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Düşünce, Çıkar ve İdeallerine Bağlı
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Sunuş
Zor Geçen Bir Ayın Ardından... 

Milletimizin başı sağ olsun.... Elazığ’da deprem, İdlib’te askerimize saldırı, 
Van’da çifte çığ felaketi,  İstanbul’da uçak kazası... Dergimiz baskıya girerken 
gece haberlerinde çığ felaketi ve İstanbul’daki uçak kazası dönüşümlü olarak 
yayınlanıyordu. Tüm bu felaketlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza 
yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar ve kayıplarımızın 
arkalarında kalan sevenlerine, milletimize sabır dileriz.

24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen depremde, 35’i Elazığ’da, dördü 
Malatya’da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi de yaralandı. 

4 Şubat Salı günü Van ilimiz Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalanları 
arayan arama-kurtarma ekiplerinin de üzerine Çarşamba günü çığ düştü. 
24 saatten daha az bir sürede düşen iki çığ nedeniyle toplam 38 kişi hayatını 
kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

5 Şubat Çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmeye çalışan İzmir-
İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçağın pistten çıktı. Kaza 
sonrası havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatılırken  toplam 180 kişinin 
yaralandığı 3 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade edildi. Bu elim olayda da 
hayatını kaybedenlere başsağlığı dileriz, yaralılara acil şifalar dileriz.

İdlib Saldırısı Ne Anlama Geliyor?

04 Şubat Salı gününün kahreden haberi ise İdlib’de kara toprağa düşen 
8 şehidimizdi. Rusya’nın hava desteğini alan Suriye ordusu saldırılarını 
arttırmayı sürdürdü. Suriye ordusu Türk askerine ateş açtı. 7 numaralı 
gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarındaki saldırıda 8 şehit verdik. 
Türkiye’nin bölgedeki gözlem noktalarından Suriye Ordusunun topçu ateşine 
anında karşılık verildiği ifade edildi.

Bu felaketlerin arasında İdlib konusuna ayrı bir bahis açmak ve kısaca birkaç 
hususa işaret etmek isteriz. İdlib’de yaşanan felaketin, şehitlerimizin mübarek 
kanının ve Mehmetçiklerimizin yaralanmalarının karşısında milletimizin 
beklediği açıklama kaç tane Suriye ordusu mensubunun öldürüldüğü değildir. 
Askerimiz orada asırlık Türk beldesini huzura kavuşturmak için bulunmak 
zorundadır. Suriye isimli, son asırda emperyalizmin icat ettiği kukla devletin, 
arkasına Rusya’yı alarak cüret ettiği akıl tutulmasının bedeli muhakkak 
olmalıdır. Mehmetçiğe, vatana, milletimize, bayrağıma uzanan her el, ibret 
olarak kırılmalı. Eğer Mehmetçiğe uzanan eller kırılmazsa bu coğrafyada 
barınma imkânı bulamayız. Ancak Rusya’nın nasıl güney komşumuz olduğu, 
dost mu düşman mı olduğu doğru anlaşılmalıdır.

Gerçeği dosdoğru söylemek gerekir! Suriye, asırlık Türk illerini petrol için işgal 
eden Batı ülkelerinin icat ettiği kukla bir devlettir. Ne yüz yıl önce vardı ne yüz 
yıl sonra var olacaktır.  Emperyalizme yaranmak için yaptığı her hareket bu 
müstemleke sevdalısı ailenin ve başına dikildikleri devletin kaçınılmaz sonuna 
yaklaştırmaktadır. Elbette İslâm diyarları emperyalizm ve uşaklarından 
temizlendiğinde, Suriye’nin ve Suriye gibi kukla devletlerin sonu bellidir. Ancak 
asıl önemli olan Rusya, ABD ve İngiltere başta olmak üzere tüm işgalcilerin 
bölgemizden tüm askerlerini alarak gitmelerini sağlamak, emperyalist işgal 
yönetimlerini dost listesinden çıkarmaktır.

Yeni sayımızda buluşmak üzere.
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Bir problemin çözümünde tek 
doğru cevap vardır. Yanlış çö-
zümlerin çok sayıda cevapları 
bulunur. Yanlış cevaplardan 
birinin doğruymuş gibi göste-
rilmesi de yanlıştır. 

Yurtlarından koparılarak 
İsrail’in kurulması için 
Filistin’deki Müslümanların 
yurtlarını işgale zorlanan, 
göç ettirilen aklı selim sahibi 
Yahudiler ile mazlum Müs-
lümanların haklarını adil 
şekilde yönetecek yeni bir 
Medine Anayasası yazılma-
lıdır.

Belki de yıllarca anlattıkla-
rımızı şimdi oturduğumuz 
yerden kolayca anlatıyoruz, 
belki faydalı oluyordur. Kim 
bilir...  Yine de birkaç not ve 
tavsiye paylaşmak istiyorum: 

Filistin 
Meselesi için 
Çözüm Medine  
Anayasasıdır

Misyonerlik

Su Düzeni ve 
Su Savaşları

Artan dünya nüfusuna 
bağlı olarak gıda ihtiyacının 
artması, tarımda sulama ile 
daha fazla gelir beklentisi, 
sanayi ve enerji alanında 
daha fazla su gereksinimi 
gibi nedenler, suya olan ta-
lebi önümüzdeki yıllarda 
daha fazla artıracaktır. 

Bazen de inandıklarımızı 
anlatırken (bir türlü anlaya-
madığım şekilde) kendimizi 
öne çıkarıp, özel resimlerimi-
zi paylaşıyoruz. Belki masum 
gibi... Ama ben özellikle bir 
fikri anlatmak adına, şahsî 
ilgi uyandırmayı, şahşımızı 
öne çıkarmayı tehlikeli bulu-
yorum.

Şevkket Bingöl /

Dr. Hüseyin Tekin /

Bu Sayıda
E D İ T Ö R D E N

Hibrit Savaş

26
Eyüp Baş /
Sosyal Medya

Misyonerlik, Hıristiyan din-
sel değerlerinin yayılması 
ve diğer insanların Hıristi-
yanlaştırılması için yapılan 
sistematik aktiviteleri ifade 
etmektedir. 
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Donald Trump, sözde barış planıyla 
ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımında, 
‘’Ben her zaman İsrail Devleti ve Yahu-
di halkın yanında olacağım. Onların 
güvenlik ve emniyetlerini ve tarihi ana 
vatanlarında yaşama haklarını kuv-
vetle destekliyorum. Barış zamanı!’’ 
ifadelerini kullanarak sözde barış planı 
adı altında çizdikleri işgal haritasını 
paylaştı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu 
ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın top-
lantısında da Burada Kudüs, bölünmeden İsrail’in 
başkenti olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil 
çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde 
kalacak. Benim vizyonuma göre İsrail için çizdiği-
miz bu sınırı ABD resmi olarak tanıyacak. İki dev-
letli geçiş sürecinde ne olursa olsun İsrail devleti-
nin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek. 
Gece kulüplerine otobüslere yönelik saldırılar bir 
daha geri gelmeyecek. Ben İsrail için çok şey yap-
tım. ABD büyükelçiliğini Kudüs›e taşıdım. Golan 
Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu tanıdım” dedi.

Barış adı altında siyonizmin sinsi emelleri hayata 
geçiriliyor. Müslümanlar uyanık olmalı, Trump’ın 
barış oyununa gelmemelidir.

Trump: Her Zaman 
İsrail Devleti ve 
Yahudi Halkın 
Yanında Olacağım

Kızılay Başkanı Kerem 
Kınık’tan Talihsiz, Başkentgaz 
Savunması: Vergi Kaçırmak 
Başkadır Vergiden 
Kaçınmak Başka

H ü s e y i n  S e z e rBayrak Panorama

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar 
Vakfı’na aktarıldığı ortaya çıkan ve 
tepkilere neden olan 8 milyon dolar 
için Başkentgaz’ı savundu. Kınık “Ver-
gi kaçırmak başkadır, vergiden kaçın-
mak başkadır” dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Habertürk TV’de 
katıldığı canlı yayında Kızılay hakkındaki tartış-
malara cevap verdi.Kınık, Ensar Vakfı’na aktarıl-
mak üzere Kızılay’a verilen 8 milyon dolara ilişkin 
bir soruyu da cevapladı. Söz konusu para ile Baş-
kentgaz’ın vergi kaçırdığı iddialarını değerlendi-
ren Kerem Kınık, “Vergi kaçırmak başkadır, vergi-
den kaçınmak başkadır” ifadelerini kullandı. 

Ocak ayının sonlarında ortyaya çıkan, Başkent-
gaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 7 
milyon 925 bin dolarlık şartlı bağışı gündemin bir 
numaralı konularından biri olmuştu. Kızılay baş-
kanı, şartlı bir bağış yapıldığı iddiasını doğruladı.

Garip para akımları ve ‘vergiden kaçınma’ iddia-
ları halkımızın gözbebeği Kızılay’a iddialar şeffaf 
bir şekilde araştırılmalı, devletin ve kurumlarımı-
zın itibarı temizlenmelidir. Var ise kabahati, ihma-
li, istismarı olanlar en ağır şekilde cezalandırılma-
lıdır. İktidar gücünü, kullanarak yapılan finansal 
hilelerin, yolsuzlukların eninde sonunda ortaya 
çıktığını ve yıkılmaz zannedilen pek çok iktidarı 
yerle bir ettiğini asla unutmamak gerekir.
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Elazığ merkezde yaşadığımız son deprem hemen 
hemen ülkemizin gündemine deprem gerçeğini 
yerniden getirdi. Onlarca ev yıkıldı, yüzlercesi ha-
sar gördü ve yine onlarca insanımız deprem neti-
cesinde meydana gelen enkaz altında kalarak can 
verdi. Binlerce insanımız yaralandı.

Elazığ depremi sonrasında gördük ki; ‘deprem 
sonrası yapılması gereken müdahaleleri ve yapıl-
ması gereken sosyal yardımlar’ konusunda çok 
şükür mesafe kat edilmiş. Deprem öncesi yap-
ması gerekenler acaba ne zaman öğrenilecek? 
Ülkemizde inkâr edilemez bir şekilde deprem böl-

Depremlerden Ne Zaman Ders Alacağız
İstanbul’un depreme hazır olup olmadığı değişik ortamlarda tartışılır ve deprem 
gelmeden gerekli tedbirlerin alınması, kentsel dönüşüm programları yapılması, 
başta İstanbul olmak üzere riskli bölgeler için acil eylem planlarının uygulanma-
sı gerektiği üzerinde sık sık durulur. Ama son Elazığ Depremi acı gerçekleri göz 
önüne serdi.

Bayrak Panorama

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açık-
ladığı verilere göre, bütçe 2019 yılında 
ise 123.7 milyar lira açık verdi. 

2018 yılında bu rakam 72.8 milyar lira olarak 
kayda geçmişti. 2019 yılında işsiz sayısı yüzde 24.2 
artışla 4 milyon 396 bine ulaşırken, işsizlik maaşı 
başvuruları yüzde 18.6 artışla 1 milyon 961 bin 614 
kişiye çıktı. 2018 yılında işsiz sayısı 3 milyon 537 
bin, işsizlik maaşı başvurusu ise 1 milyon 653 bin 
olmuştu.

İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin işveren ta-
rafından tek taraflı olarak fesih edilmesi yani işten 
çıkarılması gerekmektedir.

Yetkililer tarafından ekonominin gidişiyle ilgili 
devamlı pembe tablolar çizilse de işsizlik maaşı 
alabilmek için yapılan müracaatlar ekonominin 
alarm zilleri çaldığının bir göstergesidir.

Ekonomi Alarm Zilleri Çalıyor

gesinde. Yerleşim yerlerimiz faal fay hatları üzerin-
de kurulu olduğu bilindiği halde neden depreme 
uygun konutlar inşa edilmiyor, yapılanlar denet-
lenmiyor?

Yapılan inşaatların kontrollerini yapanların, ruh-
satlarını verenlerin, inşaatı yapanlar kadar sorum-
lulukları yok mudur?

Deprem konusundan uzmanların görüş alınarak 
milli bir deprem politikası oluşturmalıyız. Dayat-
malarla ve siyasi rant kaygıları ile uzman görüşle-
rini yok sayanlar yaşanan deprem facialarının ve-
balinden hiçbir zaman kurtulamazlar.
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“Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi’ni tartışma-
ya açacaktır. Atatürk Türkiye’sinin, Lozan Ant-
laşması’ndan sonra en büyük diplomasi başarısı 
olan Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması 
ise Türkiye’nin İstanbul-Çanakkale Boğazları ile 
Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğinin 
kaybedilmesine yol açar.

Montrö, Türkiye Cumhuriyeti’nin, ülkenin asker-
den arındırılmış, uluslararası yönetime ve dene-
time bırakılmış son parçası üzerinde mutlak ege-
menliğini tescil eden belgedir.

Montrö, Boğazlar üzerinde yüzyıllar süren ve Os-
manlı Devleti’nin ortadan kalkmasına varan tarihi 
sürecin tekrarlanmasını önleyecek dayanağımız, 
kozumuzdur.

Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, sava-
şan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa 
girmesini önleyen bir sözleşmedir.

Montrö, Rusya’nın da güvenliğinin temel bir 
belgesidir. Rusya, 1936’nın koşullarında, zamanın 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa ve Dünya siyase-
tindeki konumu, ağırlığı ve güvenilirliği nedeniyle 
güvenliğini Türkiye’nin ihtiyarına ve kararına bıra-
kabilmiştir. Ancak, Sözleşme’nin imzasını takiben, 

Boğazlarda daha fazla söz sahibi olabilmek için 
Türkiye’yi ikili bir yardımlaşma anlaşması yapma-
ya zorlamak istemiştir. Atatürk, İnönü ve T. Rüştü 
Aras, Montrö varken başka anlaşmaya gerek olma-
dığı ve Montrö’yü tartışmaya açmanın, Türkiye’ye 
kazandıklarını kaybettireceği düşüncesi ile bunu 
kabul etmemişlerdir. Rusya Boğazlar üzerindeki 
iddia ve beklentilerinden bugün de vazgeçmemiş-
tir.

Montrö Sözleşmesi’ne taraf olmayan ve Sözleş-
me’yi Karadeniz’e dilediği gibi çıkmasının önün-
de engel olarak gören müttefikimiz ABD, yıllardır 
Montrö’yü ortadan kaldırmaya veya kendisinin de 
taraf olacağı yeni bir sözleşme yapılmasını sağla-
maya çalışmaktadır. Kanal İstanbul ve ÇED Ra-
poru’nda sözü edilen Çanakkale Kanalı, ABD’nin 
Montrö’yü tartışmaya açmak amacına hizmet ede-
cektir.

Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması, Tür-
kiye’ye bütün bu kazanımlarını kaybettirebilecek 
yaşamsal bir egemenlik ve güvenlik, kısacası ger-
çek bir beka sorununa yol açacaktır. Türkiye Cum-
huriyeti üzerinde çeşitli emelleri olan devletlerin 
çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’dan 
vazgeçilmelidi.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Ege’de uluslararası anlaşmalarla belir-
lenen gayri askeri statüde 23 adanın 
bulunduğunu belirttti.

Akar;“Yunanistan, gayri askeri statüde ada olma-
sına rağmen bunlardan 16’sını anlaşmalara aykırı 
olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan’dan ulusla-
rarası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi kom-
şuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz” 
dedi.

Yunanistan’ın ege adalarını silahlandırması son 
15 yıllık zaman dilimi içerisinde gerçekleştiğine 
göre buralar silahlandırılırken oraya müdahale 
etmeyenlerin, tarihi haklarımızı savunmayanların 
itirafta bulunarak iyi komşuluk ilişkilerinden bah-
setmeleri son derece talihsiz bir açıklamadır.

Yunanistan Ege Adlarını Silahlandırdı

126 Emekli Büyük Elçimizden 
Kanal İstanbul İçin Montrö Uyarısı:
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li

değildir.
Açıklanan planın hedefi barış değil İslâm dün-

yasını kışkırtmaktır. Bu sözde barış planından 
doğacak hamasi kavgada rant elde etmeyi hesap 
eden iki düzenbaz var. Birisi, ahlaki zaafları, an-
lamsız tutum ve tavırları, duygu durum bozuk-
lukları, dengesiz çıkışları ile bilinen Trump’dır. 
Diğeri ise yolsuzluk, tehdit, zorbalık suçlama-
larından yakayı bir türlü kurtaramayan, son 
dönemde eşi hakkında çıkan rüşvet iddiaları 
sebebiyle bir darbe daha yiyen, son seçimlerin 
ardından uzun mücadeleler ile kıl payı iktidara 
gelebilen Netanyahu’dur. 

Amerikalı halkların ve ABD çatısında bulun-
maya zorlanan eyaletlerin Trump’ın kendilerini 
temsil etmediğini açık şekilde ifade ettikleri bi-
liyoruz. 

Sorunun Kökenini Hatırlayalım. 
İsrail Nasıl Kuruldu?
Yüzyıllar boyunca devletsiz yaşayan Yahudiler,  

19. yüzyılın ikinci yarısında devlet kurma çalış-
malarına başladılar.  Siyonistlerin devlet kurma 
çalışmaları bir dönem hizmetkâr olarak çokça 
kullanılan İngiltere’nin desteği ile sürmüştür. Si-
yonist hareketlerin başına geçen Theodor Herzl, 
İngiltere’nin desteği ile Osmanlı Devleti’nin top-
raklarında, Filistin’de Yahudi devletini kurmak 
için çalışmaları başlattı. Hemen belirtmek gere-
kir ki Herzl’in bu çabaları, aklı başında Yahudi 
hahamları tarafından da kabul edilmemiştir.

Herzl, II. Abdülhamid Han ile iki kere görüş-
müş, her ikisinde de hak ettiği tarihî cevapları 
almıştır.

Siyonistler, devletin inşası için öncelikle bölge-
nin demografik yapısının değişmesi gerektiğini 
biliyorlardı. Avrupa’daki Yahudiler ticaretle uğ-
raşıyordu ve Siyonist plan için ihtiyaç duyulan 
ikinci önemli husus olan finansal desteği bu ki-
şilerden temin ediyorlardı. Rusya Yahudileri ise 
tarımla uğraşıyordu. Herzl’in ve Siyonistlerin 
planı uyarınca, Rusya’daki ve Avrupa’daki Yahu-

Filistin İçin Çözüm
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak 2020 ta-

rihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 
ile birlikte bir açıklama yaptı. Açıklamada ilan 
ettikleri safsatalara da “Yüzyılın Planı” ismini 
vermişler.  İsrail-Filistin arasındaki sorunu çöze-
ceği iddia edilerek açıklanan anlaşma tek taraflı 
şekilde İsrail muhatap alınarak hazırlanmış. He-
men ifade edelim, uluslararası hukuk kuralları-
na göre bu anlaşmanın hiçbir hükmü yoktur.

Bu anlaşma meselesinden yola çıkarak İslâm 
dünyasının ve Türkiye’nin durumunu kısaca in-
celemeye gayret edelim.

Öncelikle basın toplantısını hatırlayalım. Top-
lantı, dikkatle takip edenlerin gözünden kaçma-
mış olduğunu düşündüğümüz bir dizi gariplik-
leri içeriyordu. Netenyahu savruk ve kontrolsüz 
bir mutluluk içerisindeyken Trump, görevini ye-
rine getirmiş bir astın mahcubiyetini, kendisinin 
alışılagelmiş mübalağalı beden dili ile örtmeye 
çalıştığı, her iki kaybeden politikacının kamera-
lara zafer pozu verme gayretini gösteriyordu.

Amacının barış sağlamak olmadığı gün gibi 
ortada olan sözde barış planı açıklamasının ya-
pıldığı toplantıya Türk gazetecilerin alınmaması 
kendi başına bir kışkırtmadır. Açıklanan planı-
nın detayları ve neler getireceği ise açıklayanla-
rın güvenilmezliği göz önünde bulunduruldu-
ğunda tam bir muammadır. 

Planın, Trump ve Netenyahu’nun esas amacı-
nın liderlik krizlerini gidermek olduğunu gör-
mek için büyük çaba sarf etmeye gerek yok. Bu 
satırların yazıldığı sıralarda Trump, görevden 
azli konusundaki oylamadan kurtuldu. 

Trump ve Netanyahu’nun Planı
Planı hazırlayanlar, uygulanma imkân ve ihti-

malinin olmadığını gayet iyi biliyorlar.  Çünkü 
plan meşru değil. Yetki tanınmış kişiler tarafın-
dan kaleme alınmamış. Plan ne Kudüs’ün ne 
Kudüs’ün gerçek sakinleri olan Müslümanların 
ne de bölgeye kendi istekleri dışında Siyonist 
oyunlarla sürüklenen Yahudilerin menfaatine 

Yeni Bir Medine Anayasasıdır

E D İ T Ö R D E N
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dileri Filistin’e yerleşme konusunda ikna etmek 
için ne gerekiyorsa yapılmalıydı. Büyük göçün 
finansmanının ve motivasyonunun sağlanması 
için tüm dünyada milyonlarca insanın öleceği 
dünya savaşlarını tetiklenmeliydi.  Yahudilerin 
dehşete düşürülüp göçe zorlanması için “topla-
ma kamplarında katliamların olduğu”na dünya 
ve Yahudiler, inandırmak  gerekiyordu. Çünkü 
Yahudiler, o dönemde Filistin’e gidip orayı işgal 
etmek için kendi düzenlerini bozmak istemi-
yorlardı. İnsanların harekete geçirilmeleri için 
çoğunlukla ikna edilmeleri gerekmektedir. Si-
yonistler ise milyonlarca insanı canı pahasına 
planlarını uygulamaya başlamıştı.

Maalesef plan, Türk Milleti ve İslâm dünya-
sı aleyhine tıkır tıkır işletildi. İslâm dünyasının 
kalbi artık sökülüyordu. I. Dünya Savaşı sonun-
da, 2 Kasım 1917’de İngiltere öncülüğünde Bal-
four Deklarasyonu süreci başlatıldı. 1920 yılında 
Milletler Cemiyeti, Filistin’i İngiliz mandası ola-
rak tanıdı.

Siyonistlerin planı sonraki yıllarda da işlemeyi 
sürdürdü. Dünyanın çeşitli yerlerinde dağınık 
şekilde bulunan Yahudiler, hayatta kalmak için 
tek çareleri olduğuna inandırıldıkları İsrail’in 
kurulmasını sağlayacak demografik yapıyı tesis 
etmek üzere kışkırtılmış, korkutulmuş bir sürü 
halinde Filistin’e göç ettirildi. Nazilerin 1940’lara 
kadar uyguladığı söylenen soykırım, İsrail’in 
inşası planı bakımından hayatidir. Filistin’de 
kurulacak hayali İsrail Devleti’nin halkını oluş-
turmak üzere büyük Yahudi göçü böylece başla-
tılmış oldu.

Filistin’e sürülen bu muazzam insan akımı, 
bölge halkının tepki vermemesi için gizlendi ve 
yıllarca sürdü. II. Dünya Savaşı bittiğinde İsra-
il’in kuruluşu için artık son safhaya geçilebilirdi.

Sahne önünde iki kukla devlet olan İngilte-
re ve Amerika’nın da desteğini alarak, “Filistin 
Meselesi” dedikleri Filistin’in işgalini Birleşmiş 
Milletlere götürüldü. BM, Kasım 1947’de Filis-
tin’de iki devletli çözüme gidilmesine karar ver-
di. Toprakların Yahudi ve Arap devleti arasında 
paylaşılmasına karar verildi. Yahudiler elbette 
bu kararı kabul etti. Kudüs’e BM denetiminde 
milletlerarası bir özel bölge statüsü tanındı. Bu 
sözde çözüm İsrail-Filistin Savaşı’nın başlatıl-
ması ile yeni işgallerin, askeri operasyonların 
başlamasını da sağladı.

BM planı sonrasında, 14 Mayıs 1948 yılında Da-
vid Bengurion İsrail Devleti’nin kuruluşunu ilan 
etti. İsrail, o günden beri kurulma amacı olan 
sözde kendilerine vadedilmiş toprakları ele geçi-
rebilmek için,  dünya savaşlarını bile göz almış-

tır. Kendi inancının mensuplarını ikna edilebil-
mesi için soykırımlardan istifade etmeyi doğru 
saymıştır. Siyonist grupların yönetiminde Büyük 
İsrail hedefine ulaşabilmek için masum insanla-
rın, Müslümanların ölümü üzerine kurulu iler-
leyişini sürdürmektedir.

ABD, İsrail ve Siyonizm’in Gerçekleri
Günümüzde İsrail’in İslâm bölgelerindeki 

kanlı politikalarının en büyük destekçisi elbette 
ABD’dir. ABD-İsrail’in bugünkü ilişkisi, yöne-
timlerindeki emperyalist, Siyonist mantık uya-
rınca, yeri geldiğinde Rusya ve İngiltere ile ilişki-
leri de içeren girift bir yapıdır.

Sömürgeci mantıklar, kendilerini bu dünyada 
tezahür ettirecek aç gözlü insanlara ve yönetim-
lere muhtaçtırlar. Kim emperyalizmi, Siyonizmi 
elle tutabilir. Bir yerlerde saklanan insan üstü 
bir yaratık da değildir.  Siyonizm ve emperyalizm 
sadece birer kanlı, batıl düşünce akımıdır. Bu 
batıl ideolojiler, kendi menfaatleri uğruna mil-
yonlarca insanın kanını dökmeye razı hizmetkar 
bulmadan yaşayamazlar.

Filistin Meselesinin Çözümü
Filistin meselesi, ne sadece ABD ve İsrail’in 

başındaki menfaatperest azınlık grupların he-
zeyanları ile ilgilidir ne de İslâm dünyasında-
ki yöneticilerin hamasi sözleri ile çözülebilir. 
Dikkat edilecek olursa, İsrail’in her adımından 
sonra aynı hamasi klişeler söylenir. “Filistin kır-
mızı çizgimizdir”... Kaç kırmızı çizgi aşıldı. Adım 
adım Büyük İsrail Devleti kurulurken yapılması 
gereken gölge kavgası değildir.

Asıl olan kendi yurtlarından koparılarak İsra-
il’in kurulması için Filistin’deki Müslümanların 
yurtlarını işgale zorlanan, göç ettirilen aklı selim 
sahibi Yahudiler ile mazlum Müslümanların 
haklarını adil şekilde yönetecek yeni bir Me-
dine Anayasası yazılmasıdır. Kudüs’ü Hazreti 
Ömer’in fethedişi hâlâ günümüze ışık tutar. 

İsrail’de Yahudilerin kurduğu onlarca siya-
si parti, sivil toplum kuruluşu, İsrail devletinin 
işgalci ve katil olduğunu zaten ilan etmektedir. 
Hamaset ve seçimlere yönelik kürsü politikaları 
yerine fetih öncesinde Bizans’a Osmanlı’yı davet 
eden Hristiyan halkı örgütleyen, Boşnak kardeş-
lerimizin Müslüman oluşunu sağlayan, İslâm bi-
lincini ve diplomasi geleneğini temsil edenlerin, 
ehil olanların göreve gelmesidir.*

* 1311. sayı Editörden köşesi, Başyazarımız Sayın  Aykut 
Edibâli Beyefendi ile 03.02.2020 tarihinde Bayrak tara-
fından yapılan gündem değerlendirmesi esas alınarak 
yayına hazırlanmıştır.
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H ü s e y i n  T o p t a ş

Emperyalizmin Oyunlarına Karşı Müslümanların 

Trump’ın açıkladığı sözde barış planı, barıştan 
çok bölgenin yeniden kan ve gözyaşına boğula-
cağının işaretidir. Beynelmilel Siyonizm’in tarihi 
emellerini gerçekleştirmek için bölgede başlata-
cağı siyasi ve askeri operasyonların yeniden fi tili-
nin ateşlenmesidir. Trump’ın yaptığı açıklamalara 
karşı .“Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” diyerek 
meydanlarda yaptığımız hamasi konuşmalarla an-
cak kendi kamuoylarımızın duygularını tatmin et-
miş oluruz. Filistin davasını siyasi malzeme olarak 
kullanmak, hamasi konuşmalar yapmak bu davaya 
gönül verenler nezdinde karşılık bulurken maale-
sef çözüm noktasında yıllardır bir arpa boyu yol 
alınamamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Donald Trump, sözde barış planıyla 
ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımında, 
‘’Ben her zaman İsrail Devleti ve Yahu-
di halkın yanında olacağım. Onların 
güvenlik ve emniyetlerini ve tarihi ana 
vatanlarında yaşama haklarını kuvvetle 
destekliyorum. Barış zamanı!’’ ifadeleri-
ni kullanarak sözde barış planı adı altın-
da çizdikleri işgal haritasını paylaştı.

Uyanma Zamanı
Halâ Gelmedi mi?
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Kudüs’ün Osmanlı’nın elinden çıkması 
Batı dünyasında bayram olarak 
kutlanmıştır
9 Aralık 1917 Kudüs’ün elimizden çıktığı tarihtir. 

Bu tarihte İngiliz kuvvetleri komutanı Allenby’e 
Kudüs teslim edilmiştir. Kudüs’ün elimizden çık-
ması, beraber ittifak ettiğimiz Almanya, Avusturya 
dahil Hristiyan dünyasında büyük sevinç yaşan-
masına sebep olmuş ve Kudüs’ün Osmanlı’nın 
elinden alınışını kiliselerde çanlar çalarak büyük 
bir coşku ile bayram havasında kutlamışlardır. 

Bir çıbanbaşı olarak bölgeye yerleşen 
Yahudiler 1948 yılında Filistin toprakları 
üzerinde İsrail Devletini kurmuşlardır. 
Yahudilerin bölgeye yerleşmesi ve bölgedeki 

Arapların da paraya tamahları ile topraklarını yük-
sek fiyatlarla Yahudilere satmaları neticesinde top-
raklarını genişleten Yahudiler, uyguladıkları terör 
eylemleri ve genişleme politikaları ile Filistin’de 
kısa zamanda büyük bir toprak parçasının sahibi 
olmuşlardır. 

Filistin üzerinde kurulan Yahudi devletine karşı 
zamanında gerekli tepkileri ve siyasi mücadelele-
ri yapmayanlar, Yahudi yayılmacılığı karşısında 
teşkilatsız ve ferdi tepkilerle karşı koymaya çalış-
mışlardır. Teşkilatlı olan azınlık güçler teşkilatsız 
olan kalabalıklara her zaman galip geleceğinden 
maalesef Müslümanların haklı davası olan Filistin, 
haktan ve hukuktan uzak, basiretsiz ve liyakatsiz 
liderlerin sayesinde gönül coğrafyamızın kanayan 
yarası olmuştur. 

İslâm ülkeleri, İsrail’e karşı birlik olamadıkları 
gibi kendi aralarında yıllar süren savaşlar ve BOP 
sonrası Arap Baharı ile gelişen olaylar birçok ül-
kede iç savaş ve iktidar değişikliklerine sahne ol-
muştur. Bilerek veya bilmeyerek İslâm ülkelerinde 
emperyalizmin hedefleri doğrultusunda hareket 
edenler, Müslümanların yaşadığı coğrafyaya iha-
net etmişlerdir. Emperyalist ülkelerin Ortadoğu 
coğrafyasına asker ve silahları ile yerleşmelerinin 
zeminini hazırlamışlardır.  

İslâm ülkelerinin yöneticiler, emperyalistlerin 
dümen suyunda oldukları müddetçe bırakın Ku-
düs’ü kendi başkentlerini koruyamazlar. Koltuk-
larını korumak için Batı’dan icazet alanlar, düş-
manın siyasî desteğine ihtiyaç duyanlar, ülkelerini 
korumak için İslâm düşmanlarından silah alan-
lar, aldıkları silahları düşman olarak gördükleri 
Müslüman kardeşlerine karşı kullananlar, gerçek 
düşmanı unutup birbirleriyle uğraşanlar, İslâm 
coğrafyasını kan ve gözyaşına boğanlar, mukaddes 
olarak bildiğimiz hangi davayı savunabilirler?

Öncelikle İslâm ülkelerinin başında bulunanlara 

ve Müslümanlara emperyalizmin emellerine hiz-
met etmelerinin önlenmesi için irşad faaliyetle-
rinde bulunulmalı uyanmaları, uyandırılmaları ve 
uyarılmaları sağlanmalıdır. 

İsrail’e karşı yapılacak muhtemel bir füze saldı-
rısından korumak için Kürecik’e kurulan üs bir an 
önce kapatılmalı, İsrail ile birlikte yapılacak olan 
işbirlikleri askıya alınmalıdır.

Kudüs, yalnız Müslümanları değil diğer inanışla-
ra mensup olanları da yakından ilgilendirdiğinden 
diplomatik temaslarla Kudüs için daha geniş katı-
lımlı diplomatik bir toplantı gerçekleştirilmelidir. 
Emrivakilerle Kudüs üzerinde hak gaspı yapanlara 
karşı birlikte caydırıcı tedbirler ve yaptırımlar için 
kararlar alınmalıdır.

Kudüs ele alınırken Doğu Kudüs- Batı Kudüs ayı-
rımı yapılmadan, Kudüs bir bütün olarak ele alın-
malıdır.

Müslüman ülkeler arasında yaşanan ihtilafların 
çözümü ve bölgede barışın sağlanması konusunda 
Rabbimizin emirleri dikkate alınarak, İslâm ül-
keleri kendi aralarında sulhü sağlayacak bir yapı 
oluşturmalıdır.

Güçlü olursak tepkilerimiz ve davetlerimiz cid-
diye alınır. Güçlü olmak için ekonomik imkanlar 
bölgede fazlası ile mevcut olmasına rağmen kay-
naklar maalesef emperyalizmin sermayedarları 
eline teslim edilmiştir.  Eğitimden başlayarak ciddi 
reformlar yapılmalı, gelişmenin önündeki engel-
ler kaldırılmalı, başta savunma harcamaları olmak 
üzere dışa bağımlı olmaktan kurtaracak yatırımlar 
yapılmalıdır.

Müslümanlar uyanmalı, dostunu düşmanını iyi 
tanımalıdır. Ümitsizliğe kapılmak ve düşman pro-
pagandaları karşısında mağlubiyeti kabul ederek 
teslim bayrağını çekmek hiçbir mü’minin anlayış 
tarzı olamaz. Düşman istediği kadar güçlü olsun, 
sahip oldukları ideolojiler batıl olduğu için insan 
fıtratına aykırıdır. Bir gün mutlaka yıkılacak ve ta-
rih olacaktır. 

İman et, mücadele et, zafer senindir.

Yahudilerin bölgeye yerleşmesi ve 
bölgedeki Arapların da paraya tamah-
ları ile topraklarını yüksek fiyatlarla 
Yahudilere satmaları neticesinde 
topraklarını genişleten Yahudiler, 
uyguladıkları terör eylemleri ve ge-
nişleme politikaları ile Filistin’de kısa 
zamanda büyük bir toprak parçasının 
sahibi olmuşlardır. 
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H a c ı  A l i  Ö z d e m i r

Hibrit Savaş
Ü ç ü n c ü  B ö l ü m

bir millet nasıl olacak? Millet hayatını düzenlemek 
için millet varlığını çok iyi tanımak ve bilmek ge-
rekir. Millet hayatının mutluluk pınarı, tarihinden 
günümüze akan temiz, berrak hayat suyu dolu ta-
rih birikiminde saklanmıştır. 

Topluluklar halinde yaşayan insanın ömrü ilk 
yaratılma ile başlar. İnsanı Allah (CC.) yaratmıştır. 
“Andolsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş bir 
hülasadan (özden) yarattık.” (Mü`minun, 23/12). 
İnsanın yaratıcısından başka bir varlık (yaratılmış) 
onu, yaratandan daha iyi bilemez. İnsanın prob-
lemlerinin çözümü konusunda yaratan Allah’tan 

Sosyal Sistemler 
Ve Hibrit Savaş Karşılaştırması
İnsan ömrünün anatomisi mutluluğu arama 

mücadelesi olarak özetlenebilir. İnsan ve toplum 
hayatını düzenleyen sosyal sistemlerin kurumlaş-
ması konusunda nasıl bir yol izlenmelidir? Mutlu 
ve huzurlu, sağlıklı bir hayat, ahlaklı ve adaletli bir 
toplum düzeni, insan hayatını kolaylaştıran ve in-
sanca yaşamayı sağlayan zengin, yüksek teknolojik 
imkânlar, huzur ve barış dolu bir hayat, hürriyet, 
adalet, saygı ve sevgi ile yoğrulan bir millet olma 
hayallerinin gerçekleşmesi nasıl olacak? İnsanın 
yaşaması ve sağlıklı bir neslin devamını sağlayacak 
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(CC.) başkası doğru bilgiye sahip olamaz. Mutlulu-
ğu arayan kişi bunu ancak Allah tarafından bildiri-
lenlerin dışında aramasın. Hal böyle iken insanoğ-
lu, insan ve toplumun problemlerinin çözüldüğü 
bir sistemi tarih boyu aramıştır. Birçok filozof, kı-
sıtlı bilgileri ile milletleri idare edecek sosyal sis-
temler uydurmuşlardır. 

İnsan bilgisinin kaynakları sınırlıdır. İnsan bil-
gisinin kaynakları; Beş duyu (görme, işitme, kok-
lama, dokunma, tatma) ve akıldır. Göz belirli ışık 
huzmeleri arasındaki görüntüleri ve yansımaları 
görebilir. Işık olmayan, ışık yansıması bulunmayan 
yerlerde görme duyusu çalışmaz. Yüksek frekanslı 
mor ötesi ışınları, röntgen ışınlarını göz göremez. 
İşitme organı kulak belirli ses dalgalarını algıla-
yabilir. Kulak dalga boyu kabaca 20 ile 20 bin fre-
kansa sahip sesleri algılayabilir. Yüksek frekanslı 
radyo dalgalarını kulak duymaz. Koklama duyusu 
ile her aromatik kimyasal kokuları algılayamayız. 
Dokunma duyusu ile belirli seviyedeki cisimlerin 
sertlik, yumuşaklık bilgisini veya sıcaklığını algı-
lamak mümkündür. Yüksek sıcaklıktaki yakıcı ci-
simleri dokunma duyusu ile algılamak mümkün 
değildir. Tatma duyusu ile de sınırlı sayıda tatları 
algılamak mümkündür. Bu nedenlerle beş duyu 
ile elde edilen bilgi sınırlıdır ve mutlak doğru ol-
duğu söylenemez. Beş duyu ile elde edilen bilgiler 
akıl tarafından düzenlenir. Duyu organları ile algı-
lanan bilgiler beyinde toplanarak koordine edilir. 
Akıl ile sistemleştirilen bilgiler de sınırlıdır. Hiçbir 
bilgi kaynağı insanı yaratan Allah’ın bilgisi ile kı-
yaslanamaz. “Eğer yer(yüzün)deki (her bir) ağaç 
kalemler olsa, deniz de, arkasından yedi deniz 
daha yardım ederek (mürekkep) olsa (yazılsaydı) 
yine Allahın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz ki Al-
lah yegane galiptir, tam bir hüküm ve hikmet sahi-
bidir.” (Lokman: 27) 

Felsefi Denemeler
Hatalı ve eksik bilgi kaynaklarına sahip olan fel-

sefeciler; Septitizm, Doğmatizm, Pozitivizm, Ras-
yonalizm, Emprizm, Sezgicilik, Kristisizm, Prag-
matizm, Realizm, Nihilizm vb. adlar ile bilinen 
bilgi sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu bilgi sis-
temlerini kullanan filozoflar; Platon, Hegel, Arsto-
teles, Hobbes, Demokritos, Marks, Descartes gibi 
vb. düşünürlerin bazıları sosyal sistemler oluştur-
muşlardır. Bu çalışmaların hedefi insan ve toplu-
mun mutluluğunu gerçekleştirecek sosyal sistemi 
oluşturmaktır. Sistemli hale getirilmiş düşüncele-
rini ortaya koyan her filozofun fikirleri, görüşleri 
inandıkları temel ideolojik yapılarının ürünüdür. 
Bu temel ideolojik yapıya dünya görüşü de denilir. 
Hiç kimse mutlak doğruyu, mutlak gerçeği bulmak 
konusunda yeterli değildir. Hayal edilen dünya ni-

zamını nasıl oluşturmak gerektiğini, filozoflar bir 
sosyal sistem olarak, yaşanacak bir düzen olarak 
tespit etmeye çalışmışlardır.

Kapitalizm ve komünizm veya sosyalizm sis-
temlerinin uygulamasını yaşayan insanlar bu dü-
zenlerin insanın problemlerini çözemediklerini 
görmüşlerdir. Hürriyetçi ve tekelci kapitalizmin 
imkânlarından yararlanan akımların oluşturduğu 
gayri insani sosyal sistemler ile çağımızda hâkimi-
yetini sürdüren bir hakim güç vardır. Hakim olan 
güçler, gayri insani hakimiyetlerini devam ettirme 
uğruna her türlü insanlık dışı uygulamaları yap-
maktadırlar. 

Bir problemin çözümünde tek doğru cevap vardır. 
Yanlış çözümlerin çok sayıda cevapları bulunur. 
Yanlış cevaplardan birinin doğruymuş gibi göste-
rilmesi de yanlıştır. Çağımızda bu yanlış cevapla-
rın toplandığı kapitalizm, komünizm ve sosyalizm 
gibi sistemleri kullanan Beynelmilel Siyonizm’dir. 
Siyonizm’in tarihi her çağda yanlışlarla doludur.

Siyonizm
Siyonizm’in tarihini gözden geçirirsek, hâkimiye-

tini sağlamak için her dönemde her türlü gayri in-
sani uygulamaları yapmıştır. Kapitalizm ve komü-
nizm sistemleri birbirine zıt iki düzen olarak ortaya 
çıkmışlardır. Kurulan baskı rejimleri ile gayri insa-
ni görüşlerin insan ve topluma zorla kabul ettirme 
felsefesi ile hareket etmektedirler. İnsan ve toplum 
hayatını düzenlemek için uydurulan kanunları 
kolluk güçlerinin baskısı ile insanlara zorla kabul 
ettirmenin adına emperyalizm denmektedir. Karl 
Marks’ın felsefi nazariyelerine dayanan kapitalizm 
ve komünizm gibi emperyalist sistemler beynel-
milel Siyonizm’in ideallerine hizmet etmek için 
uydurulmuş sistemlerdir. Karl Marks aslen Yahudi 
bir filozoftur. K. Marks Muharref Tevrat’ın Kabala 
kitabı ile eğitilmiş bir Yahudi çocuğudur. Kaba-
la öğretisinin esası büyücülük işlemi ile şeytanla 
ilişki kurmak bilgilerine dayanır. Metafizik güçler-
le temasa geçerek evrenin ulu mimarı(!) şeytanın 
sırrına erişip sembollerle manalandırılan bilgiler 
elde edilir. Kabala öğretisinin ürünü masonluğun 
33 kademesi, teorik ve pratik eğitim ile düzenlen-
mektedir. Konu Mason Dergisi yayınlarında geniş 
olarak anlatılmıştır.  

Siyonizm’in tarihi, Yahudi ideallerinin oluşu-
munu sağlayan kaynaklar Musa peygamberin 
getirdiği hak dinin kitabı Tevrat’ın tahrif edildiği 
dönemlerde geliştirilmiştir. Yahudilerin Tevrat’ı 
değiştirdiklerini Kuran şöyle bildiriyor: “(Buna 
rağmen) onlar (verdikleri) o kati teminatı (ahitle-
rini) çözüp bozmuş oldukları içindir ki biz onları 
lanetledik (rahmetimizden kovduk), kalplerini 
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kaskatı yaptık. Onlar kelimeleri (Allah tarafından) 
konulan yerlerinden (kaldırıp) değiştirirler. Onlar 
nasihat ve ihtar edildikleri (emredildikleri hakikat-
lerden) bir nasip almayı terk ettiler. İçlerinden pek 
azı müstesna olmak üzere, sen, onlardan daima bir 
hainliğin farkına varıp duracaksın. Böyleyken yine 
onlardan suçlarını bağışla ve aldırma. Şüphe yok 
ki Allah, iyilik edenleri sever.” (Maide: 5/13 ayet)

 Yahudi kavmi; Tevrat düzeninin bozularak uy-
durma Tevrat kitaplarına dönüştürüldüğü gün-
den beri toplumları yazdıkları 5 ayrı uydurulmuş 
kitaba göre şekillendirmeye çalışmaktadırlar. Bu 
kitaplar Yahudi yazarların yorumladıkları ve bir 
biri ile çelişen fikirlerle doludur. Bunlar: Tekvin, 
levililer, huruc, tensiye ve sayılar adlarında tasnif 
edilmiştir. Bir de Talmud kitabı Yahudilerin yaz-
dıkları Tevratlardan biridir. Talmud’ta Hıristiyan-
lar aleyhinde hükümler bulunduğundan İngiltere, 
Fransa ve Polonya’da Talmud yasaklanmış, toplatı-
lıp yakılmıştır.  

Karl Marks - Marksizm
Karl Marks Hıristiyanlığın Protestan kilisesine 

tabi bir Yahudi ailesinin çocuğudur. 1818 yılında 

doğan K.Marks altı yaşına ulaştığında Protestan ki-
lisesinde vaftiz edilerek Hıristiyanlık dinine girmiş 
oldu. K. Marks’ın yaşı ilerledikçe dini hayata meyli 
azalmıştır ve sonunda tam bir ateist olmuştur. F. 
Engels ile arkadaş olan K. Marks hayatını daha 
çok batı Avrupa’da geçirmiştir. Fransa, Almanya 
ve İspanya başta olmak üzere ülke yönetimine sa-
hip olan kralların Hıristiyanlığın hangi mezhebine 
bağlı iseler halkın öne çıkan mezhebi de aynı ol-
maktaydı. Siyasi iktidar sahiplerinin, kendi dinleri 
dışında kalan mezhep ve dinlere karşı husumetleri 
vardı. Diğer dinlerin ve mezheplerin cemaatlerine 
karşı baskı politikası uygulanmaktaydı. K. Marks 
bu eşitsizliğin ortadan kalması için dinsizliği öne 
çıkarmış ve ateizm inancını savunmuştur. K. Mark-
sın din değiştirmesi batı Avrupa’da yaşanan ve 
yüzyıllarca devam eden dönme (konverso) Hıristi-
yanlık yerine ateist olmayı seçmesi Yahudilerin ta-
rihi geleneğini sürdürmesi anlamına gelmektedir. 
Ateist olan K. Marksın gizliden Yahudi olduğu ger-
çeğini örtmeye yetmez. 

Avrupa’da hakim hale gelen Katolik Hıristiyan-
lık inancı dışında kalan diğer din ve  mezhepler, 
Yahudi ve Müslümanlar azınlıkta kalmışlar ve si-
yasi iktidarlar tarafından yok edilme politikasının 
hedefi olmuşlardır. Katolik Hıristiyanlık dışında 
kalan unsurların, Yahudilerin, Müslümanların ve 
diğer Hıristiyan mezheplerinin yok edilme süreci; 
sürgüne gönderme, din değiştirme veya öldürme 
şeklinde devam etmiştir. Bütün 19.yüzyıl boyunca 
Yahudiler toplumdan dışlanmışlar ve siyasi ve kül-
türel olarak toplum kimliğinin dışına itilmişler ve 
asimile olmuşlardır. 20. Yüzyıla girerken Theoder  
Herzl tarafından öne çıkarılan Yahudi Milliyet-
çiliği akımı ile, yıkım durdurulmaya çalışılmış ve 
Siyonizm ortaya çıkmıştır. Avrupa’da uygulanan 
ve tek dini inanışın öne çıktığı siyasi yönetimlerin 
içinde yaşayan K.Marks belki de, toplumda yaşa-
nan sosyal sorunun çözümü olarak bütün dinlerin 
ortadan kaldırıldığı bir düzeni önermiştir. Dinler-
den arındırılmış militan ateist bir devletin dinleri 
yok edebileceğini savunan K. Marks’ın görüşünü 
Komünizmle idare edilen ülkelerin bir kısmı des-
teklemiştir.   

K. Marks bir düşünür, filozof olarak ideolojisinin, 
dünya görüşünün benimsendiği bir toplum özle-
mi içindedir. İnsan inanmadığı, dünya görüşüne 
uymayan bir fikri ve toplum hayatını kabul etmez. 
Marksizm nazariyesinin devlet haline getirildiği ve 
tatbik edildiği komünizm rejimi ile insanlığa bir 
oyun hazırlanmıştır. Marksizm’e göre her fikrin bir 
karşı fikri vardır. Ortaya atılan fikre “tez” karşı fikre 
ise “antitez” diyerek birbirine zıt sosyal sistemler 
oluşturmuşlardır. Komünizm ve Kapitalizm rejim-
lerini birbirine zıt sistemler olarak tasnif etmiş-
lerdir. Bütün dünya milletlerini belirlenen bu iki 

Beynelmilel Siyonizm’e hizmet 
eden, Kapitalizm ve komünizm 
ya da sosyalizm gibi sistemlerin 
oluşturulma nazariyeleri Yahu-
dilerin ideal ve inançları adına 
yapılmamıştır. Bu sistemler Yahu-
di ideolojisinin ve düşüncesinin 
eseri olarak takdim edilmemiştir. 
Aksine bu sosyal düzenler, Yahudi 
düzeni olduğu imajı verilmeden 
ve gizlilikle yapılmıştır. Kimlik 
gizlemek ve kamuflaj Yahudilerin 
tarih boyu çok başarılı oldukları 
bir özelliktir. Yaşadıkları toplu-
mun dinlerini ve geleneklerini 
kabul ettiklerini göstererek bir 
ömür boyu, hayatlarında kendi 
Yahudiliklerini örtmeyi başarı ile 
gerçekleştirmektedirler. 
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yanlış dünya düzeninin birinde yer almaya mah-
kûm etmek için yığınla uluslar arası düzenleme-
ler yapılmıştır. Bu düzenlemeler askeri alan başta 
olmak üzere, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda 
kendini gösteren çok uluslu anlaşmalardır. Dünya 
milletleri iki farklı, mutluluk getirmeyen kutupta 
toplanmaya çalışılmıştır. 

Kapitalizm ve Komünizm
Hibrit Kurgulamadır
Milletleri köleleştirmek ve belirli bir ideolojiye 

hizmet ettirmek gayri insani ideolojilerin hedefi -
dir. Kapitalizm ve komünizm ideolojileri beynel-
milel Siyonizm’e hizmet etmek için uydurulmuş 
emperyalist düzenlerdir. Mutluluğun bu iki düzen 
arasında yapılacak tercihe bağlandığı düşüncesi 
ile insanlık aldatılmaktadır. Tercihlerini Marksist 
görüşün pozitif veya negatif yönünde şekillenen 
yanlış sistemlerin birinden yana yapanlar her 
halde aldanmış olduklarının farkına varamamak-
tadırlar. Beynelmilel Siyonizm’e hizmet eden, Ka-
pitalizm ve komünizm ya da sosyalizm gibi sistem-
lerin oluşturulma nazariyeleri Yahudilerin ideal ve 
inançları adına yapılmamıştır. Bu sistemler Yahudi 
ideolojisinin ve düşüncesinin eseri olarak takdim 
edilmemiştir. Aksine bu sosyal düzenler, Yahudi 
düzeni olduğu imajı verilmeden ve gizlilikle yapıl-
mıştır. Kimlik gizlemek ve kamufl aj Yahudilerin ta-
rih boyu çok başarılı oldukları bir özelliktir. Yaşa-
dıkları toplumun dinlerini ve geleneklerini kabul 
ettiklerini göstererek bir ömür boyu, hayatlarında 
kendi Yahudiliklerini örtmeyi başarı ile gerçekleş-
tirmektedirler. Aynı uygulamayı Hıristiyanlar ve 
Müslümanlar yapamıyorlar. Müslümanlardan din 
değiştiren kişilere “mürtet” denir ve cezası ağırdır. 
İslam şeriatının uygulandığı dönemlerde mür-
tet olan birinin cezası idamdır. Mürtet olduğunu 
gizleyen ya da Müslümanlığı sahte olan kişiye de 
“münafık” denir. Münafıklık cezalandırılmaz ama 
münafıklık mürtet haline dönüşürse cezalandırılır. 
İslam’ın bu toleransından faydalanan Yahudiler 
İslam’ı kabul ettiklerini göstererek “dönme” tabir 
edilen münafık olarak yaşamlarını sürdürmekte-
dirler.  

 İnsanların gerçek ve doğru bir düzen ile tanış-
malarına mani olan Kapitalizm, komünizm ya da 
sosyalizm kurgulaması hibrit savaştan başka bir 
şey değildir. Hibrit savaşın özelliği, bir savaş içinde 
yer alanların kendilerini yok oluşa götüren karan-
lık bir mücadelenin farkında olmadan yapılması-
dır. Milletleri yok oluşa götüren bu kurgulanmış 
oyunun farkına varmadan yönetilmesini sağlamak 
için gerekli tedbirler de alınmaktadır. Milletin kur-
gulanmış bir hibrit savaş içinde olduklarını göster-
mek, uyandırmak için mücadele etmek her millet 

evladının en önemli görevidir. “Milletim Uyan” 
sloganı ile yok oluşa giden yıkılıştan gafi l olanların 
uyandırılması gerektiği yıllar öncesinde anlatıl-
mıştır. Milli kurtuluş için milletin büyük ekseri-
yetinin uyandırılması, mücadeleye sevk edilmesi 
gerekir. Millet mücadelesinin emperyalizmden 
kurtuluşunun temel şartı uyandırılması ve demok-
ratik yollarla milletin iktidara getirilmesidir.

Yahudi milliyetçiliği ile başlayan Siyonizm ideolo-
jisini, siyasi manada Judaizm’i daha iyi anlamak ve 
dönme tabir edilen konverso Yahudiliğinin neden 
tercih edildiğini idrak edebilmek için Siyonizm’in 
kaynaklarına daha yakından bakmak gerekir. Ya-
hudiliğin her çağda nasıl kimlik değiştirdiğini öğ-
renmeden, toplumdaki bunalımları çözebilmek 
mümkün olmaz. Milletler arası savaşları, iğrenç 
katliamları, insanlara yapılan işkence ve zulümleri 
sürdürenlerin gerçek kimliğini anlayabilmek için 
olayların tarihi akışını bilmek ve anlamak gerekir.                    

Karl Marks Hıristiyanlığın Protestan ki-
lisesine tabi bir Yahudi ailesinin çocu-
ğudur. 1818 yılında doğan K.Marks altı 
yaşına ulaştığında Protestan kilisesin-
de vaftiz edilerek Hıristiyanlık dinine 
girmiş oldu. K. Marks’ın yaşı ilerledikçe 
dini hayata meyli azalmıştır ve sonunda 
tam bir ateist olmuştur. F. Engels ile ar-
kadaş olan K. Marks hayatını daha çok 
batı Avrupa’da geçirmiştir. 
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D r .  H ü s e y i n  T e k i n
G a z i a n t e p  Ü n i v e r s i t e s i ,  F e n - E d e b i y a t  F a k ü l t e s i  Ö ğ r e t i m  Ü y e s i

Su Düzeni, Kuraklık ve
Su Savaşları

Suyun Yapısı Ve Önemi

Su; Dünya’da bol miktarda bulunan 
ve hayat için vazgeçilmez olan, 
kokusuz ve tatsız bir bileşiktir. Sık-
lıkla renksiz olarak tanımlanmasına 
rağmen kızıl dalga boylarında ışığı 
hafifçe emmesi nedeniyle tabii bir 
mavi renge sahiptir.
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Doğada su katı, sıvı ve gaz hâllerinde görülür. 
Kimyasal formülü (H2O) 2 hidrojen ve 1 oksijen 
atomundan meydana gelir. H+ iyonu içeren bir 
madde (asit) ve OH – (hidroksil) iyonu içeren mad-
denin (baz) nötr tepkimesi ile oluşur.

Dünyada yaşayan tüm canlılar için su hayattır. 
Candır. Dünya üzerindeki hayatın kaynağı olarak 
adlandırılan su, dünyanın 4’te 3’ünü, insan vücu-
dunun yüzde 70’ini oluşturuyor. Enerji unsurları-
mızın da önemli kaynağı olan su, hayatımızın ol-
mazsa olmazıdır.

Bilim insanları; Dünya’daki hayatın su ile başladı-
ğını düşünmektedir. Su moleküler yapısı oldukça 
basit ve bol bulunan bir madde olmasına rağmen 
belirli koşullarda diğer bileşiklerden oldukça fark-
lı davranışlar sergiler. Örneğin katı (buz) hâldeki 
su, sıvı hâldeki suyun üzerinde yüzer. Dünyadaki 
diğer bileşiklerde ise katı faz, sıvı fazdan yoğundur. 
Katı fazdaki bileşik batar. Suyun bu özelliğinin 
bazı avantajları vardır. Örneğin soğuk bir bölgede 
göl yüzeyini kaplayan buz tabakası yalıtıcı görevi 
görür. Dipteki hayatı korur. Buzun çökmesi duru-
munda canlılar şiddetli soğuğa maruz kalacağın-
dan, hayatlarını devam ettirmeleri imkânsız hâle 
gelecektir.

Su yanıcı bir madde değildir. Bu özelliği nedeniy-
le ateş söndürücü olarak kullanılır. Fakat suyun bi-
leşimindeki Oksijen yakıcı bir gazdır, Hidrojen ise 
yanıcı bir gazdır. Yanıcı ve yakıcı olan iki element 
birleşerek söndürücü olan suyu oluşturur.

Canlıların içmesi gereken suda mineral olması 
gerekmektedir. Yağmur suyu yani saf su, yağdıktan 
sonra toprağa düşünce toprağın yapısındaki mi-
neralleri toplar. Akarsu veya yer altı su kaynağına 
dönüşerek, içilebilir su kaynakları oluşur. Her böl-
gedeki toprakta mineraller ve oranları farklıdır, bu 
yüzden suyun faydaları bölgelere göre değişebilir.

Kohezyon ve Adezyon
Su, kendi molekülleri arasındaki çekim kuvveti 

(kohezyon) sayesinde dağılmadan kalabilir. Mo-
leküllerinin dipol (kutuplaşmış) olması nedeniyle 
su, birçok maddeye yapışabilir ve ıslatma özelliği 
buradan gelir.

Su aynı zamanda adezyon (farklı iki maddenin 
molekülleri arasındaki çekim kuvveti) kuvveti 
yüksek bir maddedir. Hidrojen bağı nedeniyle su 
molekülleri birbirlerini de çekerler yani su mole-
külleri arasında kohezyon gücü de çok yüksektir. 
Suyun kohezyon ve adhezyon yetenekleri, suyun 
belirli kılcal yapılar içinde kopmadan yükselmesi-
ne ve taşınmasına yardımcı olur. Örneğin ağaçla-

rın kılcal damarlarıyla aldığı su, en yüksek dallara 
kadar yerçekimine karşı hareket edebilmektedir. 
Buna aynı zamanda kapiler etki denmektedir. 
Suyun bu özelliğini kullanan bitkiler, kökleriyle 
aldıkları suyu tüm organlarına iletip, fotosentez 
için mutlak gerekli olan suyu yapraklara kadar 
taşıyarak, havanın karbondioksitiyle (güneşin ka-
talizatörlüğünde) birleştirerek, glikoz üretir. Bunu 
kendisi kullandığı gibi tüm canlıların kullanımına 
da sunar. Bitkilerde olan bu özellik, hiçbir canlıda 
yoktur. Fotosentezin sentetiği henüz yapılmamış-
tır. Su olmayınca bitki, fotosentez yapamaz. Bitki 
olmayınca, canlıların besin kaynağı da olmayacak-
tır. Sonuç olarak; Suyun olmadığı yerlerde hayat 
sonlanacaktır.

Ülkemizde Su Kaynakları
Türkiye’nin özellikle dağlık olan kıyı bölgelerin-

de yağış boldur (1.000~2.500 mm/yıl). Kıyılardan iç 
bölgelere gidildikçe yağış azalır. Marmara ve Ege 
bölgelerinde, Doğu Anadolu’nun yaylalarında ve 
dağlarında yağış 500-1.000 mm/yıl dır. İç Anado-
lu’nun birçok yerinde ve Güneydoğu Anadolu’da 
yağış 350-500 mm/yıl dır. Tuz Gölü çevresi Türki-
ye’nin en az yağış alan yerlerinden biridir (250~300 
mm/yıl). Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 
643 mm olup (Dünya ortalaması 800mm), yılda 
ortalama 501 milyar m3 suya tekabül etmektedir 
(Muluk, Ç.B., ve ark.2013). Bu suyun 274 milyar 
m3’ü toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden olan 
buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte, 
69 milyar m3’lük kısmı yeraltı suyunu beslemek-
te,158 milyar m3’lük kısmı ise akışa geçerek çeşit-
li büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve 
kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır. Yeraltı 
suyunu besleyen 69 milyar m3’lük suyun 28 milyar 
m3’ü pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar 
katılmaktadır. Ayrıca komşu ülkelerden ülkemize 
gelen yılda ortalama 7 milyar m3 su bulunmakta-
dır. Böylece ülkemizin brüt yerüstü su potansiyeli 
112 milyar m3 olmaktadır1. Bu kaynağın 98 milyar 
m3 ü yüzeyde, 14 milyar m3 de yer altında. Mevcut 
durumda kişi başına 1300 m3 suyumuz bulunmak-
tadır. Su zengini ülkelerde bu miktar 8500 m3 dür. 
Su fakiri ülkelerde kişi başına düşen su miktarı 
1000m3 ün altındadır. Nüfusumuzun 2030 yılında 
100 milyonu bulmasıyla biz de su fakiri ülke konu-
munda olacağız. Görüldüğü gibi ülkemiz, algıların 
aksine su zengini değildir.

Ülkemizde son 30 yılda tüketilen toplam su 
miktarında %40,5 oranında bir artış görülmüştür. 
Önümüzdeki 25 yıl içinde ihtiyaç duyacağı su mik-

1- Kaynak; DSİ
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tarının, bugünkü su tüketiminin üç katı olacağı 
varsayılabilir. Türkiye’nin büyüyen su ihtiyacını 
karşılamak için kaynaklar üzerindeki baskı gide-
rek artış göstermektedir. Türkiye’deki 25 havzanın 
nüfusu ve yağış potansiyeli birbirinden farklılık 
gösterdiği için bu baskı havzalar arasında da farklı 
yoğunluklarda hissedilmektedir. Çoruh, Batı Ak-
deniz ve Antalya havzaları su zenginiyken; Mar-
mara, Küçük Menderes ve Asi havzaları su faki-
ridir. Meriç-Ergene Havzası’nda durum su kıtlığı 
sınırındadır2.

Öte yandan iklim değişikliği de birçok havzada 
bu tabloyu olumsuz etkileyecektir. İklim öngörü-
lerine bakıldığında özellikle Seyhan Havzası ve 
Fırat-Dicle Havzası, sıcaklık ve yağış değerleri açı-
sından su sorununu artıracak havzalar olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Dünya Su Düzeni
Dünya yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplı olma-

sına rağmen, insan kullanımına uygun tatlı su 
miktarı oldukça sınırlıdır. Dünya üstündeki tatlı su 
miktarı, toplam suyun %2,5’i olup, bunun yalnız-
ca %0.3’ü ekosistem ve insan kullanımına elverişli 
tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Geri kalan 
tatlı sular çoğunlukla kutuplarda ve yüksek dağ-
lardaki buzullarda ve yeraltı rezervlerinde hapsol-
muş durumdadır3.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlenen 
bilgilere göre, küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı, 
aşırı buharlaşma, hızlı tüketim ve kirlilik nedeniy-
le dünyadaki temiz su kaynakları hızla tükeniyor. 
Dünyanın en yüksek tepesi olan Everest tepesi bile 
küresel ısınmadan etkilenmeye başladı. Son 50 
yıla bakıldığında yapılan araştırmalar sonucunda 
Everest tepesindeki buzulların yüzde 13 azaldığı-
nı, son 20 yılda ise Everest tepesinde sıcaklığın 1. 
8 derece artarak muson yağmurları ve kış ayların-
da yağışların az miktarda azaldığını ortaya koydu. 
Bilim adamları çok az artan sıcaklığın bile önemli 
değişimlere neden olabileceği heyelan ve çığların 
ekosistemi olumsuz yönde etkileyebileceğini vur-
gulamaktadır (Yılmaz,A., 2015). Benzer şekilde BM. 
Raporuna göre; 2050 yılında dünyanın %40’ı su 
sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Su kıtlığı yaşayacak 33 
ülke içerisinde Türkiye 27. Sırada yer almaktadır. 
Yaklaşık 30 yıl sonra Ülkemiz ve dünyanın %40’ı 
su sıkıntısı yaşayabilecektir.

Su kullanımı beş ana başlık altında toplanabilir 4

2- DSİ Raporu,2014
3- Birleşmiş Milletler Su İstatistikleri, 2003).
4- (Muluk, Ç.B., ve ark. 2014).

1-Gıda ve tarım, (küresel olarak en çok su kulla-
nan sektörler),

2- Enerji,
3-Sanayi,
4-Yerleşim alanları (evsel kullanım ve içme suyu),
5- Ekosistemlerin su ihtiyaçları.
Küresel olarak Dünya su kaynaklarının yaklaşık 

%70’i tarım amaçlı kullanılmaktadır. Bunu %19 ve 
%11 ile sanayi ve evsel kullanım izlemektedir5

Küresel olarak, sulu tarım verimi, kuru tarımdan 
(yağmura bağlı) yaklaşık 2,7 kat daha fazladır.

Bu durum gelecekte daha fazla alanın sulu tarı-
ma açılma ihtimalini güçlendirmektedir. Dünya-
da sulu tarım yapılan arazi miktarı 1970’Ierde 170 
milyon hektar iken, 2008’de 304 milyon hektara 
çıkmıştır (FAO, 2011). Dünya genelinde potansiyel 
alanların sulu tarıma açılması ile 2025 yılında bu 
rakamın 330 milyon hektara çıkması beklenmek-
tedir.

Günümüzde, dünya çapında tarımsal su kullanı-
mı yaklaşık olarak 3.100 km3 ‘dür (toplam kullanı-
mın %70’i). Etkin kullanım önlemleri alınmaz ise 
2030 yılında 4.500 km3 olacağı tahmin edilmekte-
dir (az bir düşüş ile küresel su kullanımının %65’i)6. 
Bu nedenle su ile ilgili sorunlar, tarımsal üretim, 
gıda tedariki ve ticareti ile çok yakın ilişki içerisin-
dedir 7.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
raporuna göre, tarım sektörü gelecek yıllarda ar-
tan gıda talebini karşılamak gibi büyük bir sorunla 
karşılaşacaktır; 2030 yılında küresel gıda tüketimi-
nin %50, 2050 yılında ise günümüze göre %100 ar-
tacağı tahmin edilmektedir8. Kentleşme, sanayileş-
me ve iklim değişikliği nedeni ile tarımın daha az 
su ile gerçekleştirilmesi gerekecektir. Bu doğrultu-
da tarımsal su planlamasının geliştirilmesi önemli 
olacaktır.

Su kıtlığı gelecekte en önemli problemlerden biri 
olacaktır. Geçtiğimiz 50 yılda, su kaynaklarının 
miktarı aynı kalmasına rağmen, su kullanımı üç 
katına çıkmıştır9.

Kuraklık
2030 yılında gıda, su ve enerji ihtiyaçlarının yak-

laşık %50 oranında artacağı tahmin edilebilmekte-
dir. Bunun en önemli sebebi nüfus artışına bağlı 

5- (FAO Aquastat, 2013).
6- 2030 Water Resources Group, 2009
7- Shiklomanov, 1999
8- OECD, 2012
9- WWAP, 2012
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tüketim ihtiyaçlarının artmasıdır. İklim değişikliği 
bu kaynakların mevcut durumlarını daha da kri-
tik hale getirecektir. İklim tahminleri, aşırı hava 
şartları oluşumlarının artacağını, yağışlı bölgele-
rin daha yağışlı ve kurak bölgelerin daha da kurak 
olacağını öngörmektedir. Yağışlardaki düşüşlerin 
en ciddi olarak beklendiği bölgeler arasında Or-
tadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa ön sıralar-
da yer almaktadır10. Su kıtlığı gelecekte en önemli 
problemlerden biri olacaktır. Geçtiğimiz 50 yılda, 
su kaynaklarının miktarı aynı kalmasına rağmen, 
su kullanımı üç katına çıkmıştır11.

Dünya nüfusunun 2030 yılında 8,3 milyar olması 
beklenmektedir. Nüfus artışı ile birlikte kentleş-
menin de artması ve nüfusun yaklaşık %60’ının 
kentlerde yaşaması öngörülmektedir12. Bu durum, 
su kaynaklarının miktarı ve kalitesi üzerindeki 
baskıları daha da artıracaktır. Şu anda, Dünya’da 6 
milyon hektar alan çölleşmiş durumda. Bu kurak-
lık ve çölleşmeyle terk edilen alanlardaki kayıp: 42 
milyar$/yıl. Kuraklığın başladığı alanlarda üreti-
min terk edilmesi, canlılar için önemli bir kayıptır. 
Ancak, kurak alanlarda ekosistemin bozulması ve 
“biyoçeşitliliğin” yeniden sağlanamaması, gelecek 

10- National lntelligence Council, 2012
11- WWAP, 2012
12- UNDESA, 2009

nesiller için daha büyük bir kayıptır.

Su Savaşları Olabilir mi?
Artan dünya nüfusuna bağlı olarak gıda ihtiya-

cının artması, tarımda sulama ile daha fazla gelir 
beklentisi, sanayi ve enerji alanında daha fazla su 
gereksinimi gibi nedenler, suya olan talebi önü-
müzdeki yıllarda daha fazla artıracaktır. Ortadoğu, 
Kuzey Afrika ve Avrupa’nın güneyinde, küresel 
ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği ile daha az 
yağmur suyu beklentisine karşın, yukarıda sırala-
nan sebeplerden dolayı suya olan talebin artması, 
bu ülkelerde yaşayan insanları, su arayışına yönel-
tecektir. Su varlığına sahip olanlarla, susuzluktan 
dolayı ölümü bekleyenler arasında çıkabilecek su 
savaşlarının tehlikeli boyutlar kazanması korkutu-
cu olabilir. Günümüzde yaşanan petrol savaşları-
nın yerini daha korkunç olarak su savaşları alabilir. 

Petrolsüz yaşayabilen insanlar, susuz yaşayamaz. 
Çaresizlikten doğan bu savaşlar, günümüz savaş-

Petrolsüz yaşayabilen insanlar, susuz 
yaşayamaz. Çaresizlikten doğan bu 
savaşlar, günümüz savaşlarından daha 
dehşetli olabilir. 
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larından daha dehşetli olabilir. Türkiye’nin farklı 
ülkelerle sınırlarını oluşturan toplam 22 akarsu 
Ülkemiz topraklarından geçmektedir. Fırat, Dicle, 
Aras gibi önemli nehirlerimiz Ülkemize hayat ve-
rirken, komşularımızı da beslemektedir. BM. Ra-
poruna göre; Türkiye’nin elinde bulundurduğu bu 
kaynaklar yüzünden, korkutan tarih olarak 2040 
yılında Türkiye’ye savaş açılacağı iddia edilmek-
tedir. Bu durum yönlendirme olarak da yorumla-
nabilir. Ancak, Allah’ın verdiği bu nimetlere sahip 
çıkıp, gelecek neslimize ve komşularımızın kulla-
nımına sunmak önemli bir insanlık görevi olup, su 
savaşları için fırsatçıları da engelleyecektir.

Devlet ve Millet olarak neler yapabiliriz?
1- Eğitim: Su kullanımında israfın önlenmesi için 

alınması gereken tedbirlerin tüm okullarda, görsel 
ve yazılı basında sürekli verilmesi. Çevre temizliği, 
içilebilir su kaynaklarımızın kirletilmemesi bilin-
cinin topluma mal edilip, Kültür şekline (yaşam 
biçimi) dönüştürülmesi,

2- Ekosistemin zenginleştirilmesi: Mevcut or-
man varlığımızın korunması yanında, boş alanla-
rın acilen değerlendirilip, ağaçlandırılması. Daha 
fazla yağmur suyu için sivil toplum kuruluşları, 
belediyeler, öğrenci, asker işbirliğiyle, ağaçlandır-
manın hızlandırılması,

3- Yasalar: Mevcut yasaların gözden geçirilip, 
uygulanabilir, etkin ve caydırıcı yasaların ortaya 
konulması. Yüzey ve yer altı sularının kaliteleri-
nin korunması. Kullanım amacına göre emisyon 
limit hacım değerlerinin belirlenip, bu değerleri 
bozanlar hakkında cezai müeyyidelerin yasalarda 
yer alması (boya veya tekstil fabrikasının bir nehri 
yok etmesine seyirci kalınmamalı), Mevcut su kay-
naklarımızın kirletilmeden, çevrelerine binalar di-
kilmeden korunması,

4- Su çerçeve direktifleri: Avrupa Birliğinde 
olduğu gibi havzalara göre su kaynaklarının kul-
lanımını, kentsel suların arıtım ve kullanım esas-
larının belirlenmesi, şehir merkezlerinde yağmur 
sularını, kentsel atık suya karışmadan, tarımda 
kullanılabilecek şekilde depolama sistemlerinin 
geliştirilmesi,

5- Tarımda uygun su sistemleri kullanımı: Ülke-
miz mevcut durumda, tarım alanında açık sulama 
sistemi kullandığından su israfı içerisindedir. Ül-
kemizde yaygınlaşmaya çalışan damlama ve sızdır-
ma sulama sistemlerinin teşvik edilerek, daha az 
su kullanımı sağlanmalıdır.. DSİ Raporuna göre; 
33 milyar m3 su tarımda açık sulama olarak kulla-
nılmaktadır. Kapalı sulama sistemine geçildiğinde 

20 milyar m3 su tasarrufu sağlanacaktır. Çok su 
kullanmakla ürünün artmadığı, aksine toprakla-
rımızın çoraklaşıp, verimden düştüğü ve mirasın 
gelecek nesillere aktarılamadığı çiftçimize anlatıl-
malıdır. Bu konuda, daha tesirli olabilecek uygula-
malı eğitime yoğunluk verilmelidir.
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M u h a r r e m  Y a k ı n

SİNCAN
vardı. Düzmece olduğu daha o gün belli olan bir 
operasyon gerçekleştirildi.  Muhayyel bir düşma-
na karşı, muhayyel güçler yığınak yapmışlardı. Bu 
muhayyel konu, ülkenin gündemini uzun yıllar 
meşgul etti, gerginlik hat safhaya ulaştı. Ergene-
kon, Balyoz, kozmik oda vs. senaryoların merhum 
Ömer Muhtar’ın deyimiyle söylersek “kâğıt üze-
rindeki bir takım hikâyelerden ibaret olduğu” an-
laşıldı, ama yıllar sonra.

Sonra bir garip uygulama daha oldu Sincan’da. 
Tutuklulara tek tip elbise giydirildi. 22 Mayıs 2018 
Pazartesi günü Sincan’da bir kısım tutuklular 
mahkeme salonuna tek tip elbiseleriyle yürüdüler. 
Hukukun en temel ilkelerinden biri; “Sanık ma-
sumdur.” ilkesidir. Sincan’da birileri tankları, biri-
leri tek tipleri yürüttü.

Yollar yürümekle elbette aşınmaz ama insanlar 
ve insanların umutları aşınır. İşte olan da aynıyla 
budur. Aradan bir hayli zaman geçti. Bugün dönüp 
baktığımızda ne Kudüs’ün durumunda bir olumlu 
gelişme var, ne de yollarda yürümenin ve yürüt-
menin sonucunda…

Ne Sincan olağandışı yürüyüşlerin mekânı kı-
lınmalı, ne de Türk Milleti kendi dinamiklerinin 
meyvesi olmayan görüntüleri izlemek zorunda bı-
rakılmalı.

Muhteşem Türkiye’nin inşa sürecinde Sincan, 
ülkemin her bir karış toprağı gibi yükselme ve yü-
celme hamlesinin mutena güzergâhlarından biri 
olacaktır. Allah, bu gayrete zeval vermesin.

*

Bir başka “Sincan” daha var ki ondan söz etmez-
sek olmaz. O “Sincan”, Çinlilerin Sinkiang/Xin-
kiang dedikleri “Sincan” Uygur Özerk Bölgesidir; 
Çin’in 1949 yılında işgal ettiği bölge. Bilindiği gibi 
Çinliler, bu kelimeyi yeni sınır, yeni ülke, sömürge 
ülkesi anlamında kullanıyorlar. Özerk bölgeymiş! 
Her türlü insanlık dışı tutumu olağan hale getir; 
sonra da özerk bölge de... Yunanistan’daki Batı 
Trakya, Rusya Federasyonu’ndaki Çeçenistan ve 
Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Doğu Türkistan esa-
sen aynı kaderi yaşıyorlar; kuklalar nezaretinde 
“özerklik”. Ama Çin’de yaşanan; bir insanlık dramı 
ve insanlık ayıbı. Bütün bunlar ve gönül coğrafya-
mızda olup bitenler hep gönlünüzde ve gündemi-
mizdedir.

Andolsun ki; insanlık, yeni bir diriltici soluğa 
muhtaç ve hasrettir. Onun adı, Muhteşem Türki-
ye’dir. Allah, bu gayreti muzaffer kılsın.

Sincan; Ankara’da merkez ilçe sayıldığında mer-
keze en uzak, taşra sayıldığında ise merkeze en 
yakın ilçe. Sincan, Ankara’nın başkent olmasıyla 
birlikte büyüme trendini hızlandıran bir yerleşim 
birimi. Tren yolu hattında bulunması, gariban ke-
simin ulaşımını kolaylaştırmış sayılabilir.

Sincan’daki Zir Vadisi, iki Türk Devletinin vuruş-
ma alanı olmuş 1402 Ankara Savaşında Timur’un 
fillerinin hangarı olmuş.  Yıllar sonra Sincan, san-
ki tekrar bir vuruşma alanı olarak gündeme dâhil 
edildi. 90’lı yıllarda Sincan… Kudüs’ün kurtuluşu-
na sahne oldu, tiyatro sahnelerinde. Bunun üzeri-
ne pek çok şey oldu ama Kudüs’ün makûs gidişa-
tında bir gelişme, olumlu en ufak bir şey olmadı.

Kudüs gibi, bizim mukaddeslerimiz arasında yer 
alan bir mübarek beldenin Müslüman Türk Mille-
ti tarafından tartışma konusu haline getirilmesin-
den daha dramatik ne olabilir? Kudüs’ten rahatsız 
olan bir beyin, ne kadar beyin olabilir, onun Türk 
Milleti ile ne kadar ilgisi olabilir. –İhtimal vermi-
yoruz ama- Kudüs’ü istismar eden bir yaklaşımın 
başka hangi yaklaşımını ciddiye alır ve samimi bu-
labilirsiniz?

Sonra tanklar yürüdü Sincan’da. Oysa o tanklar, 
caddelerde yürümek için değil; Müslüman Türk 
Milletinin haklarını korumak için dağlarda, bayır-
larda düşmanın yüreğine korku, dostun yüreğine 
güven ve umut tohumları serpiştirmek için kayde-
dilmişlerdi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kayıtları-
na.

Bu tartışmalar uzun süre sürdü gitti. Yeni tartış-
ma konuları çıktıktan sonradır ki unutulmaya yüz 
tuttu.. Yeni tartışmanın odağında bu kez Zir Vadisi 
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Ş e v k e t  B i n g ö l

Misyonerlik ve Misyonerler
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Latince “missio” teriminden gelen “misyon” ke-
limesi sözlük anlamı olarak “görev, yetki” manası-
na, bundan türetilmiş olan “misyoner” terimi ise, 
“görevli olan kişi” anlamına gelir. Hristiyan gele-
neğinde ise misyoner ifadesi; resmi kilise teşkilatı 
ya da herhangi bir Hristiyan cemaat tarafından, 
Hristiyan mesajını ve dinini yaymak amacıyla özel 
olarak yetiştirilen ve bu çerçevede, özellikle Hris-
tiyanlık dışındaki toplumlarda görevlendirilen kişi 
anlamına gelmektedir. Böyle kişilerin oluşturduğu 
harekete ise “misyonerlik” adı verilir.

Misyonerlik, sıradan ya da rasgele bir tebliğ fa-
aliyetinin ifadesi değil; o, Hıristiyan geleneğinden 
kaynaklanan belirli metotları kullanarak Hıristi-
yan dinsel değerlerinin yayılması ve diğer insan-
ların Hıristiyanlaştırılması için yapılan sistematik 
aktiviteleri ifade etmektedir. Bu bağlamda misyo-
nerlik, bir kurum olarak İslâm Dinindeki tebliğ ve 
irşat faaliyetlerinden ayrılır. 

Hristiyan misyonerliğinde, Matta İncil’inde vur-
gulandığı gibi, muhatap alınan kimselerin İsa 
Mesih öğrencileri yapılmaları ve vaftiz edilmeleri 
ya da ilk Hristiyan misyoner Pavlus’un bir mektu-
bunda vurguladığı gibi “ne yapıp edip insanların 
kazanılması” amaçlanmaktadır.

İslâm Dininde ise; Hazreti Peygamberin yaşa-
mından itibaren Müslümanlar, İslâm’ı insanlara 
ulaştırmada tebliğ ve irşadı, yani İslâmi öğretilerin 
insanlara ulaştırılmasıyla onların aydınlatılması-
nı hedeflemişlerdir. Bu doğrultuda Kur’an, çeşit-
li ayetlerinde Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 
(Sallallahu aleyhi vesellem) ve O’nun şahsında 
Müslümanlara, görevinin yalnızca tebliğ (duyur-
mak) olduğunu, insanların inanıp inanmamaları 
konusunun ise Allah’la insanlar arasındaki bir şey 
olduğunu hatırlatmıştır. Nitekim Müslümanlar, 
yaklaşık 1400 yıllık İslâm tarihi sürecinde, yüzyıl-
larca egemenlikleri altında kalan bölgelerdeki gay-
rimüslimleri “ne yapıp edip Müslümanlaştırmaya” 
çalışmamışlar; onlara İslâm inanç ve değerlerini 
anlatmışlar, fakat inanıp inanmama konusundaki 
tercihi kendilerine bırakmışlardır. 1

Misyonerliğin amacı; Hristiyanlığı dünyaya hâ-
kim kılmak şeklinde ifade edilir. Misyonerler bu 
gayelerine erişebilmek için, gittikleri her yerde 
bağlı bulundukları mezhebin kilisesini kurarak, 
halkı bu kiliselerin etrafında toplanmaya çalışmış-
lardır. Bu amaçla başta Asya ve Afrika olmak üzere 
dünyanın değişik bölgelerinde faaliyet göstermiş-
ler, emperyalist devletlerle işbirliği içinde hareket 
etmişler ve onlara müsait zemin hazırlamışlardır.2

1- Misyonerlik, Şinasi Gündüz, Mahmut Aydın, Kaknüs 
Yay. s.17
2- İslâm âlemi ve İngiliz misyonerler, bir misyoner nasıl 
yetiştiriliyor? Yzb. Ahmet Hamdi Bey, Yeditepe yayınları, 

14. yüzyıldan itibaren yeniden başlattıkları “Geç 
dönem haçlı seferleri” ile emperyalist devletlerin 
asıl amaçları yakın doğuya hâkim olmak ve Do-
ğu’nun zenginliklerini ele geçirmek idi. Bunun için 
de, özellikle Ortadoğu’da misyonerleri öncü kuv-
vet olarak kullandılar. Bilhassa 13. Louis dönemin-
de (1601-1643), Papaz Joseph’in de etkileriyle Müs-
lümanlara karşı yepyeni bir Haçlı metodu olarak 
misyonerlik ön plana çıkarıldı.

Galata’da Saint Benoit Kilisesi’ne yerleşen ve bu-
rada Saint Benoit Okulunu kuran Fransız Cizvitler, 
ilk olarak Müslüman halk üzerinde faaliyet göster-
meye çalışmış, ancak, başarılı olamayınca Ermeni-
ler üzerinde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 

Hıristiyan dünyası misyonerler vasıtasıyla yü-
rüttüğü “oryantalizm” (Şarkiyatçılık) politikası 
sayesinde Müslüman toplumlar üzerinde kendi 
hegemonyalarını kurmayı hedeflemiştir. Doğu 
araştırmaları alanında çalışan batılı ilim adam-
ları olan oryantalistler, nüfusunun büyük çoğun-
luğunu Müslüman halkın oluşturduğu bazı Asya 
ve Afrika ülkelerinin din, inanç, kültür ve folklor 
gibi bir millete vücut veren, onu diğer milletlerden 
ayıran, daha da önemlisi halkın gündelik hayatına, 
inançlarına ve düşüncelerine tesir eden faktörler 
üzerinde araştırmalar yapmışlardır. 3

İlk defa 1815 yılında Viyana Kongresi’nde bir Rus 
delegesi tarafından ortaya atılan ve daha sonraki 
dönemlerde bazı diplomatlar tarafından da deği-
şik anlamlarıyla benimsenen “Şark Meselesi” teri-
mi, bu yüzyılda Osmanlı Devleti bünyesinde mis-
yonerliği ifade etmek için de kullanılmıştır. Batılı 
oryantalistler, artık top ve tüfek ile taarruz yerine, 
ekonomik, kültürel ve sanatsal yönleri kullanarak, 
Müslüman toplumları dejenere etmeye gayret et-
mişlerdir. Şark Meselesinin kukla oyuncuları ise 
Ermeniler ve Müslüman Araplar olmuştur.

İtalya ve Avusturya Katolikleri, İngiltere, Al-
manya ve Amerika Birleşik Devletleri Protestan-
ları, Rusya ise Ortodoksları himaye bahanesiyle 
Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale etmeye 
çalışmışlar, bu müdahaleyi de çoğunlukla gönder-
dikleri misyonerleri vasıtasıyla gerçekleştirmişler-
dir. 

Aslında, buradaki asıl hedefin gizli anlaşmalarla 
paylaşılmış Osmanlı Devleti’nin ortadan kaldırıl-
ması ve Müslüman dünya üzerine Hıristiyan hâ-
kimiyeti kurmak olduğu anlaşılmıştır. Sözü edilen 
bu devletler, Osmanlı ülkesindeki bu hedeflerini 
kolayca gerçekleştirebilmek için çok sayıda misyo-
ner yetiştirmişlerdir.

sayfa:4
3-Mustafa Sibâî, Oryantalim ve Oryantalistler, terc.: Müc-
teba Uğur, İstanbul 1993, s. 12.
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XIX. yüzyılın başlarından itibaren, bu emperya-
list devletler tarafından, Osmanlı ülkesi dâhilin-
de olan Afrika, Arabistan ve Asya kıtalarındaki 
topraklara çok sayıda misyonerler gönderilmiştir. 
Bu misyonerlerin pek çoğu, yukarıda da belirtil-
diği üzere, genellikle ilim adamı yahut araştırma-
cı kimliği ile toplumun arasına girmiş, uzun süre 
onlarla birlikte yaşayıp güvenlerini kazanırken, bir 
taraftan da bulundukları bölgeler hakkında stra-
tejik değer taşıyan bilgileri hamileri olan ülkelere 
bildirmişlerdir.

Misyoner okullarında eğitim gören azınlıklar, bir 
süre sonra Osmanlı idaresine karşı ayaklanmış, bu 
okullarda öğretmen yahut din adamı olarak görev 
yapan misyonerler de bu ayaklanmaların meyda-
na gelmesinde en önemli rolü üstlenmişlerdir. Os-
manlı Devleti’nin son dönemlerinde bilhassa üç 
misyoner okulu çok önemli üç misyonu üstlenmiş-
ti. Bunlardan birincisi olan Robert Koleji’ne Bulgar 
ayrılıkçılığının liderleri yerleştirilmişti. Harput’ta-
ki Fırat Koleji, Ermeni ayrılıkçılığının liderlerinin 
yerleştirildiği okuldu. Merzifon’da kurulmuş olan 
Amerikan Koleji ise daha ziyade Pontus hareketi-
nin merkezi durumundaydı.4

Orta Doğu’da bu misyonu en iyi yerine getiren 
bir diğer okul ise Beyrut’taki Amerikan Üniversite-
si idi. Bu okul 1866 yılında misyonerler tarafından 
kurulmuştu. Suriye’deki ilk Protestan Koleji ola-
rak kurulan bu okulun etkileri bütün Arap dün-
yasında kısa süre içerisinde hissedildi. Bu okulda 
okuyan Müslüman öğrenciler, hileli yollarla ken-
di dinlerinden uzaklaştırılmış, kendi dinlerine zıt 
doktrinlerle eğitilmişlerdi. Bu propaganda neti-
cesinde, öğrenciler son sınıfa geldiklerinde kendi 
dinlerine karşı hararetli birer muhalif haline gel-
mişlerdi. Bu okuldan mezun olan öğrenciler daha 
sonraki dönemde Arap milliyetçiliğinin en ateşli 
savunucuları ve yeni oluşan Arap devletlerinin li-
derleri olmuşlardır.5

Misyonerler iyi bir eğitim almanın yanı sıra, gö-
revlendirildikleri ülkenin coğrafî, ekonomik, kül-
türel, siyasî durumu hakkında da bilgi sahibi ol-
muşlardır. Misyonerlerin hedef aldıkları bölgelere, 
kitlelere ve toplumlara yönelik ayrı, özel program 
ve metotları olduğu gibi, zaman ve şartlara göre 
değişen metotları da olmuştur.6 Mesela, Protestan 
misyonerler propaganda yaptıkları insanları de-
ğiştirmeyi, düşüncelerine, yaşam tarzlarına mü-
dahale etmeyi düşünmüşler, kurdukları okullar ve 
yayınladıkları kitaplarla bu amaçlarına ulaşmaya 

4- Bayram Küçükoğlu, Türk dünyasında misyoner faa-
liyetleri s. 89; Ahmet Gürkan, İslâm Kültürünün Garbı 
Medenileştirmesi, Ankara, s. 337-338.
5- A. Gürkan, s. 337-339
6- M. Erdem, s.281

çalışmışlardır.7 Faaliyet gösterdikleri bölgelerde 
yaşayan yerli halkın dillerini, dinlerini, örf ve adet-
lerini en ince ayrıntısına kadar öğrenmişler ve bu 
konular üzerinde akademik sayılabilecek çalışma-
lar yapmışlardır.

Atatürk, misyoner okulları için; “bunlar mektep 
değil, memleketimizde düşmanın işgali altındaki 
kalelerdir” cümlesini sarf ediyordu.8

Misyonerler çocuk yaşta hizmete alınırlar. İleride 
görevlendirilecekleri işe göre, ilmî, ahlaki ve fikrî 
eğitim alırlar. Mesela, İngiliz Misyoner Cemiye-
ti’nin bu konuda izlemiş olduğu yol şu şekildedir. 
Cemiyet, her yıl, ihtiyaca göre, okullarda eğitim 
gören çocukların en zekilerinden, babalarının da 
iznini almak suretiyle, otuz-kırk tanesini seçer. Se-
çilen bu öğrenciler devlet güvencesi altına alınır. 
Öğrenciler, yeteneklerine göre, üçer-beşer ayrıla-
rak, dünya üzerinde, İngiliz devleti için önem arz 
eden bölgelere gönderilirler. Mesela, ikisini Tür-
kiye’ye, üçünü Nûbî’ye ve Sudan’a, dördünü Hin-
distan’a, üçünü Tibet’e, beşini Rusya’ya vs. yerlere 
yerleştirirler. Bu çocuklar, gittikleri ülkelerdeki İn-
giliz elçilik ve konsolosluklarına emanet edilirler. 
Cemiyetin, bütün İngiliz elçilik ve konsoloslukla-
rına kesin talimatı vardır. İşte bu talimata göre ço-
cuklar büyütülür, okutulur, eğitilir ve yetiştirilir.9

“Londra’da bir de Misyon Okulu vardır; ülke dı-
şında eğitim görenler, Londra’ya dönüşlerinde bu 
okula devam ederek sınav olurlar; kazanırlarsa 
misyoner olurlar, kazanmazlarsa tekrar okurlar ve 
misyoner çıkarlar. Misyoner okulunun en önem-
li dersi, Hristiyanlık Felsefesidir. Bu derste zayıf 
olanların misyonerlikteki dereceleri aşağı olur. 
Misyoner olmak için birçok şart vardır; Bu şart-
ların en mühimi, Londra’daki Misyon Cemiyeti 
Okulu’nda tahsil görmek ve pekiyi derecede diplo-
ma almaktır. Amerikalı pek çok misyoner olduğu 
gibi İsveç, Norveç, Alman ve Danimarkalı misyo-
nerler de vardır. 

Amerikan misyonerleri Doğu’da, İngiliz misyo-
nerleri Uzak Doğu’da faaliyettedirler. Protestan 
olan her memlekette misyoner şirketleri mevcut-
tur. Her şirketin tüzüğü ve bir idare şekli vardır. 
İngiliz misyonerleri dört sınıftır. Birinci sınıfı ve 
en büyükleri mürşitlerdir; bunlara profesör diyor-
lar. İkinci tabakası; misyonerlerdir. Üçüncü takımı 
ise misyoner muavinlerdir. Dördüncü kısmı da 
gönüllü öğrenci misyoner cemiyetidir. Bu şirkete 

7- Numan Malkoç, “Osmanlı’dan Günümüze Türki-
ye’deki Protestan Misyonerliği”, Türkiye’de Misyonerlik 
Faaliyetleri, İstanbul 2004,s.172
8- Küçükoğlu, s.94
9- İslâm âlemi ve İngiliz misyonerler, bir misyoner nasıl 
yetiştiriliyor? Yzb. Ahmet Hamdi Bey, Yeditepe yayınları, 
sayfa:18
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Students Volunteer Missionary Society diyorlar. 
Bir de, ayrıca misyoner kadın cemiyeti veya şirketi 
vardır ki bu şirket asıl İngiliz Misyon Şirketi’nin bir 
şubesidir. Her sınıfın dereceleri vardır. Bu derece-
leri aşamayanlar bir üst sınıfa geçemezler.10

Misyonerlik faaliyetleri dünya üzerinde en çok 
A.B.D. , İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtal-
ya, Rusya ve İsrail gibi emperyalist ülkeler tarafın-
dan yapılmaktadır. 19. ve 20. yüzyılda misyoner 
faaliyetleri özellikle Osmanlı topraklarında daha 
fazla görülmüştür. Bu faaliyetler neticesinde; em-
peryalizme hizmet eden ülkeler tarafından bilinçli 
ve maksatlı olarak çıkarılan 1. dünya savaşı ile Os-
manlı imparatorluğu parçalanmış ve yıkılmıştır. 

Misyoner okulları, Osmanlı topraklarında gayri-
müslim tebaa için de açılmış ve bu gayri-müslim 
tebaa, Osmanlı devletine karşı isyana teşvik edil-
miştir. Ermeni, Rum ve Bulgarlar üzerinde misyo-
ner okullarının rolü, gayri-müslim tebaayı devlet-
ten koparmak olmuştur.

Misyonerlik faaliyetleri için emperyalist devletler 
tarafından çok büyük miktarlarda sermaye ayrılıp 
harcanırken, bir misal vermek gerekirse; Osman-
lı Coğrafyasında 1831-1915 yılları arasında sadece 
basın-yayın çalışmaları için 2.804.104 Amerikan 
doları harcanmıştır. Bunun yanı sıra 1916 yılına 
kadar toplam 450 Amerikalı misyoner görev almış 
ve bunlara da yaklaşık 4500 kadar Osmanlı teba-

10- İslâm âlemi ve İngiliz misyonerler, bir misyoner nasıl 
yetiştiriliyor? Yzb. Ahmet Hamdi Bey, Yeditepe yayınları, 
sayfa:45

ası, misyoner kurumlarında görevli olarak destek 
vermiştir.11

İslâm Ülkelerinde Müslümanlara yönelik mis-
yonerlik faaliyetlerinin ilk örneklerine VIII. yüz-
yıldan itibaren rastlanır. Endülüs’te kocası Vali 
Abdülazîz b. Mûsâ b. Nusayr’ı (713-716) Hristiyan-
laştırmaya çalışan Bayan Egilon, (Ümmü Âsım) 
müslümanlara yönelik çalışma yapan ilk Batılı 
Hristiyan misyoner sayılır. 

“Fransa keşişi” olarak da adlandırılan Clunyli 
Abbot Hugh ise, bir diğer ilk dönem misyoneridir. 
XI. yüzyılda Papa VII. Gregory’nin Kuzey Afrika 
Müslümanlarına yönelik gizli bir misyonerlik ça-
lışması yürüttüğü de söylenmektedir. (12)12

Haçlı seferleri esnasında misyonerlik faaliyetle-
rindeki artış dikkati çekmektedir. Bu faaliyetlerde 
ilk ciddi açılım XIII. yüzyılda Assisili Francesco 
tarafından yapılmıştır. Francesco, insanlara Hris-
tiyan mesajının basit tarzda ve güzelce sunuldu-
ğunda kabul edilmesinin çok daha kolay olacağını 
düşünmüş, kendisi de bu yöntemi kullanmıştır. Bu 
çerçevede Francesco üç misyon seferine çıkmıştır. 
Bunlardan ilkini 1212’de Fas’a, ikincisini 1214’te İs-
panya’ya yapmıştır. 1219’da 5. Haçlı ordusuyla bir-
likte yola çıkarak Mısır’a gitmiş ve orada sultanın 
huzuruna çıkarak ona Hıristiyanlığı anlatmıştır.13

11- Osmanlı Suriye’sinde bitmeyen mücadele, Selim Han 
Yeniacun, s.47
12- Cutler, s. 3706
13-Neill, A History of Christian Missions, s. 99
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Tarihten Günümüze 
Misyoner Gruplar

Cizvitler (Jesuit): Bu grup, 1534 yılında Hristiyan 
olmuş bir İspanyol askeri olan Ignatiyos tarafın-
dan kurulmuştur. Misyonerlik çalışmalarını eği-
tim kurumları açarak yürüten Cizvitler, Katolik 
Kilisesi’ne bağlıdır. Sadece erkeklerden oluşan ve 
yaklaşık 17.000 üyesi bulunan en büyük misyoner 
gruptur. Özellikle Amerika ve Hindistan’da yoğun 
olmakla birlikte dünyada altı kıtada 112 ülkede bu-
lunmaktadırlar. Cizvitler, Amerika başta olmak 
üzere birçok ülkede üniversiteler ve kolejler açarak 
gençleri Hristiyanlaştırmaktadır. Bugün Katolik 
Kilisesi’nin başındaki Papa Francis de bu göreve 
seçilen Cizvit tarikatına mensup ilk papadır.

Metodistler: Metodist Hristiyanlar Protestanlık 
mezhebinin bir alt grubu olarak 18. yüzyılda Avru-
pa’da ortaya çıkmıştır. Doktrin olarak sadaka ver-
meyi, fakire iyi davranmayı ve misyon faaliyeti için 
istekli olmayı öncelemektedirler. Metodist Hristi-
yanlar, işçi sınıfı ve hapishanelerdeki suçlular da 
dâhil toplumdan dışlanmış veya hor görülen grup-
lara yönelik misyonerlik çalışmaları yürütmüşler-
dir. İngiltere’de işçi sınıfının oluşmasında büyük 
etkisi olan Metodist Kilise, Amerika’da çok sayıda 
siyahi kölenin kendilerini tercih etmesi sebebiyle 
“siyahi kilise” olarak isimlendirilmiştir.

Fransiskenler: Bu cemaatin kurucusu Assisi-
li Aziz Francis’tir. 1182 yılında zengin bir tüccarın 
oğlu olarak doğan Francis, genç yaşında babasının 
servetini terk ederek fakir bir hayat yaşamayı ter-
cih etmiştir. Aziz Francis, Hristiyanları fakir, sakat, 
yetim ve bakıma muhtaç insanlara yardım etmeye 
çağırmıştır. Bugün dünyada 30.000’in üzerinde 
Fransisken papaz vardır.14

14- Alponsus Pluth, Carl Koch, The Catholic Church: 
Our Mission in History, Minnesota: Saint Mary’s Press,

Anglikanlar: Anglikan Kilisesi İngiltere’nin res-
mî kilisesidir. Protestan mezhebi içerisinde kabul 
edilmesine rağmen sadece İngiltere’nin çıkarları 
için çalıştığından Anglikan (İngiltere’ye ait) ola-
rak isimlendirilmiştir. İngiliz sömürgesi olan ül-
kelerde yaptığı çalışmalar sonucu bugün yaklaşık 
80 milyon müntesibi bulunmaktadır. Türkiye’de 
de bulunan Kilise Misyonerleri Teşkilatı (Church 
Missionary Society-CMS) Anglikan misyonerlerin 
en aktif teşkilatıdır. 1800’lü yıllarda, Osmanlı top-
raklarındaki misyonerlik faaliyetleri için, İncil’in 
yerel dillere çevrilmesi çalışmaları yaptıkları bilin-
mektedir. 15

Dominikenler: Vaaza önem verdikleri için Va-
izler olarak da bilinen Dominikenler, yaşadıkları 
toplum içerisinde İncil’in ancak ilim yoluyla anla-
tılabileceğine inanmışlardır. Orta Çağ’da üniversi-
telerdeki öğretim görevlilerinin büyük çoğunluğu 
Dominiken’dir. Bu grubun esas amacı sapıklıklara 
karşı Hristiyanlığı muhafaza etmektir. Misyoner-
lik anlayışlarındaki temel yaklaşım ise Hristiyan 
yapılmak istenen toplumun dilini öğrenerek on-
larla detaylı şekilde tartışabilmektir. 13. asırda çok 
sayıda Dominiken misyoner Kuzey Afrika’ya gön-
derilmiştir. Farabi ve İbni Rüşd’ün eserlerini in-
celeyerek Batı’da tanınmalarını sağlayan Thomas 
Aquinas Dominikenlerin önde gelenlerindendir 
Bugün dünyada 7.000’in üzerinde Dominiken vaiz 
ve yüzlerce rahibe grubu vardır. 16

Yehova Şahitleri: 1870’li yıllarda Hristiyan bir din 
adamı olan C. T. Russal tarafından kurulan Yehova 
Şahitleri mezhebi, diğer gruplardan farklı olarak 
teslis inancına sahip değildir. Tanrı Yehova’ya ina-
nan ve İncil’in yorumlanmasında diğer mezheple-
re katılmayan bu grup, kendi İncil tercümeleri ve 

15- Resul Çatalbaş, “Anglikan (İngiliz) misyoner teşkilat-
lar,” Journal of Faculty of Theology of Bozok University, 
2, 2 (2012/2)

16- J. Walz, “Muhammad and the Muslims in Thomas 
Aquinas”, Muslim World, No. 66, 
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tefsirleri ile misyonerlik yapmaktadır. Hristiyanlık 
inancını yaygınlaştırmak için kapı kapı dolaşan Ye-
hova Şahitleri, Hristiyanlık inancını, İsa Mesih’in 
yaşadığı yıllarda olduğu gibi yaşadıklarını iddia 
etmektedirler. 

Günümüze yakın 1985 yılı verilerine göre, sadece 
Katolik Kilisesi tarafından yürütülen misyonerlik 
faaliyetleri şu şekilde sıralanmaktadır: İlkokul ça-
lışmaları: 21 milyon öğrenci, Ortaokul çalışmaları: 
11 milyon öğrenci, Katolik kolej ve üniversiteleri: 
2,1 milyon öğrenci, Anaokulu: 5.800, Desteklenen 
hastane: 6.500, Dispanser/sağlık merkezi: 12.000, 
Yaşlı ve engelli evi: 10.000, Yetimhane çalışmaları: 
6.200. 17

Dünyada, özellikle İslâm ülkelerinde ve Anado-
lu topraklarında emperyalist devletler tarafından 
uygulanan misyoner faaliyetleri ile ilgili daha pek 
çok örnekler vardır. 

Müslüman milletlerini ayırmak, parçalamak 
ve birbiri ile vuruşturmak, Hristiyan ve Yahudi 
dünyası için daimi bir metot olmuştur. Osmanlı 
ordularını yenmek mümkün olmayınca, impara-
torluğumuzda kardeş milletleri ve tabi milletleri 
Müslüman Türk’e karşı ayaklandırmak için haina-
ne plânlar tatbikîne başladılar. Devletimizin yaşa-
ma pınarı, din, ahlâk ve örfümüzün çürütülmesi ve 
Hristiyan milletlerin isyana sevki, kardeş milletle-
rin kavgaya kışkırtılması tez şahlanmaya başlandı. 
Bunun için de, Amerika, Rusya, Fransa ve İngilte-
re’de şarkiyat araştırmaları başladı.

“Şark Meselesi” yani Osmanlı İmparatorluğunu 
ortadan kaldırma hedefine gidecek yollar çizilme-
ye başlandı. Bilhassa 1789’dan sonra, sözde hür-
riyet ve sözde milliyetçilik fikirleri Bulgar, Rum, 
Sırp, Karadağlılar arasında yayılıyordu. İngiliz, 
Rus ve Fransız propagandacıları ve teşkilatçıları 
İmparatorluğu dolaşıyorlar ve İmparatorluğun 
kuyusunu kazacak hürriyet ve menfi milliyet fikir-
lerini mason localarında fısıldıyorlardı. Osman-
lı İmparatorluğunu teşkil eden milletlerin nasıl 
ayrılacağı ve Müslüman Türk’ün nasıl lime lime 
edileceği araştırılıyor, planlanıyor ve haince tatbik 
ediliyordu.

Rumlara, Bulgarlara, Sırplara yazılan uydurma 
tarihler birbirini kovalıyor, İslâm ve Türk düşmanı 
kadrolar İstanbul’un göbeğinde misyoner ocakla-
rında yetiştiriliyordu. Rumlara hürriyet, Bulgar-
lara muhtariyet. Sırplara müsamaha sloganlarına 
Yahudiliğin tahrik ettiği İngiltere, Fransa, Alman-
ya ve Rusya pozisyonlarının müsaade ettiği tarz-
da sarılıyor ve İmparatorluğun muhteşem fakat 
kadrosuz yanışına vurdukça vuruyorlardı. Yunan, 

17- Şinasi Gündüz, “Misyonerlik ve Hristiyan Misyoner-
ler”

Bulgar, Sırp isyanlarının yangınları yüz binlerce 
Müslüman Türk’ü ölümün kucağına atıyordu.

Hıyanetler Bitmiyor Bu Sefer Kardeş 
Milletlerin Eline Hıyanet Reçeteleri 
Tutuşturuluyordu.

İngiliz Entellijans servisleri ve Rus-
ya’nın gayretleri semere veriyor ve Ma-
car Yahudisi VAMBERY sahte ve menfi 
bir Türkiyat ilmi tezgâhlıyordu. Teodor 
Herzl’in bu akıl hocası, Şecere-i Türkî’yi 
bozmak için, Yahudi Resududdîn gibi 
Türk milletinin tarihini ve ideallerini 
tahrif ediyordu. Şimdi beynelmilel Ya-
hudiliğin emireri emperyalist devletler 
Anadolu’yu da parçalayıp, son müstakil 
varlığımızı da yem yapmak İstiyorlar. 
Misyoner yuvaları, Mason locaları, 
Türk, Çerkez, Boşnak, Arnavut, Laz, 
Kürt, yerli, muhacir diyerek son vatan 
parçasını da lime lime etmek istiyorlar.

Ey bu din, bu devlet, bu vatan ve bu 
bayrak için gaza meydanlarında şehit 
olmuş ataların çocukları! Ayrılmayınız, 
birleşiniz. Kıblemiz bir, kitabımız bir, 
vatan bir, bayrak bir, devlet bir, gaye 
aynı. Düşmanlarımızın sesine değil, 
siperlerde yan yana şehit olan dedele-
rimizin bütün tarihimizi dolduran ve 
uğuldayarak bizlere kadar gelen sesine 
kulak veriniz. Milletim Uyan!18

18- Türkiye’de vatan bölme faaliyetleri, Yeniden Milli 
Mücadele Mecmuası, 23 Haziran 1970
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E y ü p  B a ş

Sosyal Medya

Medyanın ne olduğunu yeni yeni öğrenirken, son yıllarda 
karşılaştığımız önemli konu; sosyal medya. Kısaca nedir 

diye düşünürsek; elektronik yazılım araçlarının kullanılması, 
bilgi ve görsellerin paylaşılması diyebiliriz. Daha sade 

olarak, “Cebimizdeki veya elimizdeki, kendimize ait 
medya...” denilebilir.
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rak girdikleri veriler ile toplumsal, bölgesel gen 
haritaları çıkardığı gibi ticari  kıymeti çok yüksek, 
sayısız bilgiyi elde edip onları satıyor. Elbette ül-
kelerin stratejik bilgileri de ele geçiriliyor. Biz de 
telefonu elimize alıp, bazen kendimize hakim ola-
mayıp “Allah Allah” diyerek, adeta dünyayı fethe 
çıktığımız o sosyal medya ortamının; sanal, hayalî 
ve başkalarının kontrolünde olduğunu aklımızdan 
çıkarmamalıyız.

Sosyal Medyadan Başlayan 
Toplumsal Hareketler
Artık biliyoruz ki; internet ve özellikle sosyal med-

ya ile bir ülkede toplumsal olayların başlatılması 
gayet mümkün. Hükumetler devriliyor, toplumlar 
değiştiriliyor. Aslı olmayan, gerçeği aylar sonra or-
taya çıkan bilgiler bir anda yayılıyor, insanlar so-
kaklara dökülüyor. Orta Doğu’da neler olduğunu 
ve kimin lehine olduğunu bir daha düşünmeliyiz.

Nakit Değil Belki Ama Vakit
Sosyal medya ve cep telefonu kullanımına başka 

bir açıdan bakıldığında “Acaba telefona ve sosyal 
medyaya ne kadar zaman israf ediyorum?” soru-
su mutlaka aklımıza gelir. Düşünmek gerekir “Bu 

Kuşkusuz konu tam olarak üç beş kelime ile ifade 
edilecek kadar dar değil. Uygulama alanınıza göre, 
kişisel ya da  kurumsal yapınıza göre boyutları çok 
genişleyebiliyor. Biz özellikle yakın çevremizde 
gördüğümüz, cep telefonu kullanımını veya sosyal 
medya konusunu, özellikle faydalı kullanımı ko-
nusunu şahsi gözlemlerime dayanarak değerlen-
direceğim.

Sosyal medya kullanımı 1990 yıllarından sonra 
ülkemizde de arttı. 2019 mayıs verilerine göre dün-
ya nüfusunun %57’si internet, %45’i sosyal medya 
kullanıyor. Ülkemizde de nüfusun %72’si yani 60 
milyonu yakını internet, 52 milyonu sosyal medya, 
44 milyonu ise mobil, yani cepten sosyal medya 
kullanıyor.

Sosyal medya çeşitlerinin kullanımı da şöyle; Fa-
cebook: 2,4 milyar kullanıcı, YouTube: 1.9 milyar 
kullanıcı, WhatsApp: 1,6 milyar kullanıcı, Instag-
ram: 1 milyar kullanıcı, LinkedIn: 610 milyon kul-
lanıcı, Twitter: 330 milyon kullanıcı

Ülkemizde bireylerin gün içerisinde okuma-yaz-
ma için ayırdığı vakit azalırken, özellikle cep tele-
fonu kullanarak facebook, YouTube kullanımına 
ayırdıkları vakit oldukça fazla artmış. Peki, bahset-
timiz medya uygulamalarının kullanımının artma-
sı ne anlama geliyor?

Sosyal Medya Artık Eğlence Aracı Değil
Bazı uygulamaların sadece eğlence için kulla-

nıldığını söylemek zor. Ö rneğin “WhatsApp” uy-
gulaması bireysel bir mesajlaşma programından 
çok adeta eski zamanlardaki “faks makinesi” gibi 
de kullanılıyor. Dünya genelinde en yaygın olarak 
kullanılan sosyal medya uygulaması “facebook” 
sadece bir eğlence ve anlık paylaşım mecraı olarak 
kalmadı. Facebook, toplumsal sonuçlar doğuran 
bağımsız bir medya organı haline geldi. Sosyal 
medya iletişiminin toplumu ne kadar değiştirdiği-
nin boyutu hakkında bilgi verebilmek kolay değil. 
İnsan ilişkilerinin geniş özelliklerini, belki de sos-
yolojik ve psikolojik sonuçlarını incelemek gerekir. 

Oyun bağımlılığı, müstehcenlik gibi yanlış kul-
lanımlara girmeden sadece çevremizdeki olgun 
ve reşit bireylerin, zamanımızda bu uygulamaları 
nasıl doğru ve faydalı kullanabileceğimize değine-
biliriz.

Bu yazılımların sahipleri niye ücretsiz kullandırı-
yorlar düşünmemiz gerekir. Biliyoruz ki bu yazılım 
ve programların sahipleri hayır yapmıyor. Milyar-
larca dolar harcayıp uygulamalara yatırım yapı-
yorlar. Çağımızın en kıymetli hazinelerinin başın-
da ticari veri havuzu gelmekte. Uygulama üreticisi 
firmalar aynı zamanda veri pazarlamacıları. Fir-
malar, uygulamalarına kullanıcıların gönüllü ola-

Bazen de inandıklarımızı anlatırken 
-bir türlü anlayamadığım şekilde- 
kendimizi öne çıkarıp, özel 
resimlerimizi paylaşıyoruz. Belki 
masum gibi... Ama ben özellikle 
bir fikri anlatmak adına, şahsî 
ilgi uyandırmayı, şahşımızı öne 
çıkarmayı tehlikeli buluyorum.
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imkânı ne kadar faydalı ve verimli kullanıyoruz?” 
Kuşkusuz yakınlarımız ve diğer aklı başında bi-
reyler zamanlarını boşa geçirmez... O zaman biz 
yanılgıya mı düşüyoruz? Sosyal medyada faydalı 
bilgi paylaşıp bunu görev mi sayıyoruz? Evet bu 
doğru olabilir, bildiklerimizi, ulaştığımız çok doğ-
ru, faydalı bilgileri, inançlarımızı ve fikirlerimizi 
paylaşarak görev yapıyoruz. Ama nereye kadar? 
Bilgi paylaşıyoruz diyerek gereğinden fazla zaman 
mı geçiriyoruz? Kolaycılık yapıp birincil olan gö-
revimizi ihmal mi ediyoruz? Daha isabetli olanı, 
mesela sokağa, çarşıya çıkıp inşalara selam verip, 
bildiklerimizi anlatmaya devam etsek, sanal, ha-
yalî ve başkalarının kontrolünde olandan daha iyi 
olmaz mı? 

Belki de yıllarca anlattıklarımızı şimdi 
oturduğumuz yerden kolayca anlatıyo-
ruz, belki faydalı oluyordur. Kim bilir...  
Yine de birkaç not ve tavsiye paylaşmak 
istiyorum: 
- Çağın teknolojik değişimine ve her şeye 
rağmen; sıcak, samimi, birebir iletşim en 
etkilisi ve kalıcısıdır. Aklımıza tüm geleni 
hemen anlatmak yerine karşımızdaki kişi-
nin tepkilerini ölçerek iletşim kurmalıyız. 
Gerekirse sukut ederek, gerekirse hal ile 
anlatmak en doğrusu ve faydalısıdır. Sosyal 
medyaya ne kadar dalarsak dalalım bu do-
ğal “tebliğ yönteminden” vazgeçmemeliyiz.

- Bazen sosyal medyada inandıklarımızı 
anlatırken çoşuyoruz... Kendi görev ve 
yetkilerimizi unutup sınırları aşan konulara 
giriyoruz. Ancak ne yaparsanız, ne anlatır-
sanız anlatın samimiyseniz karşılık bulur. 
Karşınızdakinin psikolojisini hesaplamaz-
sak, hislerimize kapılırsak çağrımız karşılık-
sız kalır.

- Bazen de inandıklarımızı anlatırken (bir 
türlü anlayamadığım şekilde) kendimizi 
öne çıkarıp, özel resimlerimizi paylaşıyoruz. 
Belki masum gibi... Ama ben özellikle bir 
fikri anlatmak adına, şahsî ilgi uyandırmayı, 
şahşımızı öne çıkarmayı tehlikeli buluyo-
rum.

- Bazen sosyal medyada yeterli bilgimizin 
olmadığı, ehil ve yetkin olmadığımız ko-
nularda, o fikrin yegane temsilcisiymiş gibi 
konuşuyoruz. Bir büyük fikri kendisi temsil 
ediyormuş gibi, o dava ile ilgili bilgi ver-
meye çabalıyoruz. Görüşlerimizin isabetli 

olmayabileceğini düşünmeden, karşımızdaki-
ne bilgi vermeye kalkarsak doğru yapmamış, 
faydalı olmamış oluruz.

- Genellikle çok bilgi paylaşılıyoruz. Bilgi kir-
liliği çok yüksek seviyede. İnsanları yanıltma 
amaçlı prokotif bilgiler zaten yaygın. Biz de 
okuduğumuz bilgiye cevap vermeye ve de karşı 
tarafa hakaret eden, suçlayan paylaşımlara 
giriyoruz. Bazen de karşı tarafın kasıtlı paylaşı-
mına “cevap vereceğiz” diye ölüyoruz... Doğru 
olmadığını düşünüyorum.

- Bilmek gerekir ki yaptığımız her davranış, 
yazdığımız her kelime seviyemizi gösterir. Dilin 
kemiği olmadığı gibi, her istediğinizi yazıp 
paylaşabilirsiniz. Ama lütfen... Konuşurken, 
birinin yüzüne söyleyemiyeceğiniz sözleri 
internetten yazma kolaycılığı kapılmayın.

- Her paylaşımdan önce “Ben bu bilgiyi verir-
ken ne kadar isabetliyim? Ve ben bir düşünceyi 
temsil ediyorum, dikkat etmeliyim.” diye bir 
kez daha düşünmeliyiz.

- Evde yaptığı böreği bir tıkla ülkenin diğe 
ucundaki yakınına gönderdiğini zanneden 
paylaşımlardan kurtulduk. Ancak yine de her 
paylaştığımız aile resmine ve özel bilgiye dikkat 
etmeliyiz.

- Cenaze paylaşımları... Bu konuda Whatsapp 
grupları daha uygun. Ama cenaze haberlerini 
sulandırmamak gerekir. Adeta soğuk ve sanal 
cenaze takipçiliği yaparak hiç tanımadığımız 
kişilere “başsağlığı” dilemek ne kadar anlamlı? 
Vefat eden arkadaşı sanki ölünce hatırlar gibi 
paylaşımlar ne kadar anlamlı? Soğuk diyo-
rum... Sağlığında tanısak bile aramadığımız 
insanlara “facebook”tan başsağlığı dilemek,  
inşallah amacına ulaşıyordur...

Bunun yerine madem arkadaşız, kardeşiz sağlı-
ğımızda niye daha fazla haberleşip yardımlaş-
mıyoruz? 

- Bir de hastahane paylaşımları var... “Yine has-
tanedeyim, yattım yatıyorum” bu paylaşımları 
da anlayamıyorum. Birkaç geçmiş olsun dileği 
moral mi oluyor? Ama bunu sadece grupların 
değil tanımadığımız sayısız insana paylaşıl-
dığını düşünürsek ne anlamı var? İnsanların 
dualarını almak önemli ama duayı ulaştıran, 
şifayı veren Yüce Yaratıcı’ya daha fazla müraca-
at etsek doğru olmaz mı?
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Ortadoğu, dünya petrol rezervlerinin yarısına 
sahip, aynı zamanda doğalgazın ana vatanıdır. 
Küresel sermaye krize girdi, Amerika ve Avrupa 
ayakta kalmanın ve sömürüyü devam ettirmenin 
tuzak ve planlarını hazırlıyor! Bölünmeler darbe-
ler ve savaşlar gündeme alındı. Bilindiği gibi ilk 
petrol savaşı Osmanlı imparatorluğunu darmada-
ğın etmiş ve bu kocaman imparatorluk yaklaşık 32 
devlete bölünmüştü. Şimdi bu coğrafya yine kan, 
gözyaşı ve iç savaşlarla boğuşmaktadır. İkinci pet-
rol savaşında ise Avrupa ülkeleri yeniden düzen-
lendi. Petrol savaşının üçüncüsü ise Arap Baharı-
nın başlatılması, Kaddafi’nin öldürülmesi, Irak’ın 
işgal edilmesi, Suriye’nin iç savaşa tutuşturulması 
ve son günlerde de yok edildiği halde DEAŞ terör 
örgütü bahane edilerek bu coğrafyanın mezhep ve 
ırk savaşlarıyla yakılması olmaktadır. Bu çatışma-
ların hedefi petrol, suyolları ve enerji havzalarıdır.

Bunların hepsi de bu bölge de mevcuttur. Bu 
küresel güçler ellerine “özgürlük” ve “demokrasi” 
kavramlarını alarak Ortadoğu’yu ateş çemberine 
dönüştürmüş; hedefe Irak’ın üçe bölünmesi (şuan 
fiilen gerçekleşti ve üçe bölündü). İkinci hedef Su-
riye’dir. Ülke iç savaşla yok edilmektedir. Beş mil-
yon insan evinden barkından göç etmiş çok zor 
şartlar altında hayatlarını sürdürmekte ve bunla-
rın 4,5 milyonu Türkiye’ye sığınmış, mülteci olmuş 
ve Türk milletinin himayesine sığınmışlardır. 

Hedefte İran ve Türkiye görülmektedir. Dünyayı 
yeniden şekillendirme hevesinde olanlar binlerce 
insanı yok olmasını ve kitleler halinde öldürme-
lerini sadece seyretmektedir. Bu ayaklanma ve ça-
tışmalar petrol savaşlarını kızıştırmakta kargaşa ve 
kaos çıkararak, Amerikan silah sanayisini ve özel 
ordu pazarlayan Amerikan şirketlerini daha da 
palazlandıracaktı. Birleşmiş Milletler de ayrıca-
lıklı beş daimi konsey üyesi devletler burada silah 
satacaklar ve kasalarını kan ve gözyaşıyla doldura-
caklardır. Bu küresel ve sömürgeci güçler şu anda 
Ortadoğu coğrafyasında; IŞİD terör örgütünü ba-
hane ederek bir koalisyon oluşturmuşlar ve her 
tarafı havadan bombalamaktadırlar. Askeri hedef-
ler vurulması gerekirken birçok sivil yer ve insan-
lar hedef olmaktadır. Ve bu sömürgeci güçler bu 
müdahaleye, “insani müdahale” diyerek dünyayı 
kandırmaktadırlar. Bu bölge de asimetrik savaşlar 
yapılmakta hatta küresel şirket ve bankerler, petrol 
ağaları kendi aralarında çıkar çatışmaları yapmak-
tadırlar.

Ortadoğu’da Amerikan Raporu: 
“Global Trend 2015”
Batı emperyalizmi özellikle Amerika Ortadoğu 

coğrafyası üzerinde petrol coğrafi paylaşım konu-
larında, “Global Trend 2015” adında bir rapor ha-
zırlamış bulunmaktadır. Batı, bu raporunda Orta-
doğu ve Avrasya’dan korktuğunu belirtmektedir. 
Özellikle Çin, Rusya ve Hindistan, “bir stratejik or-
taklığa” gidebilirler ve bunu başarırlarsa IMF’nin 
ve dünya bankasının yeryüzündeki ekonomik 
liderliği yıkılabilir endişesine yer verilmektedir. 
Aynı raporda Amerika ve Avrupa’nın bu bölgeler-
deki paylaşım kavgası başlayabilir denilmektedir. 
Özellikle Amerika ile Avrupa arasındaki ekonomik 
çıkar farklılıkları Amerika- Avrupa dayanışmasını 
tehlikeye sokabilir hatta çökmesine sebep olabilir 
denilmektedir. Şuan itibariyle bu raporda belirti-
len endişelerinin birçoğu gerçekleşmiş durumda-
dır. Amerika ve Avrupa ekonomik krize düşmüş, 
küresel şirketler çıkar çatışmalarına girmiş ve Ku-
zey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri üzerinde karşılıklı 
restleşmeler de başlamıştır. . O zaman tüm Orta-
doğu milletleri sizlere seslenmek istiyorum. Batı-
nın bu kandırmaca ve içi boş vaatlerine artık kan-
mayınız. Onlar size ne özgürlük ne de demokrasi 
getirebilirler. Onlar sadece sizi uyutur vatanınızı 
böler ve ellerinizden bütün doğal kaynaklarınızı 
çalıp götürürler. Bu coğrafya insanlarına düşen gö-
rev kendi devletlerinin kaderine sahip çıkmak, bir 
olmak ve onlarına yem olmamaktır. Allah bu bölge 
insanlarına, aydınlarına, kanaat önderlerine, aşiret 
reislerine ve tüm vatanseverlerine basiret ve fera-
set nasip etsin. 

O s m a n  İ k i n c i

Ticaret Savaşları ve Emperyalizm
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R ö p o r t a j :  R a h i m e  E d i b â l i

Almanya Örneğinde

tabiri caizse topu taca atar. Toplantı bittikten sonra 
Büyükelçi Tezcan’ı ikaz ederek; “Niye milleti bu şe-
kilde tahrik ediyorsunuz? Şuanda bizim herhangi 
bir hazırlığımız yok. Yapacak durumumuz da yok. 
Ama duruma göre bakacağız… Bu kişilerin Al-
manya’da ne kadar kalacakları belirli değil…” der. 
Özetle bugünler biraz da 1960’lardaki Türkiye ile 
izdüşümüdür.

Almanya’ya Gidenlerin İhtiyaçları Uzun 
Süre Birincil Mesele Olarak Görülmedi
Almanya’daki okullarda çok din dersine geçilme-

di. 1980 Anayasa’sına kadar devletin, Almanya’daki 
insanların birincil problemleri ihtiyaç öngörülme-

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Nurettin Gemici 
ile yurt dışındaki Müslümanların ilahiyat eğitimi hakkında görüştük…

Yurt Dışındaki İlahiyat Eğitimimiz

Yurt dışındaki ilahiyet eğitimi meselenin kökleri-
ni Türklerin, işçi olrak  Almanya’ya göç ettiktikleri 
1960 yılı sonrasında aramak gerekir. Göçün devam 
ettiği yıllarda öncelikli olarak meselenin ekono-
mik yönü düşünülmüş, sosyal hiçbir tedbir alın-
mamıştı.

Bu konuya ilgili makalemde de işaret etmiştim. 
Şimdi rahmetlik olan Semih Tezcan Hoca’nın nak-
lettiği bir olay o dönemde göç meselesine nasıl 
bakıldığını ortaya koyar. 1960’larda Türkiye’nin Al-
manya Büyükelçisi Hamburg’da bir toplantıda ko-
nuşma yapıyor. Semih Tezcan, Büyükelçi’ye “Bura-
daki gelen kişilerin eğitimi ne olacak?” diye sorar.  
O zat, “Çok güzel bir soru sordunuz delikanlı. İn-
şallah konuşmadan sonra özel görüşelim.” diyerek, 
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miştir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın raporların-
da da şunu gördüm. Yurtdışına kalifiye eleman 
göndermemesi isteniyor. Çünkü o dönemde Tür-
kiye’nin ihtiyacı var. Mümkün olduğu kadar az 
sayıda kalifiye eleman gönderilmeye çalışılmıştır. 
Gidenlerinin çoğunun Anadolu köylerinde yaşa-
yan teşkil eder.

Giden insanlar ilk bocalamalarının ardından 
70’lere doğru “Süleymancılar” diye bilinen ha-
reketin öncüleri tarafından Almanya’da “Kültür 
Merkezleri” adı altında oluşturulan bir takım mer-
kezlere yönelmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Almanya’daki gurbetçilerin dini eğitimi konusu-
na müdahil oluşu oldukça geçtir. Bir takım dini 
cemaatlerin devlete baskı yapmaları sonucunda 
belli bir döneme kadar, Diyanet İşleri Başkanlığı; 
Ramazan aylarında geçici olarak görevlendirilen 
hocalar göndererek sorunu çözmeye çalışmıştır.

Din Eğitimi Uzun Süre Diyanet’in 
Kontrolünde Olmadı
12 Eylül’den sonra gazetelere de düştüğü için bili-

nen bir mesele var. Diyanet İşleri Başkanlığı; “Ra-
bıta-i Alem’i İslamiye” aracılığıyla 30’a yakın din 
görevlisini Almanya’nın değişik yerlerinde görev-
lendirilmişti. Tabi bu kişilerin sunduğu din eğitimi 
çoğunlukla yetersiz kaldığı için aileler de Alman-
ya’da kişisel gayretlerle kendi kendilerine okuma-
lar, öğrenmeler gerçekleştirmeye çabaladı…. 1983-
84 yılında Avrupa’da Diyanet İşleri, daha doğrusu 
İDİP olarak kısaltılan, Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği ile ilgili çalışmalar olmuştur. Bu yapının ar-
kasında Millî Görüş Teşkilatı yer alır. Diğer grupla-
rın çalışmaları oldukça zayıftır. Nur Cemaati veya 
başka cemaatlerin, tarikatların etkileri daha zayıf... 
MGT etrafındakiler temel dini eğitimden ziyade, 
toplu ibadetler ve Hac, kurban organizasyonları 
ile ilgilenirler... Çocuklara yönelik camide yapılan 
eğitimler bugün dahi istenen seviyede değildir. 
Bunun sebebi de eğitimin klasik usulde verilmeye 
çalışılmasının çok başarılı olmamasıdır.

Uluslararası İlahiyat Projesi
Yukarıda anlatılan olaylardan sonra 2010’lardan 

sonra başlatılmış yeni bir proje var: Uluslararası 
İlahiyat Projesi. Bu proje kapsamında, Türkiye’de-
ki ilahiyat fakültelerinde öğrenim gören uluslara-
rası öğrenciler, eğitimlerinin ardından vatandaşı 
olduğu ülkede görevli tayin edilmeye başlandı. 
2011-2012 tarihi itibariye 5-10 kişi ile başlayan bu 
görevlendirmeler yıllar içinde artarak devam edi-
yor.

Yurt dışından gelen öğrencilerin, ilk gelen ilk üç 

dört yıl boyunca gelen öğrencilerin %70’e yakını 
bayan öğrencilerdi. Buradaki sakınca özellikle ba-
yan erkek ayrımıyla ilgili değildir. Sorun cami içi 
hizmetlerin çoğunlukla erkekler tarafından yürü-
tülmesinden kaynaklanıyor. Kadınların vaize veya 
Kur’an Kursu öğretmeni olarak çalıştığı için üç 
erkek öğrenci, bir kız öğrenciye denk olarak dü-
şünülebilir. Son zamanlarda katılımcıların sayısı 
yarı yarıya olarak dengelendi. Bir başka sorun da 
Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilerin hepsinin 
dönmek eğilimde olmalarıydı. Bir kısmı yüksek li-
sans, doktora vb. çalışmalar sebebiyle burada kal-
mış, bir kısmı da evlenerek Türkiye’ye yerleşmiştir. 
Bir kısmı Türk vatandaşlığı da almak suretiyle çift 
vatandaşlı olarak çalışmaya başlamıştır. Bu tür fi-
reler, programda öngörülmüştü. Proje, bazı ıslah 
edilecek yanları olmakla beraber yeni bir açılım 
olarak düşünülebilir.

Almanya’da Yaşayan Türkler İçin Yeni 
Bir Yol Belirlenmesi Gerekiyor
Son 15 senede din hizmetlerinde daha ciddi 

adımlar atılabilirdi. Fakat kurumun eskiliği se-
bebiyle istenilen seviyede değildir. Almanya’da, 
Alman Devleti tarafından okullarda okutulması 
kabul edilen din dersleri uzun süre Diyanet işleri 
tarafından incelenmemiştir. 80’lerden itibaren sü-
rekli gündeme getirilen bir başka konu da “Alman-
ya’daki Müslüman çocukların sadece Türk kökenli 
olmadıkları gerekçe gösterilerek din eğitiminin 
ortak dil olan Almanca ile yapılmak istenmesidir. 
Bu konuya uzun süre Türkiye’deki yöneticiler tara-
fından itiraz edilmemiştir. “Çocukların asimilasyo-
nunu hızlandıracak bir süreç” diye kabul edildiği 
için, buna rağmen ders de verilmemiştir. Alman 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapabi-
leceği en önemli görevlerden birisi 
yurtdışındaki gençlere yönelik eğitim 
ve etkinlik kamplarının düzenlenmesi-
dir. Devlet de buna bütçe ayırabilirse 
belki de Marif Vakfı’nın yapabileceği 
pek çok şeyden daha hayırlı olabilir. 
Almanya’daki eğitim sistemi içerisinde 
senenin üç-dört farklı zamanında tatil 
olduğu için gençlerin eğitiminin bu 
kamplarda yapılması daha doğrudur. 
Bu kamplarda verilen sadece dini bir 
eğitim olmamalı. Bizim milli kültürü-
müzün çok kıymetli eserleri var…
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Devleti’nin İslam dini eğitim programına alterna-
tif olarak Diyanet’in yaptığı çalışmalar da istenilen 
anlamda verimli olmamıştır. Bu çalışmaların hiç-
birisinde istenilen sonuca ulaşılması için profesyo-
nelce çalışılmamıştır. Aksaklıklar halen sürmekte.

“Almanya’daki Müslümanların dini eğimi” gün-
demli bir çalıştay yapılmak suretiyle hem Alman-
ya’dan hem Türkiye’den uzmanların katılımı ile 
yeni bir yol belirlenmesi gerekiyor. Yıllar sürekli 
geçiyor, artık insanlar zorunlu eğitim de alama-
dıkları için hiçbir din eğitimi alamıyorlar. Alman-
ya’daki Müslüman ailelerin çocukları en basit dini 
eğitimi dahi almıyorlar. Pek çok gencin, İslam’ın 
şartları konusunda dahi bilgileri yok. Haram, he-
lal konusundaki hassasiyetleri eskiye bakarsak çok 
aza inmiş durumda. Domuz eti, içki gibi şeylere 
mesafeliler ama İslam’ın genel kabulüne göre rağ-
bet görmeyen gayrimüslimle evlilik de Almanya’da 
yaşayan Müslümanların karşılaştıkları yeni sorun-
lardan birisidir. Her ne kadar bazı kimseler cevaz 
vermiş olsa da konuya “asimilasyon” tehlikesi göz 
önünde bulundurularak yeniden bakıldığında, 
oldukça sorunlu bir tablo olduğu görülecektir. Al-
manya’da yapılması gereken daha pek çok iş var. 

- TİKA ve Marif Vakfı’nın Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na katkıları oluyor mu? 
Kurumlar arasında koordinasyon var mı?
Türkiye, Almanya’daki Müslüman Türkler ile il-

gili olarak ne yapacağı hakkında çok net bir ayrım 
yapabilmiş değil. Bir yandan eğitim faaliyetleri 
sürdürmek istiyor ki; Marif Vakfı dışında Avru-
pa’nın hiçbir yerinde teşkilatlanma şansı yok. Al-
manya, kendisi dışında Türkiye de olabilir, başka 
bir devlet de olabilir, devlet güdümünde olan, 
devletin arkasında olduğu kuruluşlardan ziyade, 
orada oluşturulmuş kuruluşların faaliyet göster-
mesine müsaade ediyor… Her ne kadar Türkiye 
ile ilgili irtibatları bilseler de Almanya yasalarına 
bağlı bir resmi kuruluş tarafından çalışmaların 
sürdürülmesi yöntemi tercih edilmeli. Bu yöntem 
daha akıllıca olur. Alman devleti tarafından orta-
ya koyulan faaliyette herhangi bir kanuna aykırılık 
tespit edildiğinden Alman erkinin müdahale hak-
kının olması istenildiği için faaliyetlerde Alman 
devletinin kabul ettiği kurumlar tercih edilmeli. 
-Marif Vakfı için demiyorum- Diyanet İşleri’nin 
koordinasyonlar ile biraz daha yarı bağımsız hale 
getirilmesi düşünülebilir. Türkiye’nin kurumları 
kontrol etme geleneğini en azından yurt dışında-
ki yapıya kavuşturarak kontrollü hale getirmeleri 
gerekiyor. Alman makamları tarafından sürekli bir 
şekilde denetlenmek, bir takım ithamlara maruz 
kalmak durumu oluyor. Almanya’ya giden görev-
lilerin çoğunun Almanca yapılarının olmaması, 

yeterli olmaması, -sadece din görevlilerinde değil, 
Alman ateşelerin, müşavirlerin-  işi zorlaştırıyor, 
güçleştiriyor.

Marif Vakfı’nın belki Afrika, Asya veya Balkan 
ülkelerindeki etkinliği olabilir. Ama Avrupa’da et-
kinliğe ulaşması için çok mesafe kat etmesi lazım. 
Bir de orada ayrıca, Almaya’daki üniversitelerde 
İslam İlahiyatında Türk kökenli Müslüman ki-
şiler var ki bence daha sık işbirliğine giderek bir 
ortak yol benimsemek gerekiyor. Öbür türlü dini 
hizmetlerin verilmesi ve din hizmetlerinin yürü-
tülmesi çok problemli ve ileride pek çok sorunlar 
doğuruyor.

Elimizde çok kesin rakamlar olmamakla beraber 
yurtdışı işçi ailelerinde boşanma oranları çok faz-
la. Evlilikler çok erken yaşlarda yapılıyor. Boşan-
malar daha hızlı ve daha sık gerçekleşiyor. Tabii ki 
belli bir kültür oluşmadığından... Onların sadece 
dini konularda değil, milli ve kültürel alanlarda da 
belli bir seviyeye getirmek gerekiyor. Hakeza, Tür-
kiye için de geçerli. Ama oralarda biraz daha has-
sas davranmak gerekiyor.

Almanya’da, çift dilli eğitim ve etkinlik kampla-
rının mutlaka organize edilmesi gerekir. Alman-
ya’daki Müslüman cemaatten, genç kesimden katı-
lımcılarla kültürel organizasyonlar düzenlenmeli. 
Türkiye’nin turizm ülkesi olması avantajını kulla-
narak yaz aylarında spor ve deniz etkinliklerinin 
yapılabileceği kamplarda gençlere sahih ve doğru 
bir eğitim verilmelidir. Bu kamplarda verilen eği-
tim sayesinde, Batı’da özellikle çok tepki çeken 
selefi ve radikal akımlara gençlerin kapılmamaları 
için iyi bir şekilde erken yaşlardan itibaren dona-
tılmaları gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapabileceği en 
önemli görevlerden birisi yurtdışındaki gençlere 
yönelik eğitim ve etkinlik kamplarının düzenlen-
mesidir. Devlet de buna bütçe ayırabilirse belki 
de Marif Vakfı’nın yapabileceği pek çok şeyden 
daha hayırlı olabilir. Almanya’daki eğitim sistemi 
içerisinde senenin üç-dört farklı zamanında tatil 
olduğu için gençlerin eğitiminin bu kamplarda 
yapılması daha doğrudur. Bu kamplarda verilen 
sadece dini bir eğitim olmamalı. Bizim milli kültü-
rümüzün çok kıymetli eserleri var… Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Nihat Sami Banarlı, Mehmet Akif Ersoy, 
şairler, yazarlar… Milli Kültürümüzü anlatabilecek 
konuşmacılar çağrılarak yurtdışındaki gençlerle 
birebir temas ettirmek… Akademisyen olabilir, 
yazar olabilir... Tanınmış yazarlardan bir kısmı 
konuşmacı olarak gelebilir. Bu kampların kültürel 
boyutu ihmal edilmezse ikisi birbirini tamamlayan 
güzel bir organizasyon olur.

-Aktardığınız bilgiler için teşekkür ederiz. 
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M u s t a f a  T e m i z e r

Zamanın

Ebu Zer El Ğıfari; Müslüman olmadan önce Al-
lah’a ibadet eden, Hz. Peygamberin İslam’a daveti-
ni duyunca Mekke’ye gelip ilk Müslümanların be-
şincisi olan, Kabe’de Müslümanlığını açıkça ilan 
edince Kureyşlilerden dayak yiyen, Hz. Peygamber 
tarafından kavmine gönderilen, kavminden bir 
çoklarının Müslüman olmasını sağlayan, hicretin 
altıncı yılında Medine’ye hicret ederek Suffe eh-
liyle beraber mescitte kalmaya, Hz. Peygamberin 
hizmetinde bulunmaya başlayan, Hz. Peygambe-
rin “Gök kubbenin altında ve yeryüzünün üstünde 
Ebu Zer’den daha doğru sözlü kimse yoktur.” Öv-
güsünü mazhar olan bir sahabe.

Ebu Zer, Mekke’nin fethinde, Huneyn Savaşında 
bulunuyor. Hz. Peygamber vefat ettiği son hastalığı 
sırasında kendisini çağırtarak onu özlemle kucak-
lıyor. Hz. Peygamberden sonra Hz. Ebu Bekir ve 
Hz. Ömer’e biat ediyor. Kudüs ve Mısır’ın fetihle-
rine katılıyor. Hz. Osman döneminde de Ankara 
yakınlarındaki Ammuriye’ye kadar gelen orduya 
iştirak ediyor.

Ebu Zer, Şam bölgesinde yaşarken fetihlere ka-
tılıyor. Gördüğü eksiklikleri dile getiriyor.  Mu-
aviye’nin ganimetlere Allah’ın malı diyerek ga-
nimetleri istediği gibi kullanmasını eleştiriyor. 
Ganimetlerin Müslümanların malı olduğunu söy-
lüyor.

Hz. Peygamberin, toplumsal doyum olmadan bi-
reysel doyumların huzursuzluk getireceğini kendi 
uygulamalarında gösterdiğini, ganimetleri her ke-
sime ulaştırıldığını, geliri adil dağıttığını, herkesi 
kolladığını hatırlatıyor.

Muaviye’nin Şam’da yaptırdığı sarayın Müslü-
manların malından yapıldıysa haram; kendi ma-
lından yaptıysa israf olduğunu her gittiği yerde 
söylüyor. (….Allah yolunda harcamayanları elem 
dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem 
ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri 
ve sırtları bunlarla dağlanacak ve «İşte bu, kendi-
niz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi ta-
dın bakalım biriktirip sakladıklarınızı»! denilecek.) 
ayetlerini (Tevbe 34-35) okuyor. Muaviye’nin içki 
ticareti yaptığı kervanlarını görünce “ateş taşıyan 
kervan” şeklindeki ifadeleri Muaviye ve çevresini 
rahatsız ediyor.

Muaviye maddi ihsanlarda bulunmak suretiyle 

Ebu Zer’i susturmak, halkın nezdinde itibarsız-
laştırmak için tuzaklar kuruyor ama hiçbir şeyden 
korkusu olmayan Ebu Zer geri adım atmıyor.

Olayların ve tartışmaların büyümesi üzerine Mu-
aviye halifeye haber göndererek Ebu Zer’in ”fitne 
çıkardığını, halkı kışkırttığını” belirtiyor.

Halife Hz. Osman, Ebu Zer’i Medine’ye çağırı-
yor. Ebu Zer, yanlışlıkları dile getiriyor. Halifeye 
fikirlerini anlatırken aynı ayetleri okumaya devam 
ediyor. Bürokrasiyi ele geçirip hazineyi adeta yağ-
malayan yakınlarını da eleştiriyor. 

Bu durum halifeyi rahatsız edince “Halife aye-
ti okumaktan da mı men ediyor? Vallahi halifeyi 
memnun etme pahasına Allah’ı kızdırmam.” diyor.

İlk Müslümanlardan olup her türlü işkencelere 
katlanan, Hz. Peygamberin övgüsünü mazhar olan 
Ebu Zer ”fitneyi seven adam” suçlamasıyla ailesiy-
le birlikte istemediği bir yere (Rebeze’ye) sürgüne 
gönderiliyor. Vefatı öncesi “Muaviye ve Osman’a 
yaptığım nasihatler beni buralara düşürdü diyor.

Sorun neydi? Sistem Kureyş aristokrasisini besli-
yor, yeni Müslüman olan topluluklar mağdur edi-
liyordu. 

Hz. Osman döneminde idari kadroları ele geçiren 
aristokrat Kureyşlilerin yağmacı anlayışı sonucu 
yiyici bir güruhu ortaya çıkarmıştı. Bunlar mülk 
biriktirme yarışına girmişti. Bu durum Ebu Zer 
gibi bazı sahabeleri rahatsız etmişti. Onlar da ga-
nimetlerin adil dağıtılmadığı konusunda seslerini 
yükseltmişlerdi.

Ebu Zer, tehlikeyi görerek İslam’ın böyle bir an-
layışa izin vermediğini haykırıyor. Müslümanların 
Şam bölgesindeki kapitalist bir yapı olan Bizans 
kültürünü benimseyip bu kültür içinde erimeleri-
ne kızıyordu. Derdi Buydu. Ancak halife başta ol-
mak üzere çevresi bunu göremedi, belki de görmek 
istemedi.

Dün sorun neyse bugün de o değil mi? Bugünün 
Ebu Zer’leri yok mu? Her türlü yıldırma ve engel-
lemeye maruz kalan, seçimlere sokulmayan, İsmi 
diğer partiler tarafından çeşitli şekillerde kullanı-
lıp istismar edilen, her şeye rağmen; hiçbir şeyden 
korkmayan, elli yıldan beri çizgisinden zerre ka-
dar sapmayan, yanlışlara ve yanlış yapanlara karşı 
“Milletim Uyan!” çağrısıyla milleti ve yöneticileri 
uyaran, tüm sorunlara Kur’an ve sünnet ışığında 
çözüm önerilerinde bulunan, tek çarenin “İslam 
Rönesansı” olduğunu söyleyen Yeniden Milli Mü-
cadeleciler, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut 
Edibali ve ekibi zamanın Ebu Zer’leri değil mi?..* 

*- Kaynak: Müslümanların Engizisyonu -1  Editör: Meh-
met Azimli

“Ebu Zer”leri
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H ü s e y i n  S e z e r

Mümin
Hayatın Her Alanında
Muslih Olmalıdır

Asr suresinde hüsranda olmayan insanlar; iman 
edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye 
edenler olarak bildirmiştir. Bu sıralama da gösteri-
yor ki kurtuluş için yalnız iman etmek kâfi  gelmi-
yor. İman ile birlikte salih amel işlemek, hakkı ve 
sabrı tavsiye etmekte gereklidir. Mü’min hem ken-
disini düzeltecek, inancını ve amelini ıslah edecek 
hem de çevresinin ıslah olması için çalışacaktır.

“Islah, Kur’ân-ı Kerîm’de isim ve fi il kalıplarıyla 
geçtiği kırk âyette “kendisini veya insanlar arasın-
daki ilişkileri düzeltmek; barışmak, barıştırmak” 
anlamında kullanılmıştır. İsm-i fâili olan muslih 
de kötülüğe, düzensizliğe ve bozgunculuğa kar-
şı barıştan, dirlik düzenlik ve esenlikten yana bir 
tutum takınan müttaki insanları ifade etmek üzere 
çeşitli âyetlerde yer almaktadır. Kur’an termino-
lojisinde ıslah ifsadın, muslih de müfsidin karşı-
tıdır. Islah kavramı aynı anlamda hadislerde de 
geçmektedir.”2

2- Alı Merad, Islah,TDV İslâm Ansiklopedisi C.19, S. 
143-156

Rabbimiz buyuruyor:

“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sade-
ce «İman ettik» demeleriyle bırakılacakla-
rını mı sandılar?”

(Ankebût 2) 

“İnsanların sorumluluklarını yerine getirmiş sa-
yılmaları, dolayısıyla gerçek manada müslüman 
olmaları için yalnızca “inandık” diyerek sözlü bir 
iman ikrarında bulunmaları yeterli değildir. Ayet, 
inançlı insanları, –sadece “inandım” demekle ye-
tinmeyip– kişisel ve toplumsal varlıklarına, değer-
lerine, hak ve özgürlüklerine,  ülkelerine ve ba-
ğımsızlıklarına sahip çıkmaya; bu uğurda özveride 
bulunmaya, zorluklara ve acılara katlanmaya ça-
ğırmakta; doğrularla yalancıların, yani gerçekten 
mümin ve müslüman olanlarla sözde müslüman-
ların bu şekilde ortaya çıkacağını, bunların Allah 
katındaki değerlerinin de bu imtihandaki başarı 
derecelerine göre belli olacağını ifade etmektedir.”1

1- Kur’an yolu tefsir

H ü s e y i n  S e z e r

Muslih Olmalıdır

Asr suresinde hüsranda olmayan insanlar; iman 
edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye 
edenler olarak bildirmiştir. Bu sıralama da gösteri-

Rabbimiz buyuruyor:

“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sade-
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Islah İle İlgili Ayetlerde Rabbimiz (cc) 
Şöyle Buyuruyor:

“Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler 
ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman 
eder ve kendini düzeltirse onlara korku 
yoktur. Onlar mahzun da olacak değiller-
dir.”

(En’am 48)

“Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tu-
tuşursa hemen aralarını düzeltin; ikisinden biri di-
ğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa -Allah’ın em-
rine geri dönünceye kadar- haksızlığa sapanlara 
karşı savaşın; dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı 
adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. 
Allah hakkı yerine getirenleri sever.

“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse 
kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a 
karşı gelmekten sakının ki size merhamet 
edilsin.”

(Hucurat 9-10)

“Onlara “Yeryüzünde düzeni bozmayın” 
denildiğinde, “Hayır, biz yalnızca ıslah 
edenleriz” derler. İyi bilin ki, onlar boz-
guncuların ta kendileridir. Fakat farkında 
değillerdir.”

(Bakara 11-12)

“Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dos-
doğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyili-
ğe çalışan (erdemli) kimselerin mükafatını 
zayi etmeyiz.”

(A’raf 170)

“Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kim-
seler iken memleketleri zulmederek helak 
etmez.”

(Hud 117)

Mü’min Çevresinin Islahından 
Sorumludur

Mü’min yalnız kendi imanı ve yaşantısını değil, 
kendisi ile beraber çevresinin ve toplumun da hi-
dayete ermesi, İslam’ın tüm yönleri ile hayatların-
da yaşanılır hale gelmesi için çalışır, gayret gösterir.  

Mü’min; inancını şirkten arındırarak imanını, 
amelde Rabbimizin emir ve yasaklarına uygun 
eylemlerde bulunarak da davranışlarını ıslah et-
melidir. Nefsini arındıran ve kendisini Rabbimizin 
emir ve yasaklarına göre ıslah eden mümin çevre-
sinin ıslahı ile de sorumludur. Mümin; inancını, 
fikrini, amelini Kur’an ve Allah Resulünün (SAV) 
belirlediği çevrede inşa etmelidir. 

Toplumdan uzak olarak münzevi bir hayat yaşa-
yan mü’min sosyal sorumluluklarını yerine getir-

meyen pasif bir mü’mindir. İnancımız bizden pasif 
değil hayatın içinde aktif birisi olmamızı ister. Ne 
Allah Rasulü ne de onun yetiştirdiği ashabı köşele-
rine çekilen birer abid değildiler. Kendi bulunduk-
ları bölgeleri ıslah ettikleri gibi Çin’den Endülüs’e 
kadar geniş bir coğrafi alanda da ıslah çalışmaları 
yapmışlar, İslam’ın mesajının dar bir coğrafi alan-
dan geniş bir coğrafi alana yayılmasına vesile ol-
muşlardır.

Islah çalışmaları; tebliğ ile, iyilikleri emredip kö-
tülüklerden sakındırmak ile, münzevi bir hayat 
için köşeye çekilmekle değil toplum hayatının 
içinde yaşamakla olur. Kısaca eğitimde, ticarette, 
sosyal hayatta, siyasette aktif rol almakla olur. 

Farzlardan Bir Kısmını Eda Etmekle 
Sorumluluklarımızı Yerine Getirmiş 
Olmayız

“Kur’an ve sünnette “ibadet” kavramının kapsamı 
fevkalade geniş olup, yaygın kanaatin aksine, na-
maz, oruç, hac ve zekatla sınırlı değildir. Tam aksi-
ne ibadetin Kur’an ve sünnetteki anlamı “ Allah’a 
kulluk”tur, dolayısıyla Allah’ın bütün emirlerine 
itaat ve bütün yasaklarından kaçınmak, “ibadet”tir 
ve kulluk (ibadet)kavramının kapsamına dahildir.”3

Farz olan namaz, oruç, hac… gibi bazı ibadetleri 
yapmakla sorumluluklarımızı tam olarak yerine 
getirmiş olmayız. İbadet hayatımızı cami ve secca-
de ile sınırlandırmamak gerekir. Mü’min, İslam’ın 
şiarı olan bu ibadetleri tam ve noksansız olarak 
yapmakla birlikte; Müslümanların işlerinin görül-
mesi, toplum huzurunun sağlanması, İslam’ın me-
sajının dünya insanlığına ulaşabilmesi, ibadetleri-
ni hür ve bağımsız bir şekilde yapabilmesi için de 
lazım olan ilmi siyaseti öğrenmeli, toplumun sevk 
ve idaresinde ehil insanların söz sahibi olmaları 
için siyasetten geri durmamalıdır. Magazin ve spor 
dünyasına gösterdiği ilginin daha fazlasını milleti-
nin geleceği, İslam dünyasının içinde bulunduğu 
durum ve insanlığın yaşadığı buhranlar, problem-
ler ve bunların çözüm yolları üzerinde de düşün-
meli, fikirler üretmelidir. 

Bir sanatçının evliliği, çocuğu, sevdiği yemek veya 
tatili ile meşgul olmak, onlara ilgi göstermek ha-
yatımızda milletin geleceği ile ilgili konulardan 
daha önemli görülüyorsa fikir dünyamızda büyük 
bir ifsadın tesiri var demektir. Futbol maçlarındaki 
bir pozisyonun günlerce konuşulması veya tartışıl-
ması zihinlerimizi meşgul ediyorsa, gayri ahlaki ve 
gayri insani davranışlar karşısında vicdanlarımız-
da en ufak bir tepki meydana gelmiyor kalplerimiz 
sızlamıyorsa gönül dünyamızı müfsitler işgal et-
miş demektir.  Sistemli ve planlı bir şekilde Müs-
lümanların hayatının her alanına musallat olan 
müfsitlerin virüsleri ile magazinleştirilen beyinler 
düşünce melekelerini kaybetmektedirler. İfsat ça-

3- M.Hayri Kırbaşoğu, Ahir Zaman İlmihali, S. 307
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lışmalarına karşı müminler ıslah edici olarak anti 
virüs vazifesi görmeli önce kendilerini sonra çevre-
lerini korumaya almalıdırlar.

Siyaset Şeytan İşi Midir?
Müslümanlar siyaseti “‘Eûzü billahi mine’ş-şeyta-

ni ve’s-siyaset’ anlayışı ile değerlendirerek siyaseti 
hayatlarının merkezine almazlarsa, siyaseti şeytan 
işi görerek kaçarlarsa Müslümanların geleceği bir 
avuç profesyonel siyasetçinin kontrolüne geçer.  Si-
yaseti makam, mevki, menfaat aracı olarak gören, 
amaçlarına ulaşmak için her türlü gayri İslami ve 
gayri insani ilkeleri kendilerine mubah gören pro-
fesyonel siyasetçiler kendilerine destek verecek 
olan tabanın desteğini alabilmek için onların sa-
hip olduğu milli ve İslami kavramları kullanarak 
önce güven sağlarlar sonra da kavramların içlerini 
ifsat ederek boşaltırlar. Elde ettikleri siyasi gücün 
de etkisi ile siyasete ve yönetime hakim olan teşki-
latlı bir azınlık teşkilatsız olan kalabalık ve dağınık 
millet fertlerini kelime oyunları ve algı operasyon-
ları ile istediği şekilde yönlendirir, yönetir ve on-
lardan aldıkları oy destekleri ile de onlar adına söz 
sahibi olurlar.

İbadetlerini tam olarak yapan mü’min verdiği 
oyların bilincinde olmalı, oyuna sahip çıkmalı ve 
seçtiklerinden gerektiği zaman oyunun hesabını 
sorabilmelidir. Kullanılan her oyun bir vebali-
nin, sorumluluğunun olduğunu unutmamalıdır. 
Bu bilinç ile hareket eden mü’min hayatın diğer 
alanlarında olduğu gibi siyasi çalışmaları da ıs-
lah etmelidir. Siyasetteki ıslah çalışması uyuyan 
ve üzerlerinde oyun oynan millet fertlerinin uya-
nışına vesile olacaktır. Siyaseti ıslah edemeyenler 
düşmanlarının ifsadı karşısında milletinin param-
parça olmasının seyircisi olurlar. Bunun için ıslah 
çalışmalarını bir bütün olarak ele almalı inançtan 
amele, ticaretten siyasete kadar her alanda muslih 
olmalıyız.

Muttaki olan mü’min münzevi bir hayatı tercih 
ederek kendisini sosyal hayatın içinden dışlama-
malıdır. Siyaseti angarya olarak görmek, siyaset-
ten uzak durmak farkına varmadan geleceğini, 
hürriyetini yaban ellerin tekeline teslim etmektir. 
Bugün İslam coğrafyasında yaşananlar, Müslü-
manların yönetim tarzı ile ilgilenmediklerinden, 
yönetimlerini küresel güçlerin içlerindeki tem-
silcilerine teslim ettiklerindendir. Meydanı ifsat 
edenlere bırakanlar, müfsitlerin çalışmalarına 
göz yumarak kendilerini yalnız ibadete vererek 
sorumluluklarını yerine getirdiğine inananlar bu 
anlayışın getirdiği faciayı ancak ülkeleri tarumar 
edildiğinde, yurtlarından, yuvalarından ayrılmak 
zorunda kaldıklarında anlarlar. 

Muslih olmak temennisi ile...

M e h m e t  M u t l u o ğ l u

İnsanın Halifelik 
Görevi Rahmani Siyaset 
ve Fazilet Devleti

Hiçbir varlık boş ve boşuna yaratıl-
mamıştır. Çünkü her bir yaratılmışın 
ayrı ayrı görevleri vardır. Hicr Sure-
sinde durum şöyle ortaya konulmak-
tadır:

“Biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasında-
kileri bir gaye ile yarattık. Şüphesiz kı-
yamet saati gelecektir. Onun için, güzel 
ve yumuşak davran”

(15/Hicr, 85). 

Yumuşak davranmaya çağrılan, şuur sahibi 
varlık olarak insandır. Hayvanlar içgüdüsel var-
lıklardır. Onlarda olan içgüdü istidâdı ile kendi-
lerine verilen görevi hakkıyla yerine getirirler. 
Arılar bin bir çiçeği dolanarak en güzel balla-
rını yapar ve insanın hizmetine sunarlar. İpek 
böceği, dünyanın en değerli ipliği olan ipeği, 
kozasında örer ve hazır iplik olan kozayı bizler 
de ipek kumaş haline getiririz.

İnsanoğlu ise akıl ve irade sahibi bir varlık ola-
rak yaratılmıştır. İrade-i cüziye sınırları içeri-
sinde kendisine verilen iradeyi hür bir şekilde 
kullanır. Eğer iradesini Allah’ın ona yüklediği 
görevler doğrultusunda, Allah’ın emrine ram 
olarak kullanırsa görevini bihakkın yapmış olur 
ve “hazreti insan” olur. Eğer görevini yapmaz-
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sa, nefsinin ve şeytanın tuzaklarına düşerse ve 
onların emrine girerse, o zaman da aşağıların 
aşağısına iner.

Bunu yüce Kur’an Tin Suresi’nde çok açık bir 
şekilde ortaya koymaktadır:

“Tîn’e ve Zeytun’a, Sina dağına ve bu 
güvenli beldeye and olsun ki, biz insanı 
en güzel biçimde yarattık. Sonra da çe-
virdik aşağıların aşağısına attık. Ancak 
iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar 
için kesintisiz bir ecir vardır. O halde 
sana dini ne yalanlatır?

Allah, hâkimlerin hâkimi değil mi?”

Allah, insanın görevini Yüce Kur’an’da ayrıntılı 
bir şekilde ortaya koyar:

“Ben insanları ve cinleri ancak bana 
kulluk etsinler diye yarattım.”

51/Zâriyât, 56

Yine Bakara Suresinde; “Ve düşün ki Rabbin 
melâikeye ‘Ben Yerde muhakkak bir halife ya-
pacağım’ dediği vakit ‘Â!.. Orada fesat edecek ve 
kanlar dökecek bir mahlûk mu yaratacaksın? 
Biz hamdinle tesbih ve seni takdis edip durur-
ken’ dediler. ‘Her halde ben sizin bilemeyeceği-
niz şeyleri bilirim’”(2/ Bakara, 30) buyurmakta-
dır.

Meşhur ahlâk bilgini Ragıp el-İsfehanî bu ko-
nuları şu şekilde açıklamaktadır:

Allah, yeryüzündeki her şeyi bir amaca yönelik 
yaratmıştır. Bu amaç olmasaydı, o varlık yara-
tılmazdı. 

İnsanda üç türlü görevi yerine getirmesi ama-
cıyla yaratılmıştır: Birincisi, yeryüzünü imar 
etme. Bu görev sayesinde insan hem kendisinin 
hem de başkalarının geçimini sağlar.  İkincisi, 
Allah’a ibadet etme. üçüncüsü, Allah’ın halifesi 
olma.

Yeryüzünde Allah’ın halifeliği görevini ifa, di-
nin ahlâk ilkelerini kullanarak insanın gücü öl-
çüsünde yaratıcının emirlerine uymak şeklinde 
icra edilir. Bir varlık hangi amaç için yaratılmış-
sa onun değeri ancak uğruna yaratıldığı vazife-
yi hakkıyla yerine getirmesi ile tamamlanır. De-
ğerini yitirmesinin nedeni de o amacın dışına 
çıkması veya yerine getirmemesidir. İnsan da 
Allah’ın halifesi olmaya, ibadete ve yeryüzünü 
imara uygun bir varlık olma özelliğini yitirirse 
değerini kaybeder. İnsanın Allah’ın halifeliğine 
layık olması, ancak dinin ahlâk ilkelerini araştı-
rıp gereklerini yerine getirmesi ile gerçekleşir. 

Araştırmak, ilim yerine getirmek ise siyasettir.

Bu anlamda iki türlü siyaset vardır: Birincisi, 
insanın ruhunu, bedenini ve kendine özgü şey-
leri sevk ve idare etme sanatı; ikincisi, kendi dı-
şında kalan diğer insanları sevk ve idare etme 
sanatı.

Nefsini arındıramayan, aklını doğru kullan-
mayan kimse, Allah’ın halifesi olmaya layık ol-
madığı gibi, Allah’a ibadet etme ve yeryüzünün 
imarı görevini de tam olarak yerine getiremez. 
Çünkü Allah’ın halifesi olmak, ilahî kanunları 
araştırmayı ve icra etmede insan gücünün so-
nuna kadar kullanılmasını gerektirir.

İslâm düşünürleri çoğunlukla ahlakı siyasetin 
içinde ele alırlar. Bunların başında ‘el-Medi-
netü’l Fazıla’ isimli eserin sahibi Farabi gelir. 
Farabi’ye göre, insan tabiatı gereği toplumsal 
bir varlık olduğu için siyaset olmadan ahlakî 
erdemler toplum hayatında gerçekleşemez. Ah-
lâk ve siyaset birlikteliğinin amacı ise erdemli 
toplumdur ve ruhun ebedî saadetidir. Vahyin 
de asıl amaçlarından birisi bir takım Sünnetul-
lah ortaya koymak ve toplumların buna uyu-
masını sağlamaktır.

Farabi’de devlet şekilleri ve yönetim tarzla-
rı, ‘kendi başına iyinin ne olduğu’ sorusunun 
cevabına göre ‘fâsık şehir, dalalette olan şehir’ 
şeklinde sınıflandırılır.

Fâsık şehirdekiler, doğrunun ne olduğunu bil-
diği halde ona göre amel etmeyenlerdir. 

Fâsık, bilgi yönünden erdemli insana benzer. 
Davranışları bakımından da cahil insana ben-
zer. O, hakiki saadet yerine dünya zevklerini 
gaye haline getirir ve toplumdaki her şeyi bu ga-
yeye göre düzenler. Dalalette olan şehirdekiler 
de gerçek mutluluk yerine başka şeyleri mutlu-
luk diye kabul etmiş ve ikna edilmiştir. 

Bunun gibi iyilik ve mutluluğu şeref ve itibar-
da, para ve servette, hâkimiyet ihtirasında ara-
yan şehirler mevcuttur. 

Bunların hepsi cahil şehirler olup hiçbiri ger-
çek manada ahlâk topluluğu değildir. 

Gerçek mutluluğa ancak doğru fikirlerin ve 
doğru davranışların bulunduğu Medinet’ül-Fa-
zıla’da yani Erdemli Şehir’de, erdemli devlette 
ulaşılabilir. İslâm düşüncesinde toplumların 
siyasî yönetim biçimlerine göre cahil toplum 
veya erdemli toplum vasfını aldıklarını görürüz. 
İşte, kutlu medeniyetimizin inşası noktasında, 
insan, insanın görevi, insan-siyaset ilişkisi ve 
Erdemli Şehir fazilet devleti Medinetü’l Fazıla.
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M u s t a f a  K a b c ı  /  E m e k l i  M ü f t ü

İ k i n c i  B ö l ü m

Gerçek Peygamber Varisi
Âlimlerimizden Bazıları

C -- Babanzade Ahmed Naim 
Arapça, Farsça ve Fransızca’yı çok iyi bilen Ah-

med NAİM Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk-
çe bir hadis kitabı yazılması için kanun çıkarması 
üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bu görevi çok de-
ğerli ilim adamı olan Ahmed NAİM’e vermiştir. 

İlim ve fikir adamı olan Ahmed NAİM de Yemenli 
büyük bir muhaddis EBUL - Abbas Zeynü’d- din 
EZZEBİDİ’nin (730-816 ) ET-TECRİDÜ’S-SARİH 
Lİ-EHHADİSİ’L – CAMİİ’ S - SAHİH” ismini ver-
diği hadis kitabını tercüme etmeye 1926 yılında 
başlamış 1934 e kadar SAHİH-İ BUHARİ MUHTA-
SARI TECRİD-İ SARİH İN üç cildini yazmış, diğer 
ciltlerini yazmaya ömrü yetmemiş, 13 AĞUSTOS 
1934 de pazartesi günü öğle namazının ikinci reka-
tında secdede iken Hakk’ın rahmetine kavuşmuş-
tur.

“Ahmet NAİM’in vefat haberi üzerine Mehmet 
Akif bir dağ yıkıldı.” diyerek üzüntüsünü dile ge-
tirmiştir. 

Eserleri 
Ahmet NAİM on tane kitap yazmıştır. Bunlardan 

biri de “DAVAYI KAVMİYET-(İSLAMDA IRKÇI-
LIK YOKTUR) isimli eseridir. 

En önemli eseri “SAHİH-İ BUHARİ TECRİD-İ 
SARİH VE ŞERHİ”dir. İlk üç cildinden sonra 9 cil-
di Prof. Kamil MİRAS tarafından yazılmıştır. 

Allahü Teala Hazretleri her yerde, her 
asırda yüce dini İslamı anlayarak, anla-
tarak, yaşayarak tebliğ edecek gerçek 
peygamber varisi dâhileri yaratmış ve 
yaratacaktır. 

Gerçek peygamber varisi ve dahi olduk-
larına inandığımız değerli son dönem 
Osmanlı âlimlerimizden bazılarını siz 
okuyucularımıza takdim edip sizlerle 
tanıştıracağız. 

Gerçek peygamber varisleri dâhiler; 
iman, ilim ve hareket (dava) adamları 
bu saygıdeğer kimselerden ibaret de-
ğildir. Ülkemizde ve İslam dünyasında 
sayılamayacak kadar çoktur. Biz son 
asırda dini ve milli hayatımızda etkili 
olan çok hayırlı hizmetler sunan telif 
ettikleri eserleri en çok okunan, elden 
ele dolaşan, kütüphanelerimi süsleyen, 
gerçek peygamber varislerinden bir kıs-
mını örnek almamız için hayatlarından 
ve eserlerinden kısaca bahsedeceğiz. 
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D- Prof Kamil Miras 
Merhum Kamil MİRAS’ın Müslüman Türk Mil-

letine en hayırlı en büyük hizmeti 2. dönem Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne Millet Vekili olarak 
seçildiğinde Kur’an-ı Kerim’in tercüme ve tefsir 
edilmesiyle ilgili olarak 53 milletvekili ile meclise 
vermiş olduğu kanun teklifidir. Bu teklifi TBMM 
1925 yılında oy birliğiyle kabul etmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı da bu görevi zamanın 
en büyük âlimi olan Muhammed Hamdi YAZIR’a 
vermiştir. 

Ahmet NAİM 1926’da başladığı tercüme işini 
ölünceye kadar devam ettirmiş 1. 2. ve 3. cildini ta-
mamladıktan sonra vaat etmiştir. Yarım kalan bu 
görevi 1937 yılında Kamil MİRAS devralarak gece-
sini gündüzüne katarak on yılda (1947) 12 cilt olarak 
“SAHİH-İ BUHARİ TECRİD-İ SARİH” ismini ve-
rerek tamamlamıştır. 

Merhum Kamil MİRAS’ın hitabeti oldukça kuv-
vetli ve üslubu sade idi. Arap edebiyatının incelik-
lerini iyi bildiği için en karmaşık hadisleri bile ko-
lay anlaşılabilecek bir şekilde dilimize çevirmiştir. 

Merhum Kamil MİRAS aynı zamanda başarılı bir 
şairdi. Örnek olarak Bursa Yeşil Cami’nin içindeki 
şu şiirini gösterebiliriz. 

“ Ey Müslüman ! Şu Şadırvan sanma sade bir çağlayan, 
Tanrımızın rahmeti bu su değildir ondan coşan, 
Köşelerinden fışkıran, hüzme bir nurdan direk, 
Gönülleri hoş etmede dökülürken süzülerek.” 

Kamil MİRAS, SAHİH-İ BUHARİ tercemesini bi-
tirdikten sonra duygularını şöyle anlatmış. 

“On senelik geceli gündüzlü devam eden çalışmamız 
esnasında Asr-ı Saadet’in ibadet hayatını yaşadık. 
İman ve akidelerini kalbimize sindirdik. O mübarek 
devrin medenî ve siyasî olaylarını gördük. Birçok 
kahramanlık menkıbeleri ile dolu gaza ve fütuhatını 
seyrettik. Bu umumi hayatın yanında daima gördüğü-
müz ve öğrendiğimiz şey; “İnsan haklarına hürmet ve 
adalet, hürriyet ilkelerine riayettir.” 

Eserleri
Merhum Kamil MİRAS’ın “ TECRİD-İ SARİH” 

ten başka telif ettiği eserleri şunlardır:
1 - DİN-İ İSLAM TARİHİ” adlı eserinde Emevi ve 

Abbasi devirlerine ait bölümleri yazmıştır. 
- Tarih-i Fıkıh 
- Kur’an ve Tefsir Tarihi 
- Ahlak-ı Şeriyye
- Kur’an’ın Cem’i
- İlm-- Kelam Tarihi
- Ramazan Musahabeleri (Sohbetleri)
Merhum Profesör Kamil MİRAS; ARAPÇA VE 

FARSÇA dillerini zahmetsizce konuşur ve yazardı. 

Milletvekilliği 
Kamil MİRAS, 2. Meşrutiyetten sonra İstanbul’da 

1908-1918 tarihleri arasında üç dönem Cumhuri-
yetin kuruluşundan sonra da 2. dönem (1923-1927) 
Afyonkarahisar mebusu olarak meclise girmiştir. 

Böylece İstanbulda üç, Ankarada da bir defa ol-
mak üzere 4 dönem milletvekilliği yapmıştır. 

 Kamil MİRAS değerli bir din ve başarılı bir dev-
let adamı olarak tarihe geçmiştir.

Kamil MİRAS bir asra yakın ömrünü Allah rıza-
sı için din, devlet ve millet için hayırlı hizmetler-
de bulunarak geçiren büyük İslam âlimi ve büyük 
devlet adamı Kamil MİRAS rahmet ve mağfiret ayı 
olan Ramazan ayında Hakk’ın Rahmetine kavuş-
muştur. 

Prof Kamil MİRAS Sahihi Buharinin tercümesini 
bitirdikten sonra Cenab-ı Hakka acizliğini bildire-
rek şöyle niyazda bulunmuştur. 

“Ya Rab, kerem et , niam (nimetler) sen’indir.  
Affeyle bu müttehem sen’in dir.  
Kul’un nesi var elinde Allah!  
Hatta şu yazan kalem senindir” 

(Rabbena leke’l – Hamd evvelen ve ahira. ) 
10 Muharrem 1367 13 kasım 1947) 

E – Hasan Basri Çantay (1887-1964 )
KUR’AN-I HAKİM VE MEALİ KERİM adlı 

Kur’an Tefsiriyle tanınan son devrin din âlimi Ha-
san Basri ÇANTAY’dır.

Hasan Basri ÇANTAY, zengin ilmi, fikir birikimi 
ve siyasî tecrübesi olan değerli bir âlim ve devlet 
adamıdır. 

Onlarca gazetede yazı yazmış üç tane gazeteyi de 
bizzat kendisi çıkarmıştır. Balıkesir ve çevresinde 
Millî Mücadele’nin başlaması için önemli faaliyet-
lerde bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine Balıkesir mebu-
su olarak girdi. 1. Dönemin sonunda Balıkesir’e 
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döndükten sonra eğitim ve öğretimle meşgul oldu. 
Özellikle İslam Dininin öğretilmesi , yaşatılması 
için çok büyük çalışmalar yaptı. 

Eserleri
Merhum Hasan Basri ÇANTAY’ın 10 tane yayın-

lanmış, yedi tane de basılmamış eseri vardır. En 
önemli eseri 

“KUR’AN-I HAKİM VE MEAL-İ KERİM” açık-
lamalı bir Kur’an tefsiridir. Eserin her sayfasında 
bol dipnotlar vardır. Önemli konular hakkında 
fazla bilgi edinmek isteyenlere de Elmalılı Merhu-
mum’un “HAK DİNİ KUR’AN DİLİ” tefsirini tav-
siye etmiştir.

1- KUR’AN-I HAKİM VE MEALİ KERİM
Yıllarca süren bir emeğin, iman, sabır, ilmi titiz-
liğin ürünü olan eser, Türkçe Kur’an tercümeleri 
alanında yeni ve önemli bir çığır açmıştır. 
Bu kitap ilk defa 1953 yılında neşredilmiştir. Bu 
tarihten sonra yapılan bütün Kur’an tercümeleri 
bu eserden istifade edilerek yapılmış ve ondan 
kopya çekilmiştir.
2 – KIRK HADİS VE MEALLERİ
3 – FIKH-I EKBER (EBU HANİFENİN TELİFİ-
DİR)
4 – AKİFNAME 
Mehmet Akif ’in ölümünden sonra yazılan bu 
eser beraber yaşadıkları günlerin bir bakıma 
hatıra defteridir. 
5- ES-SEKAFETÜ’L - İSLAMİYE Fİ’L –MENE-
TIK’IT TÜRKİYYE (TÜRKLERİN YAŞADIKLA-
RI ÜLKELERDE İSLAM KÜLTÜRÜ)
6 - MEKTEPLİ YAVRULARIMA ÖĞÜTLER
7 - MÜSLÜMANLIKTA HİMAYE-İ ETFAL. 
(İSLAMIN ÇOCUK ESİRGEMEYE VERDİĞİ 
DEĞER)
8 - ÜLKÜ EDEBİYATI 
9 – ZEKA DEMETLERİ 
10 - KARA GÜNLER VE İBRET LEVHALARI 
(1934)
Değerli bir ilim ve din âlimi aynı zamanda kah-
raman bir mücahit olan Hasan Basri ÇANTAY’a 
da Allah rahmet eylesin.

F -- Ahmet Hamdi Akseki ( 1887—1951)
Büyük bir din âlimi olan Ahmed Hamdi AKSE-

Kİü Türkiye cumhuriyetinin üçüncü Diyanet İşle-
ri Başkanıdır. Arapça, Farsça ve İngilizce bilen A. 
Hamdi AKSEKİ son derece zeki, devrindeki geliş-
meleri takip eden, kendini devamlı yenileyen de-
ğerli bir âlimdir. 

Ahmed Hamdi Akseki’nin Görevleri 

ve Hizmetleri 
1 - Milli Mücadele için İstanbul’dan Anadolu’ya 
geçen A. H. AKSEKİ yazı, vaaz ve konferasları ile 
Milli Mücadele’yi desteklemiştir. 
2 – 1924 yılında Diyanet İşleri Reisliği Heyeti 
Müşavere Azalığına (Din İşleri Yüksek Kurulu 
üyeliği) 
3 – 1939 yılında Diyanet İşleri Reis Muavinliğine,
4 - 1947 yılında Diyanet İşleri Başkanı M. Şeref 
YALTKAYA’nın ölümü üzerine Diyanet İşleri 
Başkanlığına tayin edildi. 1951 yılında vefat etti. 

Ahmed Hamdi Akseki’nin Eserleri 
Onlarca eser yazan A. H. AKSEKİ’nin en önem-

li hizmeti Elmalılı Hafız Muhammed Hamdi YA-
ZIR’ın “ HAK DİNİ KUR’AN DİLİ” adlı tefsiri ile 
Kamil MİRAS’ın “Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih” 
tercümesi ve şerhinin yayıma hazırlanmasında çok 
büyü katkı sağlamasıdır. 

A.H. AKSEKİ dergilerde en çok yazı yazan ve en 
çok kitap yazan çok değerli bir âlimdir. 

Eserlerinden Bazıları 
1 – Askere Din Kitabı
2 - Cumhuriyet döneminde Türkçe yazılan ilk İl-

mihal ona aittir. Bu ilmihal, Diyanet İşleri Başkanı 
merhum Rifat BÖREKCİ’nin onayıyla 1933 yılında 
yayınlanan “İSLAM DİNİ İTİKAT İBADET VE 
AHLAK” kitabı Türkiye’de en çok okunan dini ki-
taplardandır. 1.5 milyon dolayında basılmıştır. 

3 - YENİ HUTBELERİM 
4 - AKAİD-İ İSLAMİYYE
5 – İSLAMDA İKTİSAD VE TASARRUF 
6 - PEYGAMBERİMİZ HZ .MUHAMMED 
7 – AHLAK DERSLERİ 
8 - YAVRULARIMIZA DİN DERSLERİ 
İsimlerini buraya yazamadığımız onlarca eseri 

daha vardır. 
Bu kadar faydalı eserler yazan merhum Ahmet 

Hamdi AKSEKİ’nin amel defterinin kapanmaya-
cağını ümit ediyoruz. Ona da Allahtan rahmet ve 
mağfiret niyaz ediyoruz.
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M u h a m m e d  R e c e p l i

Kadir Mevla; günlerin, gecelerin, ayların arala-
rına, bizi debelendiğimiz yerden alıp kaldıracak, 
kendimize getirecek, sarsacak zaman dilimleri 
yerleştirmiş. Bunlar; Cumalar, kandiller, üç aylar, 
Ramazan günleri, bayram günleridir. Bu mübarek 
gün ve geceler, insanın adeta resetlendiği zaman 
dilimleri olmalıdır. İnsan kendini bir sarsmalı, 
yoklamalı, başını iki eli arasına alıp düşünmeli, 
sonra başını kaldırıp durduğu yeri idrak etmeli bir, 
sonra secde-i Rahman’a kapanıp kulluğunu idrak 
etmeli. İnsanın ana vatanı kulluktur, Yaradan’a il-
tica etmektir. İnsan ana vatanına iltica edince işte 
o gece mübarek, o gün kutludur. Bizim böyle kutlu 
bir güne ihtiyacımız var, o kutlu günü kutlamaya, 
ihya etmeye ihtiyacımız var.

Rasülullah döneminde, şimdilerde olduğu gibi 
”Hayırlı Cumalar” ve kandil kutlamaları yoktu. 
Müminler, Kurban Bayramında kurban, Ramazan 
Bayramında iftar ederlerdi. Onların bayramı, pay-
laşmak idi. Onlar sevinçlerini ve tasalarını paylaşı-
yorlardı. İşte o zaman bayram oluyordu.

Geceleri ise ihya ediyorlardı. Hemen her geceyi 
ihya ediyorlar, kandil gecelerini/mübarek geceleri 
daha çok ihya ediyorlardı. Bugün kandil diye kut-
lanan gecelerden Mevlid Kandili’nin zaten dini bir 
yönü olmayıp, müminlerin peygamberimiz Haz-
reti Muhammed Aleyhi’s Selam’a olan sevgi, say-
gı ve bağlılıklarının doğal bir sonucu olarak onun 
dünyayı teşrifl erini sevinçle ve coşkuyla yadetme-
lerinden başka bir şey değildir. O güne has ibadet 
de başka bir dini görev de yoktur. Bizim dini göre-
vimiz, Muhterem Peygamberin getirdiği insanlığı 
ihya edecek olan hayat pınarının gönülleri yeşert-
mesi için ceht göstermektir.

Şimdilerde dini gün ve geceleri tebrik etmek, 
adeta dini bir görev haline geldi. Bu nevzuhur adet, 
o kadar yaygınlık kazandı ki, insanlar, bu önemli 

görevi yerine getirmezlerse, sanki büyük günah iş-
lemiş bir insan gibi huzursuz olmaktadırlar. 

İnsanları arayıp sormak, hal hatır sormak, elbette 
yerinde bir duyarlılık ve mübarek dinimizin güzel 
gördüğü, teşvik ettiği bir davranıştır. Ama bunu, o 
gün ve gecenin vazgeçilmez bir uygulaması olarak 
görmek, ne kadar doğrudur?

Tanıdıklarınla telefon mesaisine geçsen, o gün 
hepsine ne kadar ulaşabilirsin? Ya da her gelen te-
lefon iletisine (sesli/görüntülü/yazılı) karşılık ver-
mek istesen, ne kadar başarılı olabilirsin?  İşi ko-
laylaştırmak için o konuda da bir sektör oluşmuş 
aslında. Hiç girmediğim ve girmeyi hiç düşünme-
diğim çeşitli alternatifl er sunan siteler kurulması, 
işi kolaylaştırmış gibi. Bütün bunlarla zamanımız 
dolarken, biz, o gün veya geceyi nasıl ihya edece-
ğiz? Aslolan tebrik mi, ihya mı? Bu, üzerinde düşü-
nülmesi gereken bir konu. 

Elbette hiç kimseyi hedef tahtasına koymak gibi 
bir kastımız olamaz. Ama biraz düşünsek, diyo-
rum. Bu işin orta yolu her halde vardır.

***

İhya mı Tebrik mi?

Bu yıl üç aylar 25 Şubat 2020 
Salı günü başlıyor. Üç aylarla 
ilgili güncel takvim aşağıdaki şekil-
dedir:
25 Şubat Salı Recep ayının 1. günü, 

27 Şubat Perşembe Regaib Kandili,

21 Mart Cumartesi Miraç Kandili,

25 Mart Çarşamba Şaban ayı 1. gün,

7 Nisan Salı Berat Kandili,

24 Nisan Cuma Ramazan ayının 1. günü,

19 Mayıs Salı Kadir Gecesi,

24 Mayıs Pazar üç günlük Ramazan Bay-
ramının 1. günü. 

Kadir Mevlaʼm; arınan ve arınmış bir 
duruşu hayata amil kılmak için ayağa 
kalkan razı ve mansur kullarından eylesin 
inşaallah.

*

“Allahümme barik lena fi  Racebe ve 
Şaʼban ve belliğna Ramazan”
Allahʼım, Recep ve Şabanʼı bize mübarek 
kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır.

Üç Aylar 25 Şubatʼta Başlıyor
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G ö k m e n  K a h r a m a n

çocuk, anne babanın kontrolü olmasa da aile de-
ğerlerinin yol göstericiliği altında karar verecektir. 

Arkadaş ilişkileri çocuğun gelişimi açısından 
çok yönlü etki ve öneme sahiptir. Bunlardan biri; 
arkadaş ilişkilerinin çocuğun kişilik gelişimi üze-
rindeki etkisidir. Çocuğun kendini tanıması ve ta-
nımlaması çevresi ile olan iletişimi içinde şekille-
nir. Arkadaşları ile olan etkileşim ortamında çocuk 
hem kendini hem diğer insanları tanır. Yaşıtları 
içinde kimliğini, güçlü ve zayıf yönlerini keşfeder. 

Arkadaş ilişkilerinin ikinci önemli etkisi ise ço-
cuğun sosyalleşmesi  ile ilgilidir. Arkadaş grupları 
çocuğa, başkalarına göre hareket etmeyi,  başka-
larını ve onların beklentilerini-haklarını hesaba 
katmayı, grup kurallarına uymayı, grup  içi rollerin 

“Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söy-
leyeyim” atasözümüz genellikle yanlış arkadaş 
seçimine vurgu yapmak için kullanılır. Kimi anne 
babalara göre; başarısızlığın, kötü  alışkanlıkla-
rın  sorumlusu arkadaşlardır. Bu bakış açısı hem 
çocuğun sorunlarını hem de  arkadaşlık ilişkile-
rinin olumlu etkilerini göz ardı etmektedir. Oysa 
arkadaşlık ilişkileri çocuğun bedensel, ruhsal ve 
bilişsel gelişiminde büyük öneme sahiptir.Ayrıca 
arkadaş seçimi, çocuğa aile tarafından verilen eği-
time göre şekillenir. Yani arkadaş seçimi, çocuğun 
ailesinden edindiği değerlere bağlı olarak biçim-
lenecektir. Örneğin “hayır” demesini daha küçük 
yaşlardan başlayarak öğrenen çocuk, istemediği 
bir davranış ile karşılaştığında bunları kolayca red-
dedebilir. Bağımsız düşünme yeteneğini kazanmış 

Arkadaş Seçimi
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gereklerini; konuşmak,  paylaşmak, şaka yapmak, 
yardım istemek, işbirliği yapmak, özür dilemek, 
özrü kabul etmek gibi pek çok temel sosyal davra-
nışı öğretir. Çocuk arkadaşları sayesinde toplum-
daki konumunu belirler ve iyi bir yer edinmenin 
ipuçlarını yakalar.  Ergenlik dönemlerinde arka-
daş etkisi ana babanın etkisinden daha fazladır. 

Arkadaş edinme ve bu arkadaşlığı sürdürebilme 
becerileri çocuğun  psikolojik sağlığını koruma 
adına da önem taşımaktadır. Bir gruba ait olma, 
kabul edilme duygusu, özgüveninin ve zorluklar-
la baş etme becerilerinin gelişimine yardım eder. 
Aynı dönemi ve aynı sorunları paylaşan insanlarla 
birlikte olmak güven ve rahatlık hissi verir.  Arka-
daşlarının yaşantıları, görüş ve düşünceleri onlar 
için önemli bir bilgi kaynağıdır. 

Şu halde özet olarak, arkadaş ilişkilerinin hem bi-
reysel hem toplumsal açıdan çocuğun gelişiminde 
önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Bununla 
birlikte olumsuz akran etkisini de yok sayamayız. 
Özellikle ergenlik döneminde arkadaşlardan edi-
nilebilecek istenmeyen davranışlar konusunda 
dikkatli olunması gerekir.

Yanlış arkadaş seçiminden ya da olumsuz akran 
etkisinden çocuğunuzu korumanın en iyi yolu 
onunla olumlu ilişkiler kurmaktır. Bu sayede ço-

cuğunuz, arkadaş ilişkilerini ve yaşadığı sorunları 
başkasıyla değil, sizinle paylaşabilir. Ailesi ile sağ-
lıklı ilişkileri olan çocuklar, arkadaşlarının olum-
suz davranışlarından daha az etkilenirler.

Ailelerin kendi arkadaşlarıyla, komşu ve akraba-
larıyla kurdukları ilişkilerde gösterdikleri tutum ve 
davranışlar çocuklar için model oluşturur. Ailenin 
sahip olduğu, önem verdiği değerler çocuğun arka-
daş seçimini etkiler. Tabii ki sözlü olarak ifade edi-
len değil, davranışlarla yaşatılan değerlerden bah-
sediyoruz. Çocuğun kişisel özellikleri ve ihtiyaçları 
da arkadaş seçiminde etkendir. Benzer özelliklere, 
benzer ailelere, benzer sorunlara sahip olmak ço-
cukları birbirine yakınlaştırır. Bu etkenleri fark 
eden ve bu süreçlerdeki sorunları gideren  aileler 
çocuklarının doğru arkadaş seçimini destekleyen 
yaklaşımlar gösterebilirler. Çocuğunuz onaylama-
dığınız kişilerle arkadaşlık etmeye devam ediyorsa 
bu ilişkide hangi ihtiyaçlarına cevap bulduğunu 
sorgulamak, ailelere yol gösterici olabilir.

Çocuklarınızın arkadaşlarını ve ailelerini tanı-
mak, arkadaşları ile vakit geçirebileceği güvenli 
ortamlar sağlamak, “ hayır” diyebilmeyi öğretmek, 
arkadaşının hangi davranışından dolayı endişe 
duyduğunuzu onunla paylaşmak, sağlıklı arkadaş-
lık ilişkileri kurmasında destekleyici olacaktır.

Evvel  zaman  içinde,  kalbur  saman  içinde,  çok  güzel  bir  ülkede mahalleler  varmış.  Bu 
mahallelerin çocukları birbirlerini çok severlermiş. Dışarıdan gelen parolalı bir  ıslığa uça-
rak aşağı iner, beraber olacakları anları iple çekerlermiş. Kavga etseler de kin tutmaz, her 
gün yeniden dünyalar kurarlarmış. O zamanlar çocuklar okula servisle değil, köşe başında 
buluşarak giderlermiş. Bilmezlermiş hamburgeri, interneti, cep telefonunu… Bilirlermiş du-
varların üzerinde sohbet etmeyi, hatıra defterleri doldurup sevgileri keşfetmeyi... Bilirlermiş 
horoz şekercisini, macuncunun tornavida ile koyduğu rengarenk macunları...Bilirlermiş  tor-
balarla misket toplamayı; İç içe konan naylon topları, taştan kale direklerini, üç korner bir 
penaltıyı... Üzerine apartman yapılan top sahalarını, sonra o apartmana taşınan yeni dost-
ları ve onları kapma yarışını...Yoğurtçuyu, kalaycıyı, hallacı... Yakar topun yakışını, mantarlı 
gazoz kapaklarını, yaldız kazımayı... Yandaki mahalleyle yapılan kavgayı, her kavganın çı-
kardığı kahramanı, ödleği..Kan kardeşliğini, ip atlamayı, topaç virtüözlüğünü, çelik çomağı, 
kırılan camları, toplanan paraları, açık hava sinemalarını.
Şimdi çocuklar  koca koca apartmanların arasında, nefes alınmaz bir havada, evlerinde, 
sanal bir dünyada ve yalnız yaşıyorlar. Anneleri, babaları onları hala çok seviyor. Hafta son-
ları hep beraber avm geziyorlar. Okul servisleri çocukları neredeyse yataklarından alıyor. 
Babalar şirketlerin bilançolarını, çocuklar da dershane reytinglerini izliyorlar. Hepsi birer test 
uzmanı, sayısal - sözel yuvarlanıp gidiyorlar. Seksek oynamayı değil ama taban puanlarını 
çok iyi biliyorlar. Hayata açılan pencereleri Windows... Onlar ekrana, ekran onlara bakıyor 
ve koca bir hayat dışarıda akıp gidiyor. Her şehrin dışında ağaçlar; tırmanacak, salıncak ku-
racak  çocukları bekliyor. Paylaşmayan, yalnız, kafesler içinde, gürbüz, güvendeki çocuk-
ları... Hiç  ağaçtan düşmemiş, topu yandaki bahçeye kaçmamış, dizlerinde yara kabukları 
olmamış çocukları... 
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araştırmaya koyuldu. Diğer dispanserden anne-
leriyle düzenli şekilde tedaviye gelen çocuklarda, 
hijyenik ortamda yaşamamalarına rağmen bu 
hastalığa yakalanmamışlardı. Hijyenik kurum-
daki çocuklardan bazıları ölümün eşiğine gelince 
ailelerine teslim edildiler. Hasta çocuklar çabucak 
iyileşti. Anne ve babaları tarafından verilen zi-
hinsel ve ruhsal vitaminler kurumda kendilerine 
verilen maddi vitaminlere üstün geldiler. 

Montessori’nin romantik bir şekilde ifade ettiği 
bu durumun bilimsel karşılığı da mevcuttur. Hatta 
literatüre yalancı geri zekalılık (bu ifade argo olma-
dan önce zekadaki anormalliği tarif için kullanılır-
dı) olarak geçen bir durum söz konusudur. Kısaca 
ifade etmek gerekirse anne yoksunluğu, bazen de 
kucak yoksunluğu olarak tarif edilen bir duru-
mun sonucu olarak devlet bakımdan maddi olarak 
zengin ve sağlıklı koşullarda büyüyen çocukların 
zekâlarının gerçek potansiyellerini göstermemele-
ri olarak tarif edilir bu hal. 

Burada kişisel bir tecrübemden de söz etmek is-
tiyorum. Çocuk yuvalarına psikolog olarak destek 
verdiğim dönemde bir arkadaşım da koruyucu aile 
oldu. 20 aylık esmer güzeli bir kızın gönül annesi 
olan arkadaşım bebeğin canı yandığında duvara 
dönerek ağladığı ve yardım istemediğini üzülerek 
anlatmıştı. “Her şeyi kendi yapmak zorundaymış 
gibi davranıyor, çoğu zaman beni yok sayıyor” di-
yordu. 

Resmi işlemler sırasında tanıştığım bu küçük in-
sanla 3 ay sonra tekrar görüştüğümde ben çocuğu 
tanıyamadım. Çatık kaşları rahatlamış, yüzü par-
lamış, güler yüzlü, gürbüz, bıcır bıcır bir kız çocu-
ğuna dönmüştü. 

Daha iyi beslendiği için olmadı bu durum. Kaldı 
ki arkadaşım evi devletin sunduğu evler kadar lüks 
bile değildi. Kurumda şiddet ve zorbalık da gördü-
ğü yoktu. Tek fark bir kişi daimi olarak kendisi ile 
ilgileniyor ve ona koşulsuz sevgi sunuyordu. 

İşte yine geldik o kavrama, “sevgi”. 
Fakat farklı bir tamlama kurarak; “koşulsuz sev-

gi”. Bu sevginin tanımı birey her ne hal üzerinde 
olursa olsun sevilmesi, sevileceğini bilmesi, buna 
inanması anlamına gelir. 

Eskiden bu kavramı çok sık kullanırdım varlı-
ğına inanarak. Olur ya böyle kavramlar, mesela 
“adalet” der bir siyasetçi, “demokrasi” der, “hayvan 

Sevmek ve Sevilmek Üzerine

Sevgili Okur, 
Eğer bu yazıyı okumadan geçersen sizi sevmem 

bilesiniz. 
Derinliğine vakıf olmadan yazılan bir yazı oku-

yacaksınız. Bu başlık belki sizde yazacaklarımdan 
çok daha fazla anlam bulacak, kıvılcım yaratacak 
bilinmez fakat bende henüz bir başlıktan ibaret.  

Bir konu hakkında yazmaya hazırlanmanın ve 
yazmanın en güzel yanı düşünmeye aracılık et-
mesidir.  Yazmak zaten düşünceleri bir disipline 
zorlayan süreçken sevmek hakkında yazmak kendi 
içinde karmaşık.  Sevginin sağladığı temas ve ilgiye 
ihtiyacımız dünyaya geldiğimiz anda başladığına 
dair birçok kaynakta birbirinden farklı örnekler 
görmek mümkün. Son zamanlarda popüler eğitim 
felsefelerinden biri olan Maria Montessori’nin Ço-
cuğunuz Hakkında Bilmeniz Gerekenler adlı ese-
rinden konu ile ilgili bir örnek alıntılayalım.

Hollanda’nın bir kentinde yoksul annelere çocuk 
bakımı ve hijyeni öğretmeyi amaçlayan bir kuru-
luş vardı. Dünyada Hollanda’dan daha temiz bir 
yer yoktur. Bu kurum oldukça iyi işletiliyordu. 
Sorumlu doktor işine o kadar özenliydi ki çocuk-
ları beslerken bile bireysel özelliklerini ön plana 
alıyordu. Beslenme ve hijyen açısından çocuk ba-
kımında bilimsel bir mükemmellikten söz edilecek 
olsa işte o kurum mükemmelliği taşıyan bir yerdi. 

Çocuklar birbirinden ayrı tutuldu ve istenmeyen 
bir enfeksiyon riskine karşı oldukça iyi korundu. 
Her şey azami derecede ölçülü, planlı ve netti. 
Odalar, yataklar, kıyafetler ve hemşireler terte-
mizdi. Bütün çocuklar aniden hastalandılar. Hal-
buki bu hijyenik bakıma rağmen salgın ihtimali 
hayal bile edilemezdi. 

Sorumlu doktor mevcut hastalığın sebeplerini 
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hakkı”ndan söz eder, “ailenin korunması”ndan 
dem vurur. Yani aslında vardır o kavramlar ama 
yoktur da. İstersin olsun bende ve çevremde, ger-
çekte ise ara ki bulasın. Bir bedel de ödemezsin, 
çaba da göstermezsin bu kavramları yaşatmak uğ-
runa. 

Galiba bendeki de böyle lakırdı imiş. Arabesk 
yapmıyorum fakat son zamanlarda bir şey fark et-
tim ki biz sevgiyi koşullu öğreniyoruz. Peki bu nasıl 
oluyor?

Duygular bebeklikten itibaren bizler için önemli-
dir. Duyguları öğrenme ile ilgili yine bir deneyden 
söz etmek istiyorum. Dileyenlerin internetten bu-
labileceği belgesel dizisi var: “Yaşamın Başlangıcı” 
Belgeselde bir deneyden söz ediliyor. Deneyde bir 
yaşında bebek annesinin kucağında oturmuş bir 
yetişkini izliyor. Yetişkin elindeki çubuğu masa 
üzerinde duran makinada bir deliğe sokuyor ve 
hoş bir ses geliyor makinadan. Bu durum bebeği 
de neşelendiriyor. Birkaç kez böyle yaparak bebe-
ğin model alarak öğrenmesi sağlanıyor. Deneyin 
ikinci aşamasında ortama 2. yetişkin  giriyor (adı 
Ninna ). Ninna,  1. yetişkin çubuğu makinaya sokup 
ses çıkardığında sinirleniyor. Bebeğe değil, yetişki-
ne sinirleniyor ve sanki kabul edilemez bir hareket 
yapmış gibi çok can sıkıcı ve sinir bozucu buldu-
ğunu söylüyor. Bebek ise iki yetişkinin bu halini 
izliyor. 

Peki, çubuk bebeğin eline verilirse ne olur? Be-
bek Ninna’ya bakıyor, daha sonra makinaya, tekrar 
Ninna’ya, yapmaktan vazgeçiyor. 

Kendisine yönelik herhangi bir tehdit deneyim-
lemese bile tehdit orada görüyor ve bunu göze ala-
mıyor.

Kısaca duyguları öğrenmede Allah vergisi (bunu 
şükür ile anıyorum) muazzam bir yeteneğimiz var. 
İşte benim kafamı karıştıran husus da buradan 
başlıyor. Sevginin sağladığı “temas” ve “ilgi”ye ih-
tiyacımız demiştim hatırlarsanız üst sıralarda. Yani 
sevgi görünmüyor, bazı ipuçları ile biz sevgimizi 
gösterdiğimizi yorumluyoruz, ya da sevildiğimizi. 

İstiyoruz ki biri bize dikkatini versin, bizden 
hoşnut olduğunu göstersin, bizim ihtiyaçlarımızı 
memnuniyetle karşılasın.  Biz de bunları yapalım 
ve sevmek/sevilmek hayat bulsun.  Bebekken de 
tam olarak böyle cereyan oluyor hadise. Birinin 
kaka yapmasından bile haz aldığınız bir dönem-
den, eğer sözünüzü dinlemezse küsüşülen (pasif 
bir tepki olarak yok saymak) biri olup çıkıyor ço-
cuğumuz. Yani sevgi şartlı olarak itaate bağlanıyor. 
Çocuğumu düzenli, çalışkan, itaatkâr, tutumlu 
olursa sevdiğimi gösterdiğimde sevgi kodları bu 
şekilde vücut buluyor. 

Koşullu sevgiyi fark etmeden yaptığımızı dü-
şünüyorum. Bize sevgi nasıl ve hangi koşullarda 

sunulduysa biz de muhataplarımıza o şekilde su-
nuyoruz. Çünkü sevgiye layık olanın bu koşullar 
olduğuna dair sağlam inançlarımız oluşuyor. Eğer 
biri bunun aksini yaparsa, yani çok doğal hakkı 
olan “bana itaat etmezse”; o asi tarafından sevilme-
diğimi düşünüyor ve düşünsel konularda duygusal 
tepkiler vermeye başlıyorum. 

Basit bir örnek ile ben yapmış olduğum yemek-
lerin sevilmesini ve övülmesini seven biriyim. Sev-
diklerim benim bu beklentimi karşılarsa bu övgü 
dolu kibar yaklaşım karşısında sevildiğimi ve ka-
bul gördüğümü hissediyorum. Akşam yemeğinin 
biraz fazla piştiği (yandığı diyelim) bir akşam ev 
halkı “bu akşam aç kaldıklarını” söylüyorlar. Ger-
çekte ve açıkça olan durum bu iken benim bunu 
tehdit olarak hissettiğimi, ailemin bana değer ver-
mediğini, bir hatam karşısında hemen nankörlük 
yaptıklarını düşündüğümü farz edin. 

İşte bu durumu analiz edelim. 
Ben, evin hanımı olarak neler bekliyorum: 
1- Takdir, bu elbette en doğal hakkım ve hepimiz 

yaptıklarımızın onaylanmasını ve kabul görmesini 
isteriz. Bu durum sevildiğimizi hissettirir. 

2- Nezaket ve kibarlık, olumsuz durumların yok 
sayılarak sevilmeye devam etmek istemek.  Eleşti-
rildiğimde ya da açık bir şekilde hata ya da kusur 
dile getirildiğinde sevilmediğimi hissediyorum. 
Bu durum size nasıl geliyor bilmiyorum ama bana 
sevilme karşısında sunulan bu koşulun işlevsel ol-
madığını düşündürüyor. Demek istediğim bu ak-
şam aç kaldığını ifade eden ailem bir bakıma haklı 
ve bu sadece o akşamki yemek ile ilgili bir durum-
dur. Yemeği yakan bir anne ya da abla olarak aile-
min beni sevmediği anlamına gelmez. Benim duy-
gusal olarak varmış olduğum bu hüküm, eleştiren 
aile üyelerine karşı öfke veya üzüntü hissetmeme 
neden olur ve vermiş olduğum geri bildirim çatış-
ma yaratır. 

İnancım; “Eğer biri beni seviyorsa bana ilitifatkar 
olmalıdır.” Gerçekte olan ise: Bazı durumlarda in-
sanların birbirlerine karşı, birbirlerini severek de 
açık ve dürüst olabilecekleridir. 

Bir müddet sonra aile üyeleri beni öfkelendirme-
mek ya da üzmemek için gerçekleri söylememeye, 
her zaman nazik olmaya çabalarlar. Yani bana kar-
şı yoğun bir tahammül süreci başlar. Bu sürecin 
sonunda onlar benim “Sevgi Kölelerim” olur. 

Ben de onlardan daha fazla övgü alabilmek, ne-
zaketlerini daha fazla görebilmek için kusursuz iş 
yapabilmek ve eleştirilmemek amacıyla aile üyele-
rimin “sevgi kölesi” haline gelirim. 

Uçuşan düşüncelerimi derlemeye çalıştığım bu 
yazıyı beğenmezseniz sizi de sevmem.
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A h m e t  Ç u v a l d ı z

Peki, niye karşınızdayım? Niye olacak, tabii ki bir 
türlü göremediğim o gerçekler yüzünden. Evet, bir 
tek sebebi var karşınızda olmamın, o da balçıkla 
bile sıvanamayacak gerçekler. Meğerse şimdiye 
kadar o gerçekleri görememişim ya ben bir türlü…

Ya, demek o gerçekler seni karşımıza attı öyle mi 
sayın Çuvaldız. Peki, neymiş o gerçekler? Mesela, 
Reis tarafından son terörist kalmayıncaya kadar 
devam edeceği söylenen Barış Pınarı Harekâtı, son 
terörist de temizlendiği için mi durduruldu?

Ehmm, evet, o harekât durduruldu. Amma niye? 
Niye olacak, burnundan kıl aldırmayan ABD ve de 
Rusya koşa koşa gelip, “ammaan Reis, biz bir hata 
ettik, bari sen etme, aha mutabakat metinleri, bizi 
kırma, imzala” dediler de onun için.

İyi de sayın Çuvaldız, o mutabakat metinleri bize 
hiçbir şey kazandırmadı ki. Kazanan ise yine onlar 
oldu. Bunun öyle olduğunu hem Reis hem de Akar 
teyit etti, “teröristler bölgeden çekilmedi” diyerek.

Evet, Reis öyle dedi, Akar da Reis öyle dedi diye 
öyle dedi. “Peki niye?” diye soruyorsunuz değil mi? 
Neden olacak, ABD ve Rusya’yı köşeye sıkıştırmak 
için. Bakın Suriye’ye, ne görüyorsunuz? 

Ne görelim bir köşede Rusya, öbür köşede ABD.  
Peki sayın Çuvaldız, herkes köşeleri tutarken biz 
niye ortada kaldık? Buna ne diyeceksin? 

Ortada olmak iyidir. Ne yani, ortada olmayıp bir 
kıyıya sinse miydik? Bize bir kıyıya sinmek değil, 
bir kulpa yapışmak gerekir. Bizatihi Reis de bunu 
yapmıştır kendilerince.

Anladık sayın Çuvaldız. Lakin Reis’in son terörist 
kalmayıncaya kadar sözüne açıklık getirmedin. Ne 
oldu Fırat’ın doğusundaki teröristler? Yerin dibine 
mi battı bunlar?

Yo, yerin dibine battıkları yok. Baktılar ki Reis’in 
hiç şakası yok, İran’ı kuşatmak üzere kısım kısım 
komşu ülkelere götürüldü bunlar ABD tarafından. 
Yani sizin anlayacağınız karşımızda terörist neyim 
kalmadı.

Peki, bir de İstanbul Kanalı meselesi var buna ne 
diyeceksin. Bu bir Amerikan projesidir diyorlar.

ÇUVALDIZ

Evveet değerli okurlar, yazarınız Çuvaldız 
bir ay sonra yine karşınızda. Evet, bu sefer 
öyle yalandan değil, gerçekten de karşınız-
da. Ne o sayın Çuvaldız, bir yanımızda, bir 
karşımızda. “Artık safını belirle de bilelim 
yanımızda mısın yoksa karşımızda mı?” 
diyorsanız biliniz ki her ay karşınızdayım...

Yahu siz başkasının dediğine değil, asıl Reis’in ne 
dediğine bakın. Bu başkasının değil benim projem, 
siz isteseniz de istemezseniz de yapacağım illaki 
diyorlar. Daha belediye reisliği sırasında durumu 
görmüşler, “yarın bir gün gemiler çoğalır da boğaz 
trafiği E-5’e dönerse ne yapmak gerekir?” diye o taa 
zaman düşünmüşler kendileri. 

Bu sırada belli ki Amerikalılar, yahu düşündüğün 
şeye bak, yap bir kanal trafiği rahatlat demişlerdir. 
Benim Amerika’dan neyim eksik. Ben de bir kanal 
öneriyorum. Kocaeli Kanalı. Köseköy’den başlayıp 
Kandıra üzerinden ta Karadeniz’e kadar uzanacak 
haşmetli mi haşmetli bir kanal. 

Karadeniz’e çıkışlar benim kanaldan dönüşlerse 
Reis’in kanalından. Sağ trafik kuralı gereği. Yalnız 
Reis, senin kanalı şöyle Silivri’ye doğru kaydırsak 
sankim daha iyi olacak gibi. İstanbul Boğazını da 
trafiğe kapatıp yaya bölgesi yaptık mı, tamamdır...

İşi sulandırma sayın Çuvaldız. İşin bir de teknik 
yönü var. Uzun yol kaptanları diyorlar ki denizde 
akıntı Karadeniz’den Marmara’ya doğru, hem de 
çok şiddetli. Boğazdan daha da dar olacak kanal da 
bu akıntı daha da şiddetlenir ve gemileri sürükler.

Daha iyi ya, kaptanlar Marmara’ya inerken vitesi 
boşa alıp, boşa yakıt harcamazlar. Gemilerin kıyıya 
çarpma tehlikesine karşın gerekli tedbirler de yine 
benden. Gemilere ve bütün kıyılara hava yastıkları 
konulsun, ki projelerimiz havalı olsun…

Anlaşıldı sayın Çuvaldız, senin kafa gidik! Peki şu 
Libya mutabakatına ne diyeceksin? MSB eski ge-
nel sekreteri Ümit Yalım, “mutabakat güzel, lakin 
85 bin km2’lik bir hak kaybımız söz konusu” diyor.

Diyebilir. Söyledikleri kendi görüşü. Kendisi ne? 
Emekli asker. Devlette bir yetkisi var mı? Yok. Peki 
yetkili yetkililer böyle diyor mu? Demiyor. O halde 
Ümit Yalım’ın dedikleri yok hükmündedir.

İyi de aynı Ümit Yalım, Yunanlıların Ege’de hem 
de burnumuzun dibindeki 18 adamızı işgal edip, 
asker çıkardıklarını, üs kurduklarını da söylüyor.

Yahu Reis çok büyük büyük işler peşindeyken siz 
hâlâ böyle küçük şeylere mi takılıyorsunuz? Sizin 
ada ada dedikleriniz küçücük birer adacık. Dünya 
liderliğine oynarken bunlarla oyalamayın Reis’i.

Keşke yanımıza geçmişken sahip çıksaydık, belki 
bütün devreler yanmadan kurtarabilirdik adamı. 
Peki sayın Çuvaldız son olarak soruyoruz, Libya’ya 
asker gönderme işine ne diyeceksiniz?

Çok önceleri demedi mi Reis: Askerlik yan gelip 
yatma yeri değildir! Bu sefer Amerika değil amma 
Bahçeli demiştir: Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne 
Türkistan. Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir. O 
halde Libya’dan bir başlayalım, gerisi gelir be Reis.

Bunların neresi gerçek sayın Çuvaldız diyorsanız 
yazımı bir “ters köşe” edin bir de öyle okuyun…
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İ d r i s  T a ş p ı n a r
Şimdi meydanlarda zalimler gezer, 

Birliği, dirliği, huzuru bozar! 
Zulmün dehşetinden insanlık bîzar!

Uyan ey milletim, atıl ileri
Sarmış etrafını ateş çemberi

Düşmanlar vatanı bölmekte bugün
Üstüne üstüne gelmekte bugün
Seni ateşlere salmakta bugün

Uyan ey milletim, atıl ileri
Ebedi yurdumda Türk’ün neferi

Türkmen’imin kolu-kanadı kırık, 
İl Bayır Bucak’ta dinsin hıçkırık!
Yiğitlerin olmaz yüreği buruk! 

Uyan ey milletim, atıl ileri
Çatal yürekliler tatsın zaferi

Türkistan’dan feryat figan gelmesin
Türk Uygur çığlığı ciğer delmesin 
Zalim müşrik Çinli, canlar almasın

Uyan ey milletim, atıl ileri
Zalimlerin artık yansın ciğeri

Binlerce mazlumun yollarda gözü
Hasretini çeker hep yanar özü

Yıllar öncesinden vermiştin sözü
Uyan ey milletim, atıl ileri

Gayri mazlumların bitsin kederi

Fatihler, Yavuzlar yetiştiren sen
“Hedefiniz Akdeniz’dir” diyen sen
Ateşten gömleği daim giyen sen

Uyan ey milletim, atıl ileri
Her zaman öndersin kalmazsın geri

Karanlık geceler güne çevrilsin
Güneş doğsun gün zafere evrilsin
Yeter artık eğik başın doğrulsun

Uyan ey milletim, atıl ileri
Yollarını gözler Türkmen illeri

Naranla çınlasın gökler ve yerler
Ufuklara doğru başlasın sefer

Mevla’m vadediyor Kur’an’da zafer
Uyan ey milletim, atıl ileri

Meydanlar bekliyor koç yiğitleri

Rabbim seni kem nazardan saklasın
Alperenler zalimleri yoklasın
Karanlığı al şafaklar aklasın
Uyan ey milletim, atıl ileri

Değişsin tarihin makûs kaderi

Atıl İleri
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R E W N Ş L M U H A R R E M E R T A Ş B
Ü Ğ P O I U Y T K H S T R E W N Ş L K J
R E W N Ş L K M E İ Ü Ç Ü Ğ P O I U Y T
R E F N Ş L A U R E L İ A R E W N Ş L K
Ç Ö M N B B K C V V E Ç K A Ü Ğ P O I U
R E W N A O P U A R Y E Ç H C R E W N Ş
B V C X H Z I R N A M K A İ A Ü Ğ P O I
R E W N İ T N V S N A D K L C R E W N Ş
K I R K E E A D A Ü N A E İ A N A M A K
X M Z Ş V P R E R N T Ğ N K B Ü Ğ P B U
Ş İ A A R E Ç L A İ Ü I T I E H S Y Ö Y
L L Ş H A K İ İ Y V R Ş O Z Y İ E U L T
K E I M N A Ç C D E K E B I K R Y N Ü R
J T K E K L E E A R M N R L I F F U K E

H P P D E E K I Ğ S A T U I L A E S B W
G A A İ S H D R L İ N Ü K R I N G E A Q
F R Ş G İ Ö A M A T İ R G M Ç L Ö M Ş Ç
D T A Ü K Y Ğ A R E N K Ö A Ö I L R I Ö
S İ O L K Ü I K I S Ü Ğ L K Z B Ü E Ü Ğ
A S I Ş Ö K R E W İ R E Ü Ö Ü A R E W N
Ğ İ U E P Ü Ğ P O I U Y T Ü Ç R Ü Ğ P O
R E W H R R E W N Ş L K J R A A R E W N
Ü Ğ P R Ü L A L A C A M İ İ Y J Ü Ğ P O
P O İ İ M A C N İ D D A L A I I R E W N
Ç A R Ş I C A M İ İ N E Ş E T E R T A Ş

B u l a b i l i r  m i s i n i z ?  •  K I R ŞE H İ R  •  K I R K  •  A H İ E V R A N Ü N İ V E R Sİ T E Sİ  •  K A M A N  •  M U C U R  •  Çİ ÇE K D A Ğ I 
•  A K P I N A R  •  A KÇ A K E N T  •  B O ZT E P E  •  A H İ L İ K  •  A H İ E V R A N  •  C A C A B E Y  •  A ŞI K PA Ş A  •  Y U N U SE M R E 
•  SÜ L E Y M A N T Ü R K M A N İ  •  A H M E D İ G Ü L ŞE H R İ  •  SE Y F EG Ö LÜ  •  K E Sİ K KÖ P R Ü  •  H İ R FA N L I B A R A J I  • 

K A L E H ÖY Ü K  •  K E RVA N S A R AY D A Ğ L A R I  •  Çİ ÇE K D A Ğ I  •  K I Z I L I R M A K  •  K I L I ÇÖ ZÜ Ç AY I  •  D E L İ CE I R M A K 
•  O B R U KG Ö LÜ  •  ŞE N T Ü R K  •  A L A A D D İ N C A M İ İ  •  L A L A C A M İ İ  •  C A R ŞI C A M İ İ  •  M U H A R R E M E RTA Ş  • 

N E ŞET E RTA Ş  •  M İ L L ET PA RT İ Sİ  •  B Ö LÜ K B A ŞI

B U L M A C A

 
Yardımcı olur musunuz? 

                  

               

                   

               

                  

                

                  

                

                

            

                

               

                

 

             

             




