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Tarihimizde, izler bırakmış Mehmet Akif Ersoy, müstesna bir şahsiyet olarak günümüzde de kitleleri etkilemeye 
devam ediyor. Çünkü o, sadece İstiklal Marşı’nı ülkesine kazandıran bir şair değil, milletinin derdiyle dertlenmiş 
yüreği, irfan süzgecinden geçirdiği fi kir ve görüşleriyle, mensup olduğu dinin hakiki mesajını ve ecdadının yüksek 
ruhunu zamanına pusula yapmış bir rehberdir. Güngörmüş bir halkın varlık - yokluk testinden geçtiği günlerde, 
özündeki değerlerin şuurunu yeniden kuşanarak ayağa kalkması için, mahir olduğu birçok alanda, hayatının sonuna 
kadar muazzam bir mücadele sergilemiş kahraman bir neferdir.

Hafız, eğitimci, sporcu, gazeteci, veteriner, hatip ve milletvekili olan Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde usta 
Mehmet Akif, bütün donanım, çalışkanlık ve özgürlüğün ise “Adamlığın yolu nerdense, bul da girmeye bak. Adam “Adamlığın yolu nerdense, bul da girmeye bak. Adam 
mısın: Ebediyen cihânda hürsün, gez.”mısın: Ebediyen cihânda hürsün, gez.” gibi bir formülle gerçek değerlerini bulacağını, yukarıdaki gibi daha birçok şiirle 
ve bizzat kendi hayatıyla bizlere anlatıyor.

Ki dinlemezseniz elbet de mahvolur millet:Ki dinlemezseniz elbet de mahvolur millet:
Sizin felâketiniz: Târumâr olan ‘vahdet’.Sizin felâketiniz: Târumâr olan ‘vahdet’.
Eğer yürekleriniz aynı hisle çarparsa;Eğer yürekleriniz aynı hisle çarparsa;
Eğer o his gibi tek, bir de gâyeniz varsa;Eğer o his gibi tek, bir de gâyeniz varsa;
Düşer düşer yine kalkarsınız, emîn olunuz…Düşer düşer yine kalkarsınız, emîn olunuz…
Demek ki birliği te’mîn edince kurtuluruz.Demek ki birliği te’mîn edince kurtuluruz.

Hayatını ve sanatını milletin hizmetine sunan Akif ’in yine yukarıdaki dizelerle, savaş ve yoksullukla bitap düşmüş, 
yıpranmış topluma ve tek tek her ferdine sunduğu reçete, hâlâ geçerliliğini koruyor. Tevhid, vahdet, birlik, beraberlik, 
ayrı gayrı düşmeme hali, umut ve azim günümüzde de, ülkemizin, genelde ümmetin tek ilacı değil midir?

‘Milli Şair’imizin fi kri ve sanatsal mirasının değerini bilen bir belediye olarak devraldığımız bu hazineyi, çizgiyle 
yeniden aktifl eştirmeyi bizim hem büyük şaire hem günümüz insanına, özellikle gençliğe karşı, özel bir sorumluluk 
olarak telâkki ediyoruz. Şairin farklı tonlardaki şiirlerini, Hasan Aycın, Dağıstan Çetinkaya gibi günümüzün 
usta karikatüristlerinin çizgileriyle buluşturduğumuz elinizdeki kitabı, sergimizi ve bunun bahşettiği zevki, sizlerle 
paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz.
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Büyük mütefekkir, yüksek ahlak örneği ve milli şairimiz Mehmed Akif Ersoy merhumun bu güne bakan iki satırını 
birlikte hatırlayalım:

“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı,
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı.”

Merhum Akif ’ kuşku yok ki, bu satırları sadece ahiret için söylememiştir. 
Öyle olsaydı;

Eğer maksudu ancak ahiret olsaydı Yezdan’ın
Ne hikmet vardı ibdaında hiç yoktan bu dünyanın?

Akif, tarım dönemi anlayışı ile, sanayi toplumunun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini, dolayısıyla dinin bu güne 
bakan idrakine söyletmemiz gerektiğini söyler;

Yedi yüz yıllık eserlerle bu dinin hala
İhtiyacatını kabil mi telafi ? Asla!

Merhum Akif ’in bu önemli beytinde yer alan “Asrın idrakine İslam’ı söyletmek” tesbitini iyi okumak 
mecburiyetindeyiz.

*
İşte bu “Asrın idrakine İslam’ı söyletmenin en kestirme yollarından biri de “sanat”tır.
Sanatın keskin ve yalın söylemlerinden biri de “çizgi”dir. 
Karikatür evrensel bir çizgidir. Tartışmasız yazılı metinlerden çok daha net mesaj verir. 
Çizgi ile bu asrın insanının idrakini yakalamamız pekala mümkün.

MİLLİ ŞAİRİN SATIRLARINDAN EVRENSEL ÇİZGİYEMİLLİ ŞAİRİN SATIRLARINDAN EVRENSEL ÇİZGİYE
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Sanatın doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi olmadığı gibi, etnik kültürle kapsamlı bir sanat yapabilirsiniz. Bu evrensel dili 
kullanmak vazifemiz hatta borcumuz.

Kuşku yok ki, evrensel bir dil olan çizgiyi silah gibi kullanan sözde medeniyetin temsilcileri, ne yazık ki, dünyayı provoke 
etmeyi başardılar. 

“Düşmanın silahı ile silahlanınız” hadis-i şerifi  biz ümmete bu silahı nasıl kullanmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Pek 
tabii ki, saldırmak için değil savunmak amaçlı kullanarak kendi değerlerimizle var olduğumuzun altını çizerek… 

İşte bu vesile ile Esenler Kültür Sanat Evi yeni çizerlerini yetiştirerek geleceğe dair şimdiden alt yapı oluşturmayı 
amaçlamaktadır.

*
Cumhuriyet dönemi ve yeni dönem karikatüristlerin bu ülkeye verdiği zararı bir kenara bırakırsak, 80 ve 90 yıllarda 

muhafazakar alanda kendini yetiştiren bir çizer kitlesi oluştu.
İşte gerek bu çizer topluluğundan gerekse amatör çizerlerden oluşan toplamda 19 kalem erbabı ile birlikte Akif ’in 

şiirlerinden derlenen bir karikatür sergisi ile bu sahada bir “ilk”i gerçekleştirerek kamuoyunun dikkatini çekmek istedik.
*
İstiklal Marşı satırlarından tutun, Çanakkale’ye… Bülbül şiirinden tutun, Mahalle kahvesine… Nazım Parçalarından ve 

dahi Cenk şarkısı, Kur’an’a hitab ve nihayet Mezar’a kadar bir çok şiiri usta çizerlerin yorumuyla tuvale yansıttık.

Merhum ve milli şairimiz Akif ’in şiirlerinden derlenen bu karikatürler, haftalardır süren ve yoğun geçen zaman 
diliminden süzülmüş çalışmaların birer ürünüdür.

İstedik ki, hem amatör hem de profesyonel çizerlerden oluşan ve Akif ’in şiirlerinden derlenen satırları karikatürist gözüyle 
yorumlasınlar ve farklı bakış açılarını yansıtıp tuvale döksünler.

* 
Bu çalışmalardan da gördük ki, Milli Şair Akif ’in şiirleri evrensel bir dil olan karikatürle birebir örtüşüyor. Verdiği 

mesajlar sadece bu coğrafyanın insanına değil, tüm İslam coğrafyasına hitap eden bir söyleme sahiptir.
İstedik ki, “satır”dan “sadır”a bir yol uzansın. Yani satırlarda gizlenen bir dünyaya ulaşmak için gönüllere bir yol açmak ve 

merhum Akif ’in ne anlatmak istediği ve derdi olan vatan, millet ve İslam aşkını bugünkü kuşaklara anlatmak.
*
Gayret bizden, Tevfi k Allah’tan!

Demirhan KADIOĞLUDemirhan KADIOĞLU
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Şanlı bir târîhsin: Mâzî-yi millet sendedir. 
Varsa ibret sendedir, hikmet de elbet sendedir; 
Devr-i İstîlâ durur yâdında, devlet sendedir, 
Çünkü hürriyet, hamâset sende, gayret sendedir, 
Zindegî zillettir artık, bence izzet sendedir!

Tarihin şanlı sayfalarına bakmayı çoktan unuttuk. O yüzden dünya 
gurbetinde şaşkınlığı yaşıyoruz! Kitabın sayfalarını çevir ve çevrene 
bak. Gördüklerinin neredeyse tamamı sana emanet edilmiş. Hikmet, 
devlet, gayret, ibret ve millet sensin. Tıpkı dün olduğu gibi bugün ve 
yarın da sende olacaktır. Silkinip at ölü toprağını üzerinden aradığın 
her şey içindedir.

Hasan Aycın
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Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini, 
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn’i, 
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran... 
Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın; 
Sen ki, rûhunla berâber gezer ecrâmı adın; 
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât, 
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Çanakkale’de verilen kutlu savaşın aslan neferleri son Haçlı Ordusu’nu 
yenerek Sultan Selahaddin ve Kılıç Arslan’ı nasıl kendine hayran bıraktı 
ise… “Çanakkale düşerse Dersaadet düşer” diyerek bütün benliğiyle 
İslam fedaisi kesilenlere bir bak ve kendini tanı. Sen de böyle bir ruhla 
donanırsan tarihin sana yüklediği sorumluluklara karşı tıpkı ataların 
gibi dirençli olacaksın.

