma İslâm’a; 

Uzak laş san da iman dan, ce ma at ten uzak laş ma!

İşit, bir hük mü katî var ki is ti na fa yok mey dan:

“Ce ma at ten uzak laş mak, uzak laş mak tır Al lah tan.”16

Bu ra da yer ver di ği miz son be yit te, ce ma at ten
ya ni bir lik ten uzak laş ma nın, Al lah’ tan uzak laş mak
ol du ğu ve bu nun da ka ti bir hü küm ol du ğu ifa de

edil mek te dir. Meh met Akif, bu nu Kur’ân ve sün-
net ten al dı ğı duy gu lar la di le ge tir di. Tef si ri üze rin -
de dur du ğu muz aye tin an la mın dan bu ma na
an la şıl dı ğı gi bi, baş ka na kil ler den de an la şıl mak ta -
dır. Ni te kim Hz. Mu ham med “Al lah ’ın eli, ce ma a -
tin üze rin de di r”17 di ye rek, in san la rı bu ko nu da
uyar mış tır.

Meh met Akif, bu şi iri nin bir ye rin de Müs lü -
man la ra ses len mek te ve di ğer mil let le rin ken di da-
va la rın da sağ la dık la rı bir lik ten ib ret al ma la rı nı
is te mek te dir:

Na sıl yek pa re mil let ler var et ra fın da bir sey ret,

Na sıl tev hi di ahenk ey li yor lar, bak da al ib ret.18

Meh met Akif, yi ne bu şi iri nin son la rı na doğ ru,
bir li ği kay be dip baş ka la rı nın ege men li ği al tın da
ezil me nin ver di ği acı ve ızdı ra bı di le ge ti rir ken, in-
sa nın şeref li bir şekil de öl me si nin, bun dan da ha gü -
zel ve da ha bü yük bir sa a det ol du ğu nu
vur gu la mak ta dır:

Zi ma mın han gi el ler dey se ar tık on la rın sın sen;

Be himî bir ta ham mül var lı ğın dan en bü yük his sen!

Ezil mek, in le mek, yat mak, sü rün mek var ki adet tir;

Ölüm dün ya da mahkûmîne en son bir sa a det tir.19

Meh met Akif Er soy, bu şi iri nin son bey tin de
ise, Müs lü man la rın, Al lah ’ın tüm in san lar için sağ-
lan ma sı nı is te di ği hak ve hür ri yet için ça lış ma la rı -
nın ve bu nok ta da bir li ği sağ la ma la rı nın ge rek ti ği ni
vur gu la ya rak şi iri ni nok ta la mak ta dır:

Bu hür ri yet, bu hak biz den bu gün ahen gi sa’y is ter;

De ğil üç dört alın dan, hep alın lar dan bo şal sın ter.20

B – AYE TİN YO RU MU

Meh met Akif Er soy, bir lik me sa jı ve ren aye tin tef-
si ri ni ön ce bu şekil de şiir ha lin de an lat tık tan son ra,
bu aye ti yo rum la ya rak ko nu yu açık la ma ya geç miş -
tir. O, bu ko nu yu açı la ma ya baş lar ken, ön ce, dün ya
mil let le ri nin iler le di ği ni, bu nun ya nın da Müs lü -
man la rın hem din hem dün ya iş le rin de ge ri kal dık -
la rı na dik kat çek miş ve dün ya ha ya tın da hak
de ni len mef hu mun, her kes için vaz ge çil mez ol du -
ğu nu vur gu la mış tır: “Ha yat, her ke sin hak kı dır.
Evet, Al lah ’ın bü tün ya rat tık la rı, ha yat hak kı na ma-
lik tir. O hal de Al lah ’ın di ğer mahlûkla rı ara sın da
biz de ya şa mak ta hak lı yız. Lâkin bi lir si niz ki, hak lı
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ol mak baş ka, hak lı çık mak yi ne baş ka dır! Her han -
gi hak olur sa ol sun ih kak olun ma dık ça (hak ola rak
ya şa tıl ma dık ça) sa hi bi ne hiç bir men fa at te min et -
mez.”21 Meh met Akif, bu hak kı el de et mek ve dün -
ya mil let le ri ara sın da ge ri kal mış lık tan kur tu la rak
ile ri bir dü ze ye gel mek için şöy le de vam et miş tir:

