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Milli Şairimiz Mehmed Akif Ersoy'un mezun olduğu ve Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulan Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi binası, İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak ilim ve irfan için yeniden hizmete açılmıştır. 

Üniversitemiz, milli ve manevi değerlere önem veren, marifet ve fazilet sahibi, medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten ve 
insanlığa hizmet eden, donanımlı lider insanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bir başka deyişle, tıpkı Mehmed Akif'in Safahat'ında anlattığı 
gibi gençleri yetiştirmek amacıyla ... 

Bu eser, Mehmed Akif Ersoy'un Çanakkale Şehidleri adlı şiirinin sanat albümü olarak hazırlanmış halidir. "Bedr'in Arslanları" gibi şanlı bir 
neslimiz Çanakkale'de yatıyor. Gelecek nesillerimizi bu milli bilinçle, sadece ilim değil aynı zamanda irfan sahibi gençler olarak yetiştirmek bizim 
en büyük vazifemizdir. 

İlim ve ahlakın aynı derecede önemli olduğunu vurgulayan İstiklal Marşı şairimiz Mehmed Akif, bu konuda gençlere şöyle seslenmektedir; 

"Çünkü milletin ikbali için evladım, 
Ma'rifet bir de fazilet ... İki kudret lazım. 
Ma'rifet, ilkin ahaliye saadet verecek, 
Bütün esbabı taşır; sonra fazilet gelerek. 
O birikmiş duran esbabı alır, memleketin 
Hayrı i' lasına tahsis ile sarf etmek için" 

Bu vesileyle, Üniversitemizin kuruluşunda her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ederiz . 

Prof. Dr. Mehmet BULUT 
Rektör 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Prof. Dr. Ramazan Evren 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
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Mehmed Akif Ersoy 

1873 - 1936 



Mehmed Akif Ersoy 20 Aralık 1873'te İstanbul'da, Fatih ilçesi Sarıgüzel Mahallesi'nde dünyaya geldi. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya geçmiş 
bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım; babası ise Kosova doğumlu, Fatih Camii medrese hocalarından Mehmed Tahir Efendi'dir. Babası ona 
ebced hesabıyla doğum tarihini ifade eden "Ragif" adını verdi. Fakat teleffuzu zor geldiğinden arkadaşları ve annesi ona "Akif" ismiyle seslendi 
ve zamanla bu isim beninısendi. 

İlk öğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. İki yıl sonra iptidai (ilkokul) bölümüne geçti ve babasından Arapça öğren
meye başladı. Orta öğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesi'nde başladı (1882). Aynı zamanda Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip etti. Rüştiyedeki 
eğitimi boyunca Tükçe, Arapça, Farsça ve Fransızca'da hep birinci oldu. 

Rüştiyeyi bitirdikten sonra 1885'te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadisi'ne kaydoldu. 1888'de okulun yüksek kısmına devam etmekte 
iken babasını kaybetti. Ertesi yıl büyük Fatih yangınında evlerinin yanması aileyi yoksulluğa düşürdü. Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı, aynı 
arsa üzerine küçük bir ev yaparak aileyi bu eve yerleştirdi. 

Mehmed Akif öncelikle meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak istediği için Mülkiye İdadisi'ni bıraktı. O yıllarda yeni açılan ve ilk sivil 
veteriner yüksek okulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne (Tarım ve Veterinerlik Okulu) kaydoldu. Okul yıllarında spora büyük ilgi gösterdi; başta 
güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldı; şiire olan ilgisi okulun son iki yılında arttı. Mektebin 
baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirdi. Daha sonra bu okulda Türkçe öğretmenliği yaptı. Resimli Gazete'de, Servet-i Fünun Dergi
si'nde şiirleri ve yazıları yayımlandı. 

II. Meşrutiyet' in büyük etkisinde kalan Akif, arkadaşı Eşref Edip ve Ebu'l-Üla Mardin'in çıkardığı ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayımlanan 
Sırat-ı Müstakim Dergisi'nin başyazarı oldu. Balkan Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunup 
Balıkesir'e giderek 6 Şubat 1920 günü Zağnos Paşa Camii'nde çok heyecanlı bir hutbe verdi. Halkın ilgisi karşısında daha birçok yerde hutbe 
verdi, konuşmalar yaptı ve İstanbul'a döndü. 

