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Göğün katmerlerinde hududa dayanmış iki hece, yaldızlı bir gecenin ayazında olağan 

gücüyle berraklığa ermiş semayı zorlayan... Rüzgâr, kendi uğultusunda bileniyor fırtınaya 

ramak kala. Gökyüzünde pervasız güvercinler, hiddetle çırpıyor nur pare kanatlarını. 

Yıkılmaz dedikleri dağların eteklerinde yeni bir dirilişe hazırlanıyor boz kürküne bürünmüş 

mahlûkat-ı makdur. Şehir, zifiri karanlığı himayesine almışken ay dolunay haline hasret... 

Bir ay ki! Doğmak, aciz kalır o ihtişamın karşısında. Bu doğmak, yalnız bizim şehrimize! 

Evvela insanlığımızın karanlıktan korkan aciz nefsine. Yavaşça bütün beldeye hâkim olan 

bir ışıltı gözlerde. Görme kudretini işlemez hale getiren. Diyarların görünmez diplerinde bir 

garibin tebessümü işitiliyor. Şükrün nidaları tane tane dökülüyor bîçare dudaklarından. 

Yavaşça kapanıyor savaşlar şahidi gözleri. Bitap düşmüş sesi son kez yankılanıyor cihanın 

delaletten eskimiş duvarlarında: “Vatan…” 

 Sakallarındaki beyazlık dile geliyordu, zamanın vefasızlığı karşısında. Gözlerini 

saran keder kıvrımları hissettiriyordu kaç çölün fırtınasında susuz kaldığını. Ruhunun çetin 

sınavlara hanelik eden medresesinde, mürekkebi cesaretin deryalarından cengâver Türk 

gencini yetiştiriyordu. Haksızlığın yürekleri yırtan acımasız güneşinde gölge arıyordu, 

bahtında kara bayraklar dalgalanan koca şair. Bir fotoğraf karesi zihinlere kazınan. Yalnızca 

Mehmet Akif' in varlığını somut kılan o fotoğraf, millete dair bütün mecazları içinde 

barındıran. Bakışlarında  bir mana, uğruna hevesten, zevkten, hayattan, yaşamaktan 

vazgeçtiği aziz millete! Mağrur bakışlarının derinlerinde mana bulan vatan aşkı,  asırlık 

hikâyemizin özünü hatırlatırcasına gözlerimizin içine bakıyor. 

 Kürsüde biri var. Kollarını kaldırmış semaya, harareti iki mahalle aşağıdaki 

yaprakları dahi kurutuyor. Karşısında toprakla sıvanmış balçık neylesin? Kulak verin bu 

coşkun sele! Biri var, mekteplerin cepheye seferber olduğu şehrin sokaklarında! Biri var, 

insanlığın gözlerindeki buğuda! Gür sesli mağrur pehlivan! Gönül cephelerinin 

başkumandanı! Yakışır mı Türk' ün yüreği kor evladına? Yangına aç, buzdan gönüller yeni 

erimişken bırakıp gitmek! Yakışır mı şerefli Türk şairine? Yurttaşları susuzken deryalarda 

bîhaber yaşamak! Yıllar boyu hizmetkârı oluyor Akif, gönül verdiği davasının. Anadolu’nun 

topraklarında bir baharı arıyor ilk heyecanıyla. Gittiği her yerde bir meşale yakıyor, 

naçizane. Başka meşalelere ateş olacak... Tabir-i caiz ise minik bir kozayı yuvasına iliştiriyor 

usulca. Vakti geldiğinde kanatlarında dünyayı taşıyacak bir kelebeğe dönüşmek üzere... 



 Gayesi olanın dertten öte yolu olur mu?  Bir mektup yazıyor Mehmet Akif, çok 

sevdiği, güvendiği dostuna. Oğlu Emin'in ahvalinden duyduğu sıkıntıyı dile getiriyor. Ah! 