“İş te şim di biz der di mi zin ba şı nı bul duk. Baş-
ka la rı, za ru re ti gö rün ce bir leş miş ler. Biz ise, o za ru -
re ti gör me di ği miz için bu bir li ği vü cu da
ge tir me mi şiz ya hut gör dü ğü müz hal de bir li ği te min
et mek ci he ti ne ya naş ma mı şız. Bu gün kü ha ya tın,
ma i şe tin, bu gün kü ih ti yaç la rın al dı ğı tarz iti ba riy le
bir in san tek ba şı na bir iş gö re mi yor. Bü tün iş ler şir-
ket ler, ce mi yet ler, mil let ler ta ra fın dan mey da na ge-
ti ri li yor. Ne fab ri ka lar, ne de mir yol la rı, ne va pur lar,
ne li man lar, ne has ta ne ler, ne ca mi ler, ne mek tep -
ler, ne ti ca ret ler, ne de din ve va ta nı mü da fa a ede-
cek top lar, tü fek ler, cep ha ne ler, kı sa ca sı hiç bir şey,
fer din sa yi (gay re ti) ile, ya ni tek ba şı na ça lış mak la
ka bil ola mı yor.”, “Ma dem ki tek ba şı na sarf olu nan
me sa i nin kıy me ti yok tur. Biz de ara mız da vah de ti
te min ede rek top lu ca ça lış ma ya ko yul ma lı yız.”22

Geç mi şe esef le bak ma nın fay da ver me ye ce ği -
ni söy le yen Meh met Akif, “Biz sı ğır la rı mı zı, bey-
gir le ri mi zi na sıl kul la nı yor sak on lar da bi zi öy le
kul la nır la r” di ye rek, Müs lü man la rın bir li ği sağ la -
ma dık la rı tak dir de, ha yat hak la rı nı bi le kay be de -
cek le ri ni ve baş ka la rı ta ra fın dan hay van lar gi bi
kul la nı la cak la rı nı an lat mış tır. Bu nun la be ra ber o,
“Aca ba biz Müs lü man lar ni çin bu ha le düş tük? Bu -
nun il le ti ni ben şöy le gö rü yo rum: Doğ du ğu muz
gün den iti ba ren ba ba la rı mız, ana la rı mız, ho ca la rı -
mız, si ya si le ri miz, edip le ri miz, şair le ri miz, ya zar la -
rı mız bi ze is tik bal için ümit ve re cek bir şey
söy le me di le r” de miş ve geç miş ten ge len bir ha ta ya
işa ret et miş tir. Ar dın dan da bu ha ta nın, Müs lü -
man la rın si nir le ri ni uyuş tur du ğu nu ve on la rın ruh-
la rın da Kur’ân’ın şid det le red det ti ği azim siz lik ile
ümit siz li ği yer leş tir di ği ni an lat mış tır. Meh met Akif,
açık la ma la rı nın bu nok ta sın da, Kur’ân’dan ayet ler23

oku ya rak, ye’ se (ümit siz li ğe) düş me nin şirk, ha ram
ve kü für ol du ğu nu hay kı ra rak ilan et miş tir.24

Bu nun ar dın dan Meh met Akif, el-An kebût sû-
re si 69’un cu aye ti oku ya rak ihlâsla Al lah yo lun da
mü ca de le et me nin ve bu yol da bir li ği sağ la ma nın
öne mi üze rin de dur muş tur. O, fa ni olan her şeyin

