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"ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE " İSİMLİ DESTANDA YER ALAN TARİH VE 
MEDENİYET OLGULARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

AHMET  KOLBAŞI 

Destanî şiirler, ilk söyleyeni hatırlanmayan, ait olduğu toplumun yaşadığı olağanüstü olayları 
konu alan tarihe kaynaklık eden önemli edebi metinlerdir. Türklerin sahip olduğu Manas, 
Ergenekon ve Koroğlu destanı gibi diğer millet veya topluluklara ait pek çok destanlar da vardır. 
Bu tür destanî şiirler oluşum sürecine göre doğal destanî grupta yer alırlar. Diğer destanî şiir türü 
ise olayın meydana geldiği zaman diliminde yazıya geçtiği için hem olay hem de yazanı belli 
olan yapay destanî şiir çeşidini oluşturur. Merhum Mehmet Akif'in  "Çanakkale Şehitlerine" 
isimli şiiri de yapay destani şiir türüne dahil olduğu düşüncesiyle şiirde geçen tarihi, dini ve 
medeniyete ait kavramları üzerine genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

Destanlar konularını tarihten alırlar. Bu nedenle destanlar tarihle direkt ilgili olup 
tarihçinin de başvuru kaynaklan arasında önemli yer tutar. "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiir de 
konusunu 1915 yılında yaklaşık 8,5 ay süren bir savaştan alır. Türk milletinin tarihinde derin 
izler bırakan Çanakkale Savaşı 3 Kasım 1914 ve 18 Mart 1915 tarihleri arasında Çanakkale 
Boğazı'nda yapılan deniz savaşlarıyla Gelibolu yarımadasında 25 Nisan 1915 ve 9 Ocak 1916 
tarihleri arasında meydana gelen kara savaşlarını içine alır. Şiirde Akif  tarafından  Türk milletinin 
yaşadığı ağır şartlar ve bu şartlarda yürütülen mücadelenin kahramanlı klan ve milli boyutu, 
tarihi ve İslami motiflerle  bezenmiş, böylece edebi bir incelikle milli bilinci ve duruşu yüksek 
tutma amacı güdülmüştür. 

Savaşın cereyan ettiği mekân Çanakkale boğazı ve civandır. Boğazın uzunluğu 65 km, en 
geniş yeri 5. 800 m, en dar yeri 1250m (kilit bahir kalesi - çimenlik kalesi arası) ve en derin yeri 
106 m'dir. Boğaz sulannda ters bir akıntı vardır. Ege denizinin binde 38 oranındaki tuzlu suyu 
dipten Marmara'ya akarken Karadeniz'in binde 26 oranındaki tuzlu suyu üstten ters akıntıyı 
oluşturmaktadır. Boğazın çevresi dağ karakterinde yüksek ve kıvnmlı kütlelerle kaplıdır. İşte 
Boğazın dar olması, Boğaz sulannda ters bir akıntı olması ve Boğazın çevresinde yer yer 
kıvnmlı dağ kütlelerinin olması; Boğazın savunultn^şmı kolaylaştırmıştır ve geçilmesini 
zorlaştırmıştır. 

Çanakkale savaşlannı bu kadar önemli hale getiren sebepler arasında Çanakkale  boğazı 
stratejik  açıdan  Osmanlı Devleti'nin  payitahtı İstanbul'un  anahtarı olduğu  gibi, aynı İstanbul 
Boğaz'ın  da  olduğu  gibi iki  kıtayı  birbirine bağlayan iki  önemli geçitten  biridir.  Boğazlara 
hakim olmak  demek,  bir ölçüde  Akdeniz'de  de  üstünlüğü  ele geçirmek  demektir28  Karadeniz ve 
Akdeniz ülkelerini deniz ulaşımı ile birbirine bağlayan boğazlar siyasi açıdan olduğu kadar 
iktisadi açıdan da büyük öneme haizdirler. Çanakkale savaşım dünya tarihi açısından önemli 
kılan nedenlerden biri de İtilaf  devletleri boğazları aşamaymca müttefikleri  Rusya'ya askeri 
yardım ulaştıramamışlar bunun üzerine Çarlık yıkılarak yerine Bolşeviklerin ortaya çıkması 
olmuştur. 

