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MEHMET AidF ve ARUZ 

Yard. Doç. Dr. Yakup ŞAFAK* 

Vefatının 62. yıldönümünde aziz hatırasını yad etmek üzere bir 
araya geldiğimiz İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bizim 
duygu ve düşünce dünyamızda çok özel bir yere sahip, ahlak, 
dürüstlük, hamiyyet ve verakarlık abidesidir. Dini' ve milll değerleri 
benimsememizde, üzerimizde onun kadar etkili olmuş, milletimizin 
sevgi ve takdirini kazanmış şahsiyet azdır. 

Bu konuşmada onun edebiyatımızda seçkin bir yer 
edinmesinde, aruzu kullanmadaki ustalığı, bu husustaki özellikleri ve 
farklı yönleri, genel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. 

Mehmet Aıcifin "şair yaratılmış bir insan" olduğuna, çocukluk 
arkadaşı İbnülemin Mahmud Kemal Bey'in şu anlattıkları şahittir: 

"Henüz on, on iki yaşında iken Aleifte şairlik alametleri 
görünmiye başladı. Vezinli vezinsiz, ma'nalı ma'nasız nazımlar 

söylemiye çalışırdı. 

Akifi şair yapan, o ma'sumane güzelliklere gönül verişler, o 
suretle kendinden geçişlerdir. Aşık olmayan şair olamaz. Onun 
aşıkaane, şairane beytleri çoktur. Bir zathanlar memleketin maruf 
pehlivanları sırasına geçmesi de şairliğinden ve aşıklığından ileri 
geliyordu. 

Amcamızın bizden büyük olan kızı Hatice Cemile, Aıcif ve ben 
-çocukluğumuza bakmayarak- müşterek gazel söylemiye uğraşırdık. 
Aruz bilmediğimiz gibi parmak hesabında da parmağımız yoktu. 

* Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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Y aşımız, başımız, bilgimiz, görgümüz, şiir şöyle dursun, düzgün 
birkaç cümle yazmıya da müsaid değildi. Fakat Akifin sözlerinden 
ba'zıları, bizim sözlerimizden daha iyice idi. 

Akif, muahharen ilmi aru.z tahsil etti. Mümarese için daima 
nazm ile meşgul oldu. Çocukluğunda başladığı şiirden ihtiyarlığında 
da vaz geçmedi."1 

Şu açık bir hakikattir ki kendisine taraftar olsun karşı olsun 
bütün edipler, ebebiyat severler onun akıcı üslübu ve temiz 
Türkçesinin yanı sıra aruz üzerindeki mutlak hakimiyeti hususunda 
görüş birliği içindedirler. 

Yeni edebiyatımızın önemli simalarından Süleyman Nazif 
diyor ki: Hz.Davud'un elinde demir ne idiyse Safahat şairinin yaratıcı 
elinde kelime ve aruz da odur. 2 

Şairin İstiklal savaşı sırasındaki en yakın dostlarından biri 
olan, Balıkesir mebusu, değerli din alimi Hasan Basri Çantay 
Akifname'sinde şu tasviri yapıyor: 

"Mehmed Akifin aruzu sakin havada gah ağır, gah sür'atli 
uçuşlar yapan, ba'zan iki büyük kanadını dümdüz açarak, 
hakimiyyetle süzülen ve olduğu yerde duran, ba'zan da kendisini 
boşluğa atıp, tekrar uçuşlar yapan, harikalı binbir ma'rifet gösteren 
kartala benzer. Kuvvetli bazusunun, pelılevan bünyesinin alaturka 
güreşlerde gösterdiği oyunla meharetleri üstad, olgun melekesiyle, 
ince zekasiyle daha çok göstermiştir. "3 

Akifin yakın arkadaşlarından olan ve onun hakkında geniş bir 
monografı kaleme almış bulunan şair Mithat Cemal de 