Hasan Aycın
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Gün nasıl akşamlı ise, insan da ölümlüdür. Geride yapıp ettiklerimiz 
kalacaktır. O yüzden iyi işler yapmalı insan, faydalı bir hayat yaşamalı. 
Yoksa yeryüzünde milyarlarca sahipsiz mezardan biri olur yattığımız 
yer. Kabrinin yanından geçen birinin bir ‘fatiha’ ile ruhuna huzur 
üfl emesini kim istemez! Dünyadan sessizce geçip gitmek evet ama 
aslolan rahmetle anılmaktır. 

Hasan Aycın

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, 
Günler şu heyûlâyı da er, geç silecektir. 
Rahmetle anılmak, ebediyyet budur amma. 
Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?
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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O, benim milletimin yıldızıdır parlayacak,
O, benimdir; o benim milletimindir ancak!

Demirhan Kadıoglu-
Biz bu toprakları kanla ve canla üstün mücadeleler sonunda elde ettik. 
Her bir karış toprağında atalarımızın alın teri, ayak izi ve kan lekesi 
var. Bir gün göz dikmek isteyen olursa şunu iyi bilmeli: Tek bir hanenin 
ateşi sönünceye kadar -ki bu asla mümkün olmayacaktır- bu devlet 
ilelebet yaşayacaktır. Milletin sembolü al bayrak yere düşmeyecektir!
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Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın; 
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Demirhan Kadıoglu-
Bu millet en zor zamanlarında bile düşman çizmeleri altına gönüllü 
atılmadı, kendini satmadı. Canı pahasına da olsa namusunu, onurunu 
ve gururunu korudu. Tıpkı kuyuya atılan Yusuf gibi… Tamah etmedi 
dünyanın geçici güzelliğine. İslam’a karşı yükselen bütün düşmanlıklara 
karşı bir kartal gibi pençesini açan bir milletin evladı olarak ne kadar 
gurur duysan azdır. 
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Dagıstan Çetinkaya-

 Yurdunu Allâh’a bırak, çık yola: 
“Cenge!” deyip çık ki vatan kurtula. 
Böyle müyesser mi gazâ her kula? 
Haydi, levend asker, uğurlar ola!

Tokat’tan Yemen’e doğru yola çıkan 14’lüleri hatırlıyorsun değil mi? 
Yurdunu, ailesini, sevdiğini Allah’a emanet edip cenk için yola düşen 
bu yiğitleri Batı’nın sömürgeci lejyonerlerinden (paralı askerler) ayıran 
işte bu iman ve aidiyet duygusu idi. Bir an bile olsun geri dönmeyi 
aklından geçirmeyen Mehmetçikler’e ne kadar dua etsek azdır.
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Dagıstan Çetinkaya-

Ettin bizi feyz-i Hak’tan âgâh,
Ey nûr-i mübîn tebârek-allâh!
Mahlûk değil kelâm-ı Hak’sın,
Âlî-i sunûf-i mâ-halâksın.

Mübarek Kitabımız bize bereketin, huzurun, insan olmanın erdemini 
anlatır. Yolumuzu aydınlatır. Bize kurtuluşun yolunu gösterir. Hayat 
dediğimiz bilinmezin şifrelerini verir. Dolayısıyla Kur’an, Yüce Yaradan 
tarafından kıyamet gününe kadar korunup kollanacaktır. Bize düşen 
onun ışığında hayatımızı tanzim etmek ve Allah’ın rızasına uygun 
yaşayabilmek… 
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Neden mefâhir-i eslafa kahr edip, yalnız,
Mülevvesâtına mâzimizin sarılmadayız?
Kış uykusunda mı geçmişti ömrü ecdâdın?
Hayır, o nesl-i necîbin, o şanlı evlâdın.
Damarlarında şehâmet yüzerdi kan yerine;
Yüreklerinde ölüm şevki vardı can yerine.
Fakat biz onlara âid ne varsa elde, yazık,
Birer birer yıkarak kahvehâneler yaptık!

Ahmet Altay
Atalarımızın övünülecek tarafl arını unuttuk. Onlardan kalan her 
şeyi yıktık ve sonunda mahalle kahvelerine sığındık. Kahvehane! 
Kıraathanenin yerini aldığından beri, ‘oyunda-oynaştayız!’. Böyle 
davranarak onlara lâyık olabilmek mümkün mü? Eskinin güzelliklerine 
yüzümüzü döndük. Şimdi ‘eski’ dediğimiz ihtişamın üzerinde yükselen 
bir medeniyetle avunuyoruz. 
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Bütün heyâkil-i san’at yetiştiren şarkın,
Zemin-i feyzi nasıl şûre-zâra döndü bakın!

Ahmet Altay

Biz ölürken bile yüzümüzü Doğu’ya döneriz. Çünkü medeniyetin 
kaynağı Doğu’dur. Semerkant’tan, Kaşgar’dan, Buhara’dan, Taşkent’ten 
dünya medeniyetine kalan eserlere bakın. Bütün büyük ve görkemli 
abideler ve bu ihtişamı inşa eden akıl, vicdan ve estetik Doğu’nun 
hazinesidir. Ya şimdi? Bir Mimar Sinan minaresini bile yapmaktan 
aciz zamanlardan geçmiyor muyuz?
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Yâ Rab, bu yüreklerdeki ses dinmeyecek mi? 
Senden daha bir emr-i sükûn inmeyecek mi?  

Turgut Yılmaz
İyilik ve kötülük bir sarkaç gibi insanın tepesinde sallanıp durur. Çıkış yolu 
bulmak için Allah’a yakarırız durmadan. Bir işaret bekleriz. Kalbimizin 
sesine göre hareket etmek isteriz. Biliriz ki kalbimiz vicdanımızdır. 
Ondan üfl enen İlahi Sır bize yolumuzu gösterir. Allah dilerse içimizdeki 
fırtınaları dindirir ve bize huzur vadilerini armağan eder.
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Turgut Yılmaz

Âkil nereden gördü bu ciddî harekâtı? 
Câhil neden öğrenmedi âdâb-ı hayâtı?

Akıl sahipleri genelde mantıklı işler yapmaya çalışır. Hayatlarının bir 
anlamı vardır ve neredeyse yapıp ettikleri bir şeye tekabül eder. Fakat 
cahillerden ¬korkmak gerek. Onlar edeple yaşamayı bilmezler. Öğrenmek 
de istemezler. Oysa edepli olmak insanın en önemli vasıfl arındandır. 
Akıllı ile cahil arasındaki en büyük fark işte budur; edeb…
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Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası: 
Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası!

Necmettin Çanak
Helalinden maişet peşinde koşan insan için utanılacak bir durum yoktur. 
Oturduğu yerde nimet ayağına gelsin diye bekleyenler için zordur hayat. 
Çalışıp çabalamadan başkalarına el açmak hem ayıp hem günahtır. 
Kimse böyle bir insana muhabbet ile bakmaz, hatta ayıplar bile. Gücü 
yerinde olduğu halde tembellik yapan insan her bakımdan kayıptadır.
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Necmettin Çanak

Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen, 
“Muhakkar bir vücûdum!” dersin ey insan, fakat bilsen... 
Senin mâhiyyetin hattâ meleklerden de ulvîdir: 
Avâlim sende pinhândır, cihanlar sende matvîdir :

İnsan kendi varlığının farkında olmalıdır. Kendini hakir gören, Yaratan’ın 
kendisini kendi iradesinden yeryüzüne indirdiğinin de farkına varmaz. 
Hatta meleklerden bile daha üstün yaratıldığının farkında değildir. 
İnsanın kendini bilmesi için bir tanıma mücadelesine ve merakına 
girmesi gerekir. Ancak o zaman...
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“Allâh’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan...
Ma’nâ-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan! 
Ecdâdını, zannetme, asırlarca uyurdu; 
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 
Üç kıt’ada, yer yer, kanayan izleri şâhid:
Dinlenmedi bir gün o büyük nesl-i mücâhid.
Âlemde “tevekkül” demek olsaydı “atâlet”,
Mîrâs-ı diyânetle yaşar mıydı bu millet? 
Çoktan kürenin meş’al-i tevhîdi sönerdi; 
Kur’an duramaz, nezd-i İlâhî’ye dönerdi.

Ahmet Ercan

“Nasıl olsa her işi Allah bilir, her müşkülü Allah çözer” diye yan gelip 
yatanların vay haline! Çalışmaz, gayret etmez isen Allah sana yardım 
eder mi? Bugün üzerinde oturduğun mirası bırakan ataların eğer 
tembel olsa idi, miskinliği tevekkül olarak bilse idi… Ortada ne bir tarih 
kalırdı, ne din, ne eser! Üç kıtaya dağılan atların nal sesleri gelmeli hala 
kulaklarımıza…
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Ey yolcu, uyan! Yoksa çıkarsın ki sabaha:
Bir kupkuru çöl var; Ne ışık var ne de vaha!

