
İSTİKLAL VE İSTİKBAL ÜZERİNE; KAR ALTINDAN BİR DENEME 

Sayısız insanın ve hikâyenin geçtiği sokaktan bir karlı İstanbul sabahı, vakit gün ortası: 

Selam olsun memleketime...! Dedem memleketinden İstanbul’a bizleri ziyarete geldiği 

vakit hep anlatırdı o zamanları dahi bir milletin kurtuluş mücadelesini. Anlatacaklarım 

bilhassa bir “hüzün” denemesi, Adil Erdem’in deyimiyle. 

“Dünyanın en uzun hüznü yağıyor,  

Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne.” 

İnsan mahiyetini tek bir kelimede bilakis harfte dahi bulabilirmiş. Belki de insanı sözdeki 

ve harfteki derinliğe götüren bir çift bakıştır. “Kendine iyi bak oğul”, “üşütmeyesin kalın 

giyin”, “hakkım sana helaldir vatan sana emanettir” … Bir elvedaya sığmayan 

duygularımız kendini bir çift bakış ile gizini harflere saklar. Abdullah dedem öyle derdi her 

zaman. Oğluna olan hasretini kaldırımlarına, pencerelerine toprağına işlediği cumbalı 

memleketinden geldiği her vakitlerde gözlerine gizlenmiş duyguları görürdüm. Kaçamak 

bakışlarını sağa sola çevirir karlı İstanbul manzarasını seyre dalardı. O günün acısı, kederi 

dahi kutlu bir mücadelenin ardından doğan zafer güneşi, insanların gözlerindeki hasreti 

önce beyaz incilere sonra sevinçlere bırakırdı. Bir olmak denir ya hani tüm güçleri ve 

insanları bir yapan hakikat güneşidir. O güneş ki on beş yaşındaki bir gencin de kurtuluşun 

mührünü duvarlara kazıyan Mehmet Akif’in de içinde doğar. Güneş elenip te yüreğinde 

memleket sevdası olan kutlu milletin üzerine akar. Bizler o güneşi tarih kitaplarından, 

sobalı okullarımızın karlı yollarından ve şanlı bayrağın gölgesinden akarken görürüz. Kar 

bana memleketin hikayesini tekrar tekrar yaşatıyor, Mehmet Akif’i dinliyorum, sanki 

anaların evlatlarına bakışlarını görür gibiyim, sanki hüzün benim içimde… 

“Kar yağıyor ve sen gidiyorsun,  

Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun,  

Belki bulmağa gidiyorsun kaybettiğimiz 

O insan ve tabiat çağını.” 

Bir kitapta okumuştum şöyle diyordu yazar: “Ama bulanlar yine de arayanlardır.” Ben 

mahiyetimi dedemin o her seferinde karlara bakışında buldum lakin tam otuz yaşındayım 

ve yine de bulduğum şeyi tekrar tekrar aramaktan vazgeçmedim. Çünkü hakikat güneşi 



herkesin üzerinden akmıştı ve yalnızca bir kitaptan ya da okuldan o şanlı zaferi dinlemek, 

güneşten bakışlarını çevirmekle eşti. Yazmak, dinlemek tekrar tekrar anlatmak gerekirdi. 

Mehmet Akif’i hissetmek, o dergâha gidip belki de konaklamak sabah ezanı okunduğu 

vakit uyanıp duvardaki yazıları bir de sabah güneşi vurduğu vakit okumak gerekirdi. 

Yalnız okumak değil bilakis hatırlamak. Hani diyor ya Ahmet Haşim: “Melâli anlamayan 

nesle aşina değiliz.” Melali ,hüznü, yaşamak, bilmek, hissetmek dahi aramak bulmak 

gerekirdi. Aramak yetmez yaymak gerekirdi bu tarihi ve mücadeleyi. Kar altından 

memleketimizi seyrederken bilhassa dedelerimizin sözlerini dinlerken bile o bakışlardaki 

hüznü yakalamak ve anlamak gerekirdi. Hakikatimiz memleket sevdası ise o güneş elenip 

de evlatlarımızın hayatlarına kadar akardı bilirdim. Bir çift çoraba aşa, giysiye gereksinimi 

olup da bayrağı gök kubbeye uzatan bir neslin evlatlarıyız. Lakin bunca hüzne aşina 

değiliz, bakışlara gizini saklayan sözlerin elvedasını bilmiyoruz. Kıymetini bilmek 

gerekirdi her bir harfin her bir sözcüğün memleket sevdası ile elendiğini bilmek gerekirdi. 

“Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! 

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.” 

Bu satırların mahiyetini Taceddin Dergahında bir gün konakladığım vakit sabah namazını 

kılarken hissettim, önümde bir gaz lambası gök kubbede şanlı bayrağım ve seccademin 

üzerine kar olup eriyen beyaz inciler. Hüznü, ruhumun derinliklerine kadar yaşamak 

bilhassa hissetmek dedemin bana olan bakışını hatırlatıyordu. Evladını kaybetmiş hüzünlü 

bir baba bakışını. Vatan ve memleket sevdası, dedemin söylediği sözler ve penceremden 

her baktığımda gördüğüm karlı İstanbul, gök kubbede şanlı Türk bayrağı bana o günleri 

hayallerimde yine yeniden yaşamaya yetiyordu. Bir gaz lambası almıştım elime 

içerisindeki ışık duvarlara vuruyordu. İçimdeki duyguları aydınlatmaya yetiyordu. Mehmet 

Akif’i düşlüyorum ve onu sözlerinde, memleketine seslenişinde görüyorum. 

“Dön bana ve dinle, Kuşlar uçuşuyor içimde.” Otuz yaşındayım demiştim ya otuz yaş 

bana otuz kuşun hikayesini aklıma getiriyor. Bende o kuşlarla uçtum bir zamanlar 

memleketimin karlı sokaklarında. Ama bildim ki dönüş yine kendimizedir. Dönüş 

memleketedir, dönüş hüznedir vesselam. 



Selam olsun İstiklal Şairine…! 

Vakit gün ortası, karlı bir İstanbul sabahı, 

Selam olsun memleketime…! 

Kar yağdıysa memleketinize evlatlarınıza pencereden karı izlemesini söyleyin. Gök 

kubbede dalgalanan şanlı bayrağı gösterin ona ve gözlerinizin içi hüzünle memleketinizi 

seyredin. “Sizin bahçenizde büyüyecek aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu.” … 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

Selam olsun penceresinden içeriye güneşin akışını seyreden memleketimin evlatlarına… 

Selam olsun karlar altından destan yazan Mehmetçiğime …! 

Selam olsun okullarda masalarının arasından yüksek sesle İstiklal Marşını                       

okuyan çocuklarıma …!  

Selam olsun bakışlarına binlerce evladın hüznünü gizleyen dedelerime,                                

aş taşıyan annelere …! 

Selam olsun memleket sevdalılarına … 

Benim adım Mehmet. Kars’ın küçük bir köyünde yıllar boyu öğretmenlik yaptım. 

Öğrendim ki o karlı yollar ruhumuzun derinliklerinde inanç ve sevda var ise aşılıyor. 

Yanınızda okula gitmek isteyen çocukları ,memleketinizi, taşıyorsanız eğer o karlı yollar 

size kolay geliyor. Karı bilirim ben, size geçtiğiniz yolları hatırlatır, hüzünlendirir. Gaz 

lambasının önünde o duvarlara saçılan ışık gibi çocuklarınızın yolunu aydınlatmak 

istersiniz. Sizin inancınız hakikat güneşidir, size o yolları aşmayı öğretir. Geride iki çift 

hüzünlü göz bırakır lakin bir başkası o hüzünden bir memleket yetiştirir. Bizler o yolları 

aşan bir neslin evlatlarıyız. Evlatlarınıza inancı, o yolları aşmayı öğretin. İstiklal Marşını 

okuduğu vakit bayrağa inançla bakmayı gösterin. Dalgalanır elbet gök kubbeden inancın 

tecellisi. Ay ve Yıldız size evlatlarınıza bir gökyüzü olmayı, inancı öğretir vesselam. 



Kars’ın o küçük lakin memleketime birçok evlat yetiştirdiğim köyde şu sözleri o karlı  

yolları aşarken evlatlarımla söyledim: 

“Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte! 

Ölsek de sevinin, eve dönsek de! 

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! 

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! 

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!” 

 

KARLAR ALTINDAN HÜZÜN DENEMESİ 
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