ge çi ci, yal nız Al lah ’ın ba ki ol du ğu nu, Müs lü man la -
rın ona sa rı la rak, ona da ya na rak, onun yo lun da bir-
lik ha lin de ha re ket et tik le ri dö nem ler de, çok bü yük
ba şa rı la rı el de et tik le ri ni söy le miş tir. Meh met Akif,
bun la rı an lat tık tan son ra Hz. Mu ham med (s.a.v.)’in
za ma nın da mey da na ge len bir ola yı ör nek ola rak
ve rip açık la mış tır. Ba zı Ya hu di ler, Me di ne’ de, Mek-
ke’ den ge len mu ha cir le rin ara sı na fit ne sok ma ya ça-
lış mış lar; on lar da oyu na ge le rek ner dey se
bir bir le riy le kav ga ya tu tu şa cak ha le gel miş ler; Hz.
Mu ham med (s.a.v.), on la rı tes kin ede rek et ki li bir
ko nuş ma ya pa rak bü yük bir kav ga yı ön le miş ve bu -
nun üze ri ne ba zı ayet ler25 na zil ol muş tur. Bu ayet-
ler de, İslâm düş man la rı nın oyu nu na gel me me nin,
her tür lü fit ne, fe sat ve tef ri ka gi bi kö tü lük ler den
ko run ma nın, Kur’ân il ke ve pren sip le rin de bir li ği
sağ la ma nın öne mi an la tıl mak ta dır. Meh met Akif,
bu ayet le ri açık la dık tan son ra, “Fır ka cı lık, ko mi ta -
cı lı k… Bun lar ar tık sus ma lı.” “Fır ka cı lık, men fa at -
çi lik, ko mi ta cı lık, gi bi his ler den kül li yen Mü ber ra
ol du ğu na ya kın da ki le re uzak ta ki le re tam ma na sı ile
ka na at gel me li di r” di ye rek, Kur’ân öl çü le ri nin dı-
şın da ka lan her şeyi red det miş ve an cak Kur’ân’da
bir li ği sağ la ma nın in san la ra ya rar sağ la ya bi le ce ği ni
ifa de et miş tir.26 Meh met Akif, so nuç ta, “Bu hu sus -
ta hiç bir fert, ke na ra çe ki le rek se yir ci ka la ma z”2 di-
ye rek, her ki şi nin bu is ti ka met te ça lış ma sı nın
ge rek ti ği ni vur gu la mış tır.

C – DE ĞER LEN DİR ME LER

Meh met Akif Er soy, Al-i İmran su re si ni nil gi li aye-
ti ni ön ce şiir ile yo rum la dık tan son ra tef sir ve yo-
ru mu üze rin de dur muş tur. Onun bu aye ti tef sir
et mek su re tiy le hal ka kar şı yap mış ol du ğu na si hat -
ler de, şu hu sus lar gö ze çarp mak ta dır: 

1. O, her şey den ön ce Kur’ân’ı Kur’ân ve ba -
zen de ha dis le tef sir et miş tir. Bir aye tin, baş ka ayet-
ler le tef sir edi lip açık lan ma sı na, Kur’ân’ın Kur’ân’la
tef si ri de nil mek te dir. Kur’ân’ın, bu şekil de
Kur’ân’la tef sir edil me si, en sağ lık lı, en doğ ru ve en
isa bet li tef sir şek li dir.28 Bu na gö re, Al lah ta ra fın dan
baş ka ayet ler le açık la ma sı ya pı lan aye tin, baş ka şe-
kil ler de tef sir edil me si ne ge rek kal ma mak ta dır.
Çün kü ay nı ko nu hak kın da ki ayet le ri yan ya na ge-
tir mek su re tiy le ya pı lan tef sir de açık la ma yı yap mış
olan, Al lah ’ın biz zat ken di si dir. Hiç şüp he siz, bir
sö zü açık la ma ya en sa la hi yet li kim se, yi ne o sö zün
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ilk sa hi bi dir.29 İş te Meh met Akif Er soy, çok ke re bu
şekil de Kur’ân’ı Kur’ân’la ve Kur’ân’ın ha ya ta yan-
sı ma sı ola rak de ğer len di ri le bi le cek ha dis le tef sir et -
me yo lu na baş vur muş tur.

2 – An la mı üze rin de dur du ğu muz aye tin tef si -
ri ne baş lar ken, ön ce Müs lü man la rın dün ya mil let -
le ri ara sın da ge ri kal dık la rı na, ar dın dan hak kın
öne mi ne ve Müs lü man la rın da in san ola rak hak la -
rı nı el de et me le ri nin ge rek li li ği ne dik kat çek miş -
tir. O, bu ifa de le riy le in san la rı sos yal açı dan
uyar ma ya ça lış mış tır.

