
“KORKMA” DAN BİZE MİRAS KALANLAR 

“Kimse sana özgürlüğünü vermez, kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. 

Bunları kendin alırsın!” hakikatini zihnimizin bütün manevi ruh şubelerinde tutuşturmayı 

başaran ve adeta ecdadımızın vermiş olduğu asırlık bağımsızlık mücadelesine şahit 

olmuşçasına bir ilhamla bu sözleri söyleyen Malcolm X'e bu coğrafyada yaşayıp da 

katılmamak elde değil. Anadolu coğrafyasının sakinleri olarak şahidiz ki şühedanın elde 

ettiği hiçbir kazanım başkası tarafindan kendisine bahşedilmiş veya ihsan edilmiş değildir. 

Cenabıhakk’ın lütfu tecellisi ile ecdadımız akılları hayrete düşürücü bir irade ve şuurun 

zuhur etmesiyle adeta “hohlaya hohlaya erittiği buz dağlarını” aşmış ve İstiklâl güneşini 

kendisinden sonraki İstikbâllere miras bırakmıştır. Ecdadın tarihte hakim olabilme istidadı 

ile bize miras bıraktığı bu bakiye karşısında mahkum tavrı sergilememizin mirasyedilikten 

öteye gitmeyeceğinin bilincindeyiz. Bu minvalde asırlık medeniyet davamızın, var olma 

“kavgamızın” en dehşetli ve ciddi murakabelerine şahit olmuş, İstikbâl ve İstiklâl 

mefkûremizin eşsiz ruh mimarı Mehmet Akif'in “Korkma!” haykırışına şehadet edişimizin 

100.yılına yaklaşmaktayız. 100  yaşını dolduracak olan bu asırlık var olma “kavgası” her 
bir yılı, günü, saati, dakikası Akif'in İstiklal marşı ile abideleşmiş bir mevcudiyet arz 
etmektedir.  Bu mevcudiyetin savaşçıları hiçbir zaman rüzgarın kendilerinden yana 
esmesini beklememişler, rüzgarı arkalarına almak gibi bir kolaycılığın tasallutuna 
düşmemişlerdir. Hakk’ın takdiriyle bizzat rüzgara soluk olmuş, esip gürlemişler ve 
tırnaklarıyla kazıyarak kazanılmış bu bağımsızlığı bize armağan etmişlerdir. Bu emanet 
aşksız, vecdsiz, çilesiz, fikirsiz ellerde makus talihlere ve ucuz emellere terk edilemeyecek 
kadar değerlidir.

 Yaşadığımız coğrafyanın kaçınılmaz gerçeklerinden olan “varolma sancısı” ve 

beraberinde getirdiği “oluş çilesi” bizlere  İstikbâlimiz için mücadele etmemiz gerçeğini 

miras bırakmaktadır. Mehmet Akif milletinin hak edilmemiş bir mahkumiyet pozisyonuna 

düşürülmesine hakim tavrı ile karşı koyarak insanımızın haklı olduğu bir davada mahkum 

tavrı takınmasının tabii olamayacağını kalemiyle haykırmıştır. Dolayısıyla bizlere miras 

kalan sadece İstiklâlimiz değil, ecdadın eşya ve hadiseler karşısındaki hakim tavrı ve 

sıradan bir obje olmaya mahkum edici her türlü iradeye karşı zamanda ve mekanda özne 

olabilmenin zevken idrakıdır.  

Bahşedilmemiş; bizzat “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana 

zincir vuracakmış? Şaşarım!” dizeleriyle mana ve ruh kazanmış, “soylu bir öfke” ile zafere 

erişmiş İstiklâl ve İstikbâl mücadelesinin mirasçıları olarak boynumuzdaki vebalin 

farkında olmak mecburiyetindeyiz. Bu yüzdendir ki saatlerimiz işlerken bizler yerimizde 

sayamayız, zamanın aleyhimize işlemesine göz yumamayız. İşleyen zaman mefhumunun 

tersine yerinde sayan, pratiği ve aksiyonu hep uzak bir İstikbâle ertelemek gibi bir 

miskinliğe yatamayız. Kendi nizamımızı getirememek gibi bir talihsizlik içerisinde kimlik 