1 Hasan Basri Çantay, Aldfname (Mehmed Akif), İstanbul 1966, s.l5-l 7. 
2 Aynı eser, s.77. 
3 Aynı eser, s.78. 
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"Arı1z mimarı olarak, Akif tektir,· Aruzda yüz katlı binalar 
kurar; ve, ki e4,atlarının, olup sigalarının çemberleriyle; nida 
seslerinin kemerleriyle; cümle potrelleriyle; istifham kancalarıyla; 

has ılı, demirden kuşaklada bu . binaların iskeletlerinin eczalarını 

birbirine bağlar. Akiften evvel hiç kimse, bu derece ayağa kalkan bir 
nazmın sayısız katlarından ufuklara bakamadı."4 Bir başka yerde: 
"Geçen nesil aruzun iki büyük şairini verdi: Fikret ve Akif. Aruzun 
orkestrasyonunu yapan bu iki nazım şairi, tonu buldular. Akif isyanın 
güzel öfkesini, fetihler devrinin hicranını, Çanakkale müdafaasının 
büyük ölçülerini, sesin mefhumlaşan tonuyla yazdı. "5 

Aruzun yakın geçmişimizdeki usta yorumcularından, edebiyat 
tarihçimiz İsmail Habib (Sevük), Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi'nde 
şunları söylüyor: 

"Aruzu ldmse artık ondan ziyade tabifleşdirecek değildir,· ve 
vuzuhla selasete kimse ondan daha fazla hakim alamayacak. 
Mısralarını aruzun içine, zarfına sımsıkı tetabuk etmiş bir mazrftf gibi 
yerleştiriyor. Ne zarfa ufak bir tazyik ne mazrftfun bir santim 
kımıldanmak ihtimali! Üstad bir marangoz kaleması gibi muhkem bir 
intibak! Kelimeler mısraa mıhlanmış sanıyorsun! Çok sağlam bir 
nazm! 

Nacf, lisanın en bariz kudretiydi. Vukujlu Arapça ve 
Acemcenin arasında en fasfh Türkçeyi yazmıştı. Safahat nazımı da 
böyledir. Ve galiba bu üçüzlü !isan alimliğinin son timsali olacak. 
Zaman artık bu vadfnin öyle kudretini yetiştiremeyecek gibi. Mehmet 
Akif bu noktadan da bir intiha gösteriyor."6 

4 Mithat Cemal, Mehmet Akif, İstanbul, 1939, s.341. 
5 Mehmet Akif, Safahat, nşr. Ömer Rıza Doğrul, 6.bs.,İstanbull963, s.xxv (Mithat 

Cemal'in takrizi). 
6 İsmail Habib, Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1340, s.654. 
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Bir diğer edebiyat tarihçimiz N.Sarni Hanarlı'nın görüşü de 
şöyledir: 

"Bir şair olarak, M.Akif, Türk şiir sanatında ilerlemeler 
kaydeden bir sanatkardır. Akif şiire, M.N aci gibi sağlam söyleyişli bir 
üstadın izinde yürüyerek başlamış; Aruz veznını, kendi 
rnanzurnelerine kadar görülmemiş bir tabillik ve kolaylıkla 

kullanmıştır. O kadar ki, bu veznin, pürüzsüz bir halk türkçesiyle ve 
halkın konuşma lisanıyla birleşerek, tam bir Türk aruzu haline 
gelişindeki kati rnuvaffakiyet, Akifindir."7 

Bütün bunlarla beraber, Akif nazrnı nesre yaklaştırdığı için 
eleştirilrniştir. Büyük ilim adarnırnız M.Fuad Köprülü de şairin 

mevkiini takdir etmekle birlikte bu eleştirilere şu sözlerle katılıyor: 

"Aruzu türkçeleştirrnek ve konuşma diline yaklaştırrnak 

hususunda en büyük rnuvaffakiyeti, M.Akif gösterdi;türk aruzunu 
onun kadar rnuvaffakiyetle ve onun kadar tabii kullanan, konuşma 
dilini aruz kalıplarına o kadar kolaylıkla sokan hiçbir şair yoktur; 
Pikret'in yapmak isteyip de tarnarniyle yapamadığını, Akif 
gerçekleştirdi. Hece vezninin aruzunkine yakın bir ahenk ternin 
ederneyeceğine kani olan M.Akifi nazmı, lüzumundan fazla 
nesirleştirdiği için sanat balamından tenkit etmek haksız değildir. "8 

Burada Akifın hece veznine bakışını yansıtacak bir hadiseyi 
aktarmak sanırım yersiz olmayacaktır. Hasan Basri Çantay anlatıyor: 

"Bütün eserlerini aruz vezniyle yazmış olan üstadın hece 
veznirniz haldnnda ne düşündüğünü anlamak elbette bir rneraktır. 

