
İstiklâlden İstikbâle Bir Çift Göz  

Geceden beri çatıya düşen damlalarından dinlediğim yağmur, günün ışımasıyla birlikte 

yerini lapa lapa yağan kara bıraktı. Bir anda her taraf bembeyaz örtüsüne büründü  

Erzurum’da. Günlerden pazartesiydi ve takvimler mart ayının 8’ini gösteriyordu. Evet, 

bugün 8 Mart idi ve günlerdir televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada, evlerde, aile içi 

ilişkilerde... hasılı her ortamda herkes birtakım sözler sarf ediyordu bu güne dair. Kimi 

yaşanan olaylardan dem vuruyor, kimi şartların iyileştirilmesinden bahsediyordu. Belli 

belirsiz bir samimiyetsizlik sezilmiyor değildi konuşulanlardan. Doğrusu bu kısır döngüden 

yorulmuştum uzun zamandır. Zira şahıslar ve söylemler kendini tekrarlamaktan 

kurtulamıyor, önerilen reçeteler hep birbirinin aynı olup yaralara merhem olmaktan uzak 

kalıyordu ve gözler önünde hayatın dişlileri arasında benzer hikâyeler fasılasız sürüyor, 

kendileri için her doğan günün yeni bir dert olduğunu anlayan yıldızlar bir bir düşürülüyordu 

yaşamın semalarından. Bu yüzden bambaşka duygularla doğruldum yerimden. Bir kez daha 

bembeyaz örtüsüne baktım Erzurum’un. Birbirine serenad yaparcasına gökyüzünden yer 

yüzüne inmeye çalışan kar kristallerinin beni bir hayal alemine çekmek istediklerini fark 

ettim neden sonra. Kaleme sarılmak ve elime geçen ilk kâğıda içimdekileri dökmek istedim. 

Kitaplıkta duran kağıtlara uzandı elim. Üzerlerinde birer resim olan kağıtlarda  “Vefatının 

75. Yılında Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu” yazılıydı ve resimler Mehmed Akif’e aitti. 

Bu kağıtlar kendimi yeniden, yaklaşık 10 yıl önce düzenlenen sempozyumun dinleyicileri 

arasında hissetmeme vesile olup hayal kapılarını ardına kadar açınca yazmaya başladım. 

Akif’in gözlerinde saklı dünya beni uzak zamanların gizlerine doğru amansız bir yolculuğa 

çıkardı. Hani,  “İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar” diyordu ya şair. İşte o gözlerin 

beni sürüklediği yer daha bir yaşanabilir kılmıştı hayatımı. Oysa bu yazdığım, bir hayal 

yazısı değildi. Bu yazı her biri, zamanının üstünde yaşayan üç çift gözün bakışlarının ardında 

yatan destansı gerçekliğin yazısı olmalıydı. Ama bu, bir hamaset yazısı da olmamalıydı ve 

öyle de değildi zaten. Sadece üç çift gözün ardındaki bakışların destansı gerçekliği...   

Bu gözlerin ilki, bakışlarının enginliğine bütün bir dünyayı sığdırabilmiş, kim bilir kaç kişiye 

umut olmuş ve yine kim bilir kaç kişiye kaçacak yer aratmıştı. Niğbolu önlerinde kılıcını 

sallarken hem devletinin hem de kendi istikbâlinin parlaması için olağanüstü çaba sarf etmiş 

ve düşmanı kısa bir sürede alt edebilmişti. Bu yüzden tarihler onu Yıldırım olarak anmayı 

tercih etmişti. Yıldırım Bayezid: Mertçe, cengaverce mücadele eden o erkekçe bakışın 



yansıdığı bir çift gözün sahibi. Niğbolu’da Yıldırım gibi hasmının üstüne yürüyen bu gözler 

Ankara’da Timur’a, toparlanması için fırsat vermekteydi. Mertti zira, eşit şartlarda karşı 

karşıya gelmeyi tercih etti. Bir ihanet neticesinde savaşın kaybeden tarafı oldu. Bu kaybediş 

sadece bir savaşın kaybı değil, bir cihangirin istikbâlini yitirişiydi. Değil mi ki Yıldırım 

Bayezid, Timur’a esir düştü istiklâlini kaybetti; işte o zaman istikbâlinden de ümidini kesti. 