bunalımlarıyla dolu kısır bir döngü içersinide İstiklâl davamızı kuru bir hayale mahkûm 

edemeyiz. Bizden önce mücadelesi verilmiş bu davaya bu haksızlığı yapmak gibi bir 

ucuzluğa girişemeyiz. Bayrak bizde ve bu bayraği dalgalandırmayı hak edecek fikri 

derinlikten mahrumuz. Tabiri caizse burnumuzun dibindeki hazineye sırt dönmüş 

vaziyetteyiz. Hazinenin üzerindeki tozu bir üfleyişte kaldırmak ve kendi diyalektik 

birikimimizi yeniden inşa etmek bizim elimizde. Fikirde birlik, sanatta birlik, ekonomide 

birlik, tarihte birlik, adalette birlik, Anadolu'nun her bir karış toprağında birlik... Ve birliği 

dünyayı tekelleştiren tektipleştiren yozlaştıran her hamleye karşı dalgakıran gibi ileri 



sürmek… Kalpleri prangalayan her türlü maddi ruh kilidini paramparça edici bir uyanış ile 

önce kalpteki İstiklâl harbini kazanmak sonra kendi İstiklâl mefkûremizin işçisi olmak…. 

Kalpteki fildişi kuleleri yıkmak ve kalbi helal dairede özgürleştirmek… Kalbe kim- lik 

kazandirmak, sonra medeniyet bunalımlarına çareler üretmek… Taklitçi her türlü 

yapaycılıktan kaçınmak suretiyle müslümana zamanı - zemini -zihni üzerinde kendi 

medeniyetinin ruh işçileriyle birlikte  fikrin temelini toprağın bağrına atmak… İşte dava da 

bu mesele de.   

 Güneşe sırt dönmek onun var olduğu gerçeğini alt edemediği gibi gölgeden kaçış da 

mümkün değildir. Bu yüzden coğrafyamızın bütün gerçeklerini kucaklayıcı bir tavırla 

yarılanan yolu tamamlamalıyız. Medeniyetimizin hiçbir evladı bu gerçeklerle yüzleşmeden 

perde ardına geçmemiştir. Bu yüzleşmelerden en sancılısına şahitlik ettiğimiz Mehmet 

Akif’in  kalemiyle mana ateşleyip kadınıyla, çocuğuyla, eriyle bütün bir milleti ayağa 

kaldırması ile izmihlal olmaktan kurtarılmış olan sancağımız artık bizim omuzlarımızdadır. 

Oluş çilesini çekme sırası bizdedir. İsmet Özel’in “Toprlanın, gitmiyoruz.” dediği 

yerdeyiz. Dem bu demdir hakikatine nisbetle “Korkma!” haykırışı ile başlayıp İstiklâl 

direnişi ile biten asırlık var olma mücadelemiz devam etmekte. Bu mücadele Akif'in fikir 

mimarı olarak nakış nakış işlediği Nesl-i Asım idealinde ruh bulmakta. O Asım ki 

kaybettiği mecrasını bulmanın çilesinde. Kendi yörüngesine, mevzuuna ve mevzisine 

hasret... Kaybettiği manevi ruh haritasının yegâne mevkii insanlığın son adasının son 

bekçisi! O Asım ki İstiklâl mefkûresinin işçilerini en uzak İstikbâllere taşıyıcıdır. 

Solukların kesildiği, zaman mefhumunun yitirildiği bir çağda yeni bir medeniyet 

meşalesinin tutuşturucusudur.  Nesl-i Asım idealinde yarımlıktan kurtulup tamlığa erişen, 

köklerini asırlık bir çınar gibi Anadolu’nun dört bir yanına salan ve fikri merhalelerin her 

türlüsünden sıyrılıp mefkûre kıvamına gelen bir davanın yılmaz savunucusudur.  

İnançlarımız, töremiz, ideallerimiz gereği “enginlere sığmayan, taşan” bir milletiz. Hâl 

tercümemiz Akif’in bu dizelerinden daha iyi özetlenemezdi herhalde. Bunun tabi bir 

sonucu olarak da endişe dolu bakışların beraberinde “Viyana Kâbusları”na sebep oluyoruz. 