7 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2. bs., İstanbul 1971, II, 
1158. 

8 M.Fuad Köprülü, "Aruz", İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1940, I, 652. 
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Kadıköy' de, (Şark musiki cem'iyyeti) karşısındaki bir evde 
oturuyordum. Tedavi altında idim. Üstad Üsküdar'daki evinden her 
gün kalkar, yaya olarak lütfen hastalığıını ziyarete gelirdi. Birgün ona 
aruz ve hece vezinlerindeki yazılanından bir kaçını okudum. Tevazuu 
icabı olarak beğendi. Maksaclım hece vezni hakkındaki düşüncesini 
anlamakdı. Dedim ki: 

Bizim gibi acezeye de böyle hece vezni yakışır. 

Derhal cevap verdi: 

Hayır hayır, vezin bir ölçüdür. İş o ölçüye intibak 
edebilmekdeve şiir yazmakdadır. Ben hece vezniyle çok güzel eserler 
okudum. Söz hayide oldukdan sonra onu aruza çeksen de boştur, 

heceye koşsan da. Evet, aruzu beceremeyenler parmak hesabına 
kalkıyorlar amma, bir çoğunun yazdıkları şiir olmakdan uzak düşüyor. 
(Yunus Emre) ne kudretli bir hece şairidir. O aşık, yüreği yanık 

adamın, o koca Türkün bir çok şiirleri hafızamdadır. Son zamanlarda 
hece vezniyle yazan ba'zı geneler var, muvaffak olacaklar gibi 
görünüyorlar. "9 

Akifin "şiiri nesre yaklaştırdığı, iyi bir nazım ustası olduğu, 
fakat şair olmadığı" yolunda bir çok eleştiriler yapılmış; haklı tarafları 
bulunmakla birlikte bazen insaf sınırlarını aşan bu eleştirilere çeşitli 
alimler, edipler ve edebiyat severlerce cevaplar verilmiştir. 

Biz sözkonusu tenkitlerin mevzumuzla alakah kısmına bir 
nebze olsa değinmek istiyoruz. Öncelikle bu tenkitlerden, aruzla ilgili 
olanına bir örnek verelim: 

M.Akifin büyüklüğünü daima takdir eden İ.Habib Sevük 
Edebiyat Bilgileri adlı eserindeki bir eleştirisinde şöyle diyor: "Gerek 

9 Hasan Basri Çantay, a.g.e., s.79. 
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Fikret, gerek Akif mükiHemeli manzumeler haricinde aruzun en sesli 
ve en nağmeli vezinlerinde, sesi ve nağmeyi atarak, mısralarını nesrin 
düzlüğüne kadar indirmek temayülünü de gösterdiler. Mesela Filaet 
aruzun en vakur edalı vezni olan Mefı1lü railatü merallü railün veznini 
mesela "Mazi-ati'" şiirinde ( ... ) kupkuru bir hale koyuyor. M.Akif de 
aruzun en şakrak nağmeli vezni olan Mefulü Mefallü Mef§.llü Feülün 
veznini mukarnele edasına kadar indirdi.( ... ) Bu eskilerin selıl-i 

mümteni dedikleri cinsten güç bir şeydir, fakat nazım bu kadar nesre 
inince nesrin kabalıatİ ne? İşte aruzda türkçeleşmenin ritm aleyhine 
olan lcısmı buradan geliyor."10 

Görüldüğü üzere bu satırlarda adı geçen şairler, bilhassa şiirde 
ana ekseni veznin oluşturduğu eda ve musildyi zayıftatmalda itharn 
edilmektedirler. Fakat dikkat edilince sözü edilen problemin sadece 
Mehmed Akifle ilgili olmadığı, yeni aruzun genel bir sorunu olduğu 
görülmektedir. 

Akif'in manzumelerinde sozun, zaman zaman musik1den 
uzaklaşıp monotonluğa, kuru bir söyleyişe düşmesine; onun velud bir 
şair olarak manzumelerini bazen haddinden fazla uzun tutması ve 
ekseriya mesnevi tarzında yazılmış bu manzumelerde -eskilerin 
hilafına- çoğunlukla uzun kalıplar kullanması, şiirlerinde konuşma 

diline fazlaca yer vermesi gibi hususlar sebep olarak gösterilebilir. 
Fakat kanaatimizce daha önemli bir sebep, edebiyatımızda yenı 

aruzun karşı karşıya bulunduğu uzun sesli problemidir. 