Kısa zaman sonra, tebasını koruyamadığı için üzüntüsünden vefat eden torunu Abdülhamîd-

i Evvel gibi o da hürriyet özlemiyle dünyasını değiştirdi.  

Yıldırım Bayezid: İstikbâlin yıldızını istiklâlin hilâliyle buluşturma çabasından başka ne idi!  

Ve ikinci bir çift göz ki beşikte yatan istikbâline bakmış ve onu Yaradan’ına emanet ederek 

çıkmıştı yuvasından. Ne ümitler büyütmüş, ne hayallerle gelmişti baba evinden hâlbuki. 

Âtiyi düşleyerek geldiği bu evden yine âtisini muhafaza edebilmek adına çıkmıştı. Şimdi 

Ruslar kapıya dayanmış ve söylenmesi gereken sözler nihâyet bulmuştu. Şairin dediği gibi 

uçurumun kenarında muhteşem belaya nazırdı. Satırını kaptığı gibi göz nuru bebeğini 

kundağında bırakmış vatan müdafası için Aziziye’ye koşmuştu. Nene Hatun: O gün 

istiklâlini kurtarıp istikbâli aydınlatmak niyetiyle istikbâlini beşiğinde bırakıp koşan bir çift 

gözün sahibi... Ve aynı Nene Hatun: Vatan müdafası sadedinde istikbâl yıldızını istiklâl 

hilâliyle buluşturan kadın değil miydi!  

Derken her taraf güneşin batışını andıran âteşîn bir kızıllığa bürünmüşken başka bir çift göz, 

hüznünü yüklenerek işe koyulmuştu. Şair, Hüzün Peygamberi(sav)’nin ümmeti olduğumuzu 

haykırırcasına “Hüzün ki en çok yakışandır bize” demiyor muydu? İşte bu gözler, İstiklâl 

Harbi’nin en çetin günlerinde, korku ve ümit birbirine karışmışken topyekûn bütün bir 

millete, korkuya mahal olmadığını hatırlatan gözlerdi. Kendinden geçmiş, benliğinden 

sıyrılmış, vatanın kurtuluşuna kenetlenmiş bir çift göz. Biliyordu, ki istikbâli kazanabilmek 

istiklâli elde etmekle mümkündü ancak. Onun için bütün sanatını, bütün fikriyatını, bütün 

maneviyatını, bütün hissiyatını ve dahi bütün hayatını çekinmeden ortaya koymuş ve bütün 

bir millete “Korkma!” demişti. Bunu söylerken kendisi de zerre kadar korkmamıştı. Zira 

gerçek manada inanan kimselerin üstün olduğuna dair inancı onun sarsılmaz bir cephesiydi 

ve bu yönüyle o, yarın elbet bizimdir diyenlerdendi. Mehmed Âkif: Taceddin Dergâhı’ında 

azığım bir lokma/hırkam, evim diyen alp-erenler misali, kaldığı hücrenin kurulduğu 

penceresinde elinde divit kalem, bütün bir ümmet için dertlere derman yazan bir çift gözün 

sahibi. Kâh Süleymaniye Kürsüsü’nde, kâh Necid Çöllerinden Medine’ye pervaz eden, 



içindeki yangınla Anadolu’nun cümle kapısını tutan Âkif, İstiklâl Marşı ile kahraman bir 

milletin sinesine silinmez bir tapu kaydı düşmüştür. “Binbir fecayi karşısında bunalan 

ruhların ızdıraplar içinde halâs dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o 

günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz... Onu ben 

de yazamam... Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık 

benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur.” diyen 

Mehmed Âkif, bütün ömrünü milletine hediye ettiği İstiklâl Marşı’nda nakşolan değerler 

üzerinde bina etmişti. Mehmed Âkif Ersoy: İstikbâl yıldızını istiklâl hilali ile buluşturmaya 

çabalayan, onları buluşturan ve onları yaşayan kişiydi ve ân itibariyle bunu sürdürmektedir. 

Ötesini söylemek abesle iştigaldir. Ötesini söylemeyeceğim.  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl  

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!  
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