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 Bilim insanları, seslerin sandığımız gibi kaybolmadığını, aksine evrende biriktikle-

rini savunuyorlar. Öyle ki gelecekte bu ses moleküllerini ayrıştırıp büyük patlamanın sesine 

ulaşmayı hedefliyorlar. Çalışmada başarıya ulaşılırsa dünya üzerinde gelmiş geçmiş pek çok 

önemli şahsiyetin gerçek sesine ve cümlelerine de ulaşabileceğiz. 

 Anadolu topraklarını ve üzerinde bir araya gelip bir kubbe oluşturan sesleri hayal 

ediyorum. Şairimizin “Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş,” mısrasının gerçekliğiyle 

etrafımızda biriken ve bize çarpıp duran kelimeleri düşünüyorum. Hayatımızın belirli bir 

süresi boyunca pazartesi ve cuma günleri, özel gün ve kutlamalarda tekraren andığımız diz-

eler ve kelimelerin peşine düşüyorum.  

 Kelimeler aracılığıyla zamanda yolculuk yapabiliyor, bunlarla yeni hikayeler ve dün-

yalar inşa edebiliyoruz. Elimizde birbirini tamamlayan, garanti eden ve terazinin kefelerine 

işaret eden iki kelime var: istiklâl ve istikbâl. 

 İstikbâl kelimesinin hepimizin bildiği anlamıyla gelecek olduğunu belirterek bu an-

lamdan uzaklaşıyorum. Dikkatimi çeken daha başka bir kullanımı, astroloji alanında, 

Dünya’nın aralarında olması şartıyla iki gök cisminin bir doğru üzerinde bulunma hali, 

karşıma durumunu ifade ediyor. Zihnimde şimdi yörüngeleri eşitlenen üç gezegen Güneş’e 

doğru dizilmiş, feleklerin akışında vazifelerini yapmaktalar. Kimsenin buyruğu altında 

olmadan, kendi hallerinde akıyorlar. Burada masamda oturup yazarken benim zihnimde de 

iki ayrı mekân ve olay aynı yörüngede karşılaşıyor, bağları kopmaz şekilde birleşiyor.  

 Hicri yılın ikinci ayı, bir cuma gecesi. Gökte ay var mı, takımyıldızlardan hangileri 

çöl gecelerini süslemekte, bilmiyoruz. Küçük bir toz bulutu havaya kalkıyor. Dikkatle kulak 

kesildiğimizde temkinli ayak seslerini duyuyoruz. Birisi önde diğeri arkada iki adam hızla 

ilerliyor. İzlerini kaybettirmek için adımlarını bazen ileri bazen geriye doğru atıyorlar. Yol 

kimi zaman düz kimi zaman engebeli. Bir müddet sonra yokuş çıkmaya başlıyorlar, taşlardan 

bunun bir dağ olduğunu anlıyoruz. Tırmanıyorlar, tırmanıyoruz. Dağın zirvesine doğru 

ulaşmaya başlayınca bir mağara ortaya çıkıyor. Geceyi geçirmek ve peşlerindekilerden sak-

lanmak için oldukça korunaklı. Adamlardan biri mağarayı kontrol etmek için önden içeriye 

giriyor. Mağara duvarlarında delikler var. Adam, dostu zarar görmesin diye üzerindeki kıya-

fetin parçalarıyla o delikleri kapatıyor. Geceyi mağarada geçiriyorlar. 

 Sabah olduğunda mağaranın yakınlarında, peşlerindeki düşmanların sesi geliyor. 

Mağarayı temizleyen dost endişe içerisinde, gözlerinden yaşlar geliyor. Dostuna bir zarar 



gelmesinden korkuyor, anlıyoruz. Dostuysa ona şöyle teselli veriyor: Korkma, Allah bi-

zimle.  

 Hicretten sonra bin üç yüz otuz dokuz, altıncı ay. Günlerden cumartesi, bahar henüz 

uzakta. Yolumuz Anadolu’nun orasında soğuğuyla meşhur bir şehre düşüyor. Gece ya da 

gündüz olduğunun bir önemi yok. Kırk sekizinde orta boylu bir adam masasının başında 

oturuyor. Bazen sıkıntıyla odasında turluyor. Konakladığı yer bir dergâh, avlusundaki 

çeşmenin sesi açık pencereden içeri giriyor. Adam bir yıl önce bu şehre geldi, yakın arka-

daşlarıyla dergâhta kalıyorlar. Elinde bir davet mektubu tutuyor. Mektubu gönderen, adamın 

kelimelerine ihtiyaç olduğunu yazıyor. Bir şeyler söylemesi gerekiyor. Adam düşünüyor. 

Dergâhın kendisi için ayrılmış odasında, kalemi elinde bekliyor. Gece ve gündüz geçiyor. 

Mumun sarı ışığı yüzüne, eline ve kâğıda yansıyor. Etrafta buruşturulup atılmış kâğıtlar var. 

Masanın üzerinde birbirinden ayrı mısralar bir bütün olmayı bekliyor. Adam kah vecd ile 

kah istiğrak ile kelimelerin imdada yetişmesini diliyor. 

