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ÖNSÖZ

Birinci Dünya Harbi’nin ülkemiz açısından çok önemli bir safhasını oluşturan 
Çanakkale Savaşı’nın, cesameti, şiddeti, süresi, kullanılan silah ve teçhizatın 
çeşitliliği, asker sayısının çokluğu, tarafların çok uluslu yapısı ve ayrıca hem deniz 
hem de karada yaşanması itibarıyla, dünya tarihinde benzeri az görülmüş bir olay 
durumunda olduğu bilinmektedir. 

Bu savaş sırasında Mehmetçiğin sergilediği fedakârlığı, katlandığı zorlukları, 
olağanüstü azmi ve eşine az rastlanır kahramanlık ruhunu anlatmak için kelimeler 
yetersiz kalır. 

Her ne kadar Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbi’ni yenilgiyle kapatmışsa da, 
İngiliz, Fransız ve Anzak (Avustralya ve Yeni Zelanda, ANZAC) kuvvetlerinin Osmanlı 
ordusu tarafından mağlup edildiği Çanakkale Savaşı, tarihimizin en büyük zaferleri 
arasında hatırlanmayı hak etmektedir. Şayet İtilaf Donanması Çanakkale’yi geçip 
İstanbul’u ele geçirmiş olsaydı, Birinci Dünya Harbi üç yıl önce bitecek, Rusya’da 
rejim değişikliği olmayacak, dünya siyasî tarihi değişecekti.

Çanakkale Savaşları, deniz savaşı ve kara harekâtı olarak iki safhadan oluşur. 
18 Mart 1915’te kazanılan zafer bir deniz zaferidir ve Osmanlı Deniz Kuvvetlerinin 
eseridir. Deniz muharebelerini Cevad Paşa komutasındaki Çanakkale Müstahkem 
Mevki Komutanlığı yürütmüştür.
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Boğazı geçemeyeceğini anlayan düşman devletler deniz muharebelerine son 
verip 25 Nisan 1915’te kara harekâtına başlamışlardır. Çanakkale Muharebeleri’nin 
cereyan ettiği mıntıkayı savunmakta olan 5. Ordu’nun komutanlığını Alman 
Generali Liman von Sanders yapıyordu. 5. Ordu; Gelibolu Yarımadası’nda Esat Paşa 
komutasındaki 3. Kolordu, Anadolu yakasında Alman Weber Paşa emrinde 15. Kolordu 
ile Yarbay Mustafa Kemal komutasında ordu ihtiyatı olarak Maydos (Eceabad)’da 
bulunan 19. Tümen olmak üzere toplam 6 tümenlik bir kuvvetten oluşmaktaydı. 
Temmuz 1915 itibarıyla Çanakkale’ye yeni İtilâf birliklerinin yola çıktığı haberi 
üzerine Başkumandan Vekili Enver Paşa’nın emriyle Trakya’daki 2. Ordu Komutanı 
Vehip Paşa, 5. Kolordu Komutanı Albay Fevzi (Çakmak) ve 14. Kolordu Komutanı 
Alman General Trommer, 8 Temmuz’da Seddülbahir’e gelerek göreve başlamışlardır. 
Kurtuluş Savaşı’nda önemli rol oynayan subaylardan Kazım Karabekir, Nihat Paşa 
(Anılmış), Selahattin Adil (Paşa) ve Cafer Tayyar (Eğilmez), Çanakkale’de 2. Ordu 
bünyesinde görev yapmışlardır. Bu muharebelerde aralarında paşalar, albaylar ve 
yarbaylar da bulunmak üzere çok sayıda üst düzey Osmanlı subayının görev yaptığı 
bilinmektedir.

Şu hususun özellikle belirtilmesi gerekir ki, kuvvet ve maddî imkân bakımından 
kat kat güçlü olan düşmana karşı bu zaferin kazanılmasını sağlayan en büyük âmil 
İslamî inançtır, Osmanlı ordusunun yüksek maneviyatı, şehadet aşkı ve sağlam 
imanıdır.