Ahmet Ercan
Hayat dediğimiz, geçmişten geleceğe uzanan bir yol. Biz bu yol üzerindeki 
katarların herhangi birindeyiz. Yol düzgün, tren hızlı diye kendimizi 
miskinliğin kucağına bırakırsak tren durduğunda karşılaşacağımız tek 
şey susuz bir çöl ve sonsuz bir keder olacaktır. O yüzden daima uyanık 
olacağız ve her durakta bizi neler bekliyor bilerek yol olacağız.
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Şedd-i rahl et, durmayıp git, yolda kalmaktan sakın! 
Merd-i sâhib-azm için neymiş uzak, neymiş yakın? 
Hangi müşkildir ki, himmet olsun, âsân olmasın? 
Hangi dehşettir ki insandan hirâsân olmasın?

Halime Nur Sevim
Azim, irade ve kararlılık… İnsana gerekli olan üç hazine. Bütün sermayeleri 
bir kenara bırakıp azimle yola çıkan, cesaretle yol alan ve hedefi ne 
kararlılıkla yürüyen için korku nedir ki! Hak’tan gelenle insandan sadır 
olan birbirinden farklıdır. O yüzden insandan gelen zorluk karşısında 
korkmadan hedefe yürümeli. O’ndan gelene ise boynumuz kıldan ince
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İbret al erbâb-ı ikdâmın bakıp âsârına: 
Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken ısrârına. 

Halime Nur Sevim

Büyük eserler bize büyük mücadelelerin nasıl kazanıldığıyla ilgili 
ipuçlarını verir. O yüzden bu eserlere bakarken veya onları okurken 
herhangi bir metne bakar veya okur gibi yapmamalıyız. Ciddi, kararlı ve 
azimli insanlar zorun en büyük rakibidir. Onlara hangi dağ dayanabilir, 
hangi engel onları yollarından alıkoyabilir. Aslolan işte bu yüksek ruh 
ile donanmaktır. 
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Ya bu âlemde vefâ yok zaten.
Ya vefâsız bütün ebnâ-yı zaman;
Kimse ok atmayı öğrettimse
Sonra bir gün beni de aldı nişan!

Ahmet Çakıl

Vefasızlık, kadir bilmezlik, hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlük her yanı, 
herkesi sardı. Şimdi kadîm olan değerlere düşmanlık zamanı. İyilik 
edene kötülük yapmak gelenek halini aldı. Çünkü iyiler için kuruluyor 
dünyanın her yerinde darağaçları. Dost sandıklarımız bizi onlara 
öğrettiğimiz usullerle alt ediyor. Ey insan, vefayı unutma! Bir gün sen 
de muhtaç olabilirsin…



Mehmet Âkif ’in Çizgisi 41



Mehmet Âkif ’in Çizgisi42

Şark’tan başlayarak Mağrib-i Aksâ’ya kadar 
Dayanan bir koca dünyâdaki üç yüz milyon 
Sîneden yükselecek İsm-i Hudâ hürmetine, 
Iydin, ey ümmet-i merhûme, mübârek olsun. 
Bugün âfâkı fürûzan edecek nûr-i mübîn 
Parlasın haşre kadar, sönmesin! Âmîn âmîn!

Ahmet Çakıl
En doğudan başlayarak… Dünyayı aydınlatan iman nurunun önce 
gönüllerimizi, ardından bütün âlemi aydınlatmasını bekliyoruz. Bunun 
için bütün içtenliğimizle dua ediyoruz. Çünkü kıyamete kadar devam 
edecek bu dua halinin insanlığın kurtuluşuna vesile olacağına inanıyoruz. 
Biliyoruz ki ‘amin’ nidaları ile ruhlar birbirini tanıyacak, bulacak…
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- Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklerdin;
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?
O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun;
Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun

Niye feryad ediyorsun ey bülbül! En güzel tahtlara sen kuruldun, nedir 
bu şımarıklığın? Dünyanın bütün toprakları işgal edilse bile kimse senin 
yuvana dokunamaz. Coğrafyamızdaki kan, gözyaşı, kıyım, istila ve işgal 
projelerine bak. Sen asıl onların derdine yan, sen sadece onlar için dua et. 
Dünyanın çatısından akan kanın durması için Allah’a niyazda bulun…

Abdulbaki Kömür
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İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!
Yoksa, bir maksat aranmaz mı bu âyetlerde
Lâfzı muhkem yalınız, anlaşılan Kur’ân’ın:
Çünkü kaydında değil hiç birimiz ma’nânın:
Ya açar Nazm-ı Celîl’in, bakarız yaprağına;
Yâhud üfl er geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’ân, bunu hakkıyle bilin.
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!

Yüce Kitabımız, dantelli keseler içinde duvarda asılmak için mi 
gönderilmiştir? Asla! Bizi karanlıktan aydınlığa çıkaracak ziya ondadır. 
Mezarlıklarda okuruz sadece onu. Ya da başımız dara düştüğünde. Oysa 
bir Müslüman’ın ruhudur Kur’an… Varlık sebebidir. Hayatını nasıl 
tanzim edeceğini gösterir. O’nu hakkıyla okuyup anlamamız lazım… 

Abdulbaki Kömür



Mehmet Âkif ’in Çizgisi 47



Mehmet Âkif ’in Çizgisi48

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurduksa yürekler onu top sindiremez

Coğrafyana bak! Ölenin de öldürenin de ‘Allahü ekber’ nidasıyla yeri 
göğü inlettiği zamanlardan geçiyoruz. Ahmet’i Mehmet’e kırdırmak 
için kullandıkları ‘fi tne’ silahının ne kadar başarılı olduğunu görmüyor 
musun? Önce içeriden parçalıyorlar; sonra en modern silahlarla yok 
ediyorlar. Şimdi hep birlikte: Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak…

Abdulbaki Kömür
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Nasihâtim sana: Herzeyle iştigâli bırak;
Adamlığın yolu nerdense, bul da girmeye bak.
Adam mısın: ebediyen cihânda hürsün, gez;
Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez.
Adam değil misin, oğlum: Gönüllüsün semere;
Küfür savurma boyun kestiğin semercilere.

Eğer tam bağımsız bir milletin, özgür bir ferdi isen bütün dünya 
senindir. Kimse sana yan gözle bakamaz. Özgürlüğünün kıymetini bil. 
Eğer ruhunu satın alırlarsa tıpkı boynuna yular takılıp sürüklenenler 
gibi ‘sahiplerinin’ peşi sıra gidersin. Eğer köle olursan sırtın semerden 
kurtulamaz. Akıllı ol, çünkü akıllı olmayanlar her zaman tutsaktır. 

Abdulbaki Kömür
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Şanlı bir târîhsin: Mâzî-yi millet sendedir. 
Varsa ibret sendedir, hikmet de elbet sendedir; 
Devr-i İstîlâ durur yâdında, devlet sendedir, 
Çünkü hürriyet, hamâset sende, gayret sendedir, 
Zindegî zillettir artık, bence izzet sendedir!

Kemal Güler

Ölüm olunca herşey biter geriye hayatın akisleri kalır. İyilikleri ve 
kötülükleri hatırlanır insanın. Kahramanlıkları ve hayata karşı direnci. 
O yüzden mezarlıklar büyük bir roman gibidir. Her mezar taşının 
arkasında bir tarih yatar. Kendine, değerlerine ve toplumuna ihanet 
edenler için yaşamak bir alçaklıktır, o yüzden mezarda yatanlar daha 
şerefl idir.
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Ey mezâristan, nihan ka’rında yüz binlerce mâh, 
Fışkıran hâk-i remîminden bütün nûr-i nigâh! 
Nâzeninler yâl ü bâlinden nişandır her kiyâh... 
Serviler Mevlâ’ya yükselmiş birer berceste âh, 
Hufreler Mevlâ’dan inmiş en emin bir hâb-gâh.

Kemal Güler
Mezarlıkları korku tünelinden geçer gibi geçenler, durun ve iyi bakın: Nice 
yüce gönüllüler o çürümüş topraklara karışmıştır. Nice ‘ölmez’ denilen 
güzelleri saklar servi gölgeleri. Ama ölüm hayatın en büyük gerçeğidir. 
Mezar dediğimiz o çukurlar, hak edenler için yeryüzüne indirilmiş en 
güvenli yataktır belki de. Hiç bunu düşündünüz mü?..
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Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri;
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet: semeri.

Ibrahim Sarı
.

Dünyada kalıcı olduğunu söyleyen yanılgıdadır. Yeryüzüne geldiğinde 
hayatla buluşan insan öldüğünde karanlık bir tünele girer yahut 
dünyadaki hayatının devamını yaşar kıyamete dek. Kalıcı olan ise 
insanın yeryüzüne bıraktığı eserdir. Kıyamete kadar amel defteri bu 
eserden kazanılacak hayır ve dua ile dolacaktır. Ancak eserler yaşar, 
insanın teni değil…
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Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım:
Elemim bir yüreğin karı değil, paylaşalım:
Ne yapıp ye’simi kahreyleyeyim , bilmem ki?
Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki!
Ah! Karşımda vatan namına bir kabristan
Yatıyor şimdi… Nasıl yerlere geçmez insan?

Ibrahim Sarı
.Savaş halidir. Herşeyi ve herkesi Allah’a emanet edip yola düşmek 

gerek. Ümitsizliğe kapılmadan cihad emrine sürmek adımları… Ve sonra 
yiğitlerin düştüğü topraklara bakıp ‘ah’ etmek… İnsan bütün gücüyle 
vatanını savunmalı. Her bir taraf kabristana dönse de vazgeçmemeli. 
Belki hayat normale dönünce utanç içinde bir vakarla el açıp dua etmeli…



Mehmet Âkif ’in Çizgisi 59



Mehmet Âkif ’in Çizgisi60

Îmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür... 
Îmansız olan paslı yürek sînede yüktür!

Ismail Özen
.İnsanın özünü oluşturan, insanı tamamlayan en büyük güç imanıdır. O 

büyük bir hazinenin en kutsal parçasıdır. İnsan imanı ölçüsünde Allah’ı 
bulur, O’na yaklaşır, O’nu anlar. İmansız kalpler için hayat çok zordur. 
Dünya şaşkını olarak ömrünü tüketir. İmanı olmayan kalp paslanmıştır. 
Böyle bir kalbi kim taşımak ister, kim tahammül edebilir ki ona…
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Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? 
Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.  

Ismail Özen
.

Ne yaparsak yapalım, eğer helalinden rızık peşinde isek yaptığımız işten 
utanmayalım. Ötekinin ne söylediği ile değil, kalbimizin işaret ettiğiyle 
yürümeliyiz. Çalışacağız, üreteceğiz, var olacağız. Allah bize sağlıklı 
bir beden, dingin bir ruh ve sonsuz bir akıl bahşetmişse çalışmak 
zorundayız. Eğer böyle yapmazsak dilenci durumuna düşmez, ayıp 
etmiş olmaz mıyız? 
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Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!

15 Temmuz’da bu millet bir korku tüneline sokulmak istendi. Geceyi 
sabaha bağlayan saatlerde darbeci alçakların yüzüne öyle bir tükürdü ki 
sanki Çanakkale, sanki İstiklal Harbi şehit ve gazileri vardı meydanlarda. 
Ruhunu satmış, vicdanını maskelemiş bu güruh ‘korkma’ diye haykıran 
şairinin verdiği ilhamla kükreyen aslanların karşısında eridi. Tıpkı, bir 
asır öncesi gibi…

Murat Sevinc.



Mehmet Âkif ’in Çizgisi 65



Mehmet Âkif ’in Çizgisi66

Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen, 
“Muhakkar bir vücûdum!” dersin ey insan, fakat bilsen... 
Senin mâhiyyetin hattâ meleklerden de ulvîdir: 
Avâlim sende pinhândır, cihanlar sende matvîdir

İnsan kendi varlığının farkında olmalıdır. Kendini hakir gören, Yaratan’ın 
kendisini kendi iradesinden yeryüzüne indirdiğinin de farkına varmaz. 
Hatta meleklerden bile daha üstün yaratıldığının farkında değildir. 
İnsanın kendini bilmesi için bir tanıma mücadelesine ve merakına 
girmesi gerekir. Ancak varlığının hikmetine erişebilir.

Murat Sevinc.
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Ey, bütün dünyâ ve mâfi hâ ayaktayken, yatan! 
Leş misin, davranmıyorsun? Bâri Allah’tan utan!

Nedim Polatoglu

Dünyanın her tarafında mazlum insanlığın üzerine akbabalar 
dadanmış. Lime lime parçalıyorlar Allah’ın emanetlerini ama hiç 
kimsenin kılı kıpırdamıyor. İnsanlık neredeyse cahiliye dönemine geri 
dönmüş durumda. Bizler olup bitene sadece seyirciyiz; bakıp geçiyoruz 
olup bitene. Allah korkusu öylesine uçup gitmiş ki kalplerimizden. Ar 
damarımız çatlamış sanki, yazık!
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Giren bir kerre nâdimdir hayât-ı müsteârından ; 
Çıkan âvâredir artık cihânın kâr ü bârından. 

Hayatında yolunda gitmeyen şeyler karşısında insan boşluğa düşer 
ve kendini bazen teslim eder içkili muhitlerin eğreti hayatlarına. 
Çünkü içki hiçbir sorununu çözmez derdi olanın. Girdiği gibi çıkmaz 
insan o mekandan. Fakat farkına vardığında pişmandır artık. Sanki 
kurtulmuştur dünyanın bütün yüklerinden. Ne büyük bir yanılgı!..

Nedim Polatoglu
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Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklerdin; 
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin? 
O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun; 
Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. 

Aybüke Büsra Mumcu.
Niye feryad ediyorsun ey bülbül! En güzel tahtlara sen kuruldun, nedir 
bu şımarıklığın? Dünyanın bütün toprakları işgal edilse bile kimse senin 
yuvana dokunamaz. Coğrafyamızdaki kan, gözyaşı, kıyım, istila ve işgal 
projelerine bak. Sen asıl onların derdine yan, sen sadece onlar için dua et. 
Dünyanın çatısından akan kanın durması için Allah’a niyazda bulun…
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Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız evlâdı, 
Serâpâ Garb’a çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!

Aybüke Büsra Mumcu.
Savaşın sonları yaklaşmakta, mağlubiyet rüzgarı esmektedir. Milletin 
yiğit evlatları canını vermiş, korkak ve kansız olanlar vatanı peşkeş 
çekmek üzeredir. Yüksek sesle bir isyan bulutu yükselir semadan: Batılı 
alçaklar bu mukaddes vatanın topraklarında ameliyat yapamayacaktır 
artık. Dün olduğu gibi yapalım, ecdadın kemiklerini sızlatmayalım!
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Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i... 
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi

Mikail Çiftçi

Sen tarihin sayfalarına ismini altın harfl erle yazdıranların kurduğu bir 
medeniyetin evladısın. Öyle ki kahramanlık ve fedakarlığınla göreve 
atıldığında mutlak surette başarıyı getiriyorsun, gururlanmamıza vesile 
oluyorsun. Çanakkale’deki kahramanlığın tıpkı Bedir Savaşı’ndaki 
yiğitlerin kahramanlığı gibi yanyana yazıldı, ne mutlu sana! Bu milletin 
birliği işte senin eserin!
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Şarktan başlayarak mağrib-i aksaya kadar
Iydin ey ümmet-i merhume mübarek olsun.
Bugun afakı Füruzan edecek nur-i mübin
Parlasın haşre kadar sönmesin! Amin amin!

Mikail Çiftçi

Göz kamaştırıcı muazzam zaferler kazandık. Çanakkale’den bugüne 
nice zaferler... Her başarımız aynı zamanda İslam milletlerine, ümmete 
bir bayramı yaşattı. Bu büyük ruhun yücelmesi ve her zaman göreve 
hazır halde kıyamete kadar kendini diri tutması  için ellerimizi semaya 
kaldırıp dua edelim. Umalım ki, Alemlerin Rabbi haşre kadar kullarının 
duasıyla yollarımızı aydınlatsın.
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Tükürün milleti alçakça vuran darbelere! 
Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere! 
Tükürün Ehl-i Salîb’in o hayâsız yüzüne! 
Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne! 
Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün: 
Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!

15 Temmuz’da bu millet bir korku tüneline sokulmak istendi. Geceyi 
sabaha bağlayan saatlerde darbeci alçakların yüzüne öyle bir tükürdü ki 
sanki Çanakkale, sanki İstiklal Harbi şehit ve gazileri vardı meydanlarda. 
Ruhunu satmış, vicdanını maskelemiş bu güruh ‘korkma’ diye haykıran 
şairinin verdiği ilhamla kükreyen aslanların karşısında eridi. Tıpkı, bir 
asır öncesi gibi…

Muammer Bulut
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Sahipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Muammer Bulut
Millet, her karış vatan toprağına sahip çıktığı zaman ne harici, ne de 
dahili ‘bedhah’lar ona yan gözle bakabilir. Bir şahin gibi korur kendine ait 
olanı. Namusu görür. Aksi halde içeriden ve dışarıdan saldıran görünür 
düşman ve onların işbirlikçileri ile yok edilir, parçalanır, bölünür. Sahibi 
millet olan, millet iradesinin tecelli ettiği vatan ilelebet yaşayacaktır.
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Yusuf Akgün

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, 
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

İhanet ansızın gelir. Bedir’de gelir, Uhud’da gelir, Çanakkale’de gelir, 
Dumlupınar’da gelir, İnönü’de gelir. Toprağa düşmüş bedenler set gibi 
durur ihanetin önünde. Bu toprakların dağını, taşını şehitlerimizin o 
mübarek naaşları korumaktadır. Kucağını açmış bekleyen Peygamber 
muştusuyla toprağa düşmüş nice bedenler dün olduğu gibi bugün de 
koruyor milletini ve imanını…
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Yusuf Akgün

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar... 
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar, 
Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor; 
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! 

Şairin dediği gibi: “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı/ Düşün 
altındaki binlerce kefensiz yatanı...” İşte Doğu’dan Batı’ya, Güney’den 
Kuzey’e her karış toprağında şehit naaşı, gölgesi ve kanı olan bu topraklar 
namert karşısında teslim olmayanların emanetidir. O temiz ruhlar 
sayesinde, o al bayrağa kurban gitmiş ömer Halisdemirler sayesinde biz 
bugün özgür ve mutlu yaşayıp gidiyoruz.
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Tarihimizde izler bırakmış Mehmet Akif Ersoy, müstesna bir şahsiyet olarak günümüzde de kitleleri etkilemeye 
devam ediyor. Çünkü o, sadece İstiklal Marşı’nı ülkesine kazandıran bir şair değil, milletinin derdiyle dertlenmiş 
yüreği, irfan süzgecinden geçirdiği fi kir ve görüşleriyle, mensup olduğu dinin hakiki mesajını ve ecdadının yüksek 
ruhunu zamanına pusula yapmış bir rehberdir. Güngörmüş bir halkın varlık - yokluk testinden geçtiği günlerde, 
özündeki değerlerin şuurunu yeniden kuşanarak ayağa kalkması için, mahir olduğu birçok alanda, hayatının sonuna 
kadar muazzam bir mücadele sergilemiş kahraman bir neferdir.

Hafız, eğitimci, sporcu, gazeteci, veteriner, hatip ve milletvekili olan Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde usta 
Mehmet Akif, bütün donanım, çalışkanlık ve özgürlüğün ise “Adamlığın yolu nerdense, bul da girmeye bak. Adam 
mısın: Ebediyen cihânda hürsün, gez.” gibi bir formülle gerçek değerlerini bulacağını, yukarıdaki gibi daha birçok şiirle 
ve bizzat kendi hayatıyla bizlere anlatıyor.

Ki dinlemezseniz elbet de mahvolur millet:
Sizin felâketiniz: Târumâr olan ‘vahdet’.
Eğer yürekleriniz aynı hisle çarparsa;
Eğer o his gibi tek, bir de gâyeniz varsa;
Düşer düşer yine kalkarsınız, emîn olunuz…
Demek ki birliği te’mîn edince kurtuluruz.

Hayatını ve sanatını milletin hizmetine sunan Akif ’in yine yukarıdaki dizelerle, savaş ve yoksullukla bitap düşmüş, 
yıpranmış topluma ve tek tek her ferdine sunduğu reçete, hâlâ geçerliliğini koruyor. Tevhid, vahdet, birlik, beraberlik, 
ayrı gayrı düşmeme hali, umut ve azim günümüzde de, ülkemizin, genelde ümmetin tek ilacı değil midir?

‘Milli Şair’imizin fi kri ve sanatsal mirasının değerini bilen bir belediye olarak devraldığımız bu hazineyi, çizgiyle 
yeniden aktifl eştirmeyi bizim hem büyük şaire hem günümüz insanına, özellikle gençliğe karşı, özel bir sorumluluk 
olarak telâkki ediyoruz. Şairin farklı tonlardaki şiirlerini, Hasan Aycın, Dağıstan Çetinkaya gibi günümüzün 
usta karikatüristlerinin çizgileriyle buluşturduğumuz elinizdeki kitabı, sergimizi ve bunun bahşettiği zevki, sizlerle 
paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Mehmet Âkif ’in Çizgisi2
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Sanatın doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi olmadığı gibi, etnik kültürle kapsamlı bir sanat yapabilirsiniz. Bu evrensel dili 
kullanmak vazifemiz hatta borcumuz.

Kuşku yok ki, evrensel bir dil olan çizgiyi silah gibi kullanan sözde medeniyetin temsilcileri, ne yazık ki, dünyayı provoke 
etmeyi başardılar. 

“Düşmanın silahı ile silahlanınız” hadis-i şerifi  biz ümmete bu silahı nasıl kullanmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Pek 
tabii ki, saldırmak için değil savunmak amaçlı kullanarak kendi değerlerimizle var olduğumuzun altını çizerek… 

İşte bu vesile ile Esenler Kültür Sanat Evi yeni çizerlerini yetiştirerek geleceğe dair şimdiden alt yapı oluşturmayı 
amaçlamaktadır.

Cumhuriyet dönemi ve yeni dönem karikatüristlerin bu ülkeye verdiği zararı bir kenara bırakırsak, 80 ve 90 yıllarda 
muhafazakar alanda kendini yetiştiren bir çizer kitlesi oluştu.

İşte gerek bu çizer topluluğundan gerekse amatör çizerlerden oluşan toplamda 19 kalem erbabı ile birlikte Akif ’in 
şiirlerinden derlenen bir karikatür sergisi ile bu sahada bir “ilk”i gerçekleştirerek kamuoyunun dikkatini çekmek istedik.

İstiklal Marşı satırlarından tutun, Çanakkale’ye… Bülbül şiirinden tutun, Mahalle kahvesine… Nazım Parçalarından ve 
dahi Cenk şarkısı, Kur’an’a hitab ve nihayet Mezar’a kadar bir çok şiiri usta çizerlerin yorumuyla tuvale yansıttık.

Merhum ve milli şairimiz Akif ’in şiirlerinden derlenen bu karikatürler, haftalardır süren ve yoğun geçen zaman 
diliminden süzülmüş çalışmaların birer ürünüdür.

İstedik ki, hem amatör hem de profesyonel çizerlerden oluşan ve Akif ’in şiirlerinden derlenen satırları karikatürist gözüyle 
yorumlasınlar ve farklı bakış açılarını yansıtıp tuvale döksünler.

Bu çalışmalardan da gördük ki, Milli Şair Akif ’in şiirleri evrensel bir dil olan karikatürle birebir örtüşüyor. Verdiği 
mesajlar sadece bu coğrafyanın insanına değil, tüm İslam coğrafyasına hitap eden bir söyleme sahiptir.

İstedik ki, “satır”dan “sadır”a bir yol uzansın. Yani satırlarda gizlenen bir dünyaya ulaşmak için gönüllere bir yol açmak ve 
merhum Akif ’in ne anlatmak istediği ve derdi olan vatan, millet ve İslam aşkını bugünkü kuşaklara anlatmak.

Gayret bizden, Tevfi k Allah’tan!

Demirhan KADIOĞLU

Mehmet Âkif ’in Çizgisi4

Büyük mütefekkir, yüksek ahlak örneği ve milli şairimiz Mehmed Akif Ersoy merhumun bu güne bakan iki satırını 
birlikte hatırlayalım:

“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı,
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı.”

Merhum Akif ’ kuşku yok ki, bu satırları sadece ahiret için söylememiştir. 
Öyle olsaydı;

Eğer maksudu ancak ahiret olsaydı Yezdan’ın
Ne hikmet vardı ibdaında hiç yoktan bu dünyanın?

Akif, tarım dönemi anlayışı ile, sanayi toplumunun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini, dolayısıyla dinin bu güne 
bakan idrakine söyletmemiz gerektiğini söyler;

Yedi yüz yıllık eserlerle bu dinin hala
İhtiyacatını kabil mi telafi ? Asla!

Merhum Akif ’in bu önemli beytinde yer alan “Asrın idrakine İslam’ı söyletmek” tesbitini iyi okumak 
mecburiyetindeyiz.

*
İşte bu “Asrın idrakine İslam’ı söyletmenin en kestirme yollarından biri de “sanat”tır.
Sanatın keskin ve yalın söylemlerinden biri de “çizgi”dir. 
Karikatür evrensel bir çizgidir. Tartışmasız yazılı metinlerden çok daha net mesaj verir. 
Çizgi ile bu asrın insanının idrakini yakalamamız pekala mümkün.

MİLLİ ŞAİRİN SATIRLARINDAN EVRENSEL ÇİZGİYE
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Şanlı bir târîhsin: Mâzî-yi millet sendedir. 
Varsa ibret sendedir, hikmet de elbet sendedir; 
Devr-i İstîlâ durur yâdında, devlet sendedir, 
Çünkü hürriyet, hamâset sende, gayret sendedir, 
Zindegî zillettir artık, bence izzet sendedir!

Tarihin şanlı sayfalarına bakmayı çoktan unuttuk. O yüzden dünya 
gurbetinde şaşkınlığı yaşıyoruz! Kitabın sayfalarını çevir ve çevrene 
bak. Gördüklerinin neredeyse tamamı sana emanet edilmiş. Hikmet, 
devlet, gayret, ibret ve millet sensin. Tıpkı dün olduğu gibi bugün ve 
yarın da sende olacaktır. Silkinip at ölü toprağını üzerinden aradığın 
her şey içindedir.

Hasan Aycın
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Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini, 
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn’i, 
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran... 
Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın; 
Sen ki, rûhunla berâber gezer ecrâmı adın; 
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât, 
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Çanakkale’de verilen kutlu savaşın aslan neferleri son Haçlı Ordusu’nu 
yenerek Sultan Selahaddin ve Kılıç Arslan’ı nasıl kendine hayran bıraktı 
ise… “Çanakkale düşerse Dersaadet düşer” diyerek bütün benliğiyle 
İslam fedaisi kesilenlere bir bak ve kendini tanı. Sen de böyle bir ruhla 
donanırsan tarihin sana yüklediği sorumluluklara karşı tıpkı ataların 
gibi dirençli olacaksın.

Hasan Aycın
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Gün nasıl akşamlı ise, insan da ölümlüdür. Geride yapıp ettiklerimiz 
kalacaktır. O yüzden iyi işler yapmalı insan, faydalı bir hayat yaşamalı. 
Yoksa yeryüzünde milyarlarca sahipsiz mezardan biri olur yattığımız 
yer. Kabrinin yanından geçen birinin bir ‘fatiha’ ile ruhuna huzur 
üfl emesini kim istemez! Dünyadan sessizce geçip gitmek evet ama 
aslolan rahmetle anılmaktır. 

Hasan Aycın

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, 
Günler şu heyûlâyı da er, geç silecektir. 
Rahmetle anılmak, ebediyyet budur amma. 
Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?
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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O, benim milletimin yıldızıdır parlayacak,
O, benimdir; o benim milletimindir ancak!

Demirhan Kadıoglu-
Biz bu toprakları kanla ve canla üstün mücadeleler sonunda elde ettik. 
Her bir karış toprağında atalarımızın alın teri, ayak izi ve kan lekesi 
var. Bir gün göz dikmek isteyen olursa şunu iyi bilmeli: Tek bir hanenin 
ateşi sönünceye kadar -ki bu asla mümkün olmayacaktır- bu devlet 
ilelebet yaşayacaktır. Milletin sembolü al bayrak yere düşmeyecektir!
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Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın; 
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Demirhan Kadıoglu-

Bu millet en zor zamanlarında bile düşman çizmeleri altına gönüllü 
atılmadı, kendini satmadı. Canı pahasına da olsa namusunu, onurunu 
ve gururunu korudu. Tıpkı kuyuya atılan Yusuf gibi… Tamah etmedi 
dünyanın geçici güzelliğine. İslam’a karşı yükselen bütün düşmanlıklara 
karşı bir kartal gibi pençesini açan bir milletin evladı olarak ne kadar 
gurur duysan azdır. 
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Dagıstan Çetinkaya-

 Yurdunu Allâh’a bırak, çık yola: 
“Cenge!” deyip çık ki vatan kurtula. 
Böyle müyesser mi gazâ her kula? 
Haydi, levend asker, uğurlar ola!

Tokat’tan Yemen’e doğru yola çıkan 14’lüleri hatırlıyorsun değil mi? 
Yurdunu, ailesini, sevdiğini Allah’a emanet edip cenk için yola düşen 
bu yiğitleri Batı’nın sömürgeci lejyonerlerinden (paralı askerler) ayıran 
işte bu iman ve aidiyet duygusu idi. Bir an bile olsun geri dönmeyi 
aklından geçirmeyen Mehmetçikler’e ne kadar dua etsek azdır.
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Dagıstan Çetinkaya-

Ettin bizi feyz-i Hak’tan âgâh,
Ey nûr-i mübîn tebârek-allâh!
Mahlûk değil kelâm-ı Hak’sın,
Âlî-i sunûf-i mâ-halâksın.

Mübarek Kitabımız bize bereketin, huzurun, insan olmanın erdemini 
anlatır. Yolumuzu aydınlatır. Bize kurtuluşun yolunu gösterir. Hayat 
dediğimiz bilinmezin şifrelerini verir. Dolayısıyla Kur’an, Yüce Yaradan 
tarafından kıyamet gününe kadar korunup kollanacaktır. Bize düşen 
onun ışığında hayatımızı tanzim etmek ve Allah’ın rızasına uygun 
yaşayabilmek… 
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Neden mefâhir-i eslafa kahr edip, yalnız,
Mülevvesâtına mâzimizin sarılmadayız?
Kış uykusunda mı geçmişti ömrü ecdâdın?
Hayır, o nesl-i necîbin, o şanlı evlâdın.
Damarlarında şehâmet yüzerdi kan yerine;
Yüreklerinde ölüm şevki vardı can yerine.
Fakat biz onlara âid ne varsa elde, yazık,
Birer birer yıkarak kahvehâneler yaptık!

Ahmet Altay

Atalarımızın övünülecek tarafl arını unuttuk. Onlardan kalan her 
şeyi yıktık ve sonunda mahalle kahvelerine sığındık. Kahvehane! 
Kıraathanenin yerini aldığından beri, ‘oyunda-oynaştayız!’. Böyle 
davranarak onlara lâyık olabilmek mümkün mü? Eskinin güzelliklerine 
yüzümüzü döndük. Şimdi ‘eski’ dediğimiz ihtişamın üzerinde yükselen 
bir medeniyetle avunuyoruz. 
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Bütün heyâkil-i san’at yetiştiren şarkın,
Zemin-i feyzi nasıl şûre-zâra döndü bakın!

Ahmet Altay

Biz ölürken bile yüzümüzü Doğu’ya döneriz. Çünkü medeniyetin 
kaynağı Doğu’dur. Semerkant’tan, Kaşgar’dan, Buhara’dan, Taşkent’ten 
dünya medeniyetine kalan eserlere bakın. Bütün büyük ve görkemli 
abideler ve bu ihtişamı inşa eden akıl, vicdan ve estetik Doğu’nun 
hazinesidir. Ya şimdi? Bir Mimar Sinan minaresini bile yapmaktan 
aciz zamanlardan geçmiyor muyuz?
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Yâ Rab, bu yüreklerdeki ses dinmeyecek mi? 
Senden daha bir emr-i sükûn inmeyecek mi?  

Turgut Yılmaz
İyilik ve kötülük bir sarkaç gibi insanın tepesinde sallanıp durur. Çıkış yolu 
bulmak için Allah’a yakarırız durmadan. Bir işaret bekleriz. Kalbimizin 
sesine göre hareket etmek isteriz. Biliriz ki kalbimiz vicdanımızdır. 
Ondan üfl enen İlahi Sır bize yolumuzu gösterir. Allah dilerse içimizdeki 
fırtınaları dindirir ve bize huzur vadilerini armağan eder.
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Turgut Yılmaz

Âkil nereden gördü bu ciddî harekâtı? 
Câhil neden öğrenmedi âdâb-ı hayâtı?

Akıl sahipleri genelde mantıklı işler yapmaya çalışır. Hayatlarının bir 
anlamı vardır ve neredeyse yapıp ettikleri bir şeye tekabül eder. Fakat 
cahillerden ¬korkmak gerek. Onlar edeple yaşamayı bilmezler. Öğrenmek 
de istemezler. Oysa edepli olmak insanın en önemli vasıfl arındandır. 
Akıllı ile cahil arasındaki en büyük fark işte budur; edeb…
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Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası: 
Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası!

Necmettin Çanak
Helalinden maişet peşinde koşan insan için utanılacak bir durum yoktur. 
Oturduğu yerde nimet ayağına gelsin diye bekleyenler için zordur hayat. 
Çalışıp çabalamadan başkalarına el açmak hem ayıp hem günahtır. 
Kimse böyle bir insana muhabbet ile bakmaz, hatta ayıplar bile. Gücü 
yerinde olduğu halde tembellik yapan insan her bakımdan kayıptadır.
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Necmettin Çanak

Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen, 
“Muhakkar bir vücûdum!” dersin ey insan, fakat bilsen... 
Senin mâhiyyetin hattâ meleklerden de ulvîdir: 
Avâlim sende pinhândır, cihanlar sende matvîdir :

İnsan kendi varlığının farkında olmalıdır. Kendini hakir gören, Yaratan’ın 
kendisini kendi iradesinden yeryüzüne indirdiğinin de farkına varmaz. 
Hatta meleklerden bile daha üstün yaratıldığının farkında değildir. 
İnsanın kendini bilmesi için bir tanıma mücadelesine ve merakına 
girmesi gerekir. Ancak o zaman...
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“Allâh’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan...
Ma’nâ-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan! 
Ecdâdını, zannetme, asırlarca uyurdu; 
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 
Üç kıt’ada, yer yer, kanayan izleri şâhid:
Dinlenmedi bir gün o büyük nesl-i mücâhid.
Âlemde “tevekkül” demek olsaydı “atâlet”,
Mîrâs-ı diyânetle yaşar mıydı bu millet? 
Çoktan kürenin meş’al-i tevhîdi sönerdi; 
Kur’an duramaz, nezd-i İlâhî’ye dönerdi.

Ahmet Ercan

“Nasıl olsa her işi Allah bilir, her müşkülü Allah çözer” diye yan gelip 
yatanların vay haline! Çalışmaz, gayret etmez isen Allah sana yardım 
eder mi? Bugün üzerinde oturduğun mirası bırakan ataların eğer 
tembel olsa idi, miskinliği tevekkül olarak bilse idi… Ortada ne bir tarih 
kalırdı, ne din, ne eser! Üç kıtaya dağılan atların nal sesleri gelmeli hala 
kulaklarımıza…
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Ey yolcu, uyan! Yoksa çıkarsın ki sabaha:
Bir kupkuru çöl var; Ne ışık var ne de vaha!

Ahmet Ercan

Hayat dediğimiz, geçmişten geleceğe uzanan bir yol. Biz bu yol üzerindeki 
katarların herhangi birindeyiz. Yol düzgün, tren hızlı diye kendimizi 
miskinliğin kucağına bırakırsak tren durduğunda karşılaşacağımız tek 
şey susuz bir çöl ve sonsuz bir keder olacaktır. O yüzden daima uyanık 
olacağız ve her durakta bizi neler bekliyor bilerek yol olacağız.
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Şedd-i rahl et, durmayıp git, yolda kalmaktan sakın! 
Merd-i sâhib-azm için neymiş uzak, neymiş yakın? 
Hangi müşkildir ki, himmet olsun, âsân olmasın? 
Hangi dehşettir ki insandan hirâsân olmasın?