 Derin bir nefesle kalemine biraz mürekkep alıyor ve ilk kelimeyi beyaz kağıdına 

işliyor: Korkma.  

 Sevr Mağarası’ndan Mehmet Akif’in Tâceddin Dergâhı’nda ikamet ettiği odasına, 

oradan istiklâl mücadelesinde kendinde aynı gücü ve güveni duyacak milletimize bir kelime 

ulaşıyor: Korkma. Korkma, mağarayı hatırla. Peygamberini düşmandan gizleyen, ona zor-

lukların ardından kolaylığı, bir fetih müjdesi gelene kadar mücadele etmeyi kaderine yazan 

Allah’ı hatırla. O, bizimle. O halde karşımızda kim durabilir, istikbâlde kim bize boyun eğdi-

rebilir? 

 İstiklâl kelimesinin de bağımsızlık, kimseye bağlı olmama hâlinden başka “Yüklenip 

götürmek" anlamı vardır. Anlıyoruz ki Akif’in odasında kelimelerden, milletin üzerindeki 

ağırlıkları ve yorgunluğu taşıyan bir zırh örülmüş. 

 Gezegenlerin Dünya ile birlikte aynı yörüngede dizilmesi gibi, korkma kelimesinin 

bir ucunda Hz. Peygamber’in dostuna yalnız olmadıklarını, Allah’ın yardımının üzerlerinde 

olduğunu hatırlatması; Akif’in zor zamanlardan geçen aziz milletine mağaradaki bu ferahlık 

anısını hatırlatacak bir şuurla kelimeleri dizmesi aynı samimiyetin ve adanmışlığın 

mührüdür. Zira Akif, sağından solundan tek bir ışık katresi olsun bulunca yolundan kalma-

mak için daha evvel milletine çağrıda bulunmuştu. Âtiyi karanlık görmeyi, ve bununla bir-

likte mücadeleden ve azimden geri kalmayı alçakça bir ölüm şekli olarak tasavvur etmişti. 

 Hz. Peygamber’in hicretin başında yolunun mağaraya düşmesinde pek çok hikmet 

vardır. Yine biliyoruz ki mağara motif olarak zor zamanların, sıkılmışlığın ve bunalmışlığın 



simgesi olarak kullanıldığı gibi ana rahminin de dünyadaki tezahürleri arasında yer alır. O-

rası gibi zamansız, ıslak ve karanlık bir figürdür. Bununla birlikte rahata ermeye en yakın 

olduğumuz mekân tecrübesidir. Milletimizin, Millî Mücadele dönemi de böyle bir bunal-

manın ve sıkışmışlığın, dört taraftan kuşatılmanın ve ihanete uğramanın verdiği yorgunlukla 

örülüdür. Topyekûn halkın bir ışığa, en azından ona köklerini hatırlatacak bir söze ihtiyacı 

vardır.  

 Yaşamlarımızın telaşında benzer tecrübeler içerisinde bunalmışken dostumuzdan ge-

lecek bir “Endişelenme, sen bunu başaracaksın. Neleri atlattın, bunu da atlatacaksın. Ben 

yanındayım,” cümlesi bütün korkuyu ve endişeyi üzerimizden bir örtü gibi sıyırıp atmamıza 

yarar. Akif, odasında bazen vecd ile kelimelerinin ferahlığına ulaşırken aynı zamanda bir 

daha böyle bir şey yazamamak adına belki bütün benliğini ortaya koydu. Son olmasını um-

arak sermayesini ve inancını bir araya topladı. Ayağa kalkmak için olanca gücünü ortaya 

koyan milleti gibi kendine mağaranın çıkış yolunu gösteren kelimeyi heceledi. Korkma. Işığı 

gördü, bu belki sancağın belki de istikbâlin sönmeyecek aydınlığıydı.  

 Mehmet Akif’in İstiklâl Marşı’na “Korkma,” kelimesiyle başlamasına “Biz korkma-

yız, ne demek korkma!” diye tepki gösterenler olmuş. Oysa ben bu kelimede her defasında 

dostuna bir zarar gelecek endişesini taşıyan Hz. Ebubekir’i anımsıyorum. Dostun ayağına 

gelecek taşın, sadakat ve samimiyetle bağlanmış kişi için ne denli felaket bir hâl olduğunu 

anımsayarak, Akif’in milletine gelecek zarardan imtina ederek endişe duymasını ve yine bir 

teskin ve umut verme şekli olarak kabul ediyorum. “Korkma,” diye seslenmesi bugün hâlâ 

bizi derin bir damardan yakalıyor. Korktuğumuz için değil, umut olduğu için. Korkma.   

 Akif’in kaleminden akan “Korkma” kelimesiyle yeni bir yörünge daha ortaya 

çıkıyor. Korkma, istikbâl de istiklâl de bizim, aynı anda Güneş’e doğru yüzümüzü çevire-

ceğiz. Zira istikbâl gelecek günlerin istikametini; istiklâl bu günlerin millet hâlini temsil iki 

önemli unsurdur. Korkma ile başlayan tüm cümleler bu istikametin yol haritasını çizer. 
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