Bunun da dolaylı bir sonucu olarak tarihte bize çok uzak bir kavram olmasına rağmen 

diğer milletlerce “ötekileştirme”lere maruz kaldık ve kalıyoruz. Ancak her türlü 

ötekileştirmeye inat bu toprakların maliki olduğumuz gerçeği emperyallerin tabuta 

sığdıramayacakları kadar büyüktür ve bu gerçek öyle bir yumrukla mat edilecek bir 

pasiflikten de beridir. “Korkma!”dan bize miras kalan ikazların biricik muhatapları olarak, 

İstiklâl ve İstikbâl davalarımızın her birini pekiştirici hamleler atmak mecburiyetindeyiz. 

Peki mevzu ve mevzimiz ne olmalı? Tarihe soluk olmuş, tarihi aşmış, gelecekte yaşamış 

bir ecdadın torunları olarak herhangi bir Batı menşeli tarih kitaplarının herhangi bir 

bölümünde dikkate bile değmez sıradan bir dipnot muamelesi görmeyi reddetmeliyiz. 

Başkasının kurguladığı çağda sıradan bir meta olmak yerine kendi zaman, zihin ve 

zeminini inşa etmiş olarak tarihi kendi has mürekkebimizle yazmanın derdinde olmalıyız. 

Tarihin süpürdüğü değil bizzat tarihin sürükleyicileri olmak zorundayız. Akif’ten aldığımız 

ilhamla bütün ötekileştirilmiş "ben"leri iyi olanın ötesine geçirmeli, doğru ve güzel olanla 

buluşturmalıyız. Mayası has anadolu insanı olarak modernizmin bütün ötekileştirici 

hamleleri karşısında iyi olanı kendinde zuhur ettirebilmeli ve doğrunun ötesindeki güzele 

ulaşmalıyız. Asrı İslâm’ın dili ile konuşan, okuyan, yazan, çizen, kendi estetiğini kuran ve 

Gaston Bachelard'ın “Mekân, peteklerinin binlerce gözünde, zamanı sıkıştırılmış olarak 

tutar. Mekân buna yarar."  Şeklinde ışıldattığı manaya binaen zaman ile mekanı birbirinden 



ayrılmaz iki mefhum olarak birbirlerinin tamamlayıcısı ve tamlığa eriştiricisi olarak 

görmek mecburiyetindeyiz. En büyük sermayemiz zaman. Günden güne elimizden kayıp 

yokluğa karışan zaman mefhumumuzu bütün dünyayı prangalardan kurtarıcı hamlelerle 

lehimize işleyici bir yapıya kavuşturmak zaruretindeyiz.  

"Mühürlenmiş zaman"ın tanıklarıyız… Tanıklığımız zamana kimin mührünü vurduğundan 

ibaret. Mührü vuran iyi veya kötü anlamda “çağın ruhu”nu yakalayandır. O ruhun zamanda 

basit bir nokta arz etmesi nedeniyle zamana hükmeden çağın ruhunu yakalayandır. Zamana 

hükmetmenin yolu mekana sahip olmaktan geçtiği içindir ki kendi mecarımızı aramanın 

derdinde olmalıyız. Bizim olmayan bir zaman ve zeminde İstilâlişmizi nasıl olacak da 

başka İstikbâllere taşıyacağız. Bize ait olmayan kavramlarla nasıl olacak da kendi 

diyalektiğimizi inşa edeceğiz? Bağımsızlık mefkûremizi ithal kavramlarla nasıl olacak da 

anlayıp İstikbâlimize anlatacağız? Bu yüzdendir ki kayıp giden bir mefhum olarak zamana 

hükmetmek için mekana da ihtiyaç duyan ve kendi öz mecrasını inşa eden, ve bu özbeöz 

mimari hamleleri İstikbâle yürütücü bir zihin inşasına girişen, bütün meselelere kendi 

zaviyesinden bakıcı bir diyalektik oluş ile kendi kavramlarını üreten ve bu kavramlar ile 

düşünen üreten ehem ve mühimi birbirinden ayırt eden, İstiklâl davası üzerindeki pratik 

faaliyetlerin tarz ve yöntemlerine hakim olucu bir keyfiyetle İstiklâl buudunu korumalıyız. 

