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Öz 

 
Mehmet Âkif’in, Divan şiirine karşı hayatının farklı dönemlerinde birbirinden farklı yaklaşım-
lar sergilediği görülür. Gençlik döneminde yazdığı ve Safahât’a dâhil etmediği, hatta imha ettiği 
âşıkane ve rindâne şiirleriyle adeta bir Divan şairi portresi çizer. Ancak Âkif’in Safahât’ın ilk 
kitabında yayımladığı şiirleri, dönemin anlayışına da uygun olarak cemiyet hayatından tablolar 
yansıtan realist ve didaktik tarzda manzumelerdir. 1925’te Mısır’a gidene kadar yayımlanan Sa-
fahât’ın diğer kitaplarında ise vatanın uğradığı felâketler ve buhranlar karşısında şairin feryadı 
duyulur. Şair, toplumsal sorumluluk şuurunun bir yansıması olan bu şiirlerde millette mücadele 
bilincini inşa etme ve bu azmi uyandırma çabasındadır. Buna bağlı olarak, dönemin ruhuna 
uygun olmayan Divan şiiri ile insanları atalete ve miskinliğe sürükleyen bir çeşit tasavvuf anla-
yışını şiddetle eleştirmiştir. Mısır’a yerleştikten sonra hareketli yılları arkasında bırakan şairin 
özellikle Gece, Secde ve Hicrân şiirlerinde metafizik bir anlam dünyasına açıldığı ve daha ön-
ceden eleştirdiği Divan şiirine ait şarâb, meyhâne ve kadeh gibi remizleri de kullanmaktan geri 
durmadığı görülür. Bu makalede Âkif’in çeşitli hadiselerin tesiriyle farklılık arz eden şiir anlayı-
şının takip ettiği seyir dönemsel olarak ele alınarak değişen ve sabit kalan yönleri tespit edilmiş, 
Divan şiiriyle bağlantılı olarak tasavvuf ve mutasavvıflara bakışı ve onlarla münasebeti irdelen-
miştir. Çalışmada Âkif’in şiirleri başta olmak üzere mensur yazıları ve yakın arkadaşları tarafın-
dan kaleme alınan biyografiler esas alınmıştır. 
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Abstract 

 
It is seen that Mehmet Âkif exhibited different approaches to Divan poetry in different peri-
ods of his life. He almost paints a portrait of a Divan poet with his ashiqane and rindâne 
poems that he wrote in his youth, which he did not include in Safahat or even destroyed. 
However, Akif's poems published in Safahât's first book are realist and didactic style poems 
that reflect pictures from social life in accordance with the understanding of the period. In the 
other books of Safahât, which were published until he went to Egypt in 1925, the poet's cry 
is heard in the face of the disasters and depressions that the country has suffered. In these 
poems, which are a reflection of the social responsibility consciousness, the poet tries to build 
up the consciousness of struggle in the nation and awaken this determination. Accordingly, 
he severely criticized the Divan poetry, which was not suitable for the spirit of the period, and 
a kind of Sufi understanding that led people to inertia and sloth. It is seen that the poet, who 
left the active years behind after settling in Egypt, opened to a metaphysical world of meaning 
especially in the poems of “Gece (Night)”, “Secde (Sajdah)” and “Hicran (Sorrow)”, and did 
not hesitate to use the symbols of Divan poetry, such as wine, tavern and glass, which he had 
criticized before. In this article, the course followed by Âkif's understanding of poetry, which 
differs due to the influence of various events, has been dealt with periodically. Its changing 
and constant aspects have been determined, and his view of Sufism and Sufis in connection 
with Divan poetry and its relations with them have been examined. In the study, prose writ-
ings, especially the poems of Âkif, and biographies written by his close friends were taken as 
basis. 
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Giriş 
 

ehmet Âkif’in ilk hocası, babası İpekli Tâhir Efendi’dir. Âkif dört ya-
şında Fatih civarında Emîr Buhârî’deki mahalle mektebine gider. İki 
sene sonra Fatih’te muvakkithânenin yanındaki ibtidaî mektebine başlar 

ve üç sene devam eder. Bu mektebe giderken bir yandan da babasından Arapça 
dersi alır. Babasından sarf ve nahvi öyle kuvvetli öğrenmiştir ki şerhli edebî eserleri 
az bir yardımla veya yardıma ihtiyaç duymadan okuyabilmektedir. İbtidâiyyeyi biti-
rince Fatih Merkez Rüşdiyesi’ne geçer. Rüşdiyedeki Türkçe hocası Kadri Efendi, 
Âkif’in sevdiği ve ehemmiyet atfettiği bir zattır. Arapça, Farsça ve Fransızcası çok 
kuvvetli olan Kadri Efendi’nin özellikle lisan itibariyle Âkif üzerinde tesiri olmuştur. 
Rüşdiyede iken Hâfız Dîvânı, Gülistân, Mesnevî gibi temel eserleri okutan Es‘âd 
Dede’den ders alır. Bu dönemde en çok lisan derslerine temayülü vardır, Türkçe, 
Arapça, Farsça, Fransızcada birincidir ve şiiri çok sever (Ayas’tan akt. Eşref Edîb, 
2011, s.495-499; Çantay, 2020, s.59-66). Rüşdiyeden sonra Halkalı Baytar Mek-
tebi’ne devam eder. Bu sırada Hukuk Mektebi talebelerinden, kendisi de şair olan 
Ispartalı Hakkı Bey’in teşvikiyle Batı edebiyatıyla meşgul olur, Fransız edebiyatını 
yakından tetkik etme fırsatı bulur. Öyle ki Batı edebiyatına vukufiyle tanınan edipler 
bile onun karşısında aczlerini kabul etmek zorunda kalırlar (Tarlan, 1971, s.32-33; 
Okay, 2019, s.89). 