Bu “iman”ın tezahürlerinden biri, Ezineli Yahya Çavuş ile komutası altındaki 
67 askerin, gönüllü olarak, mutlak bir ölümü göze alarak, şehadet arzusuyla,                              
3 bin kişilik düşman kuvvetinin karşısına çıkmalarıdır. Gelibolu Yarımadası’ndaki 
Ertuğrul Koyu’na çıkarma yapan tam teçhizatlı kat kat üstün düşman gücüne,                                          
48 saat boyunca, şehadet şerbetini içinceye kadar karşı koyan bu kahraman askerlerin 
yüksek maneviyatı gibi, Seyit Onbaşı’nın, mermi kaldıran vinci çalışmaz haldeki 
bir topun namlusuna 275 kilogramlık mermilerden üç tanesini kol gücüyle sürmüş 
olması da Çanakkale Savaşı’ndaki ilahî yardımın en harikulade numunelerindendir.            
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Seyit Onbaşı’nın ateşlediği top mermisi Yüce Allah’ın lütfuyla tam isabet kaydetmiş 
ve meşhur Ocean zırhlısını batırmıştır. İtilaf Donanması’nın Çanakkale Boğazı’nı 
geçme umudunun sona ermesinde bu olayın büyük etkisi olmuştur.

Çanakkale Zaferi’ni ve bugünkü Türkiye Cumhuriyetimizin mevcudiyetini 
sağlayan savunma düzeninin temellerini bir ölçüde Fatih Sultan Mehmet’in yüksek 
dehasına ve olağanüstü uzak görüşlülük ve basiretine borçlu olduğumuzu da 
unutmamak gerekir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) müjdesine nail olarak İstanbul’u bize 
miras bırakmış bulunan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Boğazı’nın güvenliğini Rumeli 
Hisarı ile tahkim ettiği gibi, Çanakkale Boğazı’nı da, inşa ettirdiği Kilitbahir Kalesi’ne 
yerleştirdiği toplarla emniyet altına almıştır. Yaklaşık iki asır sonra ecdadımız 
Seddülbahir Kalesi ile Çanakkale Boğazı’nın savunmasını çok daha güçlü hale 
getirmiştir. Bunun yanı sıra, Çanakkale Savaşı’ndan tam 25 yıl önce, 1890 senesinde 
Sultan II. Abdülhamid’in, Asaf Paşa’yı Çanakkale Boğazı’ndaki top ve bataryaları 
yenilemek ve boğazı geçilemeyecek derecede tahkim etmek üzere görevlendirmiş 
olması, Çanakkale Zaferi’nin gerçekleşmesini sağlayan başlıca etkenlerden biridir. 
Bu tahkimatlar sayesinde düşman kuvvetleri Çanakkale Boğazı’nı aşamamışlardır.

Çanakkale Savaşı’nın şehit ve gazilerini ve bütün bir ecdadı rahmet ve 
şükranla anıyoruz. Şair Orhan Şaik Gökyay’ın dile getirdiği gibi: “Bu vatan, toprağın 
kara bağrında / Sıradağlar gibi duranlarındır”. “Huduttan hududa yol bulup koşan, / 
Cepheden cepheyi soranlarındır”. Bu topraklar, onlar sayesinde vatan haline 
gelmiştir. Mithat Cemal Kuntay, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; / 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır!” mısralarıyla, bir milletin hürriyet ve 
istiklâlini sembolize eden bayrağın, ancak vatan uğrunda canını feda eden insanlar 
sayesinde dalgalanmasının mümkün olabileceğini veciz bir şekilde ifade etmektedir. 
Aynı gerçeği millî şairimiz Mehmed Âkif, “ Sâhipsiz olan memleketin batması haktır; / 
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır” dizeleriyle dile getirmektedir.

Elinizdeki eser, merhum Âkif’in “Çanakkale Şehitlerine” şiirinde kelimelerle 
tablolaştırdığı sahneleri o günlerden bize kalabilmiş bulunan sayıca az fakat            
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mânâca büyük fotoğrafların diliyle, bir ölçüde yansıtmak gayesiyle hazırlanmış 
bulunuyor. Bir kataloğun böylesi muazzam bir muharebeler serisinin yaşandığı muhiti 
ve hadiselerin gelişim seyrini yeterli düzeyde aktarabilmesi elbette beklenemez, 
fakat o günlerin anlaşılması bakımından, küçük de olsa bir katkısının bulunacağı 
şüphesizdir. 