Her türlü yarım oluşlardan, formaliteliklerden, çekimser ve gayri aksiyoner 

kimliksizliklerden uzak olucu bir hesapla her türlü ben diyici bencilliklerden uzak, cemiyet 

planında kenetlenici, bir-lik olucu bir beden anatomisi inşa etmek zaruretindeyiz. 

İstiklâlinin muhtaç olduğu her türlü hamleyi başka bir İstikbâle ısmarlamak gibi bir 

miskinlikten uzak olmalıyız. Kafa konforunu bozucu her türlü lüksten beri olucu bir şuur 

ile daima uzakları görücü bir idrak ile mevcudiyetimizdeki her türlü zaafın ve kuvvetin 

farkında olmalıyız. İstiklâl ve İstikbâl davamızı kuru bir hayale mahkum edecek her türlü 

girdaptan uzak olmak kaydıyla bizi insanileştiren, derdimizi üfleye üfleye alevler saçan kül 

bulutu gibi sürekli harlamalı gelecek nesillere taşımalıyız. Ecdadımızın kanı ile bedel 

ödediği İstiklâl mefkûresini yeni zaferlerle taçlandırmak ve medeniyet inşamıza yeni 

soluklar kazandırmalıyız. Kendi gökyüzümüzü kendi dil dünyamızla tekrardan süslemeli 

ve kendi kendinden husule gelen, kendi Sakaryasından beslenen bir dile sırtını yaslayan, öz 

bağrından çıkmış dili ile kendi zemini inşa edecek bir mimar konumuna  gelmeliyiz.   

Tarih izzetlilerin zillet çukuruna düşüşleriyle meşhurdur. O zillet çukuruna düşüp 

düşmeyeceğimizin cevabı Viyana'nın modernite kapılarına dayanan Akıncıların 

keyfiyetine malik olup olmadığımızda gizlidir. Bütün “iç ve dış oluş” larının muhasebesini 

yapmış; kendini kendi nazariyesininden hesaba çekmiş olup dış oluşa kapı aralamış bir 

şekilde bizden beri olan, bizden olmayan her şeyi kendi zaviyemizden hesaba 

çekebildiğimiz ve her türlü içtimai meseleye kendi zaviyemizden çözümler 

üretebileceğimiz bir diyalektiğe kapı araladığımız an ecdadımızın başlattığı tam bağımsız 

olma mücadelemiz hak ettiği konuma erişecektir. Kemiyet ve keyfiyet planında öyle bir 

“İstiklâl Savaşı” vermeliyiz ki medeniyetimizin her bir şubesini husule getiren tarih, ilim, 

ahlak, irfan, ekonomi, estetik ve sanat cephelerimizin her biri gözleri dehşete düşürecek bir 

edayla alsancağı burçlarına dikmiş olsun. 

Bağımsızlık mücadelemiz zamanın ruhunu yakalamaktan öte ruhu yakalamakla birlikte 

ötesine geçmekle, gelecekte yaşamakla, geleceği inşa edecek mimar olmakla felaha 

erecektir. Mecra kaybına sebep olan her türlü maddi prangalar manevi ruh kilidi ile 

değiştirilmelidir. Anadolu’nun asırlık kapılarına onu her türlü mikroba karşı koruyacak 



manevi ruh kilidini takmak elzemdir. Her türlü ümitsizliğe karşı Mehmet Akif’in 

damarlarında dolaşan fetih ruhunu kendi ruh damarlarımıza aksetmek zaruridir. İstiklâl ve 

İstikbâl mücadelemizin nihai gayesi yönü ve yörüngesini bulmuş, mecrasını yakalamış 

tarihin önünde koşan, kendi serüvenini kendi dinamikleri ile yazan, kendi öz medeniyeti 

karşısında kendinden olmayan her şeyi ve herkesi hesaba çekici bir diyalektik oluşa sahip 

olmaktır. Derinliğine fert genişliğine cemiyet prensibine vakıf, münevverlerinin liyakat ve 

ehliyet planındaki tüm emeklerini kendine soluk eyleyen, sırtüstü yatıcıları olmayan aksine 

emeği derecesinde şereflenen her bir karış toprağının ve mücerret anlamda her bir 

cephesinin istiklâlini başka istikbâllere taşıyıcı insanlarının olduğu,  hakikati satıcı değil 

bizzat arayıcı ve bulucu bir gençlik nizamıyla kendi “aklımızın devrimini” 

gerçekleştirmeliyiz. 21. yüzyıl ve beraberinde getirdiği yenilikler, değişen küresel dengeler 

karşısında bağımsızlık meşalemizi her çağın gerektirdiği koşul ve şartlar nisbetinde 

kendisini sürekli güncelleyici anlayış ve kabiliyetlerle zamanın fatihi yapacak ve istiklâlini 

kanatları arasına alıcı bir keyfiyetle en uzak istikbâl’e kadar muhafaza edici bir kale 

bildiğimiz “Hikemiyat Binası”nı akıllarımıza inşa etmeliyiz. “Hiçbir pratik yoktur ki 

kendini teoriye yaslamasın.” Sözünün bilincinde olarak İstiklâlimiz yolunda atacağımız her 

türlü pratik nitelikteki adımı, sırtımızı fikir kalelerimize yaslayarak atmalıyız.  

 Her birimiz Anadolu’nun gözyaşları ile ıslatıp mayaladığı hamurun başak taneleriyiz. 

Mevcudiyetimizi borçlu olduğumuz bu asırlık mayayı inkar etmek gibi bir ucuzluktan beri 

olarak aynı geminin sakinleriyiz. Bizleri çağın objeleri olmaya mahkum etmek isteyen Batı 

Tiyatrosunun perdelerini bir daha hiç açtırmayacak bir estetik diriliş ile kendi edebi zevk 

anlayışımızı gönül rahatlığıyla çağın kalbine sürmeliyiz. Manevi ruh iklimimizin hayat 

yağmurlarını madde altında çoraklaşan kültür coğrafyalarıyla buluşturmalıyız. Karikatürist 

dünya düzenini kendi tarih şuurumuz  ile ait olduğu yere göndermeliyiz.  

İstiklâl davasının bütün mevcudiyeti ile topyekûn bir başarı kazanması onu kendine dert 

edinmiş erlerin zamana, mekana ve eşyaya tam hakimiyet kurmasına bağlıdır. Burada 

kurulacak olan hakimiyetle, bağımsızlık güneşinin tepemizden  hiç inmeyecek bir 

keyfiyette istikbâlimizi aydınlatması kaçınılmaz olacaktır. Tarihe mâl olmuş bütün remz 

şahsiyetler istibâllerindeki bağımsızlık güneşinin zaman mekân ve eşyaya olan 

hakimiyetten geçtiğini bildikleri içindir ki ilk fetih eşyanın ruh planında fethedilmesidir. 

Sonra mekan ve en son zaman... Bu üç ana pusatı kuşanan istiklâl savaşçısı için ilelebet 

bağımsız olmak kuru bir hayal olmaktan çıkar ve ruh kazanır… 

 İstikbâlimizin çiçekleri popülist akımlar karşında yok oluşa razı bir hâletiruhiye içerisinde, 

madde senfonisinin uyuşturucu bestelerinin muhatabı olmaktan kurtulacak elbet! Gençlik, 

akıncı ceddinin çağ açıcı fetih ruhuna kavuşacak elbet! Bu minvalde Akif'in parıldattığı 

mana fişeğini iman dolu göğüslerinde bir emanet gibi saklayan Nesl-i Asım’a selam 

olsun!.. 

Aydınlık mazimizin manevi ruh kalelerini dikmekle birlikte, sonların sonu bizimdir 

haklılığını anlamak ve pekleşe pekleşe büyüyerek şüphe götürmez bir çıkışla “İstikbal 

bizimdir!” diyebiliyoruz. Bu kutlu istikamette canını hiçe sayan tüm şühedanın mekanı 

cennet, makamı âlî olsun… 

Eş hele bir dağları örten karı:                                                                                          

Ot değil onlar, dedenin saçları!                                   
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