
İSTİKBAL İÇİN İSTİKLAL 

  Bir hilal ve yıldızın altında yurduna göz dikenin binlerce gecesinin yıldızını söküp alan, 

istiklali uğruna seve seve istikbalinden vazgeçecek, bir kere değil binlerce kez ölebilecek bir 

milletin ülkesidir bu topraklar. Bu topraklara ne dikerseniz dikin can suyu hürriyet ve istiklal 

olmadığı sürece yeşermeyecektir. Çünkü bu topraklar hürriyet ve istiklal uğruna can 

verenlerin aziz kanıyla harmanlanmıştır. Vatan sevgisini canından, cananından üstün görmüş 

bir millet istiklaline uzanan eli her zaman bükmüş, her tehdidi püskürtmüştür. Bir öldüğünde 

bin kez doğup, aynı ülkü uğruna bin kez ölenlerin bitmeyeceği bu topraklar bana epik bir 

ülke gibi gelir. Sanki her zaman bu toprakların bir ordusu vardır ve bu ordunun ne soyu 

tükenir ne de cesaretleri. Kadın da vardır erkek de Yaşlısı da vardır çocuğu da... Belki bu 

ordunun çocuklarından birisinin yağan yağmurun altında veya dondurucu soğukta hangi şart 

ve mekanda olursa olsun kuş kadar yüreğiyle ''Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al 

sancak.'' diye haykırışı, üstüne gelecek tüm kötülüklerin içine ince bir sızı bırakacak ve belki 

o kuş yürekli çocuk bir gün aslan yürekli Ömer Halis olacak. Eğer benim kadar şanslıysanız 

bu orduya mensup bir kaç insanla konuşabilirsiniz. Koşarak gittiği asker ocağından yüzünde 

kocaman bir tebessüm üç eksik parmak ve eksik bir bacakla dönen amcamla çocuk aklımla 

yaptığım sohbetlerimi hatırlıyorum. Çocuk aklımın izin verdiği sınırlar çerçevesinde 

düşünüyordum, korkmamış mıydı, hiç mi düşünmemişti ve ya koskoca adam bastığı yerlere 

dikkat etmesi gerektiğini bilmez miydi?  

   Şimdi çocukluğuma dönüp bu soruları cevaplamak istiyorum. Evet küçük! Koskoca adam 

da olsan korkarmışsın korkularına rağmen koşarmışsın bir daha koşamayacağını bile bile 

koşarmışsın hem de. Çocuğun olduğunda tüm parmaklarınla minicik bedenini 

saramayacağını bile bile sarılırmış parmakların silahına ve bayrağına. Çünkü bilirmişsin ki 

kaç parçan kalırsa kalsın kendini ait hissetmediğin bir toprakta attığın her adım acı verirmiş 

insana ve parmakların sarılmazsa bayrağına çocuğun uzanamazmış el verip yarınlara... 

Üzerinde yaşadığım ülkenin istiklali uğruna istikbalinden ödün veren bir insanın varlığı 

sayesinde burada rahatça yazıyorum ve geçmişte bu insanlardan binlercesinin bu uğurda can 

verdiğini biliyorum. Bu kutsal mirasa sahip çıkmak Asım'ın Nesli'nin yegane vazifesidir. Bu 

mirasın büyüklüğünü ve uğrunda verilen, kaybedilen şeyleri göz önünde bulundurursak eğer, 

vazifenin ciddiyetini de aynı oranda anlayabiliriz.  



   Attığım her adım gittiğim her köy baktığım her suret güven verir ilelebet özgürlüğümüze. 

Her köyün içerisinde bir Fadime ana, Hasan amca bulunur bir de köyün yağız delikanlısı 

Ahmet. Ne iyi ne zararsız ne tamahkar insanlardır onlar. Uzaktan bir güldü mü iliklerinize 

kadar hissedersiniz o samimiyeti. Olur ya bu koca yürekli, hürriyet delisi insanların 

topraklarına bir yabancı yan gözle bakar ya da hürriyetlerine halel getirir, işte o zaman gök 

titer yer yarılır. Bir ananın yavrusunu koruduğu gibi yedi çocuklu bir işçinin ekmeğine 

sarıldığı gibi sarılırlar hürriyet ve topraklarına. Yapamayacakları şey yoktur onlar için bu 

uğurda. İki yüz on beş kiloluk bir mermiyi topa da sürebilirler 21. yüzyılın teknoloji harikası 

tanklarının önlerine geçip bir orduya kafa da tutarlar. Hatta metrelerce uzunluktaki demir 

kuşları bir sopayla düşürebileceklerine inanacak kadar gözleri döner. Hürriyet ve istiklaldir 

bu insanların tek derdi. Yarınların hep güzel olacağını bilir bu memleketin insanları. Bunun 

sebebi uğrunda her şeyi gözden çıkarmaları ve karşılığında hiçbir şeyi vermeyi 

esirgememeleridir. İkinci Dünya Savaşı'nda tek bir bomba atılmadan kolayca istila edilip 

Eifel kulesine Nazi bayrağı dikilen Paris, Hitlerin üstün askeri zekasına değil Fransızların 

müzelerindeki ''çok değerli'' tabloların, yine bir o kadar ''değerli'' diğer sanat eserlerinin zarar 

görmelerinden korkmalarıdır. Nazi ordusunun tankları, taburları Champs-Élysées 

caddesinden geçerken yol boyu ağlayan insanların çekilmiş olduğu bir fotoğraf savaşın en 

sembolik öğelerinden biridir. Aynı senaryonun bu topraklarda gerçekleştiğini hayal 

gücümüzün sınırlarını zorlamak pahasına hayal etmeye çalışalım. Kızılay meydanını işgal 

etmiş, mensup olduğu milletin önemsiz olduğu yabancı bir ordu düşünelim. Kızılay 

caddesinin sağında ve solunda insanlar istiklallerini elinden almış ordunun geçişini izliyor. 

Senaryo buraya kadar neredeyse aynı ama durun bir saniye. Kalabalığın arasından bi genç 

çıkıveriyor ve tüm yüreğiyle bağırıyor, ''Ya istiklal ya ölüm, ya istiklal ya ölüm''. İstiklali 

uğruna ölmeyi tutsak bin yıl yaşamaya tercih eden bu genç bir ulusun iç sesidir ve bu ses 

nesiller ve şartlar değişmesine rağmen hep aynı kalacaktır. İstikbalinin, istiklalinden gayrı 

başka bir ülküde olmadığının daima farkında olan bu milletin tüm gayreti ne kadar yorulursa 

yorulsun asla koşmayı bırakmayacakları  

atalarından devraldıkları bayrağı kızıl elmaya dikmektir. Bu bilincin ışığında yüzyıllardır 

yaşadıkları Anadolu’nun türlü tehlikelere ve ihanetlere uğramasına rağmen halen bu milletin 

ana vatanı olması tesadüf eseri değildir. İstikbal; yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını 

terk edebilen gayretli insanlara aittir. Eğer istikbal uğruna çekiç olmak istemezseniz tarihin 

elinde örs olursunuz ve tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte ne ekmişse, 



gelecekte onu biçer. Atalarımızın kanlarıyla can suyunu verdiği güç ve imanlarıyla sürüp 

ektiği istiklalimiz, yıllar sonra içinde bulunduğumuz müreffeh toplumun temellerini sağlam 

bir şekilde atmıştır. Bu temellerin çökmesinin tek yolu yine bu toprakların üstünde atalarının 

verdiği mücadeleyi hatırında tutan sahip oluğu istiklalin kıymetini bilen insanların yokluğu 

ve eksikliğiyle mümkündür. Ancak yüz yıl önce cepheye ''Yavrum anasız yaşar da vatansız 

yaşayamaz.'' deyip en önde koşan Nene hatunun torunları, ülkenin hangi coğrafyasında hangi 

şartlar içerisinde ikamet ediyor olursa olsun istiklaline gölge düştüğü vakit üzerinde 

bulunduğu toprağı savunurken yine aynı duyguları yaşıyor ve yaşatıyor olacaktır.   

   Mehmet Akif'in yüz yıl önce bugünlerde ''Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak'' 

diye başladığı on kıta, yüz yıl sonrasını aydınlatmış ve dünyanın hangi kıtasında olursa olsun 

bahsettiği al sancağın altında yaşayanlar her kıtanın hakkını Mehmet Akif'e teslim etmiş, 

istiklaline halel getirtmemiş, istikbaline leke düşürmemiştir. Bu on kıta her fırsatta istiklal 

mücadelesini sürdürmüş Türk milletinin mevcudiyetinin en temel simgesi haline gelmiştir. 

Yüz yıl önce ‘Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın’ diyen Mehmet Akif, 

elbette güzel bir temenni de bulunmuştur fakat unutulmamalıdır ki, istiklal uğruna bir daha 

değil bin daha, kalem bulamazsa kanıyla yazacak insanların ülkesidir bu topraklar. Asırlar 

boyunca söylenmeli ve bütün yar ve ağyar anlamalıdır ki; Türk'ün Mete hikayesinde olduğu 

gibi her şeyi hatta en mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir fakat hürriyeti ve istiklali asla!  
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