Birinci dünya savaşı içinde İtilaf  devletlerinin hep birlikte Çanakkale'ye yüklendiği 
bunun karşısında tek başına bir ölüm kalım savaşı veren Türk milletinin yaşamış olduğu bu 
olağanüstü şartlanm edebi alanda dile getiren Mehmet Akif'in  yanı sıra başka yazarlarda hikâye, 
roman ve şiir türünde eserler yazmışlardır. Ruşen Eşrefin,  Çanakkale'de Savaşanlar Dediler ki" 
adlı eseri, Süleyman Nazif  in "Çimentepe" adlı yazısı, Halide Edip'in "Işıldak'm Rüyası", 
Necmeddin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" adlı şiiri Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Çanakkale Destanı" 
bunlardan bazılandır. 

Mehmet Akif  Safahat  adlı eserinin altıncı kitabı olan "Asım"'da "Çanakkale Şehitleri"ne 
hitaben yazdığı şiirinde çok güçlü tasvirlere yer vermiştir. XIX. yüzyılda bütün dünyayı saran 
sömürgecilik, batılı büyük devletleri endüstri medeniyetinde üstün hale getirince güç esasına 

2 8 Mert, Hasan, Çanakkale savaşlarının Askeri, siyasi ve sosyal sonuçları, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, cilt 13, 
Ankara 2002, sayfa  368 (368-391). 
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dayalı olarak vahşi ve acımasız bir rekabete sahne olan dünyada Türklerde yaşadıkları bölgenin 
coğrafi  konumu, yeraltı ve yer üstü zenginlikleri nedeniyle kendi topraklarında artan yarışın ağır 
şartlarını hissetmişlerdir. îşte bu şartlar altında bu şiir "Boğaz Harbi'nde" insanlığa sığmayacak 
bir vahşetin yaşanmasını, gökten yağan kol, çene, ayak, parmak yağmuru altında şehitlerimizin 
destanlaşan macerasını, onlara karşı ne yapsa borcunu ödeyemeyecek vatan evlatlarının 
minnettarlığını ifşa  etmek için kullanılmıştır; 9 

Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i  asil, 
Ne  kadar  gözdesi  mevcûd  ise hakkıyle,  sefil, 
Kustu  Mehmedciğin  aylarca durup  karşısına: 
Döktü  karnındaki  esrarı hayâsızcasma.30 

Mehmet Akif'e  göre; Çanakkale savaşı sadece iki düşman kuvvetin karşılaşması değil, 
zamanın sömürgeci devletlerinin ve onların temsil ettiği "Medeniyet" ile gerçek yüzleşme ve ona 
karşı duyulan güvensizliği de ortaya koyar. Bu savaş düşmanın maddi ve manevi bütün gücüyle 
karşıt olarak gördüğü Türklüğü ve onun vatanını tasfiye  etmek için yaptığı en büyük hamlelerden 
biridir. İtilaf  devletlerinin taşıdığı amacı, 1917 Ekim ihtilali sonucunda Çarlık rejiminin 
yıkılmasıyla iktidara gelen Bolşeviklerin açıkladığı Osmanlı coğrafyasını  paylaşmak için 
yaptıkları gizli anlaşmalar Akif'in,  düşmanın amacına atfen  "Medeniyet" kavramına yüklediği 
ifade  ve ortaya koyduğu anlamı doğrular niteliktedir. Akif  şiirinde; 

Maske  yırtılmasa  hâlâ bize âfetti  o yüz 
Medeniyet  denilen  kahbe, hakikat,  yüzsüz*1 Şeklinde ifade  eder. 
Çanakkale savaşını Haçlı seferlerinin  devamı olarak gören Akif,  mısralarında geçmişte 

haçlı saldırılarına karşı Türk-İslam coğrafyasının  başarıyla savunan ve İslam'ın sembolü haline 
gelen Kılıç Aslan ile bu savaşta mücadele edenlerin benzeri bir iş başardıklarını ifade  ederek iki 
savaş arasında bir bağlantı kurar. Türk tarihindeki bir olayla kurulan bu bağlantı vatan savunması 
için eskiden güç alan bir milli irade inşasına yardımcı olması açısından çok önemlidir. Edebi 
olarak pek çok şiirde tarihi ve dini olgular imge olarak işlenmiştir. Fakat Akif'in  burada 
kompoze ettiği bir millet hayatında varlık yokluk mücadelesine dönen savaş sürecinde 
yaşananlar ciddi olarak efsanevi  bir görünüme sahiptir. Bu milletin bu ağır imtihanı İslam'ın en 
mukaddes değerleri ile anılmalı ve yine daha önce bu topraklara saldıran haçlılar ve bunlara karşı 
mücadele veren Kılıçaslan ve Selahaddin ile benzeşmelidir. 
Sen ki,  son ehl-i salibin kırarak  savletini, 
Şarkın  en sevgili  sultânı Salâhaddin'i, 
Kılıç  Aslan gibi iclâline ettin hayran.32 

Akif,  şiirinde İslamiyet'in altın çağı olarak kabul edilen dönemle Çanakkale'de yaşanan 
olaylar arsında benzerlik kurar. Burada örnek olarak seçilen Bedir savaşı İslam'ın varlık yokluk 
savaşı olduğundan bu gün Çanakkale savaşının da İslam âlemi için benzer bir anlam ifade 
ettiğine vurgu yapar. Bu vurgu Akif'in  şiirini destan vasfına  büründüren önemli bir yönünü 
oluşturur. 
Ne  büyüksün ki kanın kurtarıyor  tevhidi... 
Bedr'iıı  arslanları  ancak, bu kadar  şanlı idi?3 

Akif  daha sonra şiirinde Çanakkale şehitlerini İslam'ın kutsal değerleri ile taltif  ederek 
yapmış olduğu mecazi boyutlu tarihi ve dini Örgülerle tam bir destan havası yaratır. 
Sana dar  gelmiyecek  makberi  kimler  kazsın? 
Gömelim gel  seni tarihe'  desem,  sığmazsın. 

2 9 Akandere, Doç Dr. Osman, Oğlu Emin Akif  Er soy'un Anlatımlarıyla  Mehmet  Akif  Ersoy'un  Millî  Mücadeleye 
Katılması  ve Bazı Hususiyetleri,  I. Uluslararası Mehmet Akif  Ersoy Sempozyumu Bildirileri, Cilt 1, Burdur 
2009, Sayfa  14. 
3 0 Mehmet Akif  Ersoy, Safahat,  Akpınar Yayınevi, İstanbul 1989, sayfa  503 
3 1 Ersoy, a.g.e., s. 503 
3 2 Ersoy, a.g.e., s. 505. 
3 3 Ersoy, a.g.e., s. 504. 
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Here  ü merc ettiğin  edvara  da  yetmez o kitâb... 
Seni ancak ebediyyetler  eder  istiâb. 
'Bu,  taşındır'  diyerek  Kâ'be'yi  diksem  başına 
Ruhumun Vahyini  duysam  da,  geçirsem taşına; 

Akif  bu şiiri, Çanakkale savaşını görmeden yazmıştır. Çanakkale'de o şanlı savunma 
olurken şairimiz Almanya ve Necid seyahatlerinde bulunuyordu. Zafer  müjdesini Necid'den 
dönerken Kuşçuzâde Eşref  Bey'den almıştı. Savaş alanını sonradan ziyaret etti.34 Savaş sonrası 
oradaki manzaranın ağarlığı Akif'i  derin tefekküre  ittiğinde kefensiz  ve kabirsiz olan binlerce 
şehide müjde niteliğinde şu beyitleri söyletmiş olmalıdır: 
Ey şehid  oğlu şehid,  isteme benden  makber, 

o  r 

Sana âğûşunu açmış duruyor  Peygamber: 
Eski ataları ile yaşanan anı ilişkilendirirken Akif  burada destanî hikâye ve şiirlerde 

rastlanan üslubu kullanmıştır. Çanakkale savaşı olaylarını anlatan destanî hikâyelerden Halide 
Edip'in36 "Işıldak'm Rüyası" isimli yazısında da Teğmen Işıldak muharebede yaralanır. Işıldak 
"ertesi  gün taze yarasıyla"  bölüğünün başındadır.  Bölüğünün endişeli  bakışlarını  üstünde 
hisseden  "Teğmen  İşıldak  gözlerinden  yeni bir nurla bölüğe bir sevgi selâmı gönderen  elini 
yarasına kaldırdı:-  Şehzade  Süleyman'ın  mübarek  eli rüyamda  yarama dokunarak  iyi etti"  der. 
Bu hikâyede, devrin diğer yazılarında ve Akif'  in Çanakkale şiirinde de geçtiği gibi, vatan 
savunmasındaki gençler, bu topraklarda vatan kuran atalarıyla birleştirilir/7 Bu zaferle  Süleyman 
Paşa bütünleştirilmiştir. Akif  in şiirinde ise; 
Ey, bu topraklar  için toprağa  düşmüş  asker! 
Gökten  ecdâd  inerek  öpse o pak alnı değer.38  Şeklinde atalar ile bir bütünleştirme söz konusudur. 