3. Bu nun ar dın dan Müs lü man la rın, hak kı sos-
yal ha yat ta ya şat ma la rı ve ege men kıl ma la rı için,
mut la ka ve mut la ka ken di ara la rın da vah de ti ya ni
bir li ği sağ la ma la rı nın ge rek ti ği ni vur gu la mış tır.

4. Tüm Müs lü man la rın, bu nun için cid di bir
şekil de ça lış ma la rı nın ve ümit siz li ğe düş me me le ri -
nin ge rek ti ği ni an lat mış tır. O, ümit siz li ği ha ram,
şirk ve kü für ola rak yo rum la mış tır.

5. Bu mü ca de le de yal nız Al lah ’a da yan ma nın,
O’ na gü ven me nin ve sa de ce O’n dan yar dım di le -
me nin ge rek ti ği ni an lat mış tır. Ona gö re, Müs lü -
man la rın her tür lü ça lış ma ve mü ca de le le ri nin bu
öl çü ler dâhi lin de ol ma sı ge re kir. Ak si tak dir de tüm
ça ba la rı, so nuç suz ka la cak tır. 

6. Tüm İslâm düş man la rı nın her tür lü fit ne,
tef ri ka, hi le ve oyun la rı na kar şı uya nık ol ma nın ge-
rek ti ği üze rin de dur muş ve bu ko nu da ör nek ler
ver miş tir.  

7. Açık la ma la rı nın so nun da bü tün Müs lü man -
la rın, Kur’ân yo lun da bir li ği sağ la ma la rı nın, bu is-
ti ka met te ça lış ma la rı nın, her tür lü fır ka cı lık,
men fa at çi lik ve ko mi te ci lik gi bi duy gu ve dü şün -
ce ler den ta ma mıy la uzak dur ma la rı nın ge rek ti ği ni
an lat mış tır. Ni te kim o, Ab dü la ziz Ça viş ’in yaz dı ğı
“Ag li kan Ki li se si ne Ce va p” ad lı ki tap ta bu ko nu lar -
da ya zı lan bil gi le ri be nim se di ği için, bu ki ta bı
Türk çe ye ter cü me et miş tir.30

Meh met Akif Er soy ’un tef sir ede rek va az şek-
lin de ce ma a te an lat tı ğı bu aye tin ba şın da, “Hep bir-
lik te Al lah ’ın ipi ne sım sı kı sa rı lı n”31 de nil mek te dir.
Bu ayet te ge çen “hab l” ke li me si, çe şit li an lam lar da
kul la nıl mak la be ra ber, da ha çok “ip” an la mı ile bi-
lin mek te dir.32 Bu ayet te ise “habl (ip)” ke li me si, Al-
lah ’ın ki ta bı olan Kur’ân, İslâm di ni, Al lah rı za sı,

Al lah ’ın ah di, bir lik ve be ra ber lik gi bi an lam lar da
yo rum lan mış tır.33 Hz. Mu ham med (s.a.v.) Kur’ân’ı,
“Al lah ’ın gök yü zün den yer yü zü ne sar kı tıl mış ipi-
di r” di ye ta rif et miş tir.34 Bu ke li me için ile ri sü rü len
an lam lar, bir bir le ri ne ya kın ve he men he men ay nı
şeyi ifa de eden yo rum lar dır. İnsan lar, ku yu gi bi yer-
ler de ça re siz ka lın ca, an cak bir ipe sa rı la rak için de
bu lun duk la rı ça re siz lik ten kur tu la bi lir ler. Onun
için bu ayet te “ip” ta bi ri yer al mak ta dır. Bu, in san -
la rın sos yal ha yat ta ya şa dık la rı can lı bir ör nek tir.
Kur’ân’da an la tı lan ise, bu nun ma ne vi cep he si dir. 