Âkif’in ilk okuduğu şiir kitabı Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn adlı mesnevisidir. 
Örnek aldığı şairler Ziyâ Paşa ve Muallim Nâcî’dir. Hatta onları o kadar beğenir ki 
adeta kendine meşk edinir. Nâmık Kemâl ve Abdülhak Hâmid’den ise fikren çok 
istifade ettiğini belirtir. Ancak Batı ve Doğu edebiyatı içinde en çok Sa‘dî’nin eser-
lerinden etkilenmiştir (Ayas’tan akt. Eşref Edîb, 2011, s.496, 499; Kuntay, 2020, s. 
309). En çok sevdiği şairler arasında Türklerden Fuzûlî, Nedîm; Araplardan İbnü’l-
Fâriz, Mütenebbi; Farsça yazanlardan Şirazlı Sa‘dî, Feyzî-i Hindî; Fransızlardan La-
martine vardır (Eşref Edîb, 2011, s.73-74, 220; Süleyman Nazif, 2015, s.13). Hâtif-
i İsfehânî’nin Terkîb-i bend’ini ezbere bilir (Tâhirü’l-Mevlevî’den akt. Eşref Edîb, 
2011, s 416), Muhteşem-i Kâşânî’nin Mersiye’sini beğenir (Süleymân Nazîf, 2015, 
s.12). Eşref Edîb’in aktardığına göre Âkif; Firdevsî, Kisaî, Enverî, Hakânî, Ömer 
Hayyâm’ı ve bilhassa Hâfız, Sa‘dî, Mevlânâ, Attâr ve Senâî gibi şairleri kendi hocası 
gibi tanımakta ve şiirlerini ezbere bilmektedir (2011, s.245). Yakın arkadaşlarından 
Hasan Basri Çantay, Âkif’in severek okuduğu isimler arasında şunları da sayar: Sü-
leymân Çelebi, Bâkî, Nâbî, Şeyhülislam Yahya, Şeyh Gâlib, Âkif Paşa. Çağdaşların-
dan Ziyâ Paşa, Nâmık Kemâl, Recâizâde Mahmûd Ekrem, Osman Şems, Muallim 
Cûdi, Abdülhak Hâmid; gençlerden ise Mithat Cemal ve Faruk Nafiz’i beğenir 
(2020, s.112). 

Süleymân Nazîf Farsça yazan şairlerin ileri gelenlerini tetkik eden Âkif’in en çok 
Sa‘dî ve Mevlânâ’yı sevdiğini söyler (2015, s.6). Eşref Edîb de Âkif’in Mevlânâ’ya 
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bayıldığını (2011, s.252) ve şiirlerini ezbere bildiğini (2011, s.245) söyler. Diğer yan-
dan Tâhirü’l-Mevlevî ise Âkif’in Mevlânâ, Senâî, Attâr gibi muhakkiklerin tasavvufî 
eserlerini okumadığını ve bunun bir eksiklik olduğunu belirtir. Âkif daha sonra bu 
eksikliğin farkına varmış ve Mesnevî’yi mütalaaya başlayarak bu noksanı telafi et-
miştir (akt. Eşref Edîb, 2011, s.416). Doğrusu şu ki 1911 yılında yayımlanan Sa-
fahât’taki Acem Şâhı adlı şiirinde “Şarkın irfan güneşleri” olarak saydığı Farsça ya-
zan şairler arasında Mevlânâ, Senâî ve Attâr’ın isimleri yer almaz. Buna mukabil 
1924 yılında yayımlanan Âsım kitabında ise tasavvuf yine eleştirilmekle birlikte mu-
tasavvıf bir şair olan Attâr’ın isminin sitayişle anılması (Ersoy, 2012, s.323-324) 
Tâhirü’l-Mevlevî’nin belirttiği hususiyeti destekler mahiyettedir. Âkif’in Mısır’da 
bulunduğu yıllarda (1925-1936) Mesnevî okuduğu konusunda ise muhtelif kaynak-
lar mutabıktır (Eşref Edîb, 2011, s.166-167; Kuntay, 2020, s.154, 234).  

Âkif’in sevdiği şairler yanında bir de sevmediği veya birini diğerine tercih ettiği 
şairler de vardır. Fuzûlî ve Nedîm’i seven “Âkif’in Nef‘î’ye o kadar muhabbeti 
yok”tur (Süleyman Nazif 2015, s.13). Kuntay bu durumu “Nef’î’yi sevmiyor, yalnız 
beğeniyor” (2020, s.39) sözleriyle dile getirir. Özellikle Batılıların büyük değer ver-
diği Hayyâm’ın kıymeti ise Âkif için “kabul edilmiş fikirleri kabul etmemekten çıkan 
yalancı bir kıymet”tir (Kuntay, 2020, s.75). Sa‘d’î ve Firdevsî’yi mukayese eden 
Âkif’in nazarında Firdevsî’nin “altmış bin beyitli kitabı [Şehnâme], Bostân’ın sekiz 
beyitli hikâyesi kadar insanlığa hizmet etmemiştir” (Kuntay, 2020, s.75). Süleyman 
Nazif’e göre Âkif’in Şehnâme’ye karşı bu mesafeli tutumu, Firdevsî’nin Acemlerde 
milliyet hissini uyandırmak ve böylece milliyet hissini din hissine tahakküm ettirmek 
istemesinden kaynaklanmaktadır (Süleyman Nazif, 2015, s.6-7). 

Tarlan’a göre hayalin başat unsur olduğu Fars edebiyatına nazaran müşahedenin 
ön plânda olduğu Arap edebiyatı Âkif’in ruh bünyesine daha uygundur (1971, s.37). 
Bununla beraber onun şahsiyetindeki iki cephe, sanatında belirleyici olmuştur. Bun-
lardan biri içli ve derin bir hassasiyet, diğeri ise aklî cephedir (1971, s.45). Şahsiyetini 
oluşturan bu iki hususun etkisiyle, devrin siyasî ve ictimâî şartlarına da bağlı olarak 
şiirleri lirik ile didaktik olma arasında seyreden bir yön takip etmiştir (Tansel, 1973, 
s. 125; Eşref Edîb, 2011, s.677). Âkif daha çok, Safahât’ın büyük bir bölümünü 
teşkil eden didaktik manzûmeleriyle tanınır. Oysa gençlik devrinde gazeliyata dair 
birçok şiir yazmış ve birçok defter doldurmuş; bunlardan biri kaybolmuş, diğerlerini 
de sonradan kendisi imha etmiştir. Zira o, şiirlerini ictimâî meselelere tahsis etmeye 
karar vermiştir (Okay, 2019, s.92; Eşref Edîb, 2011, s.214). 1925’ten sonra gittiği 
Mısır’da münzevî bir hayat yaşadığı dönemde yazdığı ve Safahât’ın son kitabını 
oluşturan Gölgeler’de ise ictimâî meselelerden uzaklaşarak özellikle bazı şiirlerinde, 
lirizme yöneldiği ve tasavvufî düşüncelere meylettiği görülür. 

O hâlde Âkif’in edebî şahsiyeti, Divan şiiri ve onunla yakından ilişkili olan ta-
savvufla münasebeti bakımından üç devrede ele alınabilir: 1. Gençlik yıllarında ka-
leme aldığı ve Safahât’a dâhil etmediği gibi birçoğunu da imha ettiği şiirler. 2. 
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1925’te Mısır’a yerleşmesinden önce yazdığı şiirler (Safahât’ın ilk altı kitabı). 3. Mısır 
yıllarında kaleme aldığı şiirler (Safahât’ın yedinci kitabı olan Gölgeler’deki şiirleri). 
Bu makalede Mehmet Âkif’in Divan şiiri ve ona bağlı olarak tasavvufa bakışı ve bu 
ikisiyle münasebeti dönemsel olarak incelenirken, Safahât’a dâhil ettiği ve etmediği 
şiirler başta olmak üzere, düzyazıları ve yakın arkadaşlarının kaleme aldığı biyogra-
filer esas alınmıştır. 

1. Safahât Öncesi: Âşıkâne Şiirler 
 
Âkif Safahât’ın ilk kitabında 1904’ten sonra yazdığı şiirleri toplamıştır. Safahât’a al-
dığı şiirlerin en eskisi yayımlandığında 31 yaşındadır. 1911 yılında Safahat yayımlan-
dığında ise 37 yaşındadır. Bir şair için görece geç denebilecek bir yaştır. Ancak ve-
fatından sonra yapılan araştırmalar neticesinde Âkif’in yazılıp basılmayan veya muh-
telif dergilerde yayımlandığı hâlde Safahât’a alınmayan birçok şiiri ortaya çıkarılmış-
tır (Okay, 2019, s.87). 

Safahât öncesinde âşıkâne gazeller, terkib-i bend ve tercî-i bendler yazdığı bilin-
mektedir. Yakın arkadaşı Eşref Edîb bir gün kendisine “Üstad, hiç gazelleriniz yok 
mu?” diye sorduğunda Âkif şu cevabı verir: 

“- Gençlik devirlerinde idi, gazeliyâta ait çok şiirler yazdım. Müteaddid defterler 
doldurdum. Bir aralık bunlardan birini kaybettim. Buna çok yandım, yakıldım. Fa-
kat bilahare şiirimi hayatî, ictimâî mevzulara tahsis edince o defterin kaybolmasına 
hiç acımadım. Diğer defterlerimi de kendi elimle imha ettim. Neşretmediğim şiirler 
pek çoktur” (2011, s.214). 

Hasan Basri Çantay ise Safahât öncesinde yazdığı şiirlere dair Âkif’in şu sözlerini 
nakleder: 

“Ben arkadaşlarıma 100’er beyitli mektuplar yazardım. Ziya Paşa üslubunda 
Terkîb-i bend’im, Tercî-i Bend’im vardı. Fakat bugün bunların bir mısraı bile hatı-
rımda kalmamıştır. Kendimi milletimin huzurunda gördüğüm günden beri sanattan 
ziyade cemiyeti düşünmek istedim” (Çantay, 2020, s.106). 

1892 yılında (19 yaş) Halkalı Baytar Mektebi’nde iken yazdığı Destûr adlı şiirinde 
Muallim Nâcî ve Ziyâ Paşa’nın etkisi görülür (Tansel 1971, s.10). Gerek şekil ve 
gerekse muhteva yönünden Divan şiiri geleneği özellikleri arz eden âşıkâne edalı bu 
şiirde Âkif kendisini Bağdatlı Rûhî’ye benzetir, sevgiliye serenatta bulunur ve aşk 
acısından şikâyet eder. Bu yönüyle tam bir Divan şairi profili sergileyen bu şiirdeki 
Âkif’in, Safahât’ta ictimâî ve didaktik manzûmeleriyle tanıdığımız Âkif’le neredeyse 
ilgisi yoktur: 

 
  
Şeydâ-yı gamım beste-i zencîr-i hevâyım 
Uşşâka şu hâlim ile ben gıbta-fezâyım 
Mahv eyledin ey âfet-i cân akl ü şu'ûrum 
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Allâh bilir garka-i seylâb-i kazâyım 
İster isen öldür beni ey rûh-i revânım 
Bir emrine cânım da fedâ ben de fedâyım 
Dûr eyledi devran beni bâb-ı kereminden 
Ümmîd-i telâkî şerefinden de cüdâyım 
Sen bezm-i rakîbâna çerâğ olmadasın âh 
Ben Halkalı'da çillekeş-i derd ü belâyım 
Bilmem ne hayâl gösterir âyîne-i gerdûn 
Nâçâr olarak muntazır-ı lûtf-i Hudâ'yım 
Sensin beni şâirliğe sevk eyleyen ey mâh 
Şevkın ile bir Rûhî-i rengîn-edâyım 
Âteş saçıyor hâme-i esrâr-nüvîsim 
Âciz değilim şâir-i i'câz-nümâyım 
Ey bâd-i seher uğrar isen söyle nigâre 
Ben böyle neden hemdem-i envâ-i cefâyım 
Arz eyle neler çektiğini Âkif-i zârın 
Öldürdü beni dâğ-ı gamı, rahme sezâyım 
Sor kim dil-i bîçâreciğim kâm alacak mı 
Hicrân elemi yoksa müdâmen kalacak mı 
  
(Tansel, 1973, s.11-12)  
1895’te Mekteb dergisinde yayımlanan Kur’ân’a Hitâb adlı şiiri dinî – lirik bir 

muhtevaya sahiptir (Tansel, 1973, s.14). 10 Şubat 1896 tarihinden itibaren dâhil ol-
duğu Resimli Gazete’de manzumeleri yayımlanmaya başlar. Kıt‘a, gazel, mesnevi 
ve münacatlardan oluşan bu manzumelerde muhteva ve şekil yönünden yenilik bu-
lunmaz. Bu dönemde yazdığı şiirler, henüz 24 yaşlarındayken Hâfız, Sa‘dî gibi 
Acem şairlerine temayülünü göstermesi açısından önemlidir (Tansel, 1973, s.16). 

Servet-i Fünûn dergisinde 17 Ekim 1898 tarihli 399. sayıdan itibaren Bedâyiü’l-
Acem başlığı altında Sa‘dî ve Hâfız gibi klasik şairlerden çevirileri yayımlanmaya 
başlar. Ankara’da milletvekili olduğu dönemde Hâfız Dîvânı’nı okuttuğundan bah-
sedilmektedir. Âkif’in Divan şiiriyle arasındaki mesafe, hayatının farklı dönemle-
rinde değişse de şiirlerinde Sa‘dî’nin tesiri hayatı boyunca devam etmiştir (Tansel, 
1973, s.16-17). Kuntay (2020, s.65-66), Sa‘dî’nin birkaç satırını veya beytini 
Şehnâme’nin binlerce beytinden daha değerli gördüğünü belirtmektedir. 

Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan, Âkif’e ait dört gazel ve bir terkîb-
i bend, Kaya Bilgegil tarafından değerlendirmelerin yer aldığı tetkikle beraber neş-
redilmiştir. 1896 yılından önce yazıldığı tahmin edilen bu metinler Divan şiiri gele-
nekleri içinde kaleme alınmış; âşıkâne ve rindâne mahiyette şiirlerdir. Şairin alaycı 
bir üslupla bir mollaya çattığı rindâne muhtevalı birinci gazelin ilk beyti şöyledir: 
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Kürsîye çıkıp bâde-perestâne atarsın 
Ey hâce-i pejmürde fazîlet mi satarsın 
(Bilgegil, 1971, s.10) 
Âşıkâne tarzda olan ikinci gazelin son beytinde Âkif ayrılık acısından yakınır ve 

terk edilme endişesini dile getirir: 
Derd-i tâkat-sûz-ı hicrin Âkif’i mahveyliyor 
Merhamet kıl etme terk Allâh içün ey can beni 
(Bilgegil, 1971, s.12) 
Üçüncü gazelin üçüncü beyti aşk acısından bahseder: 
Aşkın ne azâb olduğunu sen de bilirsin 
Gel hâtır-ı vîrânemi zîr ü zeber etme 
(Bilgegil, 1971, s.15) 
Dördüncü gazelin sonu, tam bir Divan şairi edasıyla, Safahât’ın Âkif’inde alışık 

olunmayan bir fahriye beytiyle biter: 
Tavsîfine tezyîfine halkın ne bakarsın 
Nâdir bulunur Âkif’im eş‘ârına benzer 
(Bilgegil, 1971, s.15-16) 
Onar beyitlik terkîb-hânelerden oluşan terkîb-i bendin altı terkîb-hânesi def-

terde kayıtlıdır, devamı eksiktir. Terkîb-i bend, Muallim Nâcî ve Ziyâ Paşa’nın 
terkîb-i bendlerinde olduğu gibi sâkîye hitapla başlar. Bağdadlı Rûhî’de ise bu hitap 
ikinci bende bırakılmıştır (Bilgegil, 1971, s.22). Manzûmenin ilk beyti şöyledir: 

Sâkî! Getir ol bâdeyi kim rûh-ı revândır 
Peygûle-nişînân-ı gama neş’e-resândır 
(Bilgegil, 1971, s.16-22) 
Terkîb-i bendin sâkî, bâde, meyhâne, peymâne gibi kavramlara yer verilen ilk 

bendinde şarap ve dünya lezzetlerinin övüldüğü izlenimi verir. Ancak söz konusu 
bendin altıncı beytinde şerâb-ı ezelî terkibinin elest bezmine yaptığı gönderme, be-
yitteki şarap ve meyhane kompozisyonunu tamamen tasavvufî bir manaya dönüş-
türür: 

El çekme bu ser-germ-i şerâb-ı ezelîden 
Bî-çâre felâket-zededir hâli yamandır 
Yukarıda aktarılan, Safahât öncesinde yazılmış bu şiirler örneklerinde şairin ya-

radılış bakımından hassas ve şairâne ruhunun yansıması görülmektedir. Ancak şair, 
bu şairane ruh yapısının yanı sıra, içinde yaşadığı toplumun ıstıraplarına kayıtsız ka-
lamayan düşünce yapısına da sahiptir. Şahsiyetinde taşıdığı bu iki temayül arasında 
bir süre çatışma yaşayan Âkif, hassasiyet ile sorumluluk şuurunu uzlaştırmış ve şai-
rane duygularını ictimâî ve millî meselelere tevcih ve temerküz etmiştir.  Gölgeler 
kitabında yöneldiği dinî mistisizm bir yana bırakılacak olursa Safahât’taki Âkif için 
“cemiyet mistiği” demek mümkündür (Okay, 2019, s.93, 99). O bu hususta öyle 
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kararlıdır ki evvelden yazdığı âşıkâne ve rindâne şiirleri Safahât’ına almayacağı gibi 
büyük bir kısmını imha edecektir. 

 
2. Safahât Sonrası: Sa‘dî ve Diğerleri 

 
Âkif’in Divan şiiriyle münasebeti açısından Safahât’ta iki hususun altını çizmek ge-
rekir. Onun Sa‘dî’ye olan ilgisi ve hayranlığı kuvvetlenerek devam etmiş ve bu dö-
nemde yazdığı şiirlere yansımıştır. Diğer yandan Safahât’ın birinci kitabında olmasa 
da ikinci kitaptan itibaren Divan şiirine ve tasavvufa eleştiriler yöneltmiştir. 

Âkif’in şahsiyetinde bulunan ve zaman zaman birbiriyle çatışan bazen de uzla-
şan hissî ve aklî temayül arasında bu geçişleri; ülkenin ve kendisinin içinde bulun-
duğu şartlarla da ilişkilendirmek mümkündür. Safahât’ın birinci kitabında yer alan 
şiirleri büyük ölçüde II. Meşrutiyet’e takaddüm eden dönemde yazılmıştır ve ictimâî 
hayattan muhtelif sahneleri bir ressam dikkatiyle ve gerçekçiliğiyle tablolar hâlinde 
resmetmiştir. Safahât’ın ikinci kitabından Mısır’a yerleşmesine kadar geçen dönem-
deki şiirleri ise büyük buhran ve felâketlerin yaşandığı bir zamana tekabül eder. Ar-
tık ictimâî meselelerin yerini vatan ve milletin felâket ve elemleri alacaktır (Eşref 
Edîb, 2011, s.623). Hatta biri biterken diğeri başlayan savaşların  da etkisiyle artık 
Divan şiiri estetiğine ve tasavvuf düşüncesine yabancılaşacaktır.  

 
2.1. Bazı Divan Şairlerine Saygı 

 
Yedi kitaptan oluşan Safahât’ın ilk cildi 1908–1911 yılları arasında Sırât-ı Müstakîm 
dergisinde yayımlanan şiirlerden oluşur (Düzdağ, 2012, s.Giriş/41). Safahât adını 
taşıyan birinci kitapta Divan şiiriyle ilgili henüz olumsuz bir düşünceye rastlanmaz. 
Mehmed Âkif’in hayatının her döneminde Sa‘dî tesiri devam etse de özellikle 
1908’den sonra yayımlanan bazı şiirlerinde ona olan temayülünün kuvvetlendiği gö-
rülür. Mehmed Âkif’in cemiyet meselelerine karşı hassasiyeti ve devrin realist mah-
sullere değer veren hâkim edebî akımları Âkif’in Sa‘dî’ye olan ilgisini bir ölçüde 
açıklar (Tansel, 1973, s.18).  

Âkif bu şiirlerinde Sa‘dî’den bir beyti bazen epigraf olarak kullanmış, bazen 
onun bir hikâyesinin tercümesi ve şerhini yapmıştır. İlk defa 10 Eylül 1908’de Sırât-
ı Müstakîm’de yayımlanan Durmayalım şiiri Sadî’nin bir hikâyesinin ilk sekiz beyti-
nin serbest bir çevirisiyle başlar, şiirin devamı ise tercümesi yapılan sekiz beytin 
şerhi mahiyetindedir: 

  
Sa‘dî diyor ki: “Bir gece biz kârbân ile 
Âheste-seyr iken yolumuz düştü bir çöle. 
Sür’atle tayy için o beyâbân-i vahşeti, 
Hep yolcular fedâ ederek istirâhati, 
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Gitmektelerdi. Bir aralık bende meşye tâb 
Hiç kalmamış ki düşmüşüm artık zebûn-i hâb 
Âvâre bir piyâdeyi bekler mi kâfile? 
Nâçâr şedd-i rahl edecek tâ be-merhale. 
Durmuş, diyordu, bir de uyandım ki, sârban : 
“Kalk ey zavallı yolcu, uzaklaştı kârban! 
Uykum benim de yok değil amma bu deşt-zâr, 
Ârâmgâh olur mu ki bin türlü korku var? 
Ser-menzil-i merâma varır durmayıp giden; 
Yoktur necât ümîdi bu çöller geçilmeden. 
Heyhât, yolda böyle düşen uyku derdine, 
Hep yolcular gider de kalır kendi kendine!”  
(Ersoy, 2012, s.24) 
11 Şubat 1909 tarihinde yayımlanan Azîm şiiri “Sa‘dî, o bizim Şark’ımızın rûh-i 

kemâli” (Safahât 58-59) mısraıyla başlar ve Sa‘dî’nin bir hikâyesinin  tercümesidir. 
Sa‘dî’nin birer beytinin epigraf olarak kullanıldığı 5 Kasım 1908’de yayımlanan 

Acem Şâhı ve 19 Kasım 1908’de yayımlanan Geçinme Belâsı  şiirleri ilgili beyitlerin 
manaca genişletilmesiyle oluşturulmuş manzumelerdir (Tansel, 1973, s.19). Acem 
Şâhı şiirinin ilk kısmı Midhat Cemâl, ikinci kısmı ise Mehmed Âkif tarafından yazıl-
mıştır. Mehmed Âkif’in yazdığı kısmın başında Sa‘dî’nin Bostân’ınının ilk bâbından 
şu beyit vardır: 

“Riyâset be-dest-i kesânî hatâst 
Ki ez-destşân-ı desthâ ber Hudâst.” 
(Sa‘dî, 1371, s.54) 
(Kendilerinden dolayı halkın ellerinin beddua ile göklere açıldığı kimselerin yö-

neticilik yapması hatadır.) 
Geçinme Belâsı (Safahât 29) şiiri Sa‘dî’den Gülistân adlı eserinin birinci bâbın-

dan aktardığı şu beytin şerhi niteliğindedir: 
“Ömr-i giran-mâye der in sarf şûd 
Tâ çi horem sayf, çi pûşem şitâ!” 
(Sa‘dî, 1376, s.133) 
(Ömür sermayesi yazın ne yiyeyim kışın ne giyeyim endişesiyle tükendi.) 
Sa‘dî’ye ait yukarıdaki beytin şerhi mahiyetindeki şiirin ilk mısraları şöyledir: 
“Doksan senelik ömre, İlâhî, bu mu gâyet? 
Bilmem ki ne âlem bu cedelgâh-ı maîşet! 
Korkunç oluyor böyle hakîkatleri, gerçek, 
Sa‘dî o kadar felsefesiyle, hüneriyle, 
Fikrindeki hürriyet-i fevka’l-beşeriyle 
Esbâb-ı maîşet denilen kayda girerse, 
Yâd etmesin âzâdeliğin nâmını kimse.” 
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(Ersoy, 2012, s.29) 
Acem Şâhı şiirinde Sa‘dî, Firdevsî ve Örfî gibi şairlerin yanı sıra Hâfız’ı da şarkın 

irfan güneşleri olarak anar: 
“O Sa‘dî’ler, o Hâfız’lar, o Firdevsî, o Râzî’ler, 
Gazâlî’ler, o Kutbüddîn, o Sa‘düddîn, o Kaadî’ler 
Yetiştirmiş; o Örfî’nin, o birçok şems-i irfânın 
Ziyâsından tenevvür eylemiş iklîmi dünyânın, 
Bugün makhûr-i nâdânîsidir bir fırka haydûdun!” 
(Ersoy, 2012, s.69-72) 
Oysa Âkif bundan dört yıl sonra (1912) yayımlanacak olan Süleymâniye Kürsü-

sünde adlı uzun manzûmesinin bir kısmında Hâfız’ın şiirine gösterilen ihtiramı ve 
ona yüklenen aşırı kutsiyeti eleştirecektir. 

1912 sonrasında tasavvuf hakkında sert ve olumsuz ifadelerini göreceğimiz 
Âkif; 29 Haziran 1911 yılında Sırât-ı Müstakîm dergisinde yayımlanan bir yazısında 
tasavvuftaki vahdet-i vücûd anlayışını panteizm olarak gören düşünceyi eleştirir, 
Mevlânâ’nın Mesnevî’de “en gāmiz, en mücerred mesâili mahsûsât dâiresine indir-
mekteki kudretine hayrân” olduğunu dile getirir ve Mesnevî’den mutlaka baştan 
başa okunması gereken “kitâb-ı muazzam” olarak bahseder.  

Safahât’ın 1914 yılında yayımlanan dördüncü kitabı Fâtih Kürsüsünde’nin Vâiz 
Kürsüde adlı manzumesinde Sa‘dî’nin Derviş ile Tilki  hikâyesinin serbest bir çevi-
risi vardır. Örneğin Sa‘dî’nin hikâyesinde aslanın pençesindeki av hayvanı çakaldır. 
Âkif’in tercümesinde ise aslanın kavî dişleri arasında bir ceylan vardır.  

 
2.2. Dîvân Şiirine ve Tasavvufa Hücum 

 
Âkif’in 1912 yılında Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlürreşâd dergilerinde ortaya koyduğu 
bazı görüşleri onun divan edebiyatı ile arasındaki mesafenin giderek açıldığını gös-
termektedir.  Âkif kendi şiirlerinin vasf-ı mümeyyizini “her şeyi olduğu gibi görmek 
ve göstermek” olarak tanımlar. Ona göre, şiirinde yüksek hayaller bulunmaz. Sıra-
dan şeylerden bahseder. Eşyanın hakikatini hayal kuvvetiyle değiştirip tabiatüstü bir 
şekle koymaz (Eşref Edîb, 2011, s.223-224). Oysa eski şairlerimiz mahsusata [beş 
duyuyla algılanan şeylere] ait tasvirlere hiç ehemmiyet vermemişlerdir. İlk devirlerde 
gelen şairler İran yerine kadim Arap şiirine kafa yorsalardı bugün elimizde tasvire 
dair güzel güzel eserler bulunurdu. Maalesef divanlarımızdaki tasvirler baştanbaşa 
hayale dayanır (Eşref Edîb, 2011, s.77).  Âkif “Sanat sanat içindir” anlayışına karşı-
dır. Edebiyattan ahlakî ve ictimâî bir fayda bekler. Edepsizliğin başladığı yerde ede-
biyat biter (Eşref Edîb, 2011, s.76).  

Âkif’in yine aynı (1912) yılda yayımlanan Safahât’ın ikinci kitabı olan Sü-
leymâniye Kürsüsünde adlı manzumesinde Divan şiirine daha ağır ve sert eleştiriler 
yönelttiği görülür. Söz konusu manzumede İslam dünyasının geçmişinde ilim, irfan 
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ve sanat merkezleri olarak mühim rol oynayan Semerkant, Taşkent ve Buhara’nın 
eski parlak günlerinden uzak oluşu karşısında duyduğu teessürü dile getirir. “O mü-
barek, o muazzam toprak” şimdi zillet içindedir, İbn-i Sînâ gibi yüzlerce ilim ada-
mına beşiklik eden bu topraklardan artık bir tek âlim çıkmamaktadır. Gördüğü ce-
halet, hurafe ve ahlaki çöküntü karşısında infiale kapılan Âkif, Divan şiirine ve ta-
savvufa yönelik ağır ithamlarda bulunur: 

  
“Sayısız medrese var gerçi Buhârâ’da bugün... 
Okunandan ne haber? On para etmez fenler, 
Ne bu dünyâda soran var, ne de ukbâda geçer! 
Üdebâ doğrusu pek çok, kimi görsen: şâir. 
Yalınız, şi‘rine mevzû iki şeyden biridir: 
Koca millet! Edebiyyâtı ya oğlan, ya karı... 
Nefs-i emmâre hizâsında henüz duyguları! 
Sonra tenkîde giriş: Hepsi tasavvufla dolu: 
Var mı sôfiyyede bilmem ki ibâhiyye kolu? 
İçilir, türlü şenâ’atler olur, bî-pervâ; 
Hâfız’ın ortada dîvânı kitâbü’l-fetvâ! 
‘Gönül incitme de keyfin neyi isterse becer!’ 
Urefâ mesleği; a’lâ, hem ucuz, hem de şeker!”  
(Ersoy, 2012, s.151-152) 
Aslında ilk bakışta doğrudan tasavvuf, Hâfız ve divan edebiyatı eleştirisinden 

ziyade bunlara yüklenen anlamlara yöneltilen bir eleştiri gibi görünmektedir. Ancak 
“Koca millet! Edebiyyâtı ya oğlan, ya karı” mısraında doğrudan dönemin edebiyat 
anlayışını ve geleneğini hedef alan bir yaklaşım söz konusudur. Keza eleştiriye konu 
olan “Gönül incitme de keyfin neyi isterse becer!” mısraı da Hâfız’ın bir gazelinde 
geçmektedir.    

Safahât’ın 1924 yılında basılan altıncı kitabı Âsım’da Köse İmam ile Ho-
cazâde’nin münakaşasında Köse İmam Divan şiiriyle ilgili olumsuz görüşler beyan 
eder: 

  
“Şuarâ” dendi mi, birdenbire oynar sinirim. 
İyi gün dostu herifler, o ne yardakçı gürûh, 
O ne müstekreh adamlar! Hani bakmak mekrûh. 
Dalkavukluktaki idmanları sermâyeleri... 
Onlar azdırdı, evet, başlıca pespâyeleri. 
Bu sıkılmazlara “medh et!” diye, mangır sunarak, 
Ne erâzil adam olmuş, oku târihi de bak! 
Edebiyyâta edebsizliği onlar soktu, 
Yoksa, din perdesi altında bu isyan yoktu: 
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Sürdüler Türk’e “tasavvuf” diye olgun şırayı; 
Muttasıl şimdi “hakîkat” kusuyor Sıdkı Dayı! 
Bu cihan boş, yalınız bir rakı hak, bir de şarâb; 
Kıble: Tezgâh başı, meyhâneci oğlan: Mihrâb. 
Git o “divan” mı, ne karn’ağrısıdır, aç da onu, 
Kokla bir kerre, kokar mis gibi “Sandıkburnu!” 
Beni söyletme, neler var daha! 
  
Âkif’in Divan şiirine ve tasavvufa yönelik bu sert sözleri, dönemin olumsuz şart-

larından bağımız düşünülemez. Bunda milletin karşılaştığı bütün bu facialar ve buh-
ranlar karşısında insanları atalete sürükleyen ve mücadeleden alıkoyan yanlış bir te-
vekkül ve tasavvuf anlayışının da etkisi olduğu söylenebilir. Ancak Köse İmam, 
içinde hikmet olan şiire karşı değildir ve örnek olarak Attâr ve Sa‘dî’yi gösterir: 

Sâde pek sövme ki, Peygamberimiz şi‘ri sever. 
-Vâkı‘â “inne mine’ş-şi‘ri...” büyük bir ni‘met; 
Dikkat etsen: Yine sevdikleri, lâkin, hikmet, 
Ben ki Attâr ile Sa‘dî’yi okur, hem severim; 
Başka vâdileri tutmuşlara ancak söverim 
 (Ersoy, 2012, s. 322-324). 
Attâr’ın aynı zamanda büyük bir mutasavvıf olduğu düşünüldüğünde Köse 

İmam’ın şahsında Âkif’in tasavvufa karşı olmadığını veya bu konudaki görüşlerinin 
bazı nüanslar barındırdığını düşündürmektedir. Eşref Edîb’e göre Âkif “tasavvufa 
verilen eşkâl”e karşıdır. “İslâm’a, söylediği gibi görünmemeyi, gördüğü gibi söyle-
memeyi öğreten, en fena telâkki edilecek bir şeyin orasına burasına kulp takarak, iyi 
bir şeymiş gibi gösteren, şuur yollarını bozan, irade keskinliklerini körelten bu 
Bâtınîler tasavvufuna hücum ederdi. Hakikî tasavvufu bunlardan ayırırdı. Meselâ 
Gazzâlî’nin kudreti önünde eğilir, Mevlânâ’ya bayılırdı” (2011, s.252). Kuntay da 
Âkif’in “tasavvuf düşmanlığında” bir hususiyete dikkat çeker. Kuntay’a göre o, “cü-
rüm işlemek için lazım olan bir nevi karanlık diye kullanılan tasavvufa düşmandı” 
(Kuntay, 2020, s.272). 
 

3. Mısır Yılları: Mevlânâ, Tasavvuf ve Bazı Şiirler 
 
Bu dönemde Âkif, dikkatini cemiyetten tekrar iç dünyasına çevirmiş ve adeta 1908 
öncesi şiirine dönmüştür. Bir arkadaşı ona “Hazret, siz vâdiyi değiştirmişsiniz” de-
diğinde verdiği cevap ilginçtir: “Benim asıl vadim bu idi. Ben şiirlerimi cemiyete 
faydalı olsun diye yazdım” (Okay, 2019, s.93). Mithat Cemal onun bu dönemde 
Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr okuduğunu dile getirir. Sadece bu bile onun gerek klasik 
şiire ve gerekse tasavvufa bakışının değiştiğini gösterir. Keza Mısır’dayken yazdığı 
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Gece, Hicrân ve Secde (1926) şiirleri duygu ve düşünce dünyasındaki değişimi bariz 
bir şekilde gösterir (Tansel, 1973, s.125). 

Âkif’in Mısır’daki kitapları arasında Mesnevî’nin Türkçe ve Farsça beş-altı şerhi 
vardır. Ona göre bu şarihler arasında Mesnevî’yi en çok anlayan Ankaravî’dir. Âkif 
Mesnevî’yi okuyup maksadını anlamaya çalışır, sonra şerhleri tetkik eder ve Anka-
ravî ile birleştiğini görünce “çocuk gibi sevinir.” Mesnevî’yi iki defa okumuştur. Ta-
savvuf ilmine çok vakıf olmadığını söyler, fakat dil açısından yedinci cildin 
Mevlânâ’ya ait olmadığına kanaat getirmiştir. Âkif’in yaptığı bu tespit, onun 
Mevlânâ’ya ve onun şiir diline ne kadar vukufiyeti olduğunun da bir göstergesidir. 
Ona göre Mevlânâ Mesnevî’sinde mürşid, Dîvân-ı Kebîr’inde ise çok kuvvetli bir 
şairdir (Eşref Edîb, 2011, s.166-167). 

Âkif’in millet hayatı için ölüm kalım dönemi olan yıllarda millî meseleleri mer-
keze alan ve mücadele azmini diri tutmaya çalışan şiirlerinden sonra, vatandan uzak 
kaldığı günlerde Mısır’da yazdığı şiirlerde görülen bariz değişimi göstermesi açısın-
dan Gece şiiri güzel bir örnektir. Burada dikkat çeken en önemli husus şiirde tasav-
vufun varlık nazariyesine ve Divan şiirinin daha önce Âkif tarafından eleştiriye konu 
olan remizlerine yer verilmiş olmasıdır: 

“Diyorlar, hep senin şemsinden ayrılmış, bu ecrâmı... 
İlâhî, onların bir ân için olmazsa ârâmı; 
Nasıl dursun, benim bîçâre gölgem, senden ayrılmış? 
Güneşlerden değil, yâ Rab, senin sînenden ayrılmış! 
Henüz yâdımdadır bezminde medhûş olduğum demler; 
O demlerdir ki yâdından kopar beynimde bin mahşer! 
Tutundun kibriyâdan bir nikâb, uçtun nigâhımdan.” 
Âkif’in “Güneşlerden değil, yâ Rab, senin sînenden ayrılmış! / Henüz yâdımda-

dır bezminde medhûş olduğum demler” mısralarında dile getirdiği Tanrı’dan ve in-
sanın asıl vatanından ayrılmış olduğu düşüncesi (bezm-i elest) tasavvuf düşüncesi-
nin temel unsurlarından biridir. Bu aynı zamanda Divan şiirinin anlam dünyasını 
şekillendiren temel tasavvurlardan biridir. “Tutundun kibriyâdan bir nikâb, uçtun 
nigâhımdan” mısraında da kesretin ardında saklı olan vahdet fikrinin bir tezahürü 
vardır. Divan şiirinde Tanrı’nın cemâl ve celâl sıfatları sevgili metaforu üzerinden 
dile getirilir. Sevgilinin yüzü vahdeti (birlik), saç ayva tüyleri (hat) gibi unsurlar ise 
kesreti yani çokluğu temsil eder. Mısrada geçen “nikâb” kelimesi bu sebeple anahtar 
kelimelerden biridir. Zira mutlak güzelliğin temaşasının ve vahdetin layıkıyla idra-
kinin önünde, bu “oluş ve bozuluş” (kevn ü fesâd) âlemi bir perdedir. 

Divan şiiri remizleriyle tasavvuf ıstılahlarının iç içe geçtiği şu mısralar dikkat çe-
kicidir: 

“Ömürler geçti, sen yoksun, gel ey bir tânecik Ma’bûd, 
Gel ey bir tânecik gâib, gel ey bir tânecik mevcûd! 
Ya sıyrılsın şu vahdet-gâhı vahşet-zâr eden hicrân, 
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Ya bir nefhanla serpilsin bu hâsir kalbe itmînân. 
Hayır, îmânla, itmînânla dinmez rûhumun ye’si: 
Ne âfâk isterim sensiz, ne enfüs, tamtakır hepsi! 
Senin mecnûnunum, bir sensin ancak taptığım Leylâ; 
Ezelden sunduğun şehlâ nigâhın mestiyim hâlâ! 
Gel ey sâkî-i bâkî, gel, Elest’in yâdı şâd olsun: 
Yarım peymâne sun, bir cür’a sun, tek aynı meyden sun! 
O lâhûtî şarâbın vahyi her zerremden inlerken, 
Bütün âheng-i hilkat bir zaman dinsin enînimden. 
Gel ey dünyâların Mevlâ’sı, ey Leylâ-yı vicdânım, 
Senin yâd olduğum sînende olsun, varsa, pâyânım!” 
Hilvan, 5 Kânûnisânî 1341 (5 Ocak 1925) 
Vahdet-gâh (birlik yeri), nefha, elest kavramları mutasavvıfların ve Divan şairle-

rinin daima zihinlerinde canlı tuttukları yaradılış anına ve anısına doğrudan gönder-
mede bulunurken sâkî (şarap sunan), peymâne (kadeh), cür‘a (tortu), mey (şarap) 
kavramları ise Divan şiirinin temsilî diline mahsus remizlerdir. “Ezelden sunduğun 
şehlâ nigâhın mestiyim hâlâ!” mısraı ise Ahmet Paşa’nın şu meşhur beytini hatırlatır: 

Cânıma bir merhabâ sundu ezelde çeşm-i yâr 
Şöyle mest oldum ki gayrın merhabâsın bilmedim. 
(Ahmed Paşa G.191/5) 
Âkif’in bu mısraları elbette Divan şiirinin geleneksel üslubundan farklıdır. Bir 

diğer önemli fark ise şiirin muhatabı konusunda okuru tereddütte bırakan ve hatta 
çoğu zaman dünyevî lezzetlerden bahsedildiği izlenimi veren Divan şiirinin kendine 
has çok anlamlı yapısından uzak durmasıdır. Âkif, vahdet-gâh, Mevlâ, îmân gibi 
bazı kavramları kullanarak Divan şiirinin karakteristik özelliklerinden biri olan; dün-
yevî ile uhrevîyi, dinî ile lâ-dinîyi mezceden bu ikili dilden “kurtulmayı” istemiş gi-
bidir. Tarlan’a göre Âkif, tamamen şeriate bağlı ve “tasavvufa ruhen yanaşmış bir 
insan”dır. Mevlânâ’nın Mesnevî’si ve Dîvân-ı Kebîr’i ile meşgul olması, eserlerinin 
bazısına sinen “tasavvuf kokusu” o yola yabancı olmadığının bir işaretidir. Fakat bu 
madde asrında tasavvufun bir kurtuluş yolu olamayacağı kanaatindedir ve bu yüz-
den ruhunun bu cephesini şiirlerinde ifşa etmemiştir. Tasavvuf onda büyük ölçüde 
bir iç mesele olarak kalmıştır (1971, s.48-49). 

Mısır yıllarında tasavvuf düşüncesinden izler taşıyan şiirleri onun aynı zamanda 
Kur’ân tercümesiyle meşgul olduğu yıllara denk gelmektedir. Dolayısıyla bu şiirler 
Mısır’daki görece münzevî bir hayat sürmesinin yanı sıra Kurân tercümesiyle iştigal 
etmenin getirmiş olduğu ulvî duyguların bir yansıması olarak da düşünülebilir (Çu-
kurlu, 2021, s.61-63). 

Safahât’ın yedinci kitabı Gögleler’de Sa‘dî’den tercümenin yer almış olması 
Âkif’in ruh ve düşünce ikliminde Sa‘dî’nin müstesna yerini her zaman koruduğunun 
göstergesidir: 
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Bahâr olmuş, çemenler, lâleler, güller bütün bitmiş; 
Gülüm, bir sensin ancak bitmeyen hâlâ şu topraktan. 
Rebî’î bir bulut şeklinde ağlarken mezarında, 
Nihâyet öyle yaş döksem ki, artık sen de fışkırsan! 
 (Ersoy, 2012, s.452) 
 

Sonuç 
 
1. Çocukluğundan itibaren şark edebiyatını yakından tanıyan ve gençliğinde garp 
edebiyatıyla tanışan Mehmed Âkif’in Divan şiiri ve tasavvufla ilişkisi sabit bir seyir 
göstermez. Yaşanan hadiselerin Âkif’in şiir ve düşüncesinin şekillenmesinde ve sey-
rinde büyük etkisi vardır. Buna göre Divan şiiriyle münasebeti bakımından üç ev-
reden bahsetmek mümkündür:  

a. Gençlik döneminde âşıkâne ve rindâne şiirler yazdığı dönem. b. Safahât kita-
bında önce cemiyet ve sonra millet meselelerini merkeze alan şiirler. c. Mısır yılları: 
Daha önce eleştiriye konu ettiği Divan şiirine ait estetik unsurları ve tasavvufî re-
mizleri şiirlerinde kullandığı dönem.  

2. Âkif’in şiirlerinde bazen lirizm bazen de didaktizm güçlü bir biçimde kendini 
gösterir. Gençlik yıllarında (Safahât öncesi) bu lirizm şahsî mevzularda kendini gös-
termiş, Safahât’ta ise sırasıyla cemiyet, vatan ve din-tasavvuf mevzularına yönelmiş-
tir. 

3. Âkif’in her zaman eleştirdiği konu; insanda mücadele azmini ortadan kaldıran 
ve onu onulmaz bir atalete mahkûm eden yanlış tevekkül anlayışıdır. Tasavvufla 
ilgili eleştirisinin temelinde de bu olduğu söylenebilir. 

4. Âkif’in Sa‘dî’ye karşı bakışı her zaman olumlu olmuştur. Sa‘dî kadar çok bah-
setmese de hikemî tarzda şiir yazan şairlere de aynı müspet tavır içinde olduğu söy-
lenebilir. Firdevsî ve Hâfız gibi şairlerden ise bazen olumlu bazen olumsuz bahse-
debilmektedir. Keza dünya lezzetlerini yücelten rindane/âşıkane şiir anlayışını eleş-
tirir ve bunların tasavvuf ile tevil edilmesini kabul etmez. 

5. Âkif’in şahsiyetinde cemiyetçi-münzevî, aklî-hissî, içe ve dışa dönük olmak 
üzere iki zıt temayülden bahsedilebilir. Hadiselerin tesiriyle bu temayüllerden bazen 
biri öne çıkmış, bazen de bunları birbiriyle telif etmiştir. Örneğin hissî, şairane yö-
nünün, sorumluluk bilinciyle bir araya gelmesiyle cemiyet ve millet hayatına temas 
eden coşkulu şiirler ortaya çıkmıştır. 

5. Divan şiirine ve tasavvufa bakışı ve bunlarla münasebeti dönemlere göre fark-
lılık arz etmiş olsa da Mehmet Âkif, Mısır yılları da dâhil olmak üzere, gençlik dö-
neminde kaleme aldığı âşıkane tarzda şiirlere rücû etmemiştir.  
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