192l'de Ankara'da Taceddin Dergahı'na yerleşen Mehmed Akif, 500 lira ödül konularak açılan İstiklal Marşı yarışmasına başta katılmadı. Milli 
Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri Bey'in teşvikiyle ikna oldu. Onun orduya ithaf ettiği istiklal Marşı, 
17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten 
sonra 12 Mart 1921, Cumartesi günü saat 17.45'te Milli Marş olarak kabul edildi. Akif, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı. 

Kurtuluş Savaşı ve Zafer sonr ası uzun bir süre Mısır'da yaşayan milli şairimiz Mehmed Akif Ersoy, 17 Haziran ı 936'da tedavi için İstanbul'a 
döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da, Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda vefat etti ve Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. En önemli iki 
eseri; İstiklal Marşı ve �iirlerini yedi kitap halinde topladığı Safahat'tır. 
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GEÇMİŞTEN GELECEK ÇIKARMAK 
(Çanakkale Destanı) 

Mehmed Akif, güzellikte birbiriyle yarışan iki abide hediye etmiştir irfan ha
zinemize. Birincisi İstiklal Marşı, ikincisi "Çanakkale Şehidlerine" diye bildiğimiz 
şiiridir. Her ikisini de okumaktan bıkmıyoruz, hatta her defasında gönlümüzde 
yeni kıvılcımlar çıkarmalarına doyamıyoruz. 

Aslında "Çanakkale Şehidlerine" Asım'dan uzunca bir parçadır. Dolayısıyla 
içinde yer aldığı şaheser gibi çok kuvvetli bir mesaj ve fikri sırtına yüklenmiştir. 
Bu mesaj ve fikir bilinmeden, hele hele Asım kitabının bu parçadan önceki ve 
sonraki kısımları göz önüne alınmadan kavranması ne yazık ki mümkün değildir. 
Tek başına da okunabilir elbette, ama onu hakkıyla kavrayabilmek için Akif 'in 
dünyasına onun gözüyle bakmak gerekir. 

Akif'in gözü de bizi öylesine engin bir denizin ortasma bırakır ki bu denizin 
dalgaları günümüzün kıyılarına kadar uzanır. Mevlana Hazretleri öyle dememiş 
midir: 

Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başka, 
Köpüğü bırak da sen, denizin gözüyle bak. 

Köpüğün değil denizin gözüyle bakıldığında Akif'in dünyasında Çanakka
le, ''Asım'm nesli" idealinin Asr-ı Saadetöen bugüne uzanan kesintisiz zincirinde 
vazgeçilmez bir halkadır. Nitekim: 

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber 

nidasıyla bu lirizmin zirvesini teşkil eden parçasrna son noktayı koyarken as
lında bizi Asr-ı Saadet'in nurdan kapılarından içeriye bakmaya davet eder. Öte 
yandan: 

Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş, gerçek, 
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek 

beytiyle Çanakkale muharebeleri günlerinden, yani maziden bahsediyor gö
rünmesine rağmen, gelecek hakkmda konuştuğunu, Asım'ın neslinin istikbalde 

yapacaklarına odaklandığını kitabeleştirmektedir. 
Mehmed Akif, Asım'ın başlarında, hayat damarları tıkanmış, yaşama ümidi 

tükenmiş, çaresiz bir ümmetten söz eder. Daha doğarken "öleceksin:' diye diye 
hayattan bezdirilen bir neslin yolunu aydınlatmak için bir tek kibrit çakan bile yok
tur. Kopkoyu bir karanlık kaplamıştır ülkedekilerin ufkunu. Fakirlik, mahrumiyet, 
çaresizlik, işsizlik, hastalık, parasızlık, insansızlık, en kötüsü de umutsuzluk ve kö
tümserlik neredeyse teneffüs edilen havayı dahi bir sis gibi kaplamış, ağulaştırmış 
durumdadır. 