Mehmet Akif  bu şiirinde dile getirdiği tarihi ve dini değerleri yaşanan savaş anı ile 
birleştirerek bir nevi milletin dayanma gücünü artırmaya da hizmet eden bir şuur birikiminin 
oluşmasına yardımcı olduğu söylenebilir. Edebi üslup ile bunun yapılması daha kuvvetli tesir 
bırakmıştır. İslam âlemini saran yok edici tehditlerden bu zafer  sayesinde kurtulduğuna inanan 
Akif  bunu; 
Sen ki,  İslam'ı  kuşatmış,  boğııyorken  hüsran, 
O demir  çenberi göğsünde  kırıp  parçaladın.39  Dizeleri ile dile getirir. 

Ziraat nezaretinde baytar olarak vazifeye  başlayan Mehmet Akif,  üç dört sene Rumeli, 
Anadolu ve Arabistan'da bulaşıcı hayvan hastalıkları tedavisi için bir hayli dolaşmıştır. Akif'in 
memuriyet hayatı 1893 yılından itibaren 20 yıl sürmüştür. Bu esnada Osmanlı toplumunu ve 
coğrafyasını  daha yakından tanıma fırsatı  bulmuştur. Memuriyetinin yanında Ziraat Mektebinde 
ve Dârulfünûn'da  edebiyat dersleri vermiştir. Yayın hayatında 2. Meşrutiyetten itibaren 
görülmeye başlayan Mehmet  Akif'in  başyazarı olduğu  ve İslamcı  yazar ve fikir  adamlarının 
yayın organı olan Sırat-ı  Müstakim  dergisi,  bir yayın politikası  olarak  daima  Türkiye  dışındaki 
Türk  dünyası  ile ilgilenmiştir.40  Daha sonraki dönemde Ankara'da Tâcettin Dergâhı'nda ikamet 
ettiği bu yıllarda, Yunanlıların Bursa'yı işgal etmeleri üzerine "Bülbül'"ü yazar ve Hasan Basri 
Çantay'a ithaf  eder, İstiklâl Marşı da bu yılların mahsulüdür.41 

Bütün bu yönleri ile düşünüldüğünde Akif'in,  fikri  aidiyeti sadece dini yada milli 
anlayışa mal edilerek irdelenmesi bu konuda eksik kalır. Akif  bütün bu değerlerin üstünde 

3 4 Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı  Yayınları, İstanbul 1997, Cilt 3, s. 412. 
Ersoy, a.g.e., s. 505. 

3 6 Halide Edib Adıvar, Işıldak'm  Rüyası, Tanin, 11 Aralık 1914; Ayrıca "Kubbede Kalan Hoş Sada, Atlas kitabevi, 
İstanbul 1974" isimli kitapta bu hikaye yer almaktadır. 
",7 Enginün, İnci, Çanakkale  Zaferinin  Edebiyatımıza  Aksi,  M Ü Türklük Araştırmaları Dergisi, Yıl 1986, sayı: 2, 
s. 125. 
3 8 Ersoy, a.g.e., s. 504. 
3 9 Ersoy, a.g.e., s. 505. 
4 0 Gökçe, Fahri, Mehmet  Akifte  Millet  Fikri,  http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi73/gokcek.pdf. 
4 1 Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri, Mehmet  Akif  Ersoy, Söğüt Yayıncılık, İstanbul 
1990, s. 349. 

http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi73/gokcek.pdf
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sömürgeci endüstriyel üstünlüğe sahip bir medeni anlayışa karşı duran bir diğer medeniyetin 
fikri  temsilcisi durumunda bulunmaktadır. Vahabzacle;  Akif'in  eğer Safahat  adlı  eseri olmasaydı 
da  sadece  bu şiiri yazmış olsaydı  yine de  büyük şairler  listesinde  adının  tarihe geçeceğini 
belirtir.  "Çanakkale  Şehitleri"  ne ve "İstiklal  Marşı"  na hayran olan Vahabz.ade,  Mehmet  Akif  i, 
Türk  ruhunun, Türk  tarihinin, Türk  medeniyetinin  tecellisi  olarak  görür  ve bununla da  iftihar 
eder.A2 

Batı medeniyeti karşısında zayıf  düşen Türk-İslam medeniyetinin güçlenip gelişmesi için 
Akif;  insana düşenin aklını ve iradesini kullanıp çalışmayı son noktasına vardırmak hem kendi 
için hem çevresi için faydalı  olmaya gayret etmektir. Gidilecek yol budur. Yardımcı olarak 
seçilen ise yaratıcıdır. Tevfik  sadece ondan beklenir. Ancak öncelikle insan kendine düşeni 
yerine getirecek sonra Allah'a tevekkül edecektir. Tevfik  zaten Allah'ın insana bir lütfudur.4' 