Kendi evladından geçti nice babalar... Asrın babaları çocuklarından geçmesin diye. Akif, 

oğlunu yanına göndermesini istiyor, hayat yoldaşı İsmet Hanım’dan. Bu mektup yetiyor 

milletine vefayı borç bilen Âkif' i tanımaya. Anadolu'nun bir ucunda Akif, öte ucunda ailesi. 

Hafif bir tebessüm yürekleri burkan… Fedakâra vefakâr olamayan acizler biz miyiz? 

 Başka Akifler yok muydu? Yurdum, işgalin alçak saldırısından kurtulacaksa şayet 

Tahir oğlu Ragîf olmadan olmaz mıydı? Vatan, beklemez miydi çocukları büyüyene kadar? 

Üç günü bile çok gördükleri şu kısa dünya hayatında ailesiyle geçirecek daha çok vakti 

olsaydı, dinmez miydi vatanın ateşi? Bunca vakittir memleketin müdafaasına çabaladığı 

yetmez miydi? Her soruya Akif' in düşmanı daha savaşmadan mağlup eden bakışlarında 

cevap arıyor insan. Vakt-i ezelde bir sarsıntı ilişiyor soruların bilinmezliğine, kulağa erişen 

o mısralar: “Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı,/ İslam’ ı uyandırmak için 

haykıracaktım./ Gür hisli, gür imanlı beyinler, coşar ancak!"  

 Savaşın en mühim cephesinde, milletin ruhunda, senelerce umudu işliyor. Kimi 

zaman bir kıraathanenin tozlu sandalyelerinde kimi zaman peygamber ocağının müjdeli 

neferlerinin sofrasında can buluyor heceleri. Toprağa tohum saçarcasına sabırla, ümitle 

sesleniyor muhatabına. Gün gelecek, bu topraklarda yeşerecek insanlığın çoraklaşmış 

gönülleri. Akif, umutla bu tohumlara ab-ı hayat olacak sağanağı bekliyor. Asrın yağmurunu 

bekliyor, meleklerin arşa ziyaretini hasretle gözlüyor. O, Asımlarını bekliyor! 

 Gurbetin acımasız aguşunda geçiyor seneleri; vatandan, milletten, arkadaştan 

uzaklarda... Son demlerinde vatan-i asliyesine dönüyor yorgun, yüzü solmuş, vücudu epey 

hasta. Hastanede yatmaktayken vatanın birçok yerinden kalemi zalimin boynunu kesen, 

mazlumun ümidini çizen, tesiri bu denli kuvvetli şairi görmek maksadıyla ziyaretçileri 

geliyor. Çoğunun merakında: "İstiklâl Marşı’nı yazdıran gücün kaynağı, sırrı hangi 

mahzende?" Soruyu duyar duymaz sanki kalemi eline ilk kez alıyormuşçasına 

heyecanlanıyor, Üstat. Harbin can alıcı sahneleri sararmış tenine ahenkli gözlerinden bir bir 

geçiyor. Rüzgârın hamallığını yaptığı memleket kokusu ciğerlerine dolarken düşlüyor, o 

günkü gibi. Hafifçe doğruluyor yattığı ilaç kokulu hastane yatağından. Gönlü kabarıyor, 

taşmaya hazırlanan bir nehir misali... Hala aynı çarpıyor yüreği. Çarptıkça bambaşka 

duygulara mesken oluyor. Uzaklarda bir noktaya ilişiyor gözleri. "Ümide sarıl sımsıkı ne 

olursun! Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar..."  



 İşte burada duraksıyorum bir an için. Aklım almıyor! Nasıl olur da iki dudağın 

arasından çıkan ses cümbüşü damarlarımdaki kana hükmedebilir? Hissiyatını nasıl 

mühimmat kılar insanoğlu? Olmasaydı şairin kalpler titreten imanı, çıkar mıydı düzlüğe 

patikalarda ağır yaralar almış Türk insanı... Meydanlarda haykırıyor içinde 

durduramadıklarını. Sanki kâğıtlar onun muharebe meydanı. Kalemi, kılıcı şairin. Dili 

miğferi, hatibin. Gözde yaş, akmam diyor. Kalpte nabız, atmam diyor. Milletim, vatan 

toprağı refahına kavuşmadıkça yaşamam diyor.  

 O, son kez dünyaya bakıp kapattığı zaman kapaklarına yıllar düşmüş gözlerini, 63 

yaşındaydı millet şairi. Resulullah (s.a.v) ile aynı yaşta nihayet buluyor ömrü.  Şükrünü 

getiriyor dile, susuyor bütün diller. Bir Akif geçti bu dünyadan. Tevazu timsali...  Şahsiyet 

abidesi... Kısık seslerin gür sedası... Bir cami avlusunda umarsızca bekliyor, uğruna şiirler 

yazdığı al bayrağın çok görüldüğü tabutu. Vefasızlığın iniltilerine kulak veren sadece bir 

grup genç...  Sızlıyor şimdi gözlerim. Bu kadarı da ağır değil mi? Zaferin bariz 

muzafferlerinden, İstiklâl’in şairine bu kadarı ağır değil miydi? Ah'ı vuruldu bu dünyanın 

surlarına. Pranga oldu bileklerimize...  

 Takvime yeni yapraklar ekliyoruz. Yüzlerce, binlerce, on binlerce... O gecede 

durakalıyor yapraklar. Temmuzun orta yerinde ten, canından koparken zaman duruyor. Akif' 

ten Asım' a. Bir koca asır geçiyor üzerinden. Unutuyor gençlik kendini, unutuyor insanlığını. 

Ne  oyunlara alet ediliyor küçücük ruhları, minicik bedenleri. Hasetlik girmemiş tazecik 

zihinleri nasıl pis suların önünde diz çöktürüyorlar! Kendi annesine yabancı kılıyorlar 

gencecik goncayı fütursuzca. Böyle bir zamanın esaretindeyiz. O anda insanlık tüm ümidini 

kesmiş biz gençlerden. Korkarak dökülüyor heceler dilimden, belki de... Bazen bakınca 

aynaya kendinden bile korkuyor insan. 'Vicdan' dediğini arıyor. Bulamayınca ayrı bir endişe 

sarıyor bambaşka kılıflara girmiş vücudunu. Aynalar yabancılaşıyor günahkâr çehrelere. 

Kendinden kaçar insan, tanımaz olunca benliğini. İşte böyle bir gafletin ortasında doğuyor, 

alınlara mihnetten terler düşüren sabah güneşi... Ya güneş, ya hilal! Bu savaşı ya batıl, ya 

hak! Tarih tekerrür ediyor! Sanki bu ortada sahipsiz duran Âkif' in naaşı... Meydanlarda 

sırtlamış, Anadolu' nun her bir köşesinde bir genç. Hepsi bir hilal uğruna, güneşten 

vazgeçiyor…  

 Aliya İzzet Begoviç der ki: "Bizi toprağa gömdüler, tohum olduğumuzu 

bilmiyorlardı." Düşecekken uçurum kıyılarında körpe delikanlılar, Âkif’ in attığı tohumlar 

bir bir yeşeriyor Anadolu’ da. Mehmet Akif' in ruhu değil midir şu köşede, elinde kalemi 

hasretle Asımlarını bekleyen. Üzerinde yine emanet paltosu, bu sefer daha güzel gülüyor 



yüzü, başka bakıyor gözleri. Bıraktığı meşaleler, tutuşuyor karanlığın meşalesine. Hırçın bir 

yangına dönüşüyor. Mevsim, bahara çalıyor hafiften. Her köşeden bir kelebek, kozalarından 

firar edip kanatlanıyor. Güz yağmurlarının muştuları yayılıyor ülkeme! Mağrur bakışları 

Türk milletinin gençlerine! Âkif’ in sesi asırlar sonra yine yankılanıyor zalimlerin acımasız 

dünyasında. Ve bu kez asıl manasına erişiyor duygular, ümitler… 

 

"Asım’ ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek!/İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek!" 
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