Velhasıl umut dağını, bir gelecek ürpertisi sarmıştır. Bu nasıl bir Müslüman
lıktır ki mü'minlere ümitsizlik (yeis) kesin bir dille yasaklanmışken bu derece 
derin bir bedbinlik kuyusuna salınmış, ümitsizlik neredeyse resmi din haline gel
miştir! 

Ya senin alem-i İslamın inanmış yese; 
Din-i resmisi odur, vazgeçemez kim ne dese! 
O zaman bu kötümserlik kuyusundan çıkışın YusufÇa formülü nasıl bulun

malıdır? 

Akif'in cevabı nettir: ''.4.sım'ın nesli!" 
Akif 'in "Hocam" diye hitap ettiği Köse İmam'ın oğlu Asım, seferberlikte aske

re alınır. Çanakkale cephesine gönderilir. 

Asım'ın Nesli Sahnede 
Asım ve arkadaşları birlikte bilimsel, tekııolojik, ekonomik, askeri ve mali 

gücü ellerinde bulunduran Batılı emperyalist devletlerin muazzam silah teknolo
jisine karşı ölümüne boğuşurlar. Kendilerini o derece adamışlardır istiklallerinin, 
devletlerinin, hayatlarının, dinlerinin, imanlarının, hilafet ve saltanatm savunma
sına .  

"Asım'ın nesli"nin büyüklüğü, bu korku nedir bilmeyen gençlerin akıllara za
rar Çanakkale mücadelesiyle yüzyıllar süren bir talihsizliği, bir yenilmişlik psiko
zunu, İsliim'ı boğmakta olan hüsranı dağıtmayı başarmış olmasından ileri gelir: 

Sen ki İslamı kuşatmış boğuyorken hüsran 
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. 
Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın; 
Sen ki, asara göınülsen taşacaksın ... 



İşte adı, r uhuyla beraber gökyüzünde gezen ve asırlara sığmayıp taşacak olan 
''.Asım'ın nesli'; Çanakkale zaferiyle nicedir içinde kıvrandığımız umutsuzluk ve 
çaresizlik çemberini kırıp parçalamış, bu milleti ölüme ve yokluğa, esarete ve ça
resizliğe mahkum ettik zanneden emperyalistlerin hesaplarını alt üst etmiş, yüz
lerini önlerine eğdirmiştir. Başardıkları iş o kadar anlamlı ve muazzam sonuçlara 
gebedir ki daha doğarken batacağı öğretilen ümmete, yeniden yaşama ümidi ve 
istikbale "en gür bir sacla" olarak İs!am'ı haykırma aşkı aşılamıştır. 

Ancak Osmanlı Devleti 1918öe yenilir ve Asım da arkadaşları gibi terhis edilip 
evine döner. Lakin ne Asım'ın bulmayı beklediği toplum vardır ne de artık Asım 
eski Asım'dır. Eskiden olsa umursamadığı, gülüp geçtiği dini vurdumduymazlıl<lar, 
günahlar, edepsizlikler savaş sırasuıda ruhu bir kılıç gibi bilenen gazi Asım'a ters gel
mektedir. Olumsuzluklara tahammül edemez, sarhoşları sokak ortasında döver. Ra
mazan günü vapurda sigarasını tüttürüp bir de yüzüne üfleyenlere haddini bildirir. 
Kumarhaneleri basar. Hatta darbe yaparak hükümeti ele geçirmeyi planlar. 

Akif bir gün yine kimbilir hangi sebeple düştüğü karakoldan gidip aldığı 
Asım'ı bir kenara çeker ve ona şunları söyler: 

-Bak Asım. Sen ve arkadaşların Çanakkale'de olmazları oldiırdunuz, çağlan alt 
üst ettiniz. Yaptıklarımz tarife ve tarihe sığmaz. Size şükran borcumuzu bu dünya
da kat'iyyen ödeyemeyiz. Ama sorunlarımız çok daha köklü ve eski, sebepleri de 
zannettiğinden çok daha derin. Bu millete refah, bilgi ve çalışma azmini kazan
dıracağız. Kanunlara saygılı olmayı öğreteceğiz. Yatağından taşmış olan ümmet 
nehrini tekrar yatağına döndüreceğiz ki eski gücüne kavuşsun. 

Milleti aydınlığa çıkarmak için mutlaka çalışmak ve halkı da çalıştırmak zo
rundayız. Çalışmak için içimizde bir ümit kıvılcımı çakmalı değil mi? Ümit, bir 
kandil gibi bir işaret fişeği gibi önümüzü aydınlatmalı. Tıpkı Çanakkale'de sizin 
çaktırdığınız o göz kamaştıran kıvılcıma ihtiyacımız var. 

Nice zamandır ilim pınarlarımız kurumuş, bizi asırlardır besleyen derin sular 
Batı topraklarına kaçmıştır. Yeni görevimiz, o faydalı sulan kaçtıkları noktada yaka
lamak, sonra getirip bu ülkenin kurumuş dere yataklarına akıtmaktır. Kafamz, adeta 
bir kanal gibi olmalı oğltun. İçinden bilim ve fennin gürül gürül aknğı bir kanal ... 

Bunun için Berline gidecek ve orada Çanakkale gazisi arkadaşlarınla alimle
rin önünde diz çökecek; gece gündüz demeden didinerek ilim tahsil edecek ve bu 
ülkenin geleceğini bilimle, fenle, teknikle, sanatla ayağa kaldıracaksınız. Millet siz
den bunu bekliyor. 

Şimdi bir an önce gidin ve alacağınızı iyice aldıktan sonra bir gün dahi kay
betmeden dönün. Memleketin ekmek, su, hava kadar size de ihtiyacı olduğunu 

aklınızdan çıkarmayın. 
Ve Akif, Asım'ını bu sözlerle Berlin'e gönderir. Döneceği mutlu günlerin haya

lini kurar. Geldiklerinde kim bilir nasıl bir Türkiye bekliyor olacaktır onları! 

Diriltici İksir 
Asım'ın neşredildiği yıl Türkiye'de radikal değişimler başlar. Hilafet kaldırılır, 

medreseler kapatılır ... Bu ortamda Akif 'in geleceğin kulağına fısıldadığı ''Asım 
çağrısı"nı duyan kulak, Asım'ın nesli projesini gören göz çıkmaz. Derken Mısır'a 
gitmek zorunda kalır. Şimdi Asım da Akif de gurbet ellerdedir. 

Peki Asım'a, Asım'lara ne olmuştur? Türkiye'ye dönmüşler midir? Yoksa Bedin 
ellerinde kaybolup gitmişler midir? Dönmüşlerse nerededirler? 

Akif, Mısır'dan dostu Eşref Edib'e yazdığı mektuplarda ''Asım'ın devamını, 
ikinci cildini yazmam lazım:' der ve ekler: "Yazarsam Asırn'ı Berlin'den getirecek 
ve Milli Mücadele'ye sokacağım, sonra onu Anadolu'da bir eğitim neferi olarak 
görevlendireceğim." 

Ne yazık ki Akif bu cildi yazamadı. Acaba gerçekten yazamadı mı? 
Biliriz ki şairler bir konuşur, pir konuşur. Anadolu'da hoş bir söz vardır "Lafın 

tamamı deliye söylenir". Akif de aslında Asım'da söyleyeceklerini söylemiş, içinde
ki bütün ümitleri, feryadlan bin parça edip şiirine gömmüş bırakmış ve Asınün 
Nesli projesiyle geleceğe dönüp haykırmıştı. 

Bize düşen, sunduğu formülleri ve en önemlisi, ÇanakkaJe'de yatan ve Akif 'in 
"Çanakkale Destanı" diyeceğimiz şaheserinde koruma altına alınan o diriltici iksiri 
hazmederek Asr-ı Saadet'ten beri ölmeyen Asırn'ı küllerinden diriltmektir. 

Velhasıl yeni Çanakkale destanlarını yazacak gönüllüleri beklemekteyiz inatla, 
umutla ve sabırla ... Zira bizden 100 yıl sonra yaşayacak olan nesilleri günümüz
de yazılmış bir Çanakkale destamndan mahrum etmeye hakkımız yok. Akif bize 
"doğrudan doğruya" Kur'an'dan ilhan11111 alıp "asrın idrakine" İslaın'ı söyletecek bu 
neslin karşısında geleceğin -tıpkı geçmişte Çanakkale'de eğdiği gibi- saygıyla boy
nunu eğeceğini müjdelemektedir: 

Asım'ın nesline münkaad olacak istikbal. 
Peki ona nasıl erişilecektir? Merhum A.kif 'in cevabı bugün dahi tazeliğini mu

hafaza etmektedir: 

Allaha dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, 
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. 

Mustafa ARMAGAN 
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efJ/,r, bojax hct/ll6i nedt/Jc.? 3, nu,, ki dWivfj<ida egi.? 
�ı-ka·t/o?<cU?!WJw)ı- yii/vleru";jo-?• di»c!ü begi, 
-Q:1o/ıeden yal btdaffia/c ffeç?nek içt/Jı, <Yftcb?<nıa?<a J;a
Q/"'{'aç donO/Jwrta,yla :JCl/lldı1ı-r,g. w/w,,,/v bt/J< �a, 

r 
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1 4  

�o yt/MJu/;ıoi a4 f/J<  yok nz,u, o mallalc-i a6tl, 
010 lcad(l/j< y,ö,:a:ki nW"uoul r/.Je lu:ı-lc/cfJ/le, :Jejf /, 
W�t'u nw/ımıedor.:ji-t/Jz, cfJl!(l/j<ca dıUJ<ttj'& kamJeJf/Jıa,· 
tq/)ö"lctii kCl/Jt//ıMıdalcı:; e4/JCw<ı, hCl/j!Clô v,.r,cetô f/Jta . 



g,#(aolce JWJ<tf/!-J1ıaoa, luila 6vxe a/etk o ye"ix .. . 
�c!6'lwjfet d6'Jv,;!en, lccblfıe, hcblc,;lcat� yii;c<Jt"ix 
�(/)ca melt{/)1dcbk,,; lcbh/J<tbe 'miivelclce! eo6a6 
r@yle nu�thig /!;,;_. 'i$'c/mc k@t 6M<,; bt.J< nudk Ü het/JCetb. 
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Wtedıwı :;,J,t,J,a/!cl/J' /ıcf/JtÇalvy,(}/J' a{alc{, / · 
'ffiıwC{°de?ı xelxe!e!ıwc /ca,/c/l/J,f/j'()/)' a 'nıakb; 
'ffi()/)1da ir/J1ıqelc!ıwcb· oerıwıc!ıwı, r/Ju/ı hıwc :Jr/t&llwı�· 
<f?fYluty:(J//l jflf4iİ/Ju{;n, üatiimde o- W10·ta/n no/(Y)Cwı. 



�JtM'b cdtf/luia cehe/IWU!/l?'b /J"b.t; b.r/n,/e-J<ce lay,ef/m, 
�t,/cv;ı, hrYJ< lajfet/l?U/Jb ;;aktif".· 8}/t"Pxkce aclcf/l?'b. 
r!Jknı 0ıdr/J&Jnede :JÔ�, ölii jutökil/J&J?ıede y,(!/)l,· 
r!J ne ?1-ıiithiğ. ttjudr/J<: cfTav/J<ır,/WJ< e?'bkXVk-b beqe?< ... 

���ri· 
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Q/'C/cı-, f!;J,x,, :Jii1ıc/e, bacak, ko/, çmte,jta/MJtak, el, cıyak, 
'ffio(fa?lvJ< :Jt-n�/cN'Cb, 1;ôclr;/e1te, .Jrt-ffJtctk ja;fnak. 

c!iJ:ıçbJ)o/J< x,v;cha btİ/FtMınt.iİ(f ele o JtMneJcl e//e;c, 
l.Jj;;lc/r/J'Wn ycl-Jj/w1tt- !tt{cvnlctJC, cvle ıırleJI Je/le1c. 
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�wn 'wt ?teo/,; . . . clıyo1cdtmı ya . . . ?l6'Ji/,-;mj ye1cçek: 
O�!e çı'jt1teı0neck' nf01utJtMttt, çı'j;hwlmeyecrk. 



efj:"ihecla yüvcki, bwc 6aiaJCM?a, claJbc, t<Pjlc(/)c . . .  

� ?<Ükı2. olnıadct-, ai(/)bJ!ack eJi!nw:v 6ag/WJc, 
o;;;M<lb�Ujt/ te?<te?JWA/ atJt(/)ıdc(/)t {//A,C(/)?/IJıtg J!cUbJ/O?< 
'f!Ewc Xilal ujfJ<tl/Jta !la f!/(,cuf. ne f!iineq/e?c 6aWj;o/J</ 

21 



22 

�Y 6u to/l/J<aA/({/)< r,:çvn tojwcaffa c!ü.;/JJUt:} aJk,eJ</ 
;lJo"kW?t- ecc!cu:! Wt(!/)<ek öjv.ıe o juik arfnı cleğ,e-J<. 
Q/l 'i b t�itk iin ki kcl/Jt-l/J7, ktl/J<tcncf///o ;c cffevlt,tc/ 'i . . . 
f?Eec4c 'wt- cv.J!({/)tlcl/Jl{, xwccı :J({/)ta tek 'j(ehbe/Jl icli. (1) 

l- Bu mısrada geçen 'Bedr'in arslanları' benzetmesinin bazı çevrecelerce tenkit edildiğini Mehmed Akif'e 
hatırlat an Ali Ulvi Kunıcu'nun defterine Akif, kendi el yazısıyla o mısraı bu şekilde değiştirerek yazmıştır. 



23 

cı%Jw o0 r 7elmepece/c malctJel't kt'm/o kaxJr N Y 

"�(im<'/(m /Jel Jeni la n!te rleJem, JujmaxJr 11. 

67-el'c ti. meırr- ellfjjhı erl11rr1ıa rla !/elmex (l ktlab . . .  

c!i,f;,m· a1ımk eberlrj/jello erleı' r)lfah. 
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'"ffiu, t-a4f/Jukt..r diyg;cek Q/'-Q.6e �,; dikenı 6awna; 
f!lıı2luMJU(/}ı valt�u dtbJf4Ct/JJ1' ela f!eçt/J0e?n Ut<jf/lıa,· 
�wca f!Ök kır,66�,; cr,/6c(/}Jı da ?<r.:cla nanu,y,/a, 
G/'C(/}1�,c(/}z, laAdt/Jıe çehJe?Jı- bidihı eC/l<ct.?1uyk,· cfl'ii/l<bec!ô/l<f/11, f!,;6,; ta /eC/J<e kadcf/I< 6e;i;/et;em; 

/]fil/J ıaft:;,:vt'i'I& /eC/I' ıle Ô/vv,<,er.ni !e6/)rt;;,, etoe?H; 

cflirl!e?ıe?ı- ma�<ibr,� ak4anı-lcvJCt :Ja 1ucm1, ya?<a/Jta ... 
8!/vne tJr/J, �e;}/' ycrjra6ddr/Jn diyg;ne?n- hÔ(vµcf/lıa. 



\ / + 
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�z. k� a(}/}Z. eht-i aaltbr/;z, kf/J<Cl/J<a/c acl/Ulett/Ju,� 
cfJ9Cl/)(icwz. (J/)Z. aevflili aulttl/)z.[,_, 6kialı-addtn t:, 
df-C.4ç �<0km fl,;6,; ıolaline etwn, ha}//JCCl/)z. . . .  

�z. le,; aZ/a,nz. 't, kt{,(jatmıg._, bo-jt�(}/}<ken hti:HCCl/Jz._, 



'@ �?W< Çe??/be?<i jPJfJ,öivnde kl/Jlf/7.-ju:ucça!cu:il/J7.-/. 
cff'em/ ki ?<tbktt/JU!a be?<a,Ô-e?< f!<Y,<,e?< eon!f/Jrt;ı, adl/J7.-/. 
� ı, kı,� a 1cl/J<a 7,M?ubide?ı, ta1acakl/Jı, . . .  Q/�h,at/ 
cfl7a?ıa 7,e,/n'b&°N 6u. u/fı-kla/J</ ae?7.-[,. cf/lnıO/"/(; bu cihat-... 
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�.J?.1e/vtcl o-y;lu 1efvtcl, t/.Jt&me bene/en "ma/cbe'JC� 
df�?C� a-y;ttgüd'bU açnz,tg. dtVJ'tl/)f()//' 'PJ> rYfl?/J/J n)e/J, . 

• 
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Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? 
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, 
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya
Kaç donanmayla sarılmış uf acık bir karaya. 
Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! 
Nerde - gösterdiği vahşetle "bu: bir Avrupalı" 
Dedirir - yırtıcı his yoksulu, sırtlan kümesi, 
Varsa gelmiş , açılıp mahbesi, yahut kafesi! 

Eski Dünya, yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer, 
Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. 
Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, 
Ostralya'yla beraber bakıyorsun: Kanada! 
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk; 

Hani, ta'una da züldür bu rezil istila! 
Ah o yirminci asır yok mu, o mahluk-i asfl, 
Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyle, sefil, 
Kustu mehmedciğin aylarca durup karşısına; 
Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. 
Maske yırtılmasa hala bi�e afetti o yüz ... 
Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz 
Sonra mel'undaki tahribç müvekkel esbab 
Öyle müthiş ki: Eder her biri bir mülkü harab. 

Öteden saikalar parçalıyor afakı; 
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'makı; 
Bomba şimşekleri beynirıden inip her siperin; 

Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. 

Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela... Yerin altında cehennem }{ibi binlerce !ağam, 

Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam. 
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; 
O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaz-ı beşer. .. 
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, 
Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak. 
Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, 
Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. 

Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, 
Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. 
Top tüfekden daha sık gülle yağan mermiler ... 
Kahraman orduyu seyret ki, bu tehdide güler! 
Ne çelik tabyalar iste1; ne siner hasmından; 
Alınır kal'a mı, göğsündeki, kat kat iman? 
Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına ram? 
Çünkü te'sis-i İlahi o metin istihkam. 



----===�- -- ------

Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler, 

Beşerin azmini tevkif edemez sun'-i beşer; 

Bu göğüslerse Hüda'nın ebedi serhaddi; 

"O benim sun'-i bedi'im, onu çiğnetme!" dedi. 

Asım'ın nesli ... diyordum ya ... nesilmiş gerçek: 

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. 

Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar. . . 

O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar. 

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 

Bir hilal uğruna, ya Rab ne güneşler batıyor! 

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! 
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i ... 
Bedr'in arslanları zira sana tek rehber idi. (1) 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın 

"Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın. 

Here ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap . .. 

Seni ancak ebediyyetler eder istiab. 

"Bu, taşındır!" diyerek Kabeyi diksem başına; 

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 

Sonra gök kubbeyi cılsam da rida namıyla, 

Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla; 

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, 

Yedi kandilli Süreyyayı uzatsam oradan; 

Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına, 

Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, 

Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem; 

Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem; 

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana ... 

Y ine bir şey yapabildim diyemem hatırana. 

1- Bu mısrada geçen 'Bedr'in arslanları ' benzetmesinin bazı çevrecelerce tenkit edildiğini Mehmed Akif 'e hatırlatan Ali U l vi Kurucu'nun 
defterine Akif, kendi el yaz ı s ı yla o mısraı bu şekilde değiştirerek yazmıştır. 

Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini, 

Şarkın en sevgili sultanı, Salahaddin'i, 

Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran ... 

Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 

O demir çenberi ğöğsünde kırıp parçaladın; 

Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın; 

Sen ki, asara gömülsen taşacaksın ... Heyhat! 

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat... 

Ey şehid oğlu şehfd, isteme benden makber, 

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. 
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