Bilindiği üzere yeni aruzun ayıncı özelliği, eski aruzdan farklı 
şekilde imaleve medde-dolayısıyla uzun seslilerden-uzaklaşması ve 
Arapça, Farsça kelimelerin çoğu kez Türkçedeki söylenişlerinin esas 
alınmasıdır. Bunun için de yakın dönemdeki şairlerimiz, bilhassa açık 
hecesi fazla olan vezinlere yönelmişlerdir. 

10 İsmail Habib, Edebiyat Bilgileri, İstanbul1942, s.84. 
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Halbuki aruz, kapalı hecelere ve özellikle uzun sesiilere dayalı 
bir vezin sistemidir. Uzun sesiiyi kaldırınca veya ciddi şekilde 
azaltınca, onun kendine has sesi de tabiatıyla zayıflayacaktır. Asırlarca 
milletimizin duygu ve düşüncelerini terennüm vasıtası olmuş aruz gibi 
bir ahenk sisteminin hayatımızdan bu kadar süratle çekilip gitmesinde 
kanaatimizce bu hususun da önemli bir rolü bulunmuş olmalıdır. 

Bu münasebetle bir noktaya daha değinmek istiyoruz: Tevfik 
Fikret'in, Mehmet Akifin, Yahya Kemal'in aruzdaki başarılarını 
överken, eski şairlerimizi bu noktada haksızca eleştirmek, arnzun 
asırlarca Türkçe'ye karşı direndiğini ve çatışma içinde olduğunu 

söyleyerek eski edebiyatımızın deha sahibi isimlerini dahi başarısız 
göstermek, -meseleyi Yahya Kemal'in görüşleri doğrultusunda ele 
alan Nihad Sami Eanarlı'nın haklı deyişiyle- "Türk Divan Şiirini 

kendi doğuş ve yükseliş estetiği içinde tanımak ve anlamaktan uzak 
kalmaktır. "11 

Eski aruz ağır ağır, etrafına bakmarak ve güzelliklerin tadına 
vararak yürüyen bir insanı andırıyor; yeni aruz ise ateşli, dinamik genç 
bir adamı hatırlatıyor. 

Akif, çoğu kez ateşli, celalli, sancılı mizacını sanki vezinde de 
ortaya koyuyor. Onun, bilhassa Orhan Okay Bey'in deyişiyle "sosyal 
lirizmi"12 yüksek olan şiirlerini okurken sakin kalamıyorsunuz. 
Şiirindeki kelimeler aruza boyun eğrniyor, adata aruz kelimeler boyun 
eğiyor. 

Mehmet Akif vezin tercihlerinde de çağdaşlarına (mesela 
Tevfik Fikret'e, Yahya Kemal'e) göre ciddi ve kendine özgü 
farklılıklar gösteriyor. Mesela T.Fikret'in az kullandığr 4 merai'lün ve 
Feilatün feilatün feilatün feilün kalıpları Akifin en çok sevdiği 

11 Bkz. Nihad Sami Banarlı, a.g.e., I, 158-160. 
12 Orhan Okay, Mehmed Akif Bir Karakter Heykelinin Anatomisi, Ankara 1989, 

s.44. 
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vezinlerdendir. Buna mukabil Yahya Kemal'de, T.Fikret'te ikinci 
sırayı alan Mefülü :ffiilatü mefallü :ffiilün vezni Akifin hiç iltifat 
etmediği bir kalıptır. 

Safahat'taki vezinler incelendiğinde şaırımızın 
manzumelerinde 12 çeşit kalıp kullandığı, fakat asıl olarak 4 vezni 
çokça tercih ettiği görülür. 14 

Burada, bu dört veznin edebiyatta ve Akifin kullanımındaki 
özellikleri kısaca zikredilecek ve örnekler sunulacaktır. 