Bazı çevrelerde İngiltere, Amerika veya Fransa'nın mandasının kabul edilmesinin 
kurtuluş için tek çıkar yol olarak görüldüğü bir dönemde Mehmet Akif,  21 Ağustos 1919 tarihli 
Sebil-ur Reşat dergisinde manda ile ilgili olarak kaleme aldığı bir yazısında; "...Türklerin yirmi 
beş asırdan beri istiklallerini muhafaza  etmiş bir millet oldukları tarihten müspet bir hakikattir. 
Hâlbuki Avrupa'da bile mebde-i istiklali bu kadar eski zamanlardan başlayan bir millet yoktur... 
Tarihte gösteriyor ki Türk istiklalsiz yaşayamaz" diyerek aydınların bu isteklerini kesin bir dille 
reddetmiştir.44 

Sonuç olarak Akif'in  şiiri; Türk insanının savaş içinde ortaya koyduğu genel özelliklerim 
en iyi yansıtan destanî bir vasıf  taşıması şiiri edebi olduğu kadar tarihi yönden de önemli 
kılmaktadır. Bu şiirin Çanakkale savaşı gibi önemli bir zafer  tecrübesini bir kuşaktan diğerine 
aktarmaya, milli şuuru daima zinde tutmaya ve milli birliği kuvvetlendirmeye yardımcı olan 
özellikleri ile destanî vasfı  çok yüksektir. Akif  Şiirinde tarihi, dini ve benzeri olguları Çanakkale 
savaşı ile birleştiren derin bir edebi üslup kullanarak milli bir şaiç ve ait olduğu medeniyeti en iyi 
temsil eden yüksek bir fikir  ve edebiyat üstadı olarak milletimize mal olmuş bir şairimizdir. 
Yaşayan milletleri, yaşatan şairleri vardır. İşte Türk milletini yaşatan şairlerden biri de Mehmet 
Akif  Ersoy'dur. 

İnci Enginün'e göre; savaş edebiyatı, millî tecrübelerin unutulmamasını sağlayarak 
nesiller arası sağlam bir bağ oluşturur ve millî birliği pekiştirir. Fertleri, uyur halde bulunan 
düşmanlıklara karşı da bir manada ikaz eder. Üzerinde rahatça yaşadığımız bu vatan 
topraklarının ne pahasına kazanıldığını ve gerekirse korumak için neler feda  edileceğini de 
hatırlatır.45 Ayrıca kahramanlık hikâyeleri, millete bir dayanma gücü de sağlamıştır. Bu 
bakımdan komutanıyla, erleriyle, büyük bir destan olarak yorumlanan Çanakkale zaferi  Millî 
Mücadelemizin dayandığı en kuvvetli zemin sayılabilir.46 Türk milli mücadelesini yürüten lider 
kadro Mustafa  Kemal dahil olmak üzere çoğunluğu bu savaşta görev alan insanlardan 
oluşmuştur. 
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Özet 
Türk tarihi seyri içinde ağır şartlar altında kazanılan Çanakkale savaşlannı konu alan 

Merhum Mehmet Akif'in  "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiiri destan grubu içinde yapay 
destanlara girmektedir. Akifin  bu eserinde kullandığı tarihi imgeler ve medeniyet kavramı ile 
birlikte Çanakkale'de yaşanan çetin savaşlan milli heyecan ile sentezleyip nasıl bir milli şuur ve 
milli duruş oluşturma gayretinde olduğu sorusunun cevabı bu çalışmanın ana temasını teşkil 
etmektedir. Aynca zamanı ve mekanı belli olan Çanakkale savaşının destanlaşmasında bu iki 
olgunun yanı sıra dini imgelerinde mecazi katkısı birlikte irdelenecektir. 

An evaluation of  the facts  of  civilization and history in the epic entitled "to the martyrs of 
Çanakkale" 

The poem "To the Martyrs of  Çanakkale" by the deceased Mehmet Akif,  of  vvhich 
subject is Çanakkale (Dardanelles) wars won under difficuit  conditions in the course of  Turkish 
history is an example of  artificial  epics. The answer to the question of  how Mehmet Akif 
synthesized historic images and concept of  civilization along with tough wars experienced in 
Çanakkale and how he tried to create a national conscience and national stance constitutes the 
main theme of  the study. Furthermore, the metaphoric contribution of  religious images together 
with these two facts  to Çanakkale war, whose time and place is known, to become an epic are 
studied together. 
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