Hiç kuşkusuz, tarihte yaşanmış büyük olayların böylesi eserlerle yâd edilmesi; 
yeni nesillerin manevî ve millî değerlerimizin önemini anlaması, vatan topraklarının 
değerini kavraması, ecdadına olan minnet borcunun büyüklüğünü idrak edebilmesi 
bakımından, lüzumlu olmanın da ötesinde, elzemdir.

Katılmakla hata ettiğimiz Birinci Dünya Savaşı’nda sadece Çanakkale’de değil, 
ülkemizin dört bir yanında ve dokuz ayrı cephede büyük acılar yaşadık. Bu süreçte 
nüfusumuzun % 10’unu, yani 2 milyon 900 bin gencimizi silah altına alan, 450 bini 
şehit olmak üzere 1 milyon 100 binini kayıp veren bizler, bu olayları öğreneceğiz, 
unutmayacağız ve dersler çıkaracağız.

Çanakkale Savaşı’nın 101. yıl dönümü münasebetiyle hazırlanmış olan bu 
eserin, millî tarih şuurunun yeni nesillere kazandırılmasına katkı sağlayacağına 
inanıyorum. 

Şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyor, kendilerine gani gani rahmetler 
diliyor ve onların ruhaniyetlerine millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un mısralarıyla 
hitap etmek istiyorum:

“Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.”

 İsmail KAHRAMAN
                TBMM Başkanı
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SUNUŞ

Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl dönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz 
fotoğraf kataloğu, geçtiğimiz yıl çok sayıda okuyucu tarafından ilgi ve takdirle 
karşılandı.

Bu yıl, Çanakkale Savaşlarının 101. yıl dönümünü anmak amacıyla söz konusu 
kataloğun genişletilmiş ikinci baskısını hazırladık.

Bu katalogda da, bayrağı ve vatanı uğruna genç, hatta çocuk yaşta 
Çanakkale’de savaşan Mehmetçiklerin, cephe ardında tüm zorluklara göğüs gererek 
mücadele veren cesur kadınlarımızın fotoğrafları ile dönemin savaş koşullarını daha 
iyi anlamamızı sağlayan kareler yer almaktadır.

Cephedeki günlük hayattan siperlere, sıhhiye çadırlarından gazileri İstanbul’a 
taşıyan gemilere uzanan 96 adet tarihi fotoğrafı, çocuklarımız, gençlerimiz ve   
gelecek nesillerimizle paylaşabilmek en büyük mutluluğumuzdur.

Çanakkale Zaferi’nin 101. yılında merhum kahramanlarımızı rahmet ve 
minnetle anıyoruz.

 Doç. Dr. İrfan NEZİROĞLU
 Genel Sekreter
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8

Seferberlik ilanıyla birlikte 
eğitilecekleri birliklere götürülmek 

üzere trenlerini bekleyenler…
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10

Eğitilip cepheye sevk 
edilebilecek duruma 
gelen askerler, yedek 

subayların öncülüğünde 
cepheye gönderiliyorlar...
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12

Cepheye gitmeden önce
sancak verilen bir Türk alayı ve

törende konuşma yapan Enver Paşa.
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14

Çanakkale cephesi yolunda 
mola veren bir alay...
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16

Cephe öncesi
gün boyu talim yapan 

birlikler…
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18

İngilizlerden
ganimet alınan

makineli tüfeklerle teşkil edilen
“Ganeim Bölüğü”,

Ordu Komutanı
Liman von Sanders,

Kolordu Komutanı 
Esat Paşa ve Kurmay Başkanı 

Alb. Fahrettin Altay tarafından
teftiş ediliyor...
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20

 Sultan V. Mehmet Reşat tarafından alaylara sancak verme merasimi… 
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 Ihlamur Kasrı
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Şehzade
Yusuf İzzettin Efendi, 

cepheyi ziyaret ediyor...
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Mecidiye Tabyası 



26

Çanakkale’ye 
gemiyle yapılan

asker sevkiyatı...
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28

Zırhlı gemilerden botlarla 
Yarımadaya taşınan 

düşman askerleri...
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Gelibolu’daki
Türk birliklerinden

5. Menzil Posta heyeti.
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Cephede
bir posta çadırı

ve önünde
Mehmetçik.

Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, Deniz Binbaşı Rauf (Orbay), 
Kurmay Binbaşı Mustafa İzzet (Yavuzer), 

Deniz Kurmay Binbaşı Rizeli Nuri (Tolan) Çanakkale Çimenlik Kalesi’nde.
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Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, Deniz Binbaşı Rauf (Orbay), 
Kurmay Binbaşı Mustafa İzzet (Yavuzer), 

Deniz Kurmay Binbaşı Rizeli Nuri (Tolan) Çanakkale Çimenlik Kalesi’nde.



34

Çanakkale yolunda
mola vermiş bir alay...
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3. Kolordu Komutanı Esat Paşa, 
karargah subayları ile cephede... 

Sağ yanında Yarbay Sedat Doğruer, 
karşısında (uzun boylu) Alb. Fahrettin Altay.
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38

Mevzi değiştiren 
Mehmetçikler…
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40

Ailesini Balkan Savaşında kaybettiği için
Çanakkale’ye giderek Mehmetçiklere sığınan ve

cephede “Gönüllü Bombacı”
lakabını kazanan 

Ali Reşat.
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42

“Geyikli Alay”
olarak da bilinen

39. Alay’ın
subayları ve 

Mehmetçikler...
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44

Cepheye gitmek üzere
yola çıkan bir alay...
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Çanakkale 
siperlerinde 
125. Alay’ın 
müftüsünü 

dinleyen 
Mehmetçikler...
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Bir lağım 
tünelinin 
girişinde, ellerinde 
el bombalarıyla 
düşmana hücum 
için bekleyen 
Mehmetçikler...
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Çanakkale siperlerinde düşmana ateş eden 
Mehmetçikler...
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Albay 
Fahrettin 

(Altay) 
Gelibolu 

cephesinde, 
siperde.
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Yarbay Mustafa Kemal ve Çanakkale’deki 
Kurmay Başkanı Binbaşı İzzettin (Çalışlar) tren istasyonunda.
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2. Kolordu Karargâhı’nda 
Faik Paşa ve 

kurmayları çalışırken…

(Ressam: Hayri Çizel)
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54

Subaylar
arazide keşif esnasında...
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56

Cephede bir Türk mutfağı.



57
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Bigalı köyü yakınlarında karavana kuyruğunda bekleyen Mehmetçikler...



Bigalı köyü 
yakınlarında 

öğle yemeklerini yiyen 
Mehmetçikler...
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62

Silah tamirhanesinin açılışı... 
Önde 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa

(Bigalı Kalesi)
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64

Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ve 
erkan-ı harbiyesi.
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66

13 Mayıs 1915 gecesi düşman zırhlısı Goliath’ı 
torpilleyerek batıran Muavenet-i Milliye muhribi 

ile AE-2 denizaltısını batıran Sultanhisar 
torpidobotunun komutanları, Sultan Reşat’ın 

taktığı madalyalarla poz veriyorlar.
Soldan sağa; Muavenet-i Milliye’nin Alman 

Komutanı Yzb. Firle, 
Türk Komutanı Bnb. Ahmet Saffet,

Sultanhisar’ın komutanı 
Yzb. Ali Rıza ve 

Muavenet’in çarkçıbaşısı
Teğmen Andrea.
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Bir Çanakkale gazisinin yarasına pansuman yapılırken...



Tek kolunu 
Çanakkale’de 
kaybeden Mülazım 
Sırrı Efendi, 
Almanya’ya 
yollanarak tedavi 
edilmiş ve koluna 
protez yapılmıştır.
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Kilitbahir köyündeki 
Namazgah Tabyasında sıhhiye 

için ayrılmış bonet.
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25 Nisan günü düşmanı 
Arıburnu’nda ilk karşılayan

27. Alay’ın 1., 2. ve 3. taburlarına mensup olup
yaralanan ilk askerler,

tedavi edildikleri hastanede biraradalar. 
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Soldan sağa ön sıra: 
Yzb. Faik, Zabit vekili Saadet, Asteğmen Mehdi;

Arka sıra: 
Asteğmen İbradılı İbrahim Hayrettin, Asteğmen Cevdet, 

Asteğmen Muharrem, Başçavuş Gelibolulu Süleyman, Asteğmen Mustafa, 
Zabit vekili Ziya, Zabit vekili Selahaddin.
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Bir grup Türk subay ve 
askeri dinlenirken...
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76

Düşmandan kazanılan 
ganimet cephanenin

askerlere dağıtılması...



77



19. Tümen
Komutanı

Albay
Mustafa Kemal

tümen gözetleme
yerinde.
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 Çalılıkların arasına gizlenmiş bir topçu bataryası.
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Namazgah Tabyası



82

Batarya personeli
topu atışa hazırlıyor...
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84

Bir grup subay, 
mevkilerinden Anafartalar Ovasını 

gözetliyor...
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86

Süvariler, 
Esat Paşa çeşmesinden

su ihtiyaçlarını gideriyorlar...
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88

Türk askerleri, 
düşmandan ele geçirilmiş
bir siperdeki ganimetlere

bakıyor...
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3. Kolordu
Komutanı Esat
Paşa (ortada),

Kurmay Başkanı
Yrb. Fahrettin
Altay (soldaki)

ve Bnb. Sedat
Doğruer (sağdaki).
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Çanakkale 
cephesinde
iki atlı
Türk askeri.
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Çanakkale cephesinde düşmanla çarpışan subay 
ve erlerimizden oluşan bir grup... 
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94

Morto Koyunda Goliath zırhlısını 
batıran Muavenet-i Milliye Muhribinin 

subay ve erleri...
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96

Maydos’ta (Eceabat) bombardımandan 
yıkılmış evlerin önünde 

üç Türk subayı.
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Siperden düşmana ateş eden Mehmetçikler...
Yakalanan bir Türk keskin nişancısı, 

kamuflajlı haliyle iki Anzak askerinin arasında.



Siperden düşmana ateş eden Mehmetçikler...
Yakalanan bir Türk keskin nişancısı, 

kamuflajlı haliyle iki Anzak askerinin arasında.
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Conkbayırı’nda
yaralı arkadaşını taşıyan

bir Anzak askeri.
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102

25 Nisan’da, 
Seddülbahir’e yapılan 
çıkartmada kullanılan 

kömür gemisi 
River Clyde.
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Defnettikleri arkadaşlarının mezarı başında saygı duruşunda bulunan
iki Anzak askeri.

Gelibolu Yarımadasında ölen bir askeri gömmeye çalışan 
Anzak askerleri...



Defnettikleri arkadaşlarının mezarı başında saygı duruşunda bulunan
iki Anzak askeri.

Gelibolu Yarımadasında ölen bir askeri gömmeye çalışan 
Anzak askerleri...



106

Seddülbahir'e düşen
ancak patlamayan

bir top mermisi önünde 
fotoğraf çektiren

İngiliz askerleri...
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Sahile çıkan İngiliz ve
Anzak askerleri...
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7. Tümen Komutanı Alb. Ali Remzi ve karargah subayları, 
düşmanın Yarımadayı terketmesinin akabinde Conkbayırı'nda...



Düşmanın
Çanakkale’ye
vuku bulan ilk kara 
taarruzunu
durduran
Alb. Mustafa Kemal
ve muavini
erkanından
Mehmet Arif.
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112

Atışa hazırlanan bir topumuz...
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114

Anafartalar Grup 
Komutanı 

Alb. Mustafa Kemal 
ve karargah 
subayları...
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116

Atışa hazırlık yapan 
bir top bataryası...
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19 Mayıs taarruzunda şehit olup 
savaş alanında ortada kalan ve 

24 Mayıs ateşkesinde
defnedilen şehitler...
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Anafartalar Grup Komutanı Alb. Mustafa Kemal, İstanbul’dan gelen 
Ayan ve Mebusan Meclisi üyelerinden oluşan 18 kişilik heyete bilgi veriyor...
(Kemalyeri, Çanakkale)
^
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Meclis heyetinden bir başka görünüş...



Alb. Mustafa
Kemal’in

Çanakkale
Savaşları

sırasında yapılmış
bir yağlıboya

portresi... 
Avusturya-
Macaristan 

İmparatorluğu
vatandaşı ressam 

Wilhelm
Victor Krausz

tarafından yapılan
bu portre,

aynı zamanda
Atatürk’ün 

ilk tablosudur.



Anafartalar 
İsmailtepe’de 
şehit düşen 
Topçu
Mülazım-ı
Evveli
Fehmi Efendi.
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Harp Mecmuası
kapağı:

Havranlı
Seyit Onbaşı

215 kıyye
ağırlığındaki

top mermisini
sırtında taşırken...
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Türk ve Alman subaylar düşmanın Queen Elizabeth zırhlısından
atılan ancak patlamayan 38 cm çapındaki

top mermisini inceliyorlar...
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Bir obüs bataryasının ağırlıkları
Çanakkale’ye indiriliyor...
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Queen Elizabeth zırhlısının ön taretleri.



Lone Pine’da bir lağım girişinde bekleyen Anzak askeri.



Gelibolu 
yamaçlarında 

gizlenmiş 
Anzak

askerleri...
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Gelibolu’daki Anzak siperlerindeki düşman askerleri ve 
siper kenarında yatan bir Türk şehidi.
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Düşmanın Yarımada’dan
ayrılışından sonra 

ele geçirilen bir topun yanında
Türk askerleri...
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Düşmanın Yarımada’dan
gidişini izleyen 

bir alay sancaktarı ve
Mehmetçikler... 
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Hilal-i Ahmer görevlileri, yaralı bir askeri sargı 
yerine taşımak üzere ata bindirirken...
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Çanakkale yaralıları, 
düşman denizaltılarına rağmen 

Şirket-i Hayriye’nin vapurlarıyla 
İstanbul’a taşınıyordu...

(63 numaralı Sütlüce Hastane Vapuru 
Çanakkale yaralılarını Sirkeciye indiriyor.

14 Mayıs 1915)
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Çanakkale’den gemilerle
İstanbul’a getirilen

yaralı Mehmetçikler, 
Sirkeci rıhtımına indirilip, 

oradan farklı hastanelere sevkedilirlerken...
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Çanakkale’den gemiyle Sirkeci’ye 
getirilen gaziler,
14 Mayıs 1915. 
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İstanbul’a getirilerek 
Sirkeci’ye indirilen yaralılar, 

Hilal-i Ahmer’in 
çift kişilik tekerlekli araçlarıyla 

hastanelere sevkedilirken...
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Doktor ve hemşire gözetimindeki yaralılar...
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Hastanede tedavi gören gaziler...
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Hastane koğuşu,
yaralı askerler ve hemşireler…
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Hastanede şifa bulmuş Çanakkale yaralıları, 
taburcu edilmeden önce hemşireleriyle hatıra 

fotoğrafı çektirirlerken...
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İngiliz ve Hintli istihkamcılar 
Gelibolu Yarımadasında...
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Düşman, Yarımadayı terk ettikten 
sonra kıyıda bıraktığı malzemeleri 
imha etmek için savaş gemisinden 

sahile mermi yağdırıyor...
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7. Tümen Komutanı
Alb. Remzi ve karargah 

subayları,
Abdurrahman bayırında 

Yarımadayı terkeden
düşmanı izliyorlar...
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Gelibolu siperlerinde dinlenen 
Mehmetçikler...
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Yarımada üzerinde bulunan 
Arif Bey çeşmesinden su alan 

Türk askerleri...
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Cephe gerisinde dinlenen ve
traş olan Mehmetçikler...
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Düşmana karşı 9 ay kahramanca mücadele veren 
27. Alay’ın sancağına madalya takılması töreni. 

Madalyayı Enver Paşa takıyor.
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Düşmanın Seddülbahir’den ayrılmasının
ardından Türk ve Alman subayları tarafından 

bölgeye dikilen bir anıt. 

168





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 ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- “Bu bir Avrupalı!”
Dedirir: Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi… Mahşer mi, hakikat mahşer.
Yedi iklimi cihânın duruyor karşısında,
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…
Hani, tâ’ûna da zuldür bu rezil istilâ!
Ah, o yirminci asır yok mu, o mahhlûk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcud ise, hakkıyle sefil,
Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz…
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam,
Atılan her lâğamın yaktığı yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer…
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak,
Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler…
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?

Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te’sis-i İlâhî o metin istihkâm.
Sarılır, indirilir mevki’-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedî serhaddi;
“O benim sun’-i bedi’im, onu çiğnetme” dedi.
Âsım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.
Şûhedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar…
Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i…
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
“Bu, taşındır” diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına;
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak salvetini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran…
Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın… Heyhât!
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât…
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber.

   Mehmet Akif Ersoy

Çanakkale Şehitlerine