Söz konusu vezinlerden Müctes bahrine ait olan Mefailün 
feilatün me:ffiilün feilün, "aruz vezinlerinin en hafıfı, yani nazım sesini 
asgari dereceye indiren, binaenaleyh nesd edaya en yakın olan 
(veznidir)."15 M.Akif bu vezni "vaka itibariyle hareketli mevzülarda, 
bilhassa hikayelerde tercih (etmiş), hem mükamelerde hem tabii 
mevzularda, bütün bir hakimiyede (kullanmıştır.)"16 

Örnek olarak IV. Kitaptan bir bölüm sunuyoruz: 

- Vapur yanaştı mı? -Çoktan! -Demek ki Köprüdeyiz ... 
-Aman, şu yolcular insin ... -Fakat bilir misiniz, 
Y adırgıyor, hani, insan o eski tekneleri; 
"Yanaş" denildi mi, nazlım, gider gider de geri, 
Gelince hışm ile bir tos vururdu Köprü'ye ki: 
Zavallının deşilen karnı sağlam altı çeki 
Odun yu tar da biraz sancıdan bulurdu aman ... 
- Hekim getirmeye koşsan, hekim de yok o zaman! 
- Timarcılar, bereket versin, usta şeylerdi: 
Elinde balta, gelir, üç keser, beş eklerdi... 

14 Bkz.F.Abdullah Tansel, a.g.e., s.169 v.d. 
15 İsmail Habib, Edebiyat Bilgileri, .s.48-49; Ahmet Aymutlu, Aruz, 6.bs.,İstanbul, 

1976, s.lll. 
16 F.Abdullah Tansel, a.g.e., s.171. 
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"Dayan o yanki başından Ömer! Tutundu Memiş!" 
Bakardınız ameliyyata, çarçabuk bitmiş! 

Aynı manzfimenin biraz ilerisi: 

- Sabahleyin yine bir hayli nükte fırlattın! 
Hayali bol bol akıttın, serabı çağlattın! 
- Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim; 
İnan ki: her ne demişsem görüp de söylemişim. 
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: 
Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek! 17 

Şairin yine çok kullandığı vezinlerden Hezec bahrine ait 
Meffilü mefailü mefallü fefilün, arnzun yüzyıllar boyunca sevilerek 
kullanılmış en ahenkli, en şakrak vezinlerinden biridir. ıs M.Akif bu 
kalıbı, "mevzu bakımından hareketsiz ve hikaye tarzında olmayan 
manzumelerinde kullanır. Bilhassa son zamanlarda yazdığı şiirler 

arasında, bu vezinde olanlar ekseriyettedir."ı 9 

Örnek olarak VII. Kitaptaki Hüsran şiirini sunuyorum: 

Ben böyle bakıp durmıyacaktım, dili bağlı, 
islamı uyandırmak için haykıracaktım. 
Gür hisli, gür lınanlı beyinler, coşar ancak, 
Ben zaten uzunboylu düşünmekten uzaktım! 
Haykır! Kime, lakin? Hani sahipleri yurdun? 
Elierdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım; 
Feryadıını artık boğarak, na'şını, tuttum, 
Bin parça edip şi 'rime gömdüm de bıraktım. 
Seller gibi vadiyi eninim saracakken, 
Hiç çağlamadan, gizli inen yaş gibi aktım. 

17 M.Akif, Safahat, s.239-240. 
18 İsmail Habib, Edebiyat Bilgileri s.52; Ahmet Aymutlu, a.g.e., s.33. 
19 F.Abdullah Tansel, a.g.e., s.171. 
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Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz; 
İnler "SAFAHAT"ımdaki hüsran bile sessiz! 20 

Bir diğer kalıp, yine Hezec bahrinin 4 me:ffillün veznidir. 
Divan edebiyatının en çok kullanılan, yeni edebiyatımızda da 
canlılığını kaybetmeyen ve aruzun en uzun, ahenk itibariyle en ağır 
kalıplanndan biri olan 4 meHillün, "geniş nefes ve geniş ses isteyen 
mevzftlara ( ... ) pek uygun geldiği gibi romantik mevzftlar için de 
(oldukça elverişlidir.)'ı21 Akif de "felsefi ve didaktik manzumeleriyle. 
hüzünlerinin, bedbinliklerinin birer ifadesi olan şiirleri"nde bu vezni, 
bazen inanılınayacak bir hafıflikte kullanır. 22 

Örnek olarak VII. Kitaptaki Bülbül ma11.zfimesinden bir bölüm 
sunuyoruz. 