Mü fes sir ler den Kur tubî (ö. 671/1272), bu ayet -
te sa rıl ma di ye ter cü me edi len “ve’ te simû” ke li me -
si ni sa vun ma, ko run ma, di ren me, mu ka ve met
gös ter me, da yan ma gü cü ve ben ze ri an lam lar da yo-
rum la mış tır.35 Şair A’şâ da, “Bir ka bi le nin ip le ri onu
ka çı rır sa, di ğer ka bi le nin ip le ri se nin için onu ya ka -
la r” an la mın da ki bir şi irin de, “habl (ip)” ke li me si ni
te mi nat, ke fa let, hi ma ye, ko ru ma ve ben ze ri an lam -
lar da kul lan mış tır.36 Bu na gö re bu ayet te, Al lah ’ın
ko ru ma sı al tı na gi rip O’ nun te mi na tı al tın da da yan -
ma gü cü nü el de et me gay re tin de bu lun ma ta lep
edil mek te dir. İna nan in san la rın bu nok ta da bir li ği
sağ la ma la rı, her za man için önem arz et mek-  te dir. 

Se yit Ku tup (ö. 1386/1966) ise, bu ayet te söz ko-
nu su olan Al lah ’ın ipi ne bir lik te sa rıl ma ifa de si ni,
ön ce si ve son ra sıy la be ra ber sos yal açı dan de ğer len -
dir miş tir. Ona gö re Al lah, bu ra da in san la ra uya rı -
lar da bu lun mak ta, da ha ön ce için de bu lun duk la rı
fit ne ve tef ri ka la rı ateş di ye ha tır lat mak ta, Kar deş lik
duy gu la rıy la bir lik te Kur’ân’a, İslâm’a sa rıl ma nın ne-
ti ce sin de bu ateş ten kur tul duk la rı nı ve o ate şe tek-
rar dön me me le ri için bu kar deş lik bir li ği ni ze de le-
meme le ri nin ge rek ti ği ni vur gu la mak ta dır.37

Meh met Akif Er soy, bu ayet te ge çen bu “habl
(ip)” ke li me si ni, bir lik an la mı çev re sin de yo rum la -
ma ya ça lış mış; mü fes sir le rin ço ğu nun yo rum la dık -
la rı gi bi bir li ğin, Kur’ân ve İslam’ da sağ lan ma sı nın
ge rek ti ği ni sa vun muş tur. Bu da, hep bir lik te İslâm
di ni ne inan ma yı, onu ka bul et me yi ve ge rek le ri ni
ye ri ne ge tir me yi ifa de eder.38

As lın da Meh met Akif, ya zı la rı nın pek çok ye-
rin de bir li ğin öne mi üze rin de dur muş ve bu ko nu -
da ki his si ya tı nı or ta ya koy muş tur. Onun, Kur’ânın
48’in ci su re si olan Fe tih sûre si nin 29’un cu aye ti nin
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yo ru mu nu ya par ken, Kur’ân’ın ve İslâm di ni nin bir
va hid (bir bü tün) ol du ğu nun, bu ne den le Müs lü -
man la rın bu di nin bü tün lü ğü içe ri sin de bir li ği sağ-
la ma la rı nın ge rek ti ği ni vur gu la dı ğı na şahit
ol mak ta yız.39 O, “VAH DE T” baş lı ğı ile yaz dı ğı şi i-
rin de, Yer muk sa va şın da ya ra lı Müs lü man la rın, su -
yu iç me yip in le yen ya ra lı ar ka daş la rı na
gön der di ği ne da ir ola yı an lat tık tan son ra şöy le de -
vam et miş tir:

Şark ’ın ki mefâhir do lu, ma zi-i kemâli,

Yâ Rab, ne onul maz ya ra dır şim di ki hâli!

Şîrâze si kop muş gi bi, manzûme-i îman,

Yap rak la rı yır tık, sü rü nür yer de, pe ri şan.

“Vah de t” mi şi arıy dı? Gö rün şim di ge lin de;

Her par ça sı bir mel’âbe ey ya mın elin de!

Târîhi ne mev’ûd-i ezel ken “ebe di ye t”,

Ey, tef ri ka zeh riy le şaşır mış gi den üm met!

“Nis ya n” a çı kan yol da mı kal dın güm-râh?