Halime Nur Sevim

Azim, irade ve kararlılık… İnsana gerekli olan üç hazine. Bütün sermayeleri 
bir kenara bırakıp azimle yola çıkan, cesaretle yol alan ve hedefi ne 
kararlılıkla yürüyen için korku nedir ki! Hak’tan gelenle insandan sadır 
olan birbirinden farklıdır. O yüzden insandan gelen zorluk karşısında 
korkmadan hedefe yürümeli. O’ndan gelene ise boynumuz kıldan ince
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İbret al erbâb-ı ikdâmın bakıp âsârına: 
Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken ısrârına. 

Halime Nur Sevim

Büyük eserler bize büyük mücadelelerin nasıl kazanıldığıyla ilgili 
ipuçlarını verir. O yüzden bu eserlere bakarken veya onları okurken 
herhangi bir metne bakar veya okur gibi yapmamalıyız. Ciddi, kararlı ve 
azimli insanlar zorun en büyük rakibidir. Onlara hangi dağ dayanabilir, 
hangi engel onları yollarından alıkoyabilir. Aslolan işte bu yüksek ruh 
ile donanmaktır. 
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Ya bu âlemde vefâ yok zaten.
Ya vefâsız bütün ebnâ-yı zaman;
Kimse ok atmayı öğrettimse
Sonra bir gün beni de aldı nişan!

Ahmet Çakıl

Vefasızlık, kadir bilmezlik, hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlük her yanı, 
herkesi sardı. Şimdi kadîm olan değerlere düşmanlık zamanı. İyilik 
edene kötülük yapmak gelenek halini aldı. Çünkü iyiler için kuruluyor 
dünyanın her yerinde darağaçları. Dost sandıklarımız bizi onlara 
öğrettiğimiz usullerle alt ediyor. Ey insan, vefayı unutma! Bir gün sen 
de muhtaç olabilirsin…
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Şark’tan başlayarak Mağrib-i Aksâ’ya kadar 
Dayanan bir koca dünyâdaki üç yüz milyon 
Sîneden yükselecek İsm-i Hudâ hürmetine, 
Iydin, ey ümmet-i merhûme, mübârek olsun. 
Bugün âfâkı fürûzan edecek nûr-i mübîn 
Parlasın haşre kadar, sönmesin! Âmîn âmîn!

Ahmet Çakıl
En doğudan başlayarak… Dünyayı aydınlatan iman nurunun önce 
gönüllerimizi, ardından bütün âlemi aydınlatmasını bekliyoruz. Bunun 
için bütün içtenliğimizle dua ediyoruz. Çünkü kıyamete kadar devam 
edecek bu dua halinin insanlığın kurtuluşuna vesile olacağına inanıyoruz. 
Biliyoruz ki ‘amin’ nidaları ile ruhlar birbirini tanıyacak, bulacak…
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- Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklerdin;
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?
O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun;
Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun

Niye feryad ediyorsun ey bülbül! En güzel tahtlara sen kuruldun, nedir 
bu şımarıklığın? Dünyanın bütün toprakları işgal edilse bile kimse senin 
yuvana dokunamaz. Coğrafyamızdaki kan, gözyaşı, kıyım, istila ve işgal 
projelerine bak. Sen asıl onların derdine yan, sen sadece onlar için dua et. 
Dünyanın çatısından akan kanın durması için Allah’a niyazda bulun…

Abdulbaki Kömür
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İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!
Yoksa, bir maksat aranmaz mı bu âyetlerde
Lâfzı muhkem yalınız, anlaşılan Kur’ân’ın:
Çünkü kaydında değil hiç birimiz ma’nânın:
Ya açar Nazm-ı Celîl’in, bakarız yaprağına;
Yâhud üfl er geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’ân, bunu hakkıyle bilin.
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!

Yüce Kitabımız, dantelli keseler içinde duvarda asılmak için mi 
gönderilmiştir? Asla! Bizi karanlıktan aydınlığa çıkaracak ziya ondadır. 
Mezarlıklarda okuruz sadece onu. Ya da başımız dara düştüğünde. Oysa 
bir Müslüman’ın ruhudur Kur’an… Varlık sebebidir. Hayatını nasıl 
tanzim edeceğini gösterir. O’nu hakkıyla okuyup anlamamız lazım… 

Abdulbaki Kömür
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Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurduksa yürekler onu top sindiremez

Coğrafyana bak! Ölenin de öldürenin de ‘Allahü ekber’ nidasıyla yeri 
göğü inlettiği zamanlardan geçiyoruz. Ahmet’i Mehmet’e kırdırmak 
için kullandıkları ‘fi tne’ silahının ne kadar başarılı olduğunu görmüyor 
musun? Önce içeriden parçalıyorlar; sonra en modern silahlarla yok 
ediyorlar. Şimdi hep birlikte: Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak…

Abdulbaki Kömür
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Nasihâtim sana: Herzeyle iştigâli bırak;
Adamlığın yolu nerdense, bul da girmeye bak.
Adam mısın: ebediyen cihânda hürsün, gez;
Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez.
Adam değil misin, oğlum: Gönüllüsün semere;
Küfür savurma boyun kestiğin semercilere.

Eğer tam bağımsız bir milletin, özgür bir ferdi isen bütün dünya 
senindir. Kimse sana yan gözle bakamaz. Özgürlüğünün kıymetini bil. 
Eğer ruhunu satın alırlarsa tıpkı boynuna yular takılıp sürüklenenler 
gibi ‘sahiplerinin’ peşi sıra gidersin. Eğer köle olursan sırtın semerden 
kurtulamaz. Akıllı ol, çünkü akıllı olmayanlar her zaman tutsaktır. 

Abdulbaki Kömür
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Şanlı bir târîhsin: Mâzî-yi millet sendedir. 
Varsa ibret sendedir, hikmet de elbet sendedir; 
Devr-i İstîlâ durur yâdında, devlet sendedir, 
Çünkü hürriyet, hamâset sende, gayret sendedir, 
Zindegî zillettir artık, bence izzet sendedir!

Kemal Güler

Ölüm olunca herşey biter geriye hayatın akisleri kalır. İyilikleri ve 
kötülükleri hatırlanır insanın. Kahramanlıkları ve hayata karşı direnci. 
O yüzden mezarlıklar büyük bir roman gibidir. Her mezar taşının 
arkasında bir tarih yatar. Kendine, değerlerine ve toplumuna ihanet 
edenler için yaşamak bir alçaklıktır, o yüzden mezarda yatanlar daha 
şerefl idir.
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Ey mezâristan, nihan ka’rında yüz binlerce mâh, 
Fışkıran hâk-i remîminden bütün nûr-i nigâh! 
Nâzeninler yâl ü bâlinden nişandır her kiyâh... 
Serviler Mevlâ’ya yükselmiş birer berceste âh, 
Hufreler Mevlâ’dan inmiş en emin bir hâb-gâh.

Kemal Güler
Mezarlıkları korku tünelinden geçer gibi geçenler, durun ve iyi bakın: Nice 
yüce gönüllüler o çürümüş topraklara karışmıştır. Nice ‘ölmez’ denilen 
güzelleri saklar servi gölgeleri. Ama ölüm hayatın en büyük gerçeğidir. 
Mezar dediğimiz o çukurlar, hak edenler için yeryüzüne indirilmiş en 
güvenli yataktır belki de. Hiç bunu düşündünüz mü?..
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Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri;
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet: semeri.

Ibrahim Sarı
.

Dünyada kalıcı olduğunu söyleyen yanılgıdadır. Yeryüzüne geldiğinde 
hayatla buluşan insan öldüğünde karanlık bir tünele girer yahut 
dünyadaki hayatının devamını yaşar kıyamete dek. Kalıcı olan ise 
insanın yeryüzüne bıraktığı eserdir. Kıyamete kadar amel defteri bu 
eserden kazanılacak hayır ve dua ile dolacaktır. Ancak eserler yaşar, 
insanın teni değil…
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Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım:
Elemim bir yüreğin karı değil, paylaşalım:
Ne yapıp ye’simi kahreyleyeyim , bilmem ki?
Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki!
Ah! Karşımda vatan namına bir kabristan
Yatıyor şimdi… Nasıl yerlere geçmez insan?

Ibrahim Sarı
.Savaş halidir. Herşeyi ve herkesi Allah’a emanet edip yola düşmek 

gerek. Ümitsizliğe kapılmadan cihad emrine sürmek adımları… Ve sonra 
yiğitlerin düştüğü topraklara bakıp ‘ah’ etmek… İnsan bütün gücüyle 
vatanını savunmalı. Her bir taraf kabristana dönse de vazgeçmemeli. 
Belki hayat normale dönünce utanç içinde bir vakarla el açıp dua etmeli…
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Îmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür... 
Îmansız olan paslı yürek sînede yüktür!

Ismail Özen
.İnsanın özünü oluşturan, insanı tamamlayan en büyük güç imanıdır. O 

büyük bir hazinenin en kutsal parçasıdır. İnsan imanı ölçüsünde Allah’ı 
bulur, O’na yaklaşır, O’nu anlar. İmansız kalpler için hayat çok zordur. 
Dünya şaşkını olarak ömrünü tüketir. İmanı olmayan kalp paslanmıştır. 
Böyle bir kalbi kim taşımak ister, kim tahammül edebilir ki ona…
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Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? 
Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.  

Ismail Özen
.

Ne yaparsak yapalım, eğer helalinden rızık peşinde isek yaptığımız işten 
utanmayalım. Ötekinin ne söylediği ile değil, kalbimizin işaret ettiğiyle 
yürümeliyiz. Çalışacağız, üreteceğiz, var olacağız. Allah bize sağlıklı 
bir beden, dingin bir ruh ve sonsuz bir akıl bahşetmişse çalışmak 
zorundayız. Eğer böyle yapmazsak dilenci durumuna düşmez, ayıp 
etmiş olmaz mıyız? 
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Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!

15 Temmuz’da bu millet bir korku tüneline sokulmak istendi. Geceyi 
sabaha bağlayan saatlerde darbeci alçakların yüzüne öyle bir tükürdü ki 
sanki Çanakkale, sanki İstiklal Harbi şehit ve gazileri vardı meydanlarda. 
Ruhunu satmış, vicdanını maskelemiş bu güruh ‘korkma’ diye haykıran 
şairinin verdiği ilhamla kükreyen aslanların karşısında eridi. Tıpkı, bir 
asır öncesi gibi…

Murat Sevinc.
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Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen, 
“Muhakkar bir vücûdum!” dersin ey insan, fakat bilsen... 
Senin mâhiyyetin hattâ meleklerden de ulvîdir: 
Avâlim sende pinhândır, cihanlar sende matvîdir

İnsan kendi varlığının farkında olmalıdır. Kendini hakir gören, Yaratan’ın 
kendisini kendi iradesinden yeryüzüne indirdiğinin de farkına varmaz. 
Hatta meleklerden bile daha üstün yaratıldığının farkında değildir. 
İnsanın kendini bilmesi için bir tanıma mücadelesine ve merakına 
girmesi gerekir. Ancak varlığının hikmetine erişebilir.

Murat Sevinc.
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Ey, bütün dünyâ ve mâfi hâ ayaktayken, yatan! 
Leş misin, davranmıyorsun? Bâri Allah’tan utan!

Nedim Polatoglu

Dünyanın her tarafında mazlum insanlığın üzerine akbabalar 
dadanmış. Lime lime parçalıyorlar Allah’ın emanetlerini ama hiç 
kimsenin kılı kıpırdamıyor. İnsanlık neredeyse cahiliye dönemine geri 
dönmüş durumda. Bizler olup bitene sadece seyirciyiz; bakıp geçiyoruz 
olup bitene. Allah korkusu öylesine uçup gitmiş ki kalplerimizden. Ar 
damarımız çatlamış sanki, yazık!



Mehmet Âkif ’in Çizgisi 6968

Ey, bütün dünyâ ve mâfi hâ ayaktayken, yatan! 
Leş misin, davranmıyorsun? Bâri Allah’tan utan!

Dünyanın her tarafında mazlum insanlığın üzerine akbabalar 
dadanmış. Lime lime parçalıyorlar Allah’ın emanetlerini ama hiç 
kimsenin kılı kıpırdamıyor. İnsanlık neredeyse cahiliye dönemine geri 
dönmüş durumda. Bizler olup bitene sadece seyirciyiz; bakıp geçiyoruz 
olup bitene. Allah korkusu öylesine uçup gitmiş ki kalplerimizden. Ar 
damarımız çatlamış sanki, yazık!



71Mehmet Âkif ’in Çizgisi70

Giren bir kerre nâdimdir hayât-ı müsteârından ; 
Çıkan âvâredir artık cihânın kâr ü bârından. 

Hayatında yolunda gitmeyen şeyler karşısında insan boşluğa düşer 
ve kendini bazen teslim eder içkili muhitlerin eğreti hayatlarına. 
Çünkü içki hiçbir sorununu çözmez derdi olanın. Girdiği gibi çıkmaz 
insan o mekandan. Fakat farkına vardığında pişmandır artık. Sanki 
kurtulmuştur dünyanın bütün yüklerinden. Ne büyük bir yanılgı!..

Nedim Polatoglu
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Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklerdin; 
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin? 
O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun; 
Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. 

Aybüke Büsra Mumcu.
Niye feryad ediyorsun ey bülbül! En güzel tahtlara sen kuruldun, nedir 
bu şımarıklığın? Dünyanın bütün toprakları işgal edilse bile kimse senin 
yuvana dokunamaz. Coğrafyamızdaki kan, gözyaşı, kıyım, istila ve işgal 
projelerine bak. Sen asıl onların derdine yan, sen sadece onlar için dua et. 
Dünyanın çatısından akan kanın durması için Allah’a niyazda bulun…
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Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız evlâdı, 
Serâpâ Garb’a çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!

Aybüke Büsra Mumcu.
Savaşın sonları yaklaşmakta, mağlubiyet rüzgarı esmektedir. Milletin 
yiğit evlatları canını vermiş, korkak ve kansız olanlar vatanı peşkeş 
çekmek üzeredir. Yüksek sesle bir isyan bulutu yükselir semadan: Batılı 
alçaklar bu mukaddes vatanın topraklarında ameliyat yapamayacaktır 
artık. Dün olduğu gibi yapalım, ecdadın kemiklerini sızlatmayalım!
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Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i... 
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi

Mikail Çiftçi

Sen tarihin sayfalarına ismini altın harfl erle yazdıranların kurduğu bir 
medeniyetin evladısın. Öyle ki kahramanlık ve fedakarlığınla göreve 
atıldığında mutlak surette başarıyı getiriyorsun, gururlanmamıza vesile 
oluyorsun. Çanakkale’deki kahramanlığın tıpkı Bedir Savaşı’ndaki 
yiğitlerin kahramanlığı gibi yanyana yazıldı, ne mutlu sana! Bu milletin 
birliği işte senin eserin!
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Şarktan başlayarak mağrib-i aksaya kadar
Iydin ey ümmet-i merhume mübarek olsun.
Bugun afakı Füruzan edecek nur-i mübin
Parlasın haşre kadar sönmesin! Amin amin!

Mikail Çiftçi

Göz kamaştırıcı muazzam zaferler kazandık. Çanakkale’den bugüne 
nice zaferler... Her başarımız aynı zamanda İslam milletlerine, ümmete 
bir bayramı yaşattı. Bu büyük ruhun yücelmesi ve her zaman göreve 
hazır halde kıyamete kadar kendini diri tutması  için ellerimizi semaya 
kaldırıp dua edelim. Umalım ki, Alemlerin Rabbi haşre kadar kullarının 
duasıyla yollarımızı aydınlatsın.
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Tükürün milleti alçakça vuran darbelere! 
Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere! 
Tükürün Ehl-i Salîb’in o hayâsız yüzüne! 
Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne! 
Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün: 
Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!

15 Temmuz’da bu millet bir korku tüneline sokulmak istendi. Geceyi 
sabaha bağlayan saatlerde darbeci alçakların yüzüne öyle bir tükürdü ki 
sanki Çanakkale, sanki İstiklal Harbi şehit ve gazileri vardı meydanlarda. 
Ruhunu satmış, vicdanını maskelemiş bu güruh ‘korkma’ diye haykıran 
şairinin verdiği ilhamla kükreyen aslanların karşısında eridi. Tıpkı, bir 
asır öncesi gibi…

Muammer Bulut
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Sahipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Muammer Bulut

Millet, her karış vatan toprağına sahip çıktığı zaman ne harici, ne de 
dahili ‘bedhah’lar ona yan gözle bakabilir. Bir şahin gibi korur kendine ait 
olanı. Namusu görür. Aksi halde içeriden ve dışarıdan saldıran görünür 
düşman ve onların işbirlikçileri ile yok edilir, parçalanır, bölünür. Sahibi 
millet olan, millet iradesinin tecelli ettiği vatan ilelebet yaşayacaktır.
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Yusuf Akgün

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, 
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

İhanet ansızın gelir. Bedir’de gelir, Uhud’da gelir, Çanakkale’de gelir, 
Dumlupınar’da gelir, İnönü’de gelir. Toprağa düşmüş bedenler set gibi 
durur ihanetin önünde. Bu toprakların dağını, taşını şehitlerimizin o 
mübarek naaşları korumaktadır. Kucağını açmış bekleyen Peygamber 
muştusuyla toprağa düşmüş nice bedenler dün olduğu gibi bugün de 
koruyor milletini ve imanını…
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Yusuf Akgün

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar... 
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar, 
Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor; 
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! 

Şairin dediği gibi: “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı/ Düşün 
altındaki binlerce kefensiz yatanı...” İşte Doğu’dan Batı’ya, Güney’den 
Kuzey’e her karış toprağında şehit naaşı, gölgesi ve kanı olan bu topraklar 
namert karşısında teslim olmayanların emanetidir. O temiz ruhlar 
sayesinde, o al bayrağa kurban gitmiş ömer Halisdemirler sayesinde biz 
bugün özgür ve mutlu yaşayıp gidiyoruz.
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