Bütün d~yaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım 
Nihayet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. 
Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı, 
Pek ıssız bir karanlık sonradan vadi yi sarmıştı, 

Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. .. 
Bu istiğrakı tek bir neflıa olsun etmiyor ihlal. 

- Eşin var, aşiyanın var, baharın var, ki beklerdin; 
Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin? 

O zümrüd tahta kondun, bir semav1 saltanat kurdun; 
Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. 

Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen, 
Geçersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen 

'
20 M.Akif, Safahat, s.449. 
21 İsmail Habib, Edebiyat Bilgileri, s.27-29. 
22 F.Abdullah Tansel, a.g.e., s.165. 
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Hazansız bir zemin isterse, şayed ruh-ı ser-bazın, 
Ufuklar, bu' d-ı mutlaklar bütün mahkUm-ı pervazın. 

Değil bir kayda sığmazsın -kanadlandın mı- eb'ada; 
Hayatın en muhayyel gayedir alırara dünyada. 
Neden öyleyse matemlerle eyyamın perl'şandır? 
Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurilşandır? 

Hayır, matem senin hakkın değil... Matem benim hakkım: 
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez alakım! 23 

Son olarak şairimizin, herhalde en çok sevdiği ve en başarılı 
ürünlerini verdiği, arnzun en canlı vezinlerinden biri olan Remel 
bahrine ait Feilatün feilatün feilatün feilün'ü zikretmeliyiz. Hafif bir 
ahenge sahip olan vezin ilk ve son tefilelerindeki değişkenliği ile 
diğer vezinlerden farklı bir özelliğe sahiptir. 

Akif, "ille hikayelerinden bazılarıyla bilhassa son zamanlarında 
yazdığı manzumelerinde bu vezni kullanmıştır."24 İsmail Habib şöyle 
der:" Safahatın altıncısı olan 1928 tarihli ye 139 sahifelik Asım kitabı 
baştan başa bu vezinle yazılmıştır. Asım ki Mehmed Akifın en olgun, 
en yüksek eseridir, o kitaba aynı zamanda bu veznin bir abidesi gibi 
bakılabilir. Kitap hep mükalemeden ibaret olduğu için M.Akif çok 
yerde bu ve zni nesirdeki tabiiliğe kadar indirdi. Eser şöyle başlar: 

-Vay hocam! Vay gözümün nüru efendim, buyurun! 
Hangi rüzgardır atan sizleri? .. Lütfen oturun! 
Mütehassirdik efendim, ne inayet! Ne kerem! 
Öpmedik affediniz ... 
- Çok yaşa ... Lakin .. Veremem. 
-Bütün İstanbul'un ağzında gezen elleriniz, 
Bize naz etmese olmaz mı, eferrdim? Veriniz. 

23 M.Akif, Safahat, s.473-474. 
24 F.Abdullah Tansel, a.g.e., s.l69. 
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-Döktüğün dillere bittim, seni çok sözlü seni! 
Ayda, alemde bir olsun aramazsın Köse'ni. 
Bu herif öldü mü, sağ kaldı mı, derler de, ayol, 
Baba dostuysam eğer kalkıp ararlar bir yol. 

Fakat Çanakkale Harbini anlatırken coştuğu zamanlar bu vezne 
haşmetli bir ses vermeyi de bildi."25 

"Bu, taşındır" diyerek KABE'yi diksem başına; 
Rühumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 
Sonra gök kubbeyi alsarn da, rida namiyle, 
Kanıyan lahdine çeksem bütün ecramiyle, 
Ehr-i n1sanı açık türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan; 
Sen bu av1zenin altında bürünmüş kanına, 
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, 
Türbedarın gibi ta haşre kadar bekletsem; 
Gündüzün fecr ile avizeni lebdz etsem; 
Tüllenen Mağribi, akşamları, sarsam yarana ... 
Yine bir şey yapabildim di yemem hatırana. 26 

Nihayet bu güzel veznin en anlamlı, en yüksek örneği olarak 
İstiklal Marşımızın son kıtası: 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 
Olsun artık dökülen kanlarıının hepsi helall 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal 
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağıının hürriyyet 
Hakkıdır , Hakka tapan milletimin istiklal! 

Saygılarımla. 

25 İsmail Habib, Edebiyat Bilgileri, s.36-37. 
26 M.Akif, Safahat s.426. 
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