Lâ hav le ve lâ kuv ve te illâ billâh!40

Meh met Akif, bu şirin de gü nü müz Müs lü man -
la rı nın bir li ği kay bet me le ri ne ti ce sin de içi ne düş-
tük le ri tef ri ka yı, acı ifa de ler le di le ge tir miş tir. Di ni
dü şün ce ye da ya nan bir ha re ke tin kud ret li mü mes -
si li olan Meh met Akif, İslâm bir li ği ide a li ni ta şı dı -
ğın dan do la yı, bu bir li ği olum suz yön den et ki le yen
“Fikr-i kav mi ye ti Tel ’in edi yor Pey gam be r” di ye
hay kır mış tır.41 Baş ka bir şirin de ise, bu ko nu da yaz-
dı ğı şu çar pı cı açık la ma la rı oku mak ta yız: 

En bü yük düş ma nı dır ruh-ı Nebî tef ri ka nın;

Adı bat sın onu İslâm’a so kan kal ta ba nın!42

Meh met Akif Er soy, bir li ğin öne mi ne son de-
re ce inan mış ve bu nu kay be dip tef ri ka ya düş me nin
acı la rı nı yü re ğin de his set miş ol ma lı ki, “Se bi lür -
reşâd” der gi sin de ya yın la nan bir ya zı sın da şöy le de-
miş tir:

“Bu gün kü ha ya tın, ma i şe tin, bu gün kü ih ti ya -
ca tın al dı ğı tarz iti ba riy le bir in san tek ba şı na bir iş
gö re mi yor. Bü tün iş ler şir ket ler, ce mi yet ler, mil let -
ler ta ra fın dan mey da na ge ti ri li yor. Ne fab ri ka lar, ne
de mir yol la rı, ne va pur lar, ne li man lar, ne has ta ne -
ler, ne ca mi ler, ne mek tep ler, ne ti ca ret ha ne ler, ne
de din ve va ta nı mü da fa a ede cek top lar, tü fek ler,
cep ha ne le r… Elhâsıl hiç bir şey fer di sa’y ile ya ni tek

ba şı na ça lış mak la ka bil ola mı yor. Bu gün ha yat öy le
bir şekil al mış ki, tek ba şı na ça lı şan bir ada mın al-
nın dan dam la yan ter ler, tıp kı göz ya şı gi bi dö kü lüp
gi di yor, hiç bir fay da te min et mi yor. Ne za man, bir
ye re gel miş bin ler ce alın bir den ter ler se, iş te o va kit
bu sa’ yin yer yü zün de bir ese ri, bir izi gö rü le bi lir.”43

Meh met Akif, “Sı ra tı müstâki m” der gi sin de ya yın la -
nan bir ya zı sın da da, şu ifa de le re yer ver miş tir:

“Ba kı yo rum, ay rı ay rı pe ki yi adam la rız. Bi zi
me de ni yet te dün ya lar ka dar ge ri bı ra kan mil let le -
rin ef ra dın da iz de ki bü yük lük ler yok. Son ra ba kı -
yo rum, bir ye re ge lin ce bir hey ’et-i iç ti ma i ye teş kil
ede mi yo ruz. Çün kü o ter bi ye den mah ru muz. İş te
bi zim muh taç ol du ğu muz ter bi ye, asıl bu ter bi ye
ola cak.”44

Meh met akif Er soy, da ha o za man “İslâm Kon-
gre si ” nin oluş ma sı nı dü şü ne rek di le ge tir miş tir.45

Ab du la ziz Ça viş ’in yaz dı ğı “Ang li kan ki li se si ne Ce -
va p” ad lı ki tap ta iş le nen islâm’da ki ge nel bir lik ve
ben ze ri sos yal içe rik li ko nu lar iş len di ği için ol ma -
lı ki, Meh met akif bu ki ta bı ter cü me et miş tir.46

SONUÇ

İstik lal Mar şı ile Sa fahât’in ya za rı olan Meh met
Akif Er soy, ay nı za man da di ni ilim le re il gi du yan,
Kur’ân tef si ri ile meş gul olan ve bu nun ya nın da
hal kı çok yön lü ay dın lat ma ya ça lı şan bir mür şit ya -
ni bir va iz dir. O, ge rek ti ğin de hal kı ca mi ler de top-
la mış, on la ra Kur’ân’dan ayet ler oku ya rak di ni
açı dan bil gi ver miş; şiir ve ne sir ya zı la rın da çe şit li
ayet le ri yo rum la yıp tef sir et miş tir. Meh met Akif ’in
üze rin de önem le dur du ğu ayet ler den bi ri de, Alu
İmran su re si nin bir lik me sa jı ve ren 103’ün cü aye-
ti dir. O, 6 Şubat 1920 Cu ma gü nün de, Ba lı ke sir ’in
Za ğa nos Pa şa Ca mi sin de, Cu ma na ma zın dan ön ce
hal ka bu aye ti oku ya rak tef sir et miş ve bu ko nu da
et ki li bir va az da bu lun muş tur. Top lu mun pek çok
ke si min de bir lik me sa jı ve ril mek te; si ya si ler, ce ma-
at ler, he men he men tüm sos yal ku ru luş lar, bir li ği
sağ la ma çağ rı sın da bu lun mak ta dır lar. An cak
Kur’ân’da ha ber ve ril di ği ve Meh met Akif Er soy -
’un da yo rum la dı ğı gi bi bir lik, hak, ada let ve eşit lik
il ke le rin de sağ lan ma lı dır. Bu öl çü ler de sağ la na cak
bir lik, tüm in san la rın hu zur, sa a det ve mut lu luk la -
rı nın sağ lan ma sın da son de re ce et ki li ola cak tır. Bir-
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lik çağ rı sı ya pan in san la rın, her şey den ön ce çağ rı -
la rın da sa mi mi ol ma la rı, Kur’ân il ke le ri ne gö re ha-
re ket et me le ri, ada let öl çü sün den ay rıl ma ma la rı ve
bu nun ne ti ce sin de ses len dik le ri in san la ra gü ven
ver me le ri ge re kir. Bu şekil de ha re ket et mek,
Kur’ân’ın em ri ve İslâm’ın ge re ği dir. Kur’ân’ın ha -
ber ver di ği bu öl çü ler den ay rıl ma ne de niy le Müs-
lü man lar ara sın da mey da na ge len her tür lü ih ti laf
ve ay rı lık lar, on la rı ateş mi sa li sı kın tı la rın içe ri si ne
dü şür mek te dir. Bel li ki şi ve ya top lu luk la rın ön pla -
na çık tı ğı yer de, in san la rın bir bir le ri ne olan öz gü-
ven le ri sar sıl mak ta dır. Bu sı kın tı la rın acı la rıy la
ya şa yan Müs lü man la rın bo yun la rı, di ğer mil let ler
kar şı sın da hep bü kük kal mak ta dır. Meh met Akif
Er soy, Müs lü man la rın içe ri si ne düş tük le ri bu sos-

yal acı lar dan kur tu la nın yol la rı nı, söz ko nu su aye -
ti yo rum la ya rak ede bi bir üs lup ile açık la ma ya ça-
lış mış tır. Onun da yo rum la dı ğı gi bi bu ayet te,
ina nan in san la rın hak çiz gi sin de bir li ği sağ la ma la -
rı ve bu öl çü ler dâhi lin de cid di bir şekil de ça lış ma -
la rı ge rek mek te dir. Tüm in san lar la gü zel di ya log
içe ri sin de bu lun mak, hiç şüp he siz iyi bir dav ra nış -
tır. An cak, ön ce Müs lü man ge çi nen le rin gü zel bir
di ya log içe ri sin de bu lun ma la rı nın ge rek ti ği ni
unut ma mak ge re kir. İslâm âle min de Müs lü man lar
ara sın da bir lik sağ lan ma dan olum lu bir di ya log
oluş tu rul mu yor sa ve böy le bir or tam da Müs lü man
ol ma yan top lum lar la di ya log di le ge ti ri li yor sa, bun -
da iyi ni yet ara ma yı, zor bir dav ra nış ola rak dü şü -
nü yo ruz.
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