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Mehmetçiğin Kanı ile Sulanan Şehir

İdlib
S u r i y e ’ d e  Y a ş a n a n l a r ı n  A n l a m ı  N e d i r ?
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Şubat Ayında 55
Mehmetçik Şehit Oldu

Musibetler
Karşısında

Müslümanın Tavrı
Nasıl Olmalıdır?13 32

Akıncı’nın
Sözleri

Ne Anlama
Geliyor?
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IŞIKTIR

M U H A R R E M  Y A K I N

Tarihte gün yüzüne 
çıkan, çıkamayan nice 
yaşanmışlıklar vardır. 

Bizim bu kitapta 
yaptığımız, o 

yaşanmışlıklardan bir 
buket oluşturmak. En 

önemlileri, en 
komikleri, en acıları, 
en dikkat çekicileri 

değil; belki hepsinden 
derlenmiş bir demet. 
Daha nice demetler 

oluşturulabilecek 
demetler yığınından 

bir demet.

Ç I K T I!ÇIKTI!YENİ
ESER

Hemen sipariş verin!

Ç I K T I!ÇIKTI!YENİ
ESER

Hemen sipariş verin!

T Ü R K İ Y E

A�P

R a h i m e  E d i b â l i

BAHARI
V E

Yakında Çıkıyor!

Bu eser Türk insanına ve Türk çocuklarına 
umut ve heyecan verecek, hikâye alanıyla da 

olsa millî, fikrî ve duygusal ihtiyaçlarımız 
için faydalı olacaktır.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi kültür 
ve değer yargılarından ilham alarak, bunları 

öğrenerek, geleceğe umutla bakmaları, 
güzelliklere güzellik, sevgilere sevgi 

katmaları en büyük arzumuzdur.
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Sunuş
Tarihin Yeniden Yazıldığı Günler
Geçen sayımıza “zor geçen bir ayın ardından” diye başlamıştık. Bu 
sayımız da ülkemiz ve dünya için tarihî kırılmaların yaşandığı bir 
dönemde hazırlandı.

Şehide Rahmet, Kalleşlere Lanet!
Bu sayımızın ana gündeminin normal şartlar altında “Kıbrıs” olması 
gerekiyordu. Çünkü Türk’ün vatanı Kıbrıs’ta yeni oyunlar oynanıyor. 
Bu hayati konu ile ilgili yazarlarımızın değerlendirmeleri bu sayımızda 
elbette yer alıyor.
Sınırlarımızın dışında kalan İdlib ilimizde Şubat ayında 55 Mehmetimiz, 
vatan için kara toprağa düştü. Yüce Allah, yolu uğruna mücadele eden 
bu kahramanları cennetine kabul etsin. Acıların en büyüğü “evlat acısı” 
ile imtihan olan anne- babalara ve milletimize de Rabbimiz sabır versin..
Bu sayımızın kapak konusu Mehmetçiğimize yönelen kalleş saldırı. 
Yaşananlar, sadece bir ilçede meydana gelen kalleşçe bir saldırı olmanın 
çok ötesindedir. İlerleyen sayfalarda detaylarına değinilecek... 

Dünyayı Dehşete Düşüren Hastalık Koronavirüsü!
Koronavirüsün yol açtığı ölümler; “yıkılmaz” zannedilen düzenlerin ne 
kadar çabuk sarsılacağını bir kez daha göz önüne serdi. Çin’in dünyaya 
hükmettiğini düşündüğü fabrikaları çalışmaz hale gelirken, Vatikan’da 
korunaklı sarayında bekleyen “papa”, İran’ın “ayetullah” -haşa- olma 
iddiasındaki yöneticileri tir tir titredi. Avrupa’nın kibirli yöneticileri 
birbirileri ile tokalaşmaktan bile korkar oldu. ABD’de insanlar sığınak  
ve depolara yığınak yapmak için marketlere koştu... Tüm dünya 
medyasında ilk sırda “ölüm korkusu” yer alıyor. Özetle bu hastalık 
sadece insanları değil devletleri ve ekonomileri de sarstı. Temenni ederiz 
ki daha fazla masumun zarar görmediği bir şekilde çaresi, tedavisi 
bulunur.

Yeni Bir Kavimler Göçü mü?
Savaşın korkunç sonuçlarından birisi olan göç, insanların hep en 
masumlarını yok etmiştir. Suriye’nin ve Rusya’nın İdlib’e, son saldırısı 
sadece şehirleri ele geçirmek amaçlı değildi. Bu saldırı, Türkiye’ye baskı 
yapacak yeni göç dalgaları, tsunamileri oluşturmayı hedefliyordu. 
Türkiye bu yaşananlara, sınır kapılarını açarak cevap verdi. Olan yine 
milyonlarca masum sivile oldu. Yunan kurşunu ile sınır kapılarında 
ölümler, lastik botlarda Ege sularında ölümler başladı. Sonuçlarını 
kestirmenin ise asla çok kolay olmadığı bir akım başladı...
Bu tarihî günlerde Allah, yöneticilerimize doğru kararlar 
verme yeterliliğini, doğru kararlardan dünya bir araya gelse 
vazgeçmeme basiretini, hatalı kararlarda ısrarcı olmama 
ferasetini, millî istikamet üzere olma şerefini, adalet üzere olma 
kudretini, kalplerden sökülüp atılan merhameti yeniden  baş 
tacı yapma haysiyetini nasip etsin. Ya da bu hasletlere sahip 
olanlara iktidar versin.
Nisan sayımızda görüşmek dileğiyle...
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Olayların başlangıcının 5. 
Günü 1 Haziran’da kamera 
karşısına geçen İçişleri Baka-
nı Muammer Güler şöyle bir 
açıklama yapıyordu; 48 ilde 
90’ın üzerinde eylem yapıldı, 
939 kişi gözaltına alındı, 53’ü 
vatandaş 26’sı polis olmak üze-
re toplam 79 kişi yaralandı… 

Dünya savaş tarihinin ve 
Türk tarihinin en önemli za-
ferlerinden biri olan Çanak-
kale Zaferi’nin 105 inci yıldö-
nümünü kutluyoruz.

Ey Türk tarihinin en büyük 
kahramanlık destanını yazan, 
kalbinde iman, sırtında hazır 
kefeniyle Türk tarihine dam-
ga vuranlar! 

Bu Sayıda Gezi Parkı 
Davası

İdlib’de yaşanan ve 34 aske-
rimizin şehit olduğu saldı-
rının ardından Rusya’nın 
iki fırkateyni İstanbul ve 
Çanakkale boğazlarından 
geçti. İdlib’te yaşanan alçak 
saldırının Rusya destekli ol-
duğu açık olarak bilinmesi-
ne rağmen bu saldırıdan bir 
gün sonra boğazlarımızdan 
geçen iki Rus savaş gemisi-
nin isimleri dikkat çekti.

İstanbul Boğazı’nın ardından 
Çanakkale Boğazı’ndan geçe-
rek Ege Denizi’ne açılan Rus sa-
vaş gemilerinin isimleri, Amiral 
Makarov ve Amiral Grigorovi-
ch’ti.

Stepan Makarov, 93 Harbi ola-
rak da bilinen 1877-1878 Osman-
lı-Rus Savaşı’nda Osmanlı do-
nanmasına ilk darbeyi indiren 
ünlü Rus amiraliydi. Ivan Gri-
gorovich ise 1911’den 1917 devri-
minin başlangıcına kadar Rus 
imparatorluğunun son deniz 
bakanı, 1. Dünya Savaşı’nda Os-
manlı sahillerini bombalayan 
Rus donanmasının amiraliydi.

Rusya bu savaş gemileri ile 
İdlib alçak saldırısı sonrası Tür-
kiye’ye mesaj mı vermek istedi?

Rusya, 
Boğazlarımızdan 
geçen Rus Savaş 

Gemileri ile 
mesaj mı verdi?

Çanakkale;
Çağlara Taşınacak 
Umut ve Emanet!
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sunuyorum. Esad rejimi ve Rusya’nın saldırıları 
durmalı. Bu saldırıya karşı atılacak adımları koor-
dine etmek için Jim Jeffrey’i Ankara’ya yolladım. 
NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız.”

Suriye’de Rusya’nın desteğini alan Beşar Esad re-
jiminin İdlib›e yönelik saldırılarını artırmasından 
bu yana bölgeden kahreden haberler geliyor. Tür-
kiye Şubat başından bu yana İdlib›de 53 şehit verdi.

Türkiye’nin sınırında güvenlik koridoru oluştur-
mak için yaptığı Barış Pınarı Harekâtını durdur-
ması için ekonominizi çökertirim tehdidi yapan 
Amerika’nın şimdi yanınızdayız açıklaması ne ka-
dar samimidir? 

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’deki YPG 
/ PKK güçleri için 200 milyon dolara yakın bir yar-
dımı bütçeleyen, YPG / PKK güçlerine on binlerce 
tır silah ve mühimmat gönderen, teröristlere askeri 
eğitim veren, Amerikan bayrakları ile teröristlerin 
hamiliğini yapmaya devam eden bir Amerika’ya 
ne oldu da İdlib’te bize destek veriyor?

Türkiye’nin sınır güvenliği söz konusu olduğunda 
müttefikinin karşısında olan, İdlib’de Rusya ve Su-
riye ile savaş tehlikesi ortaya çıkınca da yanımızda 
görünen Amerika hangi sinsi emellerini peşinde 
acaba?

Amerika İdlib’te bizi Ruslarla, rejim güçleri ile 
mücadeleye  teşvik ederken Suriye’de kurmaya 
çalıştığı YPG/PKK destekli Kürt devleti çalışmasını 
daha rahat mı yapmak istemektedir? 

Suriye’de gördük ki, Amerika ile de Rusya ile de 
dost olamayacağımız bir kez daha anlaşılmıştır. 

İdlib’te ABD ve Rusya’nın Oyununa mı Geldik?

İdlib’te Şubat ayı içinde 55 şehit vermemi-
zin arkasından Rusya ve ABD’den gelen 
açıklamalar iki emperyalist güç tarafın-
dan Türkiye’nin bölgede oyuna getirildi-
ğini göstermektedir.

Rusya, İdlib’de Teröristlere Göz Yumuyor 
Suriye rejim güçlerinin Rusya’dan habersiz adım 

atmaları dahi mümkün değilken Astana ve Soçi 
mutabakatları gereği İdlib’te bulunan askerlerimi-
ze sözde rejim güçleri tarafından saldırı düzenlen-
di. 13 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin ardından 
özür dileyecekleri yerde, yavuz hırsız ev sahibini 
bastırır misali ile Türkiye’ye suçlama yönelten Rus 
Dışişleri Bakanı Lavrov şu açıklamayı yaptı:

“Türk meslektaşlarımız bu bölgede işbirliği yap-
tıkları muhaliflerle, El Nusra ve Tahrir el Şam te-
röristlerini birbirinden ayırma sözü verdi. Ancak 
ne yazık ki hâlâ bu teröristler İdlib’deki bölgede 
hüküm sürüyor. Bu nedenle bu sorumluluk yerine 
getirilmeli” 

ABD Bize Destek mi Veriyor? 

ABD ise şehitlerimizin arkasından yaptığı 
açıklamada acımızı paylaştıklarını belirt-
tikten sonra İdlib’te Türkiye’nin yanındayız 
açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Dün İdlib’de ha-
yatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerimi 
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2019’da doğalgaz ithalatı yüzde 10.6 azaldı ancak 
Enerji IQ’nun hesaplamasına göre Rusya’ya ta-
ahhüt ettiğimiz asgari alım garanti miktarının 8,5 
milyar metreküp altında kaldığımız için BOTAŞ ve 
özel sektör için toplamda yaklaşık 2.6 milyar dolar-
lık fatura çıktı.

Yaptığımız anlaşmalarda gerekli fizibilite çalış-
malarını yapmadan mı sözleşmelere imza atıyo-
ruz? Hem diğer ülkelerden daha pahalı gaz alıp 
hem de kullanmadığımız gazın faturasını ödemek 
yönetim ciddiyetsizliği değil midir? 

2.6 Milyar Dolar Ödedik
2019 yılı doğalgaz ithalatının azalarak, 
taahhüt ettiğimiz asgari alım garanti 
miktarının altına düşümü olmasına 
rağmen Rusya’ya yaklaşık 2.6 milyar 
ilave ödeme yapıldı 

‘Türkiye’ye bağlanma ihtimali korkunç’
Akıncı, sözlerine gelen tepkilerin arkasından yap-

tığı açıklamada da “İlk defa söylemediğim bu söz-
lerimin arkasındayım. Çünkü Kıbrıs Türk halkının 
gerçek duygu ve düşüncesi budur. ‘Kıbrıs Türk´tür 
Türk kalacaktır’ siyaseti 1950’lerin sloganıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklaması 
Rum gazetelerinde geniş yer buldu. İlgili haberler;

Alithia’da Mustafa Akıncı’nın Cesur Açıklama-
ları- Türkiye’ye Bağlanmaya Karşı Mücadele İlan 
Etti- Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı Türki-
ye’nin Boyunduruğu Altında Olmayı Kabul Etme-
diklerini İlan Etti- Linç Kültürüne İlişkin Mücade-
le”;

Haravgi’de “Kıbrıs Sorununa Kapsamlı Değin-
me- Akıncı Sorumluluk Yüklenmesi Oyununu 
Takip Etmeyeceğini Söyledi- Türkiye’yle İlişkiler 
Sağlıklı Bir Zeminde Bulunmuyor”;

Fileleftheros’ta ise “Akıncı Çözüm Veya Türki-
ye’ye Daha Fazla Bağımlılık İkilemini Ortaya Ko-
yuyor” başlıklarıyla yer buldu.

Rumları memnun eden Akıncı, hangi tarafın 
cumhurbaşkanı olduğunu bir kez daha düşünme-
lidir?

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Küstah Çıkış! 

The Guardian’a konuşan KKTC Cum-
hurbaşkanı, federal çözüme tez zaman-
da varılmazsa bölünmüşlüğün kalıcı 
hale geleceği uyarısı yaptı. Kıbrıslı 
Türklerin laik, demokratik ve çoğul-
cu kimliğini korumak istediklerini 
belirten Akıncı, Türkiye’ye ekonomik 
bağımlılığı azaltma arzusunu dile ge-
tirerek Türkiye’ye bağlanma ihtimalini 
‘korkunç’ diye niteledi.

Kullanmadığımız Gaza

https://www.kibrispostasi.com/keyword/45
https://www.kibrispostasi.com/keyword/45
https://www.kibrispostasi.com/keyword/45
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Türkiye, yolsuzluk algısında küme 
düştü! Türkiye, Uluslararası Şeffaflık 
Örgütü, Yolsuzluk Algı Endeksinin 
2019 verilerinde yıl 39 puan ile 180 
ülke arasında 91. sıraya geriledi.
Türkiye, sıralamada bir yıl içinde 13 basamak ge-

riye düştü. 2013 -2019 yılları arasında en çok düşüş 
yaşayan 3 ülkeden biri olan Türkiye, bu sürede 11 

puan kaybederek 38 sıra geriledi. Türkiye, AB üyesi 
28 ülke ile karşılaştırıldığında da en son sırada yer 
almakta ve üye ülkelerle puan farkı açılmaktadır.

Verilerin paylaşıldığı yolsuzluk algısında en iyi 
durumdaki ülkeler; 87 puanla Yeni Zelanda ve Da-
nimarka ile 86 puanla Finlandiya oldu. En kötü du-
rumdaki ülkeler ise; demokrasinin bulunmadığı 
Venezuela, Yemen, Suriye ve Güney Sudan olarak 
belirlendi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2019 Yolsuzluk Algı Endeksi’ni Açıkladı

Raporda en çok ilgi çeken bölümde şunlar belir-
tilmiş: “Orta seviye subayların askeri liderlikten son 
derece hayal kırıklığına uğradığı ve darbe sonrası 
devam eden tasfiyelerden endişe duydukları bildi-
rilmektedir. Bu hoşnutsuzluk bir noktada başka bir 
darbe girişimine bile yol açabilir ve Erdoğan tehdidi 
ciddiye alıyor gibi görünüyor.”

Daha önceden de genç subaylar rahatsız, asker 
rahatsız gibi yayınlarla darbe söylentileri Demok-
les’in kılıcı gibi hep üzerimizde sallanıp durmuştu. 
Türkiye’de darbe dönemleri bitmiş olmasına rağ-
men darbe konuşmalarının ve raporlarının devamlı 
gündemde tutulması karşısında iktidarı, muhale-
feti, basını ve sivil toplum örgütlerimiz ile her za-
mankinden daha fazla uyanık olmalıyız. Ülkemiz 
üzerinde oynanmak istenen kirli oyunlar el birliği 
ile bozulmalıdır. Sanal gündemler ve mecliste bulu-
nan siyasilerin yaptıkları sen- ben kavgaları ile ger-
çek gündemden uzaklaşılmakta, Türkiye üzerinde 
oynanan oyunların üzerleri örtülmektedir.

Cebimizden beş kuruş çıkmayacak 
diye yap-işlet-devret modeli ile Af-
yon- Kütahya- Uşak arasına yaptırılan 
Zafer Hava Limanı’nın Hazine’ye yükü 
giderek ağırlaşıyor. 

Cebimizden Beş Kuruş Çıkmayacaktı Milyon Euoralar Çıkıyor
Kasım 2012’de hizmete açılan havalimanının yol-

cu garantisi her yıl artarken, yolcu sayısı ise azalı-
yor. 2019’da 1 milyon 232 bin yolcu garantisi verilen 
havalimanının hizmet verdiği yolcu sayısı 82 binde 
kalırken, garantiye göre gerçekleşme oranı yüzde 
6,6’da oldu. Üstelik, 2019’da verilen yolcu garantisi, 
bir önceki yıla göre yaklaşık 48 bin artarken, hiz-
met verilen yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 
17,4 oranında azaldı.

Zafer Hava Limanını kullanan yolcu sayısındaki 
oranlar açıldığından bu tarafa olduğu gibi devam 
ederse 2044 yılına kadar Zafer Hava Limanı için 
şirkete 205 milyon 281 bin euro ödenecek.

Cebimizden beş kuruş çıkmayacak diye açıkla-
nan proje milyon Eurolarla hazinemizden çıkıyor.

ABD de 1947 yılında kurulan düşünce 
kuruluşlarından olan Rand Corporation 
tarafından Pentagon için hazırlanan 277 
sayfalık ‘Türkiye Raporu’ oldukça dikkat 
çekici değerlendirmeler içeriyor ve “Tür-
kiye’de yeni bir darbe girişimi bile olabi-
lir” diye Pentagona rapor sunuyor.

Türkiye Karanlık Eller Tarafından Kaosa Sürüklenmek İsteniyor
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E D İ T Ö R D E N

27 Şubat gecesi yüreğimiz yandı! İçimiz kan 
ağladı! İDLİB’teki masum sivilleri koruyan, 
bölgede tek sığınılacak güç olan Türk Mille-
ti’nin temsilcisi, gözümüzün nuru kahraman 
askerlerimize mübarek Regaib gecesinde 
uçaklarla  alçakça saldırdılar! Kahraman as-
lanlarımızdan öyle korkmuş ki kalleşler, 60 
Mehmet’e 320’den fazla top ve roketle saldır-
dılar. Yetmedi, şehitlerimizi ve yaralılarımızı 
almaya giden ambulanslarımızı da vurdular!

Yetkililer tarafından “Bedeli misliyle ödetil-
di” deniliyor. Bu söz, insanın yüreğinde kana-
yan yaralara daha çok tuz basıyor! O mübarek 
Cennet yolcularının bir tanesinin tırnağı ola-
maz yere serilen 2884 paralı leş.

Tetiğe dokunan, emri veren, teslim olmayan 
tüm kalleşler bire kadar kırılmalıdır. Ama yet-
mez! Yetemez! Kahpece, kalleşçe, namertçe, üç 
ayların başında, İslâm dünyasının tartışılmaz 
hamisi Türkiye’ye, Türk Milleti’ne saldırmak 
İslâm’a açılan savaşa hizmet etmektir. Anlamı 
çok derindir! Üzerinde iyice düşünülmesi ge-
rekir.

Mehmetçiğe Gerçekte Kim Saldırdı?
Saldırıları Suriye’nin ya da meşhur söylemle 

“rejim”in gerçekleştirdiği söylense de mesele net 
şekilde ortaya koyulmaz, gerçekler eğilip bükü-
lürse sorunlarımıza çözüm bulunması mümkün 
olmaz. Hiç kimse kendisini kandırmasın, Meh-
metçiğe saldıran Rusya Federasyonu’dur! Rusya, 
asırlık rüyası olan Akdeniz’e inme hayalini adım 
adım, gerektiğinde ABD ile oyun kurarak, rol 
paylaşarak, ülkemiz yönetimlerinin de hatala-
rından istifade ederek gerçeğe çeviriyor. 

Kukla, soysuz, satılmış Esad’ı ve askerlerini 
de daha önce başka emperyalistlerin kullan-
dığı gibi kullanıyor, üzerimize salıyor. Açıkça 
görülmektedir ki; Suriye’nin başındaki, kendi 
soydaşlarına bile bombalar yağdıran kalleşin 
ve insanlıktan nasibini almamış paralı asker-
lerinin tasması şimdilik Rusya’nın elindedir. 
Esas bedel ödemesi gereken, askerimize saldı-

N e  A n l a m a  G e l i y o r
İdlib’te Yaşananlar

27 Şubat gecesi gerçekleştirilen hava sal-
dırısı neticesinde 34 askerimiz şehit oldu, 
32 askerimiz de yaralandı. Şubat ayında 
55 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu.

Gerçekleştirilen saldırıyı, saldırıyı gerçek-
leştirenleri, ortak olanları, seyirci kalan-
ları, izin verenleri lanetliyoruz. Şehitle-
rimize rahmet diliyor, Rabbimize onları 
Cennetine alması için niyaz ediyoruz.

Yüreği evlat acısı ile kor kor yanan, şehit 
ailesi olmanın vakarı ile dağ gibi ayakta 
duran, şehitlerimizin emaneti şehit anne-
lerine, babalarına, eşlerine ve evlatlarına 
en içten şükranlarımızı sunuyor sabır 
diliyoruz.

2 0 2 0  -  M a r t ,  Y ı l :  5 1 ,  S a y ı :  1 3 1 2

Mehmetçiğin Kanı ile Sulanan Şehir

İdlib
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ran alçaklar kadar onların kana susamış, em-
peryalist sahipleridir.

Suriye’yi Kim Kurdu?
Suriye, 1. Dünya Savaşı sonrasında kendili-

ğinden ve İslâm dünyasına hayır için kurul-
mamıştır. “Suriye” hiçbir zaman bağımsız ol-
mamış ve olması istenmemiştir. Suriye; İslâm 
beldelerinin, Osmanlı topraklarının işgal edil-
mesine işgalcilerin BM’de verildiği isimden 
ibarettir. Bu işgal edilmiş Osmanlı toprağında 
yaklaşık 10 yıldır süren “iç savaş” değil işgal-
cilerin yeniden bölüşüm kavgasıdır. Altını çi-
zerek vurgulamak gerekir ki; Suriye denilen 
kukla devletin ne gerçek anlamda bir ordusu, 
ne tarih önünde ispat edilmiş bir tebaası, ne 
de bağımsız bir yönetimi vardır. Suriye, em-
peryalistler tarafından, sınırları cetvelle çizi-
lerek, petrol bölgelerini sömürmek amacıyla 
tarih sahnesine çıkarılmıştır. Suriye’nin başın-
daki soysuz Esed; babası ve dedesi gibi İslâm 
düşmanı, müstemleke uşaklarının soyundan 
gelen bir satılmıştır.

Rus ordusunun lojistik desteği, stratejik eği-
timi, taktik yönlendirmesi ve doğrudan mü-
dahaleleri, rejim üniformalı Rus askerlerinin 
desteği olmasaydı rejim gücü denilen çapul-
cular; değil şanlı Türk ordusuna saldırmaya 
cüret etmek, çölde yollarını bulamaz, uçakla-
rını pistten kaldıramazlardı.

Saldırının Bedelini Rusya Ödemelidir!
Suriye’nin kurulduğu günden beri tek başına 

hareket etme iradesi olamayacağı ayan beyan 
ortadadır. “Rejim unsuru” denen satılmışla-
rın tamamının etkisiz hale getirilmesi mutlak 
mecburiyet olsa da güney sınırlarımızı güven-
ce altına almaya yetmeyeceği, bölgenin sadece 
rejimin değişimi ile huzur bulmayacağı aşikar-
dır.

Suriye denilen kukla devletin silahlı unsur-
larına “ordu” demek bile komiktir. Bilinmek-
tedir ki bu paralı satılmışlar kim silah ve para 
verirse onun tarafından kullanılır. Rejimin şu 
anda ipi Rusya’dadır. Yani Mehmetçiğin kanı; 
Türk düşmanı, işgalci Rusya’nın elindedir. 
Akan kanın hesabı Rusya’dan mutlaka sorul-
malıdır.

Bu saldırıların Rus diplomatik temsilcileri-
nin Ankara’da devlet yetkililerimiz ile görü-
şürken dalga geçercesine yapılmasına ve Rus 
dışişleri bakanlığının hiçbir şeyden haberi 
olmayan masum rollerde pişkin açıklamalar 
yapmasına da hak ettiği cevap verilmelidir.

İnanıyoruz ki, bedeli ağır da olsa sonunda 
hak yerini bulacaktır. Akdeniz’e inme hayalin-
deki Rusya, iş birlikçileri ile beraber bir daha 
dönmemek üzere bu topraklardan sökülüp 
atılacaktır. Bir gün; Kafkaslardan Moskova’nın 
kuzeyine kadar uzanan büyük İslâm bölgesin-
deki çoğunluğu Türk, Türkiye’ye manevi ola-
rak bağlı Müslüman topluluklar yeniden bir-
leşecek ve devletlerini kuracaklardır. Bağımsız 
Kırım, Kazan, Kafkas Devletleri mutlaka ku-
rulacak; “Rusya Federasyonu”nun sömürgeci 
devleti, yerini Türk devletine vergi veren kü-
çük Moskova Knezliğine bırakacaktır.

Suç Kimin?
Meselenin sadece bir yönünü irdelemek ko-

laya kaçmak olacaktır. Elbette ki hainler, al-
çaklar, planlarını uygulamaya milletimize kast 
etmeye çalışacaklardır. Fatih Hazretlerinin 
devlet yönetim anlayışının dayanağı olan sözü 
bize rehberlik eder. Yaşanan felaket karşısın-
da vezirini sorgular ve ondan savunma ister: 
“Felaket karşısında ya acizsin ya da felakete 
ortak!”

Maalesef son 20 yılında, ülkemiz dış politi-
ka konusunda ani ve keskin dönüşlerle dolu 
bir seyir izliyor. Özellikle de büyük sömürgeci 
güçler ile ilişkiler konusunda. Dış politikamız, 
tam teslimiyet ile sözde savaş naraları arasında 
sürekli gidip geldi.

Rusya’nın ya uçağını düşürdük ya devlet baş-
kanı ile sözde dost olduk. Askerî, ekonomik 
tüm ihaleleri onlara verdik. Stratejik ortak 
olarak tanımladığımız ABD, ya askerlerimizin 
başına çuval geçirdi, sınırımızda, Türkmene-
li’nde bir PKK terör devleti kurma çabasını 
açıkça ilan etti ya da bizi temsil edenler BOP’ta 
eş başkanlık yaptı. 

Dış Politika Millîleşmelidir
Yaşanan son elim hadisede de, betonu delen 

mühimmat gibi spesifik ekipmanlarla asker-
lerimize saldırıldığı, bunları kullanma kapa-
sitesinin de sadece belirli uçaklarda olduğu 
göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşananların, 
Ruslarla bilgi paylaşım eksikliği olmayıp gizli 
kapılar ardında sürdürülen pazarlıklarda Tür-
kiye’yi köşeye sıkıştırmak maksatlı ve alçakça 
bir insanlık suçu olduğu aşikârdır. Rusya’nın 
işlediği ya da işlettirdiği saldırının kalleşlik 
kokan durumu bir tarafa bırakılıp salim kafa 
ile düşünülecek olursa; “Ülkemiz dış politika-
sının nasıl bu kadar tedbirsizce yönetildiği”, 
“Rusya’nın dostluğunu umarak askerimizin 
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can güvenliğinin Ruslara emanet edilmesi gaf-
letinin nasıl gösterildiği?” soruları önümüze 
çıkacaktır.

Üyesi olduğumuz, tüm yükünü çektiğimiz 
NATO mensubu devletler; “Ruslarla s400, 
nükleer santral, Türk Akım anlaşmaları yapa-
rak başınıza gelenleri hak ettiniz” yorumları 
yaparken dalga geçercesine “Türkiye’nin ya-
nındayız” mesajları vermeye devam ediyorlar.

Rusya’nın Kafkasya, Kırım, Suriye, Afganis-
tan başta olmak üzere İslâm dünyasındaki 
katliamları unutulmamalıdır. 

Ruslara ve onların başındaki profesyonel, 
eğitimli katil için “dost mu?, “ABD yönetimi 
için “Müttefikimiz midir?” sorularına halkımı-
zın verdiği cevap net.

2019 ve 2020 yıllarında defalarca yapılan an-
ketlerde, iki ülke için yöneltilen  “Rusya Tür-
kiye’nin müttefiki midir?” “ABD Türkiye’nin 
stratejik ortağı mıdır?” sorularına Rusya için 
%93,7 oranında, ABD için sorulan soruya ise 
“%92,8 “HAYIR” diye cevap verilmiştir. 

İktidara düşen halkımızın çok net bir şekilde
bildiği tarihi gerçeklere göre hareket etmesi-

dir.
Bölgemizde süren ABD, Rusya ve İsrail ara-

sındaki güç mücadelesinde Türkiye, uyguladı-
ğı diplomatik anlayışı millî ve Türkiye merkez-
li hale acilen getirmelidir.

Askerimize saldırdıktan sonra bir özür dahi 
dilemeyen, Putin’in ve ekibinin ayağına, Tür-
kiye’yi temsilen gitmek başlı başına bir hata-
dır. 5 Mart’ta Moskova’da gerçekleşecek gö-
rüşmeden yeni Ayestefenoslar, Beykoz’a Rus 
askerlerini davet ile sonuçlanan Hünkar İske-
lesi anlaşması faciaları çıkmamalıdır.

Yaşanan faciaların tekrarlanmaması için ya-
pılması gerekenler şunlardır:

1- Mehmetçik’in Katilleri Yok Edilsin
Mehmetçiğe saldırı emri veren sözde komu-

tanlarından tetiğe basan paralı satılmışlara 
kadar; askerlik onurundan ve şerefinden yok-
sun Rus ve Suriye devleti emrindeki tüm al-
çakların başları alınmalıdır!

2- Suriye Hava Sahası Ve Boğazların 
Angajman Kuralları Değiştirilmelidir
Rusya’nın yaşananların hiçbirisinde dah-

li yokmuşçasına saldırının hemen ardından 
3 savaş gemisini daha Akdeniz’e göndermek 
üzere Boğazlarımızdan geçirmesine izin ver-
menin akıl ile izah edilir yanı yoktur. Montrö 

anlaşması hükümleri derhal uygulanmalıdır.
Güney sınırlarımıza yaklaşan tüm hava un-

surlarının uyarıda bulunmaksızın imha edi-
leceği yeniden ilan edilmeli, ordumuz bir an 
önce hava unsurlarına karşı savunmasız halin-
den kurtarılmalıdır. 

3- Esed Adalete Hesap Vermelidir
“Esed” ve tüm kabinesi nerede olursa olsun 

yakalanmalı ve Türk adaleti önünde hesap 
vermelidir!

4- Rusya Ve Suriye’den 
Tazminat Talep Edilmelidir
Son 10 yıl içerisinde Rusya ve Suriye’nin bir-

likte ya da ayrı ayrı Türk vatandaşlarına, asker-
lerine doğrudan ya da dolaylı olarak verdikleri 
tüm maddi ve manevi zarar için tazminat ve 
resmi özür talep edilmedlir.

5- Suriye İşgalindeki Bölge 
Özgürleştirilmelidir
Kukla Suriye devletinin işgali altındaki İdlib, 

Halep ve Şam dahil tüm Türk illerinin özgür-
lüğüne kavuşması sağlanmalı, bölgede “Türk-
meneli Cumhuriyeti” kurularak şerefli al bay-
rağımız dikilmeli, Türkmeneli Cumhuriyeti ile 
bölge halkının Türkiye hasreti dindirilmelidir.

Bölgede asırlar boyunca Türkiye’nin yöne-
timinde yaşamış kardeşlerimizin can güven-
liğinin TSK güvencesinde olduğu ilan edil-
melidir. Bu İslâm beldesinin, Türk illerinin, 
Türkmeneli’nin ve bölge halkının 100 yıldır 
süren emperyalist esaretten kurtarılma vakti 
gelmiştir.

6- Dış Politikamız Yeniden 
Düzenlenmelidir
Mehmetçiğe saldırmak için Suriye yönetimi-

ni kışkırtan ABD yönetimi, Suriye askerini si-
lahlandıran, eğiten Rusya yönetimi ile ilişkiler 
derhal tekrar gözden geçirilmelidir. Hamasi, 
gerçek dışı, hayali ve sözde dostluk söylemleri 
terk edilmelidir.

Hiçbir ülke ile koşulsuz dost olunmadığı, ya-
pılan uluslararası anlaşmaların gerekleri yeri-
ne getirilene kadar stratejik ortaklık statüleri-
nin askıya alındığı ilân edilmelidir!

Yabancı ülke temsilcilerini “dost”, “kardeş” 
ilan etme adetinden derhal vazgeçilmeli. 
Diplomatik ilişkiler; millî çıkarlar gözetilerek 
uluslararası hukukun diplomatik esaslarına 
ve diline uygun şekilde sürdürülmelidir.
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B a y r a k  A n a l i z  /  N e j a t  C e b e c i

çalışıldığı bir dönemde talihsiz sözlerin sarf edil-
mesi, kesinlikle kabul edilemez.

Bu beyanın sahibini şiddetle kınıyor, istifaya da-
vet ediyoruz. İstifa etmediği takdirde kendisine 
Türkiye ile birlikte, Kıbrıs Türkleri demokratik bir 
yolla gerekli cevabı verecektir.

Enosis Hayali Kuranlar 
ve Hizmetçileri Hüsrana Uğrayacak!
Dünya bilmelidir ki; Kıbrıs, Türkiye’nin ve tüm 

dünya Türklerinin millî davasıdır. Emperyalist 
güçlerin ve işbirlikçilerinin Doğu Akdeniz’i parsel-
leme çabalarına hak ettiği cevap elbette verilecek-
tir. Gerekirse diplomatik, gerekirse askerî… Türk 
Milleti; Yunanistan’ın Kıbrıs’ı yutma kanlı hayali 
“Enosis”i yeniden tarihin çöp sepetine atacak güç-
tedir.

Girit, 12 Adalar, Selanik, Batı Trakya 
ve Kıbrıs Türk’tür!
Kıbrıs Türkü ve Türkiye Cumhuriyeti ezeli ve ebe-

di olarak kardeştir. Büyük Türk Milleti, birbirinin 
ayrılamaz parçasıdır. Kıbrıs’ın tamamı, 12 Adalar, 
Selanik, Batı Trakya kıyamete kadar İslâm yurdu-
dur, Türk ilidir, vatan toprağıdır. Türk Milleti, va-
tan toprağının bir karışından dahi vazgeçmez, ka-
yıplarını da vakti gelince geri alır. Kıbrıs Türkü’nün 
haklarının zerresinden vazgeçilemez.

Kıbrıs mücadelesinin manevi liderleri Dr. Fazıl 
Küçük ve Rauf Denktaş başta olmak üzere, tüm 
Kıbrıs şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anı-
yoruz!

Tüm gücümüzle ilân ediyoruz:

Kıbrıs Türk’tür ve Türk kalacaktır!..

Kıbrıs Ebedi Türk Yurdudur!

Dünyanın Gözü Kıbrıs Üstünde
Emperyalist güçler, kudurgan canavarlıklarına ve 

kullanabilecekleri piyonlarına fazla güvenmesin-
ler! Ne kadar uğraşsalar da Kıbrıs’ta oynanmak is-
tenen tüm oyunlar bozulacaktır. Gaflet Beyanatları 
Hükümsüzdür

Kıbrıs Türkü, Büyük Türk Milleti’nin ayrılmaz bir 
parçasıdır, asla yalnız değildir. Kıbrıs Türkü; Türki-
ye ve Kıbrıs Türkü’nün arasını açmaya yönelik psi-
kolojik harekâtta figüran olanlara da onları kulla-
nan ağababalarına da hak ettikleri cevabı vermeye 
muktedirdir. Kıbrıs Türkü’nün, Cumhurbaşkanlığı 
makamını geçici olarak emanet ettiği kişilerin gaf-
letle söylediklerinin hiçbir hükmü yoktur! Kıbrıs 
Türkü, ilk seçimde bu gafilleri sandığa gömecek, 
siyasetin çöp sepetine atacaktır.

Kıbrıs Türkü’nün maddi ve manevi varlığı; Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakları başta 
olmak üzere, büyük bedeller ödenerek kazanılan 
tarihi, hukuki hakların sonuna kadar korumasına 
bağlıdır. Diplomatik tuzaklarla haklarının erozyo-
na uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir.

Talihsiz Beyanatı Kınıyoruz!  
İstifaya Davet Ediyoruz!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

sıfatını taşıyan zatı, Kıbrıs şehitlerinin ruhlarını in-
citen talihsiz beyanlarından dolayı kınıyoruz.

Kıbrıs Türklüğünü yok etmeye yeminli Enosis-
çi Rum Yönetimi’ni Türkiye karşı kışkırtan gaflet, 
dalalet, hatta ihanet içindeki bu zihniyetin, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başında olması, talih-
sizlikten de öte utanç verici bir durumdur.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıskaca alınmaya 

Dünya sömürgeci devletlerinin gözleri, asırlardır “Ortadoğu’nun anahtarı 
Kıbrıs” üzerindedir. Birileri Kıbrıs’ta yeniden bir satranç oyunu başlattı. 

Başta İngilizler ve diğer emperyalist güçler Kıbrıs’ı yutmak için Rum/Yunan 
yöneticilerini ve bizden görünen bazılarını piyon, sözcü olarak kullanmaya 
başladı. Heyhat… Kendi ikballeri uğruna Kıbrıs’ın peşkeş çekilmesine rıza 

gösterecek bazı gafilleri bulmakta da zorlanmadıkları anlaşılıyor.
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B a y r a k

Edibali, “Türkiye’nin, dostlarını artıracak düş-
manlarını azaltacak, tutarlı bir dış politikaya ihti-
yacı vardır” dedi.

Ferit Edibali, konuşmasında Türkiye’nin, Kıbrıs, 
Suriye, Irak, Kırım, Ege Adaları, Yunanistan, Filis-
tin, Doğu Türkistan, Çin, ABD, Rusya vb. konula-
rındaki ilişkilerine değindi…

Edibali’nin, konuşmasında bir fıkraya atıf yapa-
rak, Türkiye’nin tutarlı bir dış politikasının olma-
dığını dile getirdiği konuşması özetle şöyle:

Aileden birinin horozu çalınmış. Aramışlar, ta-

Türkiye, Dostlarını Artıracak Düşmanlarını Azaltacak,

ramışlar hırsızı bulamamışlar. Ailenin büyüğü 
büyük dede ısrarla “Horozu çalanı bulun, horozu 
çalanı bulun” diyormuş… Bir gün kazan çalınmış. 
Büyük dede yine “Horozu çalanı bulun, horozu 
çalanı bulun” demiş… Derken ailenin cins bir atı 
çalınmaz mı!.. Büyük dede yine “Horozu çalanı 
bulun, horozu çalanı bulun” diyor. Ailede herkes 
diyormuş ki, “Büyük dedenin beyni sulandı, aklı 
gitti, ‘horozu çalanı bulun, horozu çalanı bulun’ 
deyip duruyor, bizimse atımız gitti ” diyorlarmış…

Uluslararası İlişkilerde Dostluk Yoktur, 
Menfaat İlişkileri Vardır…
Bu fıkrayı şunun için anlattım. Dış politikada, 

devletlerarası, uluslararası ilişkilerde küçük şeyler-
den ödün verirseniz arkasını getiremezsiniz. Taviz 
üzerine taviz vermek zorunda kalabilirsiniz. Ulus-
lararası ilişkilerde dostluk yoktur, menfaat ilişkile-
ri vardır. Dış politikada düşmanlarınızı azaltacak 
dostlarınız artıracaksınız. Suriye ile neredeyse or-
tak bakanlar kurulu toplantısı yapacak duruma 
gelmiştik. Nasıl olduysa ABD yönlendirmesiyle 
Şam’da Cuma namazı kılmak hayaliyle geldiğimiz 
durum iktidarın dış politikada çıkmazıdır. Bu na-
sıl bir hayal dünyasıdır? ABD ile yaşadığımız F-35 
anlaşmazlığı yüzünden Rusya ile S-400 anlaşma-
sı yapmamızı ABD’nin kolayca kabullenmeyeceği 
açıktır…

Gücümüzü Nerede, Ne Zaman, 
Nasıl, Kimlerle, Hangi Aktörlerle 
Kullanacağımız Önemli
Uluslararası ilişkilerde ‘yumuşak güç’, ‘sert güç’ 

diye kavramlar vardır. Yumuşak gücü, sert gücü 
nerede, ne zaman, nasıl, kimlerle, hangi aktörler-
le kullanacağımızı iyi düşünüp, hesap kitap yapıp, 
dikkatle nezaketle, nezahetle kullanmak lazım. Bu 
işler Osmanlı’nın mirasçısıyız demekle uluorta 
kuru kuruya olmaz!.. Türkiye’nin dürüst, samimi, 
akıllı, dostlarını artıracak, düşmanlarını azaltacak 
bir dış politikaya ihtiyacı olduğu açıktır.

Türkiye’nin ihtiyacı Türkiye’yi ortak akıl, istişâre 
içinde yönetecek, devleti hukuk devleti yapacak 
millet iktidarıdır. Millet Partisi iktidarıdır. Bütün 
vatandaşlarımızı Millet Partisi’ne yardımcı olmaya 
davet ediyoruz.

Gazeteci, yazar, Millet Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 

Sayın Mustafa Ferit Edibâli, Millet 
Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda ‘Yeni 

Gelişmeler Işığında Ülkemizin Dış 
Politikası’  konfreans verdi.

Tutarlı Bir Dış Politika Uygulamalı!..

M u s t a f a  F e r i t  E d i b â l i :
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Atalarımız boşuna söylememişler: “su uyur düş-
man uyumaz” şu asla unutulmamalıdır ki hem 
tarihte hem de bugün Türkiye’nin en tehlikeli ve 
barış kabul etmez komşusu aynı zamanda düş-
manı olan devlet Yunanistan’dır. Bu devlet Türk-
lerden ezeli hıncını alabilmek, 1071’in rövanşını 
yapabilmek için asırlardır fırsat kollamaktadır. 
Türkiye’den ve Türklerden en ufak bir kıpırdama 
ve hareket görseler, “Türkler geliyor” diye ortalığı 

velveleye verip, kendi iç çekişmelerini, ekonomik 
dar boğazlarını kapatmak için dış düşmana karşı 
birleşmeyi hep yaparak gelmişlerdir. Bu da yetmi-
yormuş gibi, Yunan Meclisi Ege’deki kara sularını 
12 mile çıkarmak için kanun tasarısı hazırlamış ve 
onaylamıştır. Ve bunun genişletilerek yürütülme 
yetkisi cumhurbaşkanlarına verilmiştir. Ve bu ka-
rarı Birleşmiş Milletlere de resmen bildirme kararı 
almıştır. Lozan’a uymayan bunlardır ve 18 Ege ada-
sını işgâl etmiş ve silahlandırmıştır. Ancak Türk 
Milleti’nin vicdanı ne Kıbrıs’ın ne Ege denizinin 
yok pahasına Yunan’a teslim edilmesine müsaade 
etmez.   

Kıbrıs’ta Federe Devlet Olamaz! 
Son zamanlarda Kıbrıs’ta ilginç ve ani gelişmeler 

olduğu basına yansımaktadır. Dış destekli, Yunan-
İngiliz ve Rum hayranı Mustafa  Akıncı, bu dostla-
rından yardım istemiş, yardım gelmez ise Türkiye 
kendilerini yutacakmış, ikinci Hatay olmak istemi-
yorlarmış.

Herhalde ağzından çıkanları kulağı işitmiyor, 
tüm şehitlerin kemiklerini sızlattı. Bunu not 
ediyoruz, unutma! Bilindiği gibi daha önceden 
ABD- İngiltere tarafından müştereken bir plan 
hazırlanmış, bu plana göre Türk ordusu Kıbrıs’tan 
tamamen çekilecek. Yerine Makedonya benzeri 
küçük bir ABD askeri birliği yerleştirilecek. Maraş 
tamamen Rumlara teslim edilecek, buna karşılık 
Lefkoşa havaalanı milletler arası hava alanı hale 
getirilecek.Federal tek bir cumhuriyet kurulacak, 
Türklere azınlık statüsü verilecek ve Kuzey Kıbrıs 
otonomi yönetimine %24 toprak statüsü verilecek, 
Güzel Yurt bölgesine Güneyden getirilecek 40.000 
Rum yerleştirilecek. Bu planın maddeleri asla ka-
bul edilemez.

Kıbrıs’ta yeni bir Batı Trakya trajedesi ya da Gi-
rit faciası görmek istemiyoruz. Buna razı olmamız 
mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
artık; Kıbrıs Türklerinin İslâm’ın ve Türk tarihi-
nin milletimize bir mirası, yadigârı ve emaneti ol-
duğunu; sahipsiz, korumasız bırakılamayacağını 
anlatan, çözüm yollarını tarihi ve akli delilleriyle 
gösteren onlarca makalenin ve “Türkiye’nin Kıbrıs 
Politikası Ne Olmalıdır?” kitabının yazarı, Millet 
Partisi genel başkanı Sayın Aykut Edibali’yi dinle-
melidir.

Herkesin korktuğu bir dönemde, şaşırdığı bir du-
rumda Yeniden Milli Mücadeleciler: “Türk ordusu 
Kıbrıs’a!” diyerek hedef göstermiştir. Konya cadde-
leri, sokakları buna şahittir. Ve yine ısrarla çözümü 
işaret ediyoruz! Türkiye, sadece adanın kuzeyin-
de değil tamamında yönetimi elinde bulunduran 
Kıbrıs Türk Devleti’ni desteklemelidir. Yaşasın ba-
ğımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!

O s m a n  İ k i n c i

Kıbrıs Ve Kıbrıs Türklerini 
Temsil Etmeyen

Mustafa Akıncı’yı 
İstifaya Davet!

Rahmetli Prof. Dr. Ayhan Songar’ın 
Bayrak Yayınları arasında yayınlanan 
makaleler serisinde Kıbrıs’la ilgili şu 
görüşlere yer vermektedir: “Şimdi Kıb-
rıs’a ağzı sulananlar var ve Türk Milleti 
onlara hak ettikleri cevabı verecek bir 
Keçeçizade’yi hasretle bekliyor… Kâr 
istemez beyler… Tekrar aldığımız fiya-
tına… O kadar şehidin, askerlerimizin, 
mücahitlerin ve gazilerin kanları paha-
sına… Almaya heveslenenler varsa bu-
yursun gelsin…” diyerek Kıbrıs’la ilgili 
feryadını hissediyor gibiyim.
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S a b a h a t t i n  G ö k t e k i n

İkinci Hüsnüyadis 
mi Olmak İstiyorsun?

Erdoğan’ın Birinci “One Minute” Hikayesi

Davos’ta Erdoğan: “Denktaş önyargıyı 
terk etmeli” 
Erdoğan ilk Davos’una Ocak 2003’te henüz Baş-

bakan değilken katıldı. 24 Ocak 2003 akşamı dü-
zenlenen Türkiye yemeğinde kendisini sorularla 
terleten isim ilginçti: Bugün Çetin Doğan’ın da-
madı olan ünlü iktisatçı Dani Rodrik. Rodrik, Er-
doğan’a ekonomi, Irak ve son olarak Kıbrıs’la il-
gili sorular sordu. Konu Kıbrıs’a gelince Erdoğan, 
Denktaş hakkında çok sert sözler sarf ediyordu: 
“Masaya gelirken ‘Ben çözmeye geliyorum!’ diye 
gelirsen bir şeyler olur. Denktaş (çözüm) istiyor 
mu? Klerides istiyor mu? Bugüne kadar masaya 
çözmek için gelselerdi, Kıbrıs Sorunu çözülmüş 
olurdu. Çözüm niyetiyle gelseler çözüm bulunur-
du. Ben siyasetin sorun değil, çözüm üretme sanatı 
olduğuna inanırım.” Erdoğan açıklamalarının de-
vamında “Denktaş önyargıyı terk etmeli” diyordu.

Son günlerde verdiği 
beyanatlarla hem Tür-

kiye’ye hem de Kıb-
rıs Davası’na büyük 

zararlar verdiğine 
inandığımız M. Akın-
cı isimli adamın TM. 

Akıncı isimli adam 
kim adına çalşıyor?

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ardından ona ait pek çok anı 
yazıldı. Tanıyanlar 76 ilişkilerini anlattılar. Denktaş-Erdoğan arasında yaşanan-
lar ise pek yazılmadı. Oysa pek bilinmez, Başbakan Erdoğan ilk Davos’unda ilk 
“one minute”unu Şimon Peres’e değil Rauf Denktaş’a söylemişti. 
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Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı 
Yemini:
“Kıbrıs Türkünün yaşayış ve hürriyetine, 

canına, malına ve her türlü anane ve mu-
kaddesatına, her nereden ve kimden olursa 
olsun vaki olacak tecavüzlere karşı koymak 
için kendimi, Türk Milletine adadım.

Ölüm dahi olsa verilen her vazifeyi yapa-
cağım.

Bildiğim, gördüğüm, işittiğim ve bana ema-
net edilen her şeyi, canımdan aziz bilip, so-
nuna kadar muhafaza edeceğim.

Gördüklerimi, işittiklerimi, hissettiklerimi ve 
bana emanet edilenleri, hiç kimseye ifşa et-
meyeceğim.

İfşaatın bir ihanet sayılacağını ve cezası-
nın ölüm olacağını biliyorum.

Yukarıda sıralanan hususları harfiyen tat-
bik edeceğime, şerefim, namusum ve bütün 
mukaddesatım üzerine söz verir ant içerim” 

Herhangi bir ilgisi varsa da aşağıdaki yemini et-
mediğinden ve harp kaçkını olduğundan eminiz. 
Birazcık izan, insaf, inanç ve millî duyguları olan 
birisinin Kıbrıs şehitlerinin kemiklerini sızlatacak, 
düşmanları sevindirecek beyanlardan uzak dur-
ması gerekir. Üstelik bu beyanların zamanlaması 
da çok ilginçtir. 

Kıbrıs şehitlerinin aziz hatıralarına saygısı ol-
mayan Murat ağa, Sandallar ve Atlılar köylerinin 
toplu mezarlarını göremeyecek kadar Kıbrıs Dava-
sı’ndan uzak birisinin bir gün bile o makamda dur-
maması gerekir! “Banyo küvetlerinde boğazlanan 
yavrular da mı sana bir şey hatırlatmıyor? 1974 ha-
rekâtında Bosna’daki gibi toplu katliamdan Kıbrıs 
Türkünü kurtaran Şanlı Mehmetçiğe işgâl ordusu 
gözüyle bakmaya utanmıyor musun?

“Ben ikinci Tayfur Sökmen olmayacağım” diyor-
sun. O zaman ikinci HÜSNÜYADİS mi olmak isti-
yorsun? Bizce sen bir şeyi hak ediyorsun; Öldüğün-
de Kıbrıs Türk topraklarına değil Mora’da bir Rum 
mezarlığına gömülmeyi...

Buyurun yemin metnine hep birlikte göz atalım.. 

Denktaş: Kıbrıs, 65 Milyon 200 Bin 
Kişinin Ortak Davasıdır
Denktaş’ın bu sözlere yanıtı ertesi gün geldi: 

“Türk hükümeti şimdi millî davadaki ilkelerden 
vazgeçmişse ve önümüze konan belgeyi olduğu 
gibi kabul etmeye hazırsa bunu bize açıkça söy-
lemelidir. O zaman Annan Belgesi’ni olduğu gibi 
kabul edecek birisi bulunur, imzayı atar ve bu iş 
biter.” Erdoğan’ın “kulaktan dolma” bilgilerle ko-
nuştuğunu söyleyen Denktaş “Bugüne kadar mü-
dafaa ettiklerimizde hâlâ Türkiye varsa o zaman 
bu beyanatlar yapılmamalı. Kargaşa var. Kıbrıs 
200 bin Kıbrıslı Türk’ün değil, 65 milyon 200 bin 
kişinin ortak davasıdır. Kıbrıs meselesi millî bir 
davadır. Bu kadar çelişkili açıklamaların aynı hü-
kümetin parçalarından gelmemesi gerekir” dedi.

Denktaş, Erdoğan’ın kendisini zor durumda 
bıraktığını ise şu sözlerle anlattı: “Bunlar bizi 
Rumlar ve kendi halkımız karşısında zor durum-
da bırakmaktan başka bir işe yaramaz. Türkiye’yi 
temsil eden bir kişinin bunları söyleyerek pazar-
lıkla yükümlü bir kişiyi zor durumda bırakması 
kabul edilemez.” 

Erdoğan’dan Dışişleri Bakanı Yakış’a 
Telefon
Erdoğan ertesi gün Davos’tan Dışişleri Bakanı 

Yaşar Yakış’ı arayarak şunları söyledi.

‘‘Denktaş’a söyle, onun yaşına hürmeten kendi-
sine cevap vermeyeceğim. Ama siyasetçinin bir 
tahammül sınırı vardır. Denktaş, Türkiye›nin 
seçilmiş siyasî yöneticilerine saygılı olsun. Aksi 
takdirde karşılık görür. Ayrıca Denktaş›ın gö-
rüşmecilikten çekilme blöfünü gördüğümü de 
kendisine söyle. Kıbrıs›ta yapacağın görüşme-
lerde Denktaş›ın adını hiç anma.’’ 

28 Ocak 2003, Yeni Şafak, Cengiz Çandar)

Erdoğan’ın telefonunun ardından Kıbrıs’a gi-
den Yaşar Yakış Erdoğan’ın beklediği açıklamayı 
yapmıyor, Erdoğan’ın açıklamalarının yanlış an-
laşıldığını söylüyordu. Yakış “Denktaş görevini 
başarıyla yapmaktadır. Arkasında Türkiye Cum-
huriyeti Devleti vardır ve halkının çıkarlarını ko-
rumak hakkıdır” dedi. 

Erdoğan’ın Davos dönüşü tavrını Cengiz Çan-
dar aynı yazısında şöyle anlattı: ‘‘Pazar günü gece 
yarısına doğru Ankara’ya inildiğinde, Tayyip 
Erdoğan kendisini karşılamaya gelen Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif Şener’e, Yakış’ın Lefkoşe 
açıklamasının nasıl olduğunu sordu. Aldığı ce-
vap karşısında, çevresine renk vermese de, yüzü 
asıldı. Muhtemelen içinde fırtınalar koptu.
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H a s i p  S a r ı g ö z

Kıbrıs’ın Kaderi
elimizde bulundurduğumuz sürece bize rahat ve 
huzur yok! Gelin görün ki, bunlardan vazgeçme 
şansımız da yok. Öyleyse mücadeleye devam et-
mekten başka çare de yok. 

Kıbrıs’tan Çatlak Sesler Yükseliyor
Maalesef bugünlerde de Kıbrıs’ta gidişat kötü! 

Kıbrıs’taki Türk Devleti’nin başı olan ve rahmetli 
Denktaş’ın koltuğunda oturan Mustafa Akıncı adlı 
şahıstan; ne adına, ne soyadına, ne de işgal ettiği 
makama yakışmayan çatlak sesler yükseliyor! As-
lında çatlak demek hafif kalır. Gaflet, dalalet ve hı-
yanet dolu sözler desek çok daha doğru olur.

Çünkü Türk evlatlarının mübarek canları ve asil 
kanları pahasına, tarihteki en son kurulan Türk 
Devleti›ni emanet ettiğimiz bu şahıs, Türk düş-
manlığı yapmaktan geri kalmayan Rum yönetimi 
ile bir araya gelinmesi için, yani Kıbrıs’taki kaza-
nımların yok olması için çaba gösterirken, diğer 
yandan da Türk Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanması 
ihtimalini bile “KORKUNÇ” olarak telakki ediyor.

Ayrıca, AKP Hükümeti’nin uzunca bir zaman-
dır Kıbrıs davasına gerektiği gibi sahip çıkmamış 
olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin banisi 
olan Rahmetli Rauf Denktaş’ı itibarsızlaştırmak 
için faaliyet yürütmüş olması ve bu faaliyet netice-
sinde adının ve soyadının manasını bile kavramak-
tan uzak, töre bilmez Akıncı denilen bir gafilin, biz-
zat AKP’nin desteğiyle o makama getirilmiş olması 
maalesef endişelerimizi büsbütün arttırmaktadır.

Kıbrıs’taki Sorun 1974’te Çözülmüştür
Aslında Türkiye açısından Kıbrıs’taki sorunun 

çok önemli bir kısmı, Kıbrıs Türk Barış Harekâtıy-
la Mehmetçik tarafından çözülmüştür. Sorunun 
kalan küçücük kısmının ise, çözülemeyip kangren 
haline gelmiş olmasının sebebi; Türk devlet ve 
siyaset adamlarının öngörüden yoksun oluşları, 
çapsızlıkları, cesaretsizlikleri ve basiretsizlikleri-
dir. Eğer bugün Türk adası Kıbrıs’ta bir sorun var-
sa o sorun; Rumların ve onlar gibi düşünenlerin 
Enosis ve Kıbrıs’ı Türksüzleştirme çabalarının yol 
açtığı sorundur.

Kıbrıs’ta Siyasi İrade Eksikliği
Tabi ki olayın başka boyutları da vardır. Kıbrıs 

Türk Barış Harekâtı 1974 yılında yapılmıştır. Bu-

Dünyaya Gözünü Kıbrıs Meselesi İle 
Açan Nesil
Dünyaya geldiğim yer; güzel yurdumuzun, Ege 

Bölgesi’nin ücra bir köyü idi… Çocukluğuma ait 
zar zor hatırladığım ilk şey; Kıbrıs Barış Harekâtı 
sırasında köyümüzde geceleri uygulanan karart-
maydı. Geceleri gaz lambaları ve el kandilleri ile 
aydınlanan ve neredeyse tek teknolojik aletin rad-
yo olduğu köyümüzde; geceleri toprak damlı evle-
rin o küçücük pencerelerine kalın örtü veya bat-
taniyeler germek suretiyle karartma yapıyorduk. 
Dedem rahmetlinin deyimiyle, Yonanlıların (Yu-
nan) tayyareleriyle gelip bizi bombarduman etme-
lerinden korkuyorduk. Kıbrıs’ta, Yunan zulümn-
den, soy kırımından soydaşlarımızı kurtarmak 
için savaş veriyorduk. Gündüzleri köyümüzün iki 
minaresinden oradaki şehitlerimiz için okunan sa-
lalar yükseliyordu… İşte çocukluğumun ilk anıları 
ve dünyaya Kıbrıs kelimesi ile açılan bilincim… 

Aradan uzun yıllar geçti yaşım 51’e ulaştı Kıbrıs 
Barış Harekâtı yapılalı da koca koca 46 yıl... Yıllar 
geçtikçe insan sanırım daha bir bilinçleniyor ve 
bugün adına “Kıbrıs Sorunu” denilen şey benim 
bilincimde; büyük bir aldatmacadan ve Türk mil-
letini enayi yerine koymak için ortaya konulmuş 
sesi bozuk, eski bir borazandan ibaret kalıyor. Ana-
dolu’yu Anavatan, Kıbrıs’ı da “Yavru Vatan” olarak 

Akıncı’ya Bırakılabilir Mi?
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gün ise yıl 2020’dir. Aradan tam 46 yıl geçmiştir. 
Yani bir başka deyimle adanın kuzeyinde tam 46 
yıldır Türk hâkimiyeti vardır. Acaba gerçekten var 
mıdır? 

Buna evet demek pek mümkün değildir. Çün-
kü aradan geçen bunca zamana rağmen adadaki 
İngiliz sistemi yıkılarak yerine Türk sistemi geti-
rilebilmiş değildir. Neden mi? Adada hâlâ trafik 
soldan işlemekte, inşaatlarda İngiliz sistemi elek-
trik tesisatı kullanılmakta, mutfaklarda bile İngiliz 
üretimi tüpler bulunmaktadır. Bu arada özellikle 
gençler arasında artan İngiliz hayranlığı da önle-
nememektedir. Annan Planı ile ilgili 2004 yılında 
yapılan halk oylamasında; Kıbrıslı soydaşlarımı-
zın (Avrupa Birliği serabının da etkisiyle) %70’inin 
Rumlarla bir arada yaşamaya evet demiş olması 
tablonun en hazin yanlarından birisidir. Oysa, 
Kıbrıs Türk halkının daha düne kadarki tek sloga-
nı “Ya taksim, ya ölüm” idi.

Şimdi Akıncı’ya kızıyoruz, ama iğneyi 
biraz da kendimize batırmamız 
gerekmiyor mu?
Sorarım size, biz millet olarak 1071’den beri gir-

diğimiz Anadolu’yu, her yönü ile Türkleştirmeyip 
Bizans sistemini aynen korumuş olsaydık, bugün 
Anadolu bir Türk yurdu olur muydu? Olayın 
özüne baktığımızda, yaşanan mücadelenin aslın-
da yüzyıllardır süren Hilal ile Haç’ın mücadelesi 
olduğunu hemen görebiliriz. Çünkü dünyada ya-
şanan benzer sorunları, hep halkları ve devletle-
ri bölmek yoluyla çözmeyi yeğleyen Hıristiyan 
Batı’nın; ihtilaflı halkları her hâlükârda bir arada 
tutacak bir çözümü dayattığı tek örnek “Kıbrıs 
Sorunu”dur.

Meselenin Net Çözümü
Ne yazık ki Türkiye tarafından, 1974’ten beri Kıb-

rıs’ta doğan çocuğa net olarak bir ad konulmamış-
tır. Mehmetçiğin canı ve kanıyla yazdığı Kıbrıs 
Destanı’ndan sonraki bu basiretsizlik, Türk siya-
setinin ve siyaset adamlarının korkaklığının bir 
tecellisi olmuştur. Çok geç kalınmış olsa da, artık 
çocuğa bir ad konulmalıdır. Akıncı denilen gafil 
bir kenara itilmeli ve Hatay’ın anavatana katılması 
örneğinde olduğu gibi, Kıbrıs mutlaka anavatana 
katılmalıdır. 

Her şeyimiz bir olduğu halde, göstermelik de 
olsa devletlerimizin ve bayraklarımızın ayrı ol-
ması bir saçmalıktır. Kıbrıslı kardeşlerimiz AB’ye 
gireceklerse bizimle girmeliler, dışarıda kalacak-
larsa da bizimle dışarıda kalmalıdırlar. 

Türkiye, bu işin sonuçlarından korkup ürkme-
melidir. Zaten korktuğu ne varsa, Barış Harekâ-
tından sonra başına bir bir gelmiştir. Ödenecek di-
yetler de ödenmiştir. Diğer devletler (AB, ABD vs.) 
bu meseleden dolayı bize sonsuza kadar yaptırım 
uygulayabilecek durumda değillerdir. Dünyadaki 

sermaye ve güç odakları her geçen gün başka coğ-
rafyalara doğru kaymaktadır. 

Kaldı ki Türkiye’nin tek alternatifi, AB veya ABD 
değildir. Değerlendirilebilirse eğer; Türkiye’nin 
önünde çok aydınlık ufuklar durmaktadır. Ufukta 
ise büyük bir ülkü olan Türk Birliği durmaktadır. 
Gerçekten de Türkiye’yi ve Türkleri küresel güç 
haline getirebilecek tek yol, tek şans Türk Birli-
ği’nin kurulmasıdır. 

Öyle ki, Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla ortaya çı-
kan Türk Cumhuriyetleri bugün için; Türk devlet 
adamlarının cesaretsiz, uyuşuk ve basiretsizce ha-
reket etmiş olmalarına rağmen, hala daha Anado-
lu Türklüğünün gözünün içine bakmakta ve Türki-
ye’nin vereceği işareti beklemektedirler. 

Düşünün şimdi, Türkiye gibi büyük bir ülke, 1974 
yılında yaptığı başarılı bir harekâtla kan dökerek 
can vererek yeniden vatan yaptığı küçücük bir 
Türk toprağını veya adına Yavru Vatan dediğimiz 
küçücük bir Türk devletini dahi elinde tutamaz ise; 
umudu, kurtuluşu bizde gören, bizim gözlerimizin 
içine bakan ve adeta titreyip kendimize gelmemizi 
ve silkinip ayağa kalkmamızı bekleyen kardeşleri-
mizin nazarında ne inandırıcılığı kalacaktır? 

Kıbrıs’ı elinde tutamayan bir Türkiye’nin ne Or-
tadoğu’da, ne Orta Asya ne de Kafkaslarda hiçbir 
ağırlığı kalmayacağı gibi -Allah korusun- Anado-
lu’yu bile elinde vatan olarak tutması çok zorlaşa-
caktır. Çünkü Kıbrıs satılık bir arsa değil vatandır.

Kıbrıs’ta döktüğümüz kanları, verdiğimiz canları; 
Muratağa’yı, Atlılar’ı, Sandallar’ı Lefkoşa’yı Kum-
sal Mahallesini (küvette can veren yavruları), Tür-
keli’de (Ayvasıl) buldozerlerle diri diri gömülen 
insanlarımızı ve onların acı hatıralarını asla unut-
mamalıyız.

1571 ve 1974 şehitlerini unutmamalıyız.
1571’deki ilk harekat tam 13 ay sürdü...
50.000 şehit, 50.000’den fazla da gazi!
1974’deki ikinci harekat daha kısa sürdü.
498 şehit, 1200 yaralı, 70 mücahit şehit, 270 de sivil 

kayıp!
Nereden bakarsanız bakın, Kıbrıs 51.000 vatan 

evladının canına ve 80.000’e yakın vatan evladının 
da kanına mal olarak vatanlaşmış, aynı al bayrağı-
mız gibi kan kırmızısı bir topraktır.

İşte bu yüzden de Kıbrıs ne Akıncı gibi gafillere 
ne de sadece Kıbrıs Türklerinin keyfine bırakıla-
mayacak kadar önemli bir vatandır.

Bırakırsanız ne olur?
O zaman Kıbrıs da Ege’deki adalarımız gibi, Sü-

leyman Şah Türbesi gibi ve Girit Adası gibi elimiz-
den kayıp gider!!!

Unutmayın: Toprağa su katarsanız çamur, kan 
katarsanız da vatan olur.
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Y a h y a  D e m e l i

Çanakkale;
Çağlara Taşınacak Umut Ve Emanet!

“ Ş u  B o ğ a z  h a r b i  n e d i r ?  V a r  m ı  k i  d ü n y a d a  e ş i ?
E n  k e s i f  o r d u l a r ı n  y ü k l e n i y o r  d ö r d ü  b e ş i . ”

“ V u r u l m u ş  t e r t e m i z  a l n ı n d a n ,  u z a n m ı ş  y a t ı y o r ,
B i r  h i l â l  u ğ r u n a ,  y a  R a b ,  n e  g ü n e ş l e r  b a t ı y o r !  … ”
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Dünya savaş tarihinin ve Türk tarihinin en önem-
li zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 105 
inci yıldönümünü kutluyoruz.

Ey Türk tarihinin en büyük kahramanlık desta-
nını yazan, kalbinde iman, sırtında hazır kefeniy-
le Türk tarihine damga vuranlar! Ey Allah’ın ve 
Resulünün övdüğü, Çanakkale tepelerinden yüce 
makama, cennete koşanlar! Ey kutsal mücadele-
nizle, hürriyetini terk etmeyen; ezan susmasın, 
bayrak inmesin, ocağım sönmesin diye can veren-
ler! Sizlere binlerce kez selam olsun…

Çanakkale, 1915 Yılının 18 Mart Sabahında İnancı, 
Azmi, Umudu Elden Bırakmayan Kahramanların 
Mücadelesinin Zaferle Taçlanmasıdır.

18 Martta, yiğit iman erlerinin, vatanı kanlarıyla 
sulayanlarla, destan yazan kahramanlarımızla, şe-
hitlerimizle bir kez daha kucaklaşıyoruz, selamla-
şıyoruz ruhları şad olsun…

Çanakkale, yüz binlerce Mehmetçiğin, kınalı ku-
zuların, yiğit insanların hayatlarının baharında en 
büyük mertebelerden şehitlik mükâfatına layık 
olarak cennet bahçesine girme yarışı içerisinde 
olanların, düğüne gider gibi cepheye koşanların, 
seve seve ölüme atılanların destanıdır…

Çanakkale Zaferi Kahramanlığın, Türk 
Devletinin, Bu Vatanda Yaşayanların En 
Büyük Ortak Değeridir…
Çanakkale bütün Türk milletinin nabzının hep 

birlikte attığı, binlerce şehidin kefensiz yattığı yer-
dir… Ölüm döşeğinde inleyen bir milletten dipdiri, 
muzaffer bir millet doğuran davanın, hayata bakı-
şın adıdır Çanakkale… Onun içindir ki, Çanakkale 
Zaferinin sırrı, büyüklüğü yeni nesiller tarafından 
tam manasıyla algılanmalıdır.

‘Çanakkale Geçilmez’ Bir İrade, Azim ve Duadır! 
Millî, İslâmî Diriliş ve Var Oluş Destanıdır!

Biz bu destanı söylemeye devam edeceğiz… Ça-
nakkale Savaşı, Türk tarihinin dönüm noktaların-
dan biridir. Sekiz ay on dört gün süren Çanakkale 
Savaşı, aynı zamanda mucizeler savaşıdır. Topra-
ğın her bir metrekaresine altı bin merminin isabet 
ettiği yerdir. Kimi Kur’an okuyarak, kimi tekbir ve 
şahadet getirerek düşmanın üzerine aslanlar gibi 
atlayan yiğitlerin cennet bahçesine gülerek koşan-
ların mücadelesinde çok dersler, çok ibretler var-
dır…

Öyle bir mücadele ki, kendi yarasına ot tıkayıp 
düşman askerinin yarasını gömleğinin parçasıy-
la saranların, tüfeğin dipçiğine teyemmüm edip 
kendi cenaze namazını kılanların, kendi oğluna 
bile morfin vurmayıp, içi kan ağlasa da daha iyi 

durumdakilere saklayan tabiplerin, tüfek dıpçığı 
yere değen çocuk yaştaki yiğitlerin, bombacıların, 
kız ve kadınlarının erler gibi verdiği bu mücadele, 
tarihi kahramanlığın izleri daima canlı tutulmalı 
ve nesillere millî doping etkisiyle anlatılmalıdır...

Ufuklarda bir muştunun haberi, zaferin neşesini 
taşıyan umut rüzgârının sesi, gök kubbede imanın, 
zafer nidalarının yankılandığı bir gün doğuyordu... 
İslâm’ın bayraktarlığını yapan şanlı Türk devleti ve 
milletinin Çanakkale’de var olma yok olma müca-
delesinde, düveli muazzama ya karşı kahraman 
askerlerimizin din, devlet, vatan, millet, bayrak, 
namus ve mukaddesat uğruna canlarından geçe-
rek yazdığı bir destan oluşuyordu. Gelecek nesil-
lere vatan savunmasının, birlikteliğin, kardeşliğin, 
kahramanlığın, imanın nasıl yaşandığının da bir 
göstergesi oluyordu Çanakkale…

Şehitlerimiz bize bir emanet bıraktılar, bir şey ba-
şardılar o da şudur: Bu ülke bir Müslüman ülkesi, 
bir Türk ülkesi olarak yabancıların işgaline terk 
edilemez, bu ülke bağımsızdır, bu millet esaret 
altında yaşayamaz! İşte neferlerinin şehit, ordusu-
nun gazi olduğu yüce milletimizden, şehitlerimi-
zin de razı olması için onların emanetlerine o ruh-
la sahip çıkmalıyız!

İnancın, Umudun Ve Ruhun Diriliş 
Mücadelesidir Çanakkale…

“Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.”

Tarihimize imanınızla destan yazdınız. Vatan 
gitmesin, ezan dinmesin, bayrak inmesin, ocağım 
sönmesin diye can verdiniz. Geleneğim, görene-
ğim, millî kimliğim çiğnenmesin diye cennete uç-
tunuz. Kültürüm, tarihim, dilim, dinim, mabedim, 
şanım, şerefim kirlenmesin diye hiç çekinmeden 
ölüme koştunuz. Cephanemiz kıt, silahımız yeter-
siz, imkânlarımız çok az demediniz; yüksek ima-
nınızı, sarsılmaz iradenizi ortaya koydunuz. Do-
ğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, kadını, erkeği, 
yaşlısı, genci ve çocuğu bir oldunuz ve Çanakka-
le’yi geçilmez yaptınız. Namusumuzu çiğnetmedi-
niz; bu milleti yeniden ayağa kaldırdınız. İstiklâl 
Harbimizin ışığı oldunuz. Batı’nın, Haçlı seferle-
rinin gücünü kahramanca püskürterek Çanakka-
le’yi yedi düvele yar etmediniz. Kurşun yağmuru 
altında yarı tok yarı aç Ramazan’da, yazın sıcağın-
da kuru ekmek ve hoşafla oruç tutup savaşarak, 
kanlı bir düğün gerçekleştirdiniz. Sizinle ne kadar 
övünsek azdır, kahraman millet evlatları…

Unutmamalıyız ki, toplumları ayakta tutan, diri 
kılan, millî ve manevi şuurları oluşturmak, hedef 
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ve idealleri etrafında toparlanmak, millî ruhun ne-
silden nesile aktarılmasıdır. Çanakkale ruhunu her 
zaman her yerde taşımak, diri tutmak, vatanın ve 
milletinin geleceği için şarttır. Bu ruhu Millî haya-
tımızın, devlet, siyaset hayatımızın, eğitim, kültür, 
medeniyet hayatımızın tüm alanlarına sokmamız 
gerekir… Bu ülkenin çocuklarına dinini, tarihini, 
dostunu, düşmanını anlatarak, dürüst bir tarih bil-
gisi vererek devlete, millete hayırlı nesiller yetiştir-
mek, değerler adına bugün daha çok ihtiyaçtır.

Kahraman askerlerimizin, hakkın batıla galip 
gelmesi ve Allah’ın ism-i celâlini küffara tanıtma 
mücadelesi olan Çanakkale savaşları ilahi bir lü-
tuftur...

Anafartalar komutanı Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk de Seyit Onbaşı da nice adsız kahramanlar 
da ilahi bir lütuftur. Çanakkale zaferimizi anar ve 
anlarken Almanların baskısıyla Türkiye’yi Birinci 
Cihan Harbi’ne sokan İttihatçıların gaflet, delalet 
ve hıyanetini de unutmamak gerekir. Basiretsiz itti-
hatçıların tarihî hatasından Türk siyaseti mutlaka 
ders çıkarmalıdır. Türkiye’yi yönetenler gaflet için-
de olmazlarsa, tarihten ders alarak yabancıların 
aklı ve gölgesinde Türkiye’yi yönetmezlerse mil-
letimiz, devletimiz için samimi olanla olmayanları 
ayırt edebildiği ölçüde “Çanakkale Geçilmez” ka-
lacaktır.

Çanakkale zaferi aynı zamanda Müslüman Ana-
dolu Türk’ünün sabırla ve savaşla imtihanıdır. 
Mehmet’lerin ölümle, imanla imtihanıdır. İnsanı, 
kağnısı, kadını, eri, çocuğu, genci, subayı ile ve bu 
vatan meselesidir diye canını veren yiğitlerin imti-
hanıdır Çanakkale…

Müslüman Türk Milleti nice Çanakkale Zaferle-
rini yeniden kazanacak azmi ve iradeyi yüreğinde 
bugünde yaşamalı ve taşımalıdır, an be an! …

      Çanakkale zaferini anlamak; Hayatların oda-
ğındaki tek şeyin iman olmanın anlamıdır. O ruha 
yeniden sahip olmak ve o ruhu her an yaşamak, 
genç nesillerimize değerlerini, tarihini, kültürü-
nü, dostunu ve düşmanı tanıtmakla olur. Geçmişle 
ve gelecek arasında bağ kurup dersler çıkarmakla 
olur. Türk kültür ve medeniyetini yüceltmek, Mua-
sır medeniyetin zirvesinde Türk’ün sancağını yeni-
den dalgalandırmakla olur.

     Çanakkale zaferini anlamak; dünyada yeniden 
Müslüman Türk’ün eliyle hakkın hakimiyetini, 
adaletin tesisini, medeniyetin inşasını ve mazlum 
milletlerin hürriyetini sağlamak için çalışmakla 
olur.

     Çanakkale’yi anlamak ve kavramak; vatanın 
ve milletin bütünlüğünü, vatanın tek ve milletin 
tek bir millet olduğunun şuurunda olmakla, bu 
vatanı bize yurt yapan, İslâm’ı ve medeniyeti dün-
yanın dört bir tarafına götüren, Allah ve resulünün 
adını ulaştıran, sırf Hakkın rızası için; üç kıta yedi 
denize hâkim olanları ve onların emaneti, mirasını 
anlamakla olur… İşte Çanakkale ruhu, manası ve 
mirası bizce budur.

Çanakkale destanı iyi anlaşılmalı ve bilmelidir 
ki, Türkiye; İslâm ve Türk dünyasının ayrılmaz bir 
parçası olup aynı zamanda Ortadoğu’ya bağlı ol-
duğu gibi geniş manasıyla da İslâm ve Türk coğraf-
yasının da kutup yıldızıdır. Dolayısı ile Türkiye’nin 
büyümesi, gelişmesi, varlığı bu dünyanın beklediği 
liderliği yapmayı da gerekli kılar…

Çanakkale ruhunda iman, kardeşlik, hak-hukuk, 
mertlik, yiğitlik, insanlık dersleri vardır, bu ruh 
asırlara taşınmalıdır.

Bugün kendimizi; Müslüman Türk milleti oldu-
ğumuzu ve aslımızı unutmadan, tarihi yâd ederek 
değerlerimizi yaşatmalı geleceğe umutla bakarak, 
yön vererek büyük işlere imza atmalıyız. Yücelme-
miz, büyümemizin anahtarı ve tüm dertlerimizin 
çözümü, Çanakkale ruhunu yaşamak, yaşatmak ve 
çağlara taşımakla olacaktır...

Bu kutlu Çanakkale ruhu, şehitlerin emaneti ko-
runacaktır! Unutulmazları unutmayacağız, unut-
turmayacağız… Bu duygu ve düşüncelerle tüm 
şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını, vatan savunmasında şehit düşen 
tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyor, 
Fatihalar gönderiyor, ruhları şad olsun diyoruz. 
Onlar, Türk milletinin tarihinde ve kalbinde ilele-
bet yaşayacaklardır
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A h m e t  Ç u v a l d ı z

Evveet değerli okurlar, yazarınız Çuvaldız bir ay 
sonra karşınızda. Evet, bu sefer de karşınızdayım. 
Anladık sayın Çuvaldız karşımızda olduğunu. 
Peki, ne zaman yanımıza geçeceksin? diye soruyor-
sanız ne zaman ki siz benim yanıma geçersiniz, işte 
o zaman ben de sizin yanınıza geçerim diyorum.

Efendim beni oyalayıp durmayın, çok önemli bir 
iz üzerindeyim, kimselerin bulamadığı o ayağı ben 
bulmak üzereyim. Sakın ha “Bu ayak, ne ayak, sa-
yın Çuvaldız?” diye sormayın, bu paragrafı sollayıp 
bir zahmet okumaya devam edin.

Sahi Yasa Teklifini Kim Verdi?
Emekli Genelkurmay Başkanı Başbuğ geçenlerde 

ne demişti? “26 Haziran 2009’da askerî şahısların 
askerî mahalde işlediği suçlar da dahil, özel yetkili 
mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa 
teklifi getirildi. Bunu kim hazırladı? Bu tamamen 
FETÖ ile ilgili. Bu araştırılsın.”

“Vaayy, sen misin bunu söyleyen?” diye celallenen 
Reis de “Eski bir Genelkurmay Başkanı bu yasayı 
bahane ederek Meclis’i itham altında bırakmıştır. 
Tiizz hepiniz hemen dava açın” emrini vermişti. 

İlker Başbuğ’un o yasa teklifini TBMM’ye getiren 
kişilerin isimlerini verip bunlar araştırılsın demesi 
üzerine o isimlerden eski Adalet Bakanı Ergin “Bu 
çalışmalar iktidar partisinin, hükûmetin ve Meclis 
grubunun ortak iradesini yansıtan çalışmalardır. 
Bireysel inisiyatifle yapılabilecek şeyler değildir” 
diye açıklama yapmıştı.

Açıklamaya göre söz konusu yasa, iddia edildiği 
gibi AKP’li vekillerin değil, bizzat hükümetin ve de 
AKP meclis grubunun iradesiymiş. Herkes biliyor 
ki AKP grubunun da hükümetin de iradesi demek 
bizatihi Erdoğan’ın iradesi demek!

Peki, hükümetin ve AKP grubunun iradesi neye 
dayanıyor? “AB Komisyonu, 26 Şubat 2008 tarihli 
Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Türkiye’den; “Ordu 
üzerindeki sivil kontrolün Avrupa ülkelerindeki 
uygulamalarla uyumlu hale getirilmesine devam 
edilmesini” ve “ordunun siyasî konulara müdahale 
etmemesini” ayrıca “sivil idarenin ulusal güvenlik 
stratejisini oluşturması ve uygulaması da dahil 
olmak üzere, güvenlikle ilgili konularda denetim 
işlevlerini tamamen kullanmasının sağlanmasını” 
ister.

Ve işte zurnaya “zart” dedirten talep: Komisyon, 
Türkiye’den özellikle “Askerî mahkemelerin yargı 
yetkisinin askerin görevleriyle sınırlandırılmasına 
yönelik olarak kısa vadede düzenleme yapmasını” 
ister. İstediklerini de derhal alırlar…

Şimdi bu talepler Meclis’in iradesini hiçe saymak 
olmuyor, lakin Başbuğ’un açıklamaları oluyor! O 
yasayı kim istemiş, kim “derhal” diyerek yapmış ve 

ÇUVALDIZ o yasadan kimler yararlanmış, her şey ortada. Siz 
hiç “Eyy Komisyon, sen kim oluyorsun da kalkıp, 
hem de bana, tiiizzz şunları yap diyorsun” dediğini 
duydunuz mu Reis’in? Ben hiç duymadım da…

Bizleri Yönetenler Hep Başkalarının Çanağına mı 
Su Taşımak Zorunda?

İçeride Reis, KKTC’de Akıncı. Federasyon çatısı 
altında birleşmezlerse KKTC’nin Ankara tarafın-
dan yutulabileceğini, bu ihtimalin çok korkunç ol-
duğunu ve ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağını 
söylemiş Akıncı Beyefendi!

Biliyorsunuz, KKTC ile GKRY arasındaki Adanın 
geleceğine yönelik ikili görüşmeler başarısızlıkla 
sonuçlanmış, Türk tarafı “Guterres Belgesi”ndeki 
Türkiye’nin Kıbrıs’taki etkin ve de fiili garantisinin 
sonlandırılması talebi sonucu masadan kalkmıştı.

Bir müddet sonra Akıncı’nın ortada hiçbir fol ve 
yumurta yokken Rum Kesimi lideri Anastasiadis’e 
yaptığı teklif adeta bomba gibi patladı: Guterres 
Belgesini kabul edelim! Akıncı’nın bu açıklaması, 
açık açık Türk Askeri’nin Ada’dan gönderilmesine 
kapı aralamaktı!..

Londra’da Kıbrıs Türk sivil toplum örgütleri ile 
yaptığı toplantıda da Türkiye’ye bakış açısını net 
olarak ortaya koymuş ve şöyle demişti Bay Akıncı: 
Türkiye’nin 82’nci vilayeti olmayacağız!

Akıncı, Oturduğu Makamı Kime Borçlu?
Aynı Mustafa Akıncı Türkiye’nin son çare olarak 

başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı” için de şu zehirli 
açıklamayı yapmıştı: 1974’te yapılan, her ne kadar 
adına biz Barış Harekâtı desek de bu bir savaştı ve 
akan da kandı. Şimdi “Barış Pınarı Harekâtı” desek 
de akan su değil kandır. 1974’te o kan akmasaydı 
sanki kendi bugün o koltukta oturabilecekti! 

Akıncı’nın açıklamalarının ve Türkiye aleyhine 
konuşmalarının bir dil sürçmesi olmadığını, gayet 
planlı ve çok ince düşünülmüş, İngiliz ve Ameri-
kan planları ve istekleriyle çakıştığını aklı başında-
ki  her insan fark edebilir!..

Aralık 2002’de Kopenhag’taki AB zirvesi öncesi 
AB dönem Başkanı Rasmussen’le görüşen, ancak 
aradığını bulamayan Akıncı’ya “Reform planınızı 
bize bildirin” talimatı verilmişti. O yıllarda kapalı 
kapılar ardında Türkiye’ye Kıbrıs sorunu dayatılıp 
duruyordu. Hatırlarsanız Brüksel’in şefaatine(!!!) 
sığınan AKP’yi zayıf karnından yakalayan AB, bize 
Rum çıkarları doğrultusunda “Kıbrıs’tan vazgeç!” 
baskısı yapıp duruyordu. Peki, aynı M. Ali Talat’da 
olduğu gibi, M. Akıncı’nın KKTC Cumhurbaşkan-
lığı koltuğuna oturması için destek verenler kim-
lerdi?

Türkiye ve Kıbrıs’ta yaşananlar dün olduğu gibi 
bugün de aynı. Birilerinin icazetiyle koltuk sahibi 
olanlar, koltuk sahibi yaptıklarının hezeyanlarına 
kızıyor. Kızmayın beyler, herkes görevini yapıyor.
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A v .  Ş e n a y  C e b e c i

GEZİ PARKI

Gezi Olayları Davası Beraatle Sonuçlandı
Gezi davası iddianamesinde Savcılık Makamı; 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kal-
dırmaya teşebbüs”, “mala zarar verme”, “nitelikli 
yağma”, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bu-
lundurulması”, “kasten yaralama”, “Tabiat ve Kül-
tür Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” 

suçlarının işlendiğini belirterek sanıklar hakkında 
dava açılmasını talep etmiş, açılan davanın yargı-
lama süreci geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış idi. 
Mahkeme heyeti davanın son duruşmasında, iddia 
edilen suçlar ile ilgili hukuka uygun somut ve ke-
sin delil bulunmadığından bahisle, tutuklu sanık-
lar hakkında beraat kararı verdi.

2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarına ilişkin açılan davanın karar 
duruşmasında, mahkeme heyeti dokuz sanığın tüm suçlardan beraatine, yedi 

sanığın ise yakalanarak ifadelerinin alınmasına karar verdi.

DAVASI VE YANKILARI
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İşte bu hükmün açıklanmasının hemen ardından 
Sayın Cumhurbaşkanı alelacele beyanat vererek 
mahkemenin beraat kararı için, “manevra” tanım-
laması yaptı ve yeni hedefler gösterdi. Bunun üze-
rine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derhal hare-
kete geçti ve aynı gün Osman Kavala hakkında, 15 
Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında 
gözaltı kararı verdi. Bağımsız yargının kendi mec-
rasında ilerlemediğine dair ciddi kuşkular doğu-
ran bu durum yetmezmiş gibi, Hâkimler Savcılar 
Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Gezi Davası mahkeme 
heyetinde görevli üç hâkim hakkında inceleme ve 
soruşturma başlatılması için izin verdi.

Hukukun Siyasallaşması
Batı’dan gelen eleştiriler sebebiyle Hükümet’in 

de esasen Osman Kavala’nın tahliye edilmesi fik-
rine sıcak baktığı biliniyordu. Ancak, Sayın Cum-
hurbaşkanı bu davadan genel olarak beraat kararı 
çıkmasını beklemiyordu, diğer sanıklar hakkında 
da, en azından Osman Kavala’nın hapiste yattığı 
süre kadar bir mahkûmiyet kararı verilsin istiyor-
du ve bu sebeple de verilen beraat kararlarına çok 
sert tepki gösterdi. HSK ve İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı bu tepkiyi “emir” telakki ederek hare-
kete geçti. Savcılık, Osman Kavala’yı 15 Temmuz 
Darbe soruşturması kapsamında aynı gün tekrar 
gözaltına alarak cezaevine konulmasını sağladı. 
HSK ise mahkeme heyeti hakkında inceleme ve 
soruşturma başlatılması için izin verdi. Hem Sav-
cılık makamı hem HSK bu kararları ile, adeta, kaş 
yapalım derken göz çıkarmışlardır. Zira, tarafsız ve 
bağımsız olması gereken yargı organları, hâkimler 
ve savacılar siyasilerin baskısı ile hukuk dışı dav-
ranmış, örneklerini daha önce de defalarca gördü-
ğümüz şekilde, bir kez daha Türk Adalet ve Hukuk 
Sistemine büyük hasar vermişlerdir. 

Gezi Olayları 
Gezi olayları hem Erdoğan, hem de yakın çevre-

since “hükümeti devirmek için harekete geçmiş dış 
destekli bir operasyon” olarak tanımlanıyordu. Ha-
liyle yukarıda bahsettiğimiz davadan “beraat” ka-
rarı çıkması, hükümet cephesinin sarıldığı önemli 
bir mağduriyet kozunu ortadan kaldırmış oldu. 

Neydi bu Gezi Olayları, nasıl başlamış ve sonuç-
lanmıştı? Kısaca hatırlayalım;

2013 Taksim Gezi Parkı protestoları, İstanbul’un 
Beyoğlu ilçesinde bulunan ve sadece umumi hiz-
mette kullanılmak koşulu ile tapuda İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiş olan Taksim 
Gezi Parkı’nın, imar izni olmadan yeniden inşa 
edilmeye başlanması ile baş gösterdi. Bu amaçla 
ilk etapta beş tane ağacın sökülmesini fırsata dö-
nüştürmek isteyen toplum mühendisleri, “çevre 
duyarlılığı ve doğayı koruma hassasiyeti” görün-

tüsü altında, Taksim Dayanışma Grubu üyeleri 
tarafından başlatılacak ve sadece Taksim’i kapsa-
yacak düzeyde lokal bir direniş eylemini tezgaha 
koymuşlardı. 

27 Mayıs günü Taksim Dayanışma Grubu’nun 
üyeleri iş makinalarının önüne geçti ve daha fazla 
yıkım yapılmasını engelledi. Ardından bu grup-
tan 50 kişi kadar parkta çadır kurarak sabaha ka-
dar nöbet tuttu. 28 Mayıs sabahı parka daha fazla 
protestocu geldi. Öğle saatlerinde duvar yıkımına 
devam etmek isteyen ekip ile protestocular tartış-
maya girdi. Yıkım çalışmalarına devam etmek için 
iş makineleri tekrar ilerleyişe geçti ve gruba büyük 
bir çoğunluğu zabıta önlüğü giymiş olan Kalyon 
İnşaat çalışanları müdahale etti. 29 Mayıs sabahı 
saat 5:00’de polis harekete geçti ve kurulan çadırla-
rı kaldırdı ve inşaat ekibi çalışmalarına tekrar baş-
ladı. Ancak kalabalığın artması ve direnişin tekrar 
başlaması ile polis parkta bulunan gençlere ikinci 
kez ama çok daha şiddetli bir şekilde karşılık verdi. 
Polisin sert müdahalesi grubu dağıtmaya yarama-
dı, aksine akşam saatlerine gelinince katılımcı sa-
yısının tahminlerin çok üzerinde artmasına neden 
oldu. Ancak toplanan kalabalık polise karşı şiddet 
kullanmıyor, aksine yumuşak, barışçıl ve mizahi 
şekilde karşılık veriyordu.

Gençliğin Barışçıl Muhalefeti 
Anlaşılıyordu ki; toplumu germek ve çatıştırmak 

isteyen bir takım güçler yeni bir senaryo devreye 
sokmuştu sokmasına ama bu kez hesaplar tut-
mamış, bu hareketlenme kargaşa, çatışma, şiddet 
yerine sessiz çoğunluğun bastırılmış muhalif duy-
gularını bilinç düzeyi yüksek bir aksiyona dönüş-
türmeye başlamıştı. Bu milletin DNA’sı toplum 
mühendislerini bir kez daha şaşkına çeviriyordu…

Lokal bir eylem niteliğinde planlanan direniş 
bir iki gün içinde ülkenin dört bir yanında yankı 
buldu. Öncülüğünü gençlerin, öğrencilerin ve orta 
sınıf halkın başlattığı olaylar her kesimden insanı-
mızın katıldığı büyük barışçıl protesto mitingleri-
ne dönüşmüştü. Ve sahneye konan oyun bir anda 
bozulmuştu. Zira yurdun her yanında, ellerinde 
Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile meydan-
ları dolduran kalabalıklar, “Tam Bağımsız Türki-
ye” nidaları ile, ülkede yaşanmakta olan ekono-
mik sıkıntılara, teröre, işsizliğe, hukuksuzluklara, 
haksızlıklara, sosyal adaletsizliklere her kesimden 
terör destekçilerine, bölücülere, savaş havarilerine 
‘yeter’ diyordu. Yeter!!! Gezi direnişi insanımız için, 
meydanlarda, parklarda, sokaklarda her müsait 
alanda muhalif duygularını açığa vurmaları için 
bir fırsata dönüşmüştü. Sokaklardaki kalabalıklar 
partilerden bağımsızdı. Her kesimden vatanda-
şımız vardı ve temel söylem ‘AKP politikalarına 
DUR’ şeklinde özetlenebilirdi. Mizahın egemen 
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olduğu pankartlar taşınmakta, birlikte söylenen 
şarkılar, türküler ve çekilen halaylar milyonlarca 
insanımızın ayrışmasına değil, uzlaşmasına sebe-
biyet vermişti. 

Eylemlerin İstikamet Değiştirmesi
Protestolar, yurt içinde ve yabancı ülkelerde bü-

yük yankı yapmış, Türk Milleti’nin kısa bir sürede 
bu denli güçlü bir muhalif duruş sergileyebilmiş 
olması herkesi şaşırtmış, hele ki olayların başın-
dan bu yana gizliden gizliye bu olayları yönlendir-
me çabası içerisinde olan küresel sermaye sahiple-
rini büyük bir telaşa düşürmüştü. Zira tezgâhlanan 
oyun kontrolden çıkmıştı ve yeniden kontrol altına 
almaları şarttı. Tavşana kaç, tazıya tut taktiğiyle, eş 
zamanlı olarak Sabancı, Boğaziçi ve Bilgi Üniver-
sitesi odaklı küresel görevliler ve özellikle sırtını 
bu sermayeye dayamış olan içerideki taşeronları, 
gerek sosyal medya üzerinden ve gerekse sokaklar-
daki gösterileri yasa dışılığa yönlendirmek mak-
satlı türlü taktikler geliştirdiler. Planlı ve kararlı 
bir şekilde provokasyonlar, kışkırtmalar, tacizle, 
saldırılar, yasa dışı eylemler organize etmekteydi-
ler. Dikkatle hazırlanan kitle yönlendirme şablon-
ları son derece önemliydi ve bu yönlendirmelerin 
en önemli kanıtıydı. Olayların üzerinden dört ay 
geçmesine rağmen konunun batılı gazetelerin 

manşetlerine taşınıyor olması, başka bir ilgi çekici 
durumdu.

Öte yandan AKP Hükümeti de yurdun dört bir 
yanında politikalarının ciddiyetle eleştirilmesin-
den ve yapılan eylemlerden son derece rahatsızdı 
ve planlı provokasyonların da artması ile güvenlik 
güçleri müdahalenin şiddetini iyice artırmıştı. İk-
tidar mensupları da eylemcileri vandallıkla suçlu-
yor, ağır hakaretler ediyor ve “camide içki içildi”, 
“başörtülü bacıma iğrenç tacizler yapıldı” gibi top-
lumu tahrik edici, ispatlayamadıkları iftiralara yö-
neliyorlardı… Sonrasında halkın desteğini kırmak 
için provoke edici eylemler de gözlendi. Mesela 
Öcalan posterleri açıldı, PKK sloganları afişlere 
taşındı nihayet eylemler başka mecralara taşınma-
ya çalışıldı. Bunu gören büyük kitleler duruldu ve 
eylemler eski sıcaklığını kaybetti…Neticede çok acı 
durumlar yaşandı.

Olayların başlangıcının 5. Günü 1 Haziran’da ka-
mera karşısına geçen İçişleri Bakanı Muammer 
Güler şöyle bir açıklama yapıyordu; 48 ilde 90’ın 
üzerinde eylem yapıldı, 939 kişi gözaltına alındı, 
53’ü vatandaş 26’sı polis olmak üzere toplam 79 
kişi yaralandı… Bu bilanço birkaç hafta içerisinde 
daha da ağırlaşacak ve 9 kişi hayatını kaybederken 
on bine yakın insanımız yaralanmış olacaktı… Bi-
ber gazı ve tazyikli su sebebiyle yüzlerce hayvan da 
ne yazık ki ölmüştür… 

Maalesef olan olmuştu… Hiç kimsenin hoşnut 
olmayacağı bu eylemler tabii ki sosyolojik açıdan 
da tüm ayrıntılarıyla incelenmeye ve her yönüyle 
ortaya konmaya muhtaçtır. 

Darbe Çığırtkanlığı, Mağduriyet Siyaseti
Son günlerde ana akım medyaya kulak verirseniz 

gittikçe artan tempoda “bir darbenin ayak sesle-
rini” işitebilirsiniz!.. Ülkemiz gerçekten böyle bir 
tehlikenin içinde mi? Sayın Erdoğan’ın Eski Ge-
nelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a ağır gönderme-
ler yaparak Ergenekon’u çağrıştırması ne anlama 
geliyor? Darbenin üzerinden 40 yıl geçtikten ve adı 
geçen kişilerin vefatlarından sonra, Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcılığı’nın 12 Eylül 1980 askeri darbe-
sinin iki ismi Genelkurmay Başkanı Kenan Evren 
ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinka-
ya’nın rütbelerinin sökülmesini, mal varlıklarına 
el konulmasını talep etmesi tesadüf mü? 15 Tem-
muz hain kalkışmasının sürekli sıcak şekilde gün-
demde tutulması ve nihayet “Gezi kalkışması”nın 
bugünlerde yine vizyona sokulması rastlantı mı? 
Elbette hiç birimizin asla istemeyeceği bir darbe 
tehlikesi mi var, yoksa bütün bunlar bitmeyen ve 
rağbet gören “mağduriyet siyaseti”nin bir gereği 
mi?

Batı’dan gelen eleştiriler sebebiyle Hü-
kümet’in de esasen Osman Kavala’nın 
tahliye edilmesi fikrine sıcak baktığı bi-
liniyordu. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanı 
bu davadan genel olarak beraat kararı 
çıkmasını beklemiyordu, diğer sanıklar 
hakkında da, en azından Osman Ka-
vala’nın hapiste yattığı süre kadar bir 
mahkûmiyet kararı verilsin istiyordu ve 
bu sebeple de verilen beraat kararlarına 
çok sert tepki gösterdi. HSK ve İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığı bu tepkiyi 
“emir” telakki ederek harekete geçti. 
Savcılık, Osman Kavala’yı 15 Temmuz 
Darbe soruşturması kapsamında aynı 
gün tekrar gözaltına alarak cezaevine 
konulmasını sağladı. 
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M u h a r r e m  Y a k ı n

LİBYA

uzanan bir çöl sizi bekliyor. Buralarda şehir hayatı 
olmadığı gibi köy ve vaha yerleşimlerine rastla-
mak da seyrek olarak mümkün. Ama buraların 
zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğu biliniyor. 
Dünyanın en kaliteli petrolünün Libya’da olduğu 
biliniyor. Libya’nın ortalarında yer alan Sabha şeh-
rinden sonra güneyde büyükçe bir şehre rastlamak 
mümkün değil. 

Tarihçe-i Libya
Libya’nın Kartaca, Bizans, Doğu Roma, Emevi, 

Abbasi, Osmanlı devletlerince hükmedilen top-

Temel Bilgiler
Libya, 1.759.541 km2 yüzölçümüne sahip, büyük 

bölümü çöl olan bir kuzey Afrika ülkesi. Kuzeyin-
de Akdeniz, doğusumda Mısır, batısında Cezayir, 
güneyinde Nijer ve Çad, güney doğusunda Su-
dan, batı/kuzey batısında Tunus yer alıyor. Resmi 
dili Arapça. Arapça’nın yanısıra Berberice de ko-
nuşulan mahalli bir dil. Para birimi Libya dinarı. 
Altıbuçuk milyon insanın yaşadığı ülkede kişi başı 
GSMH 14. 479 dolar(*). Ülkenin Akdeniz’e yakın 
yerlerinde göze çarpan bir umran dikkat çekiyor. 
Şehirler de genellikle buralarda yer alıyor. Ülke-
nin ortasından güneye doğru gidildikçe biteviye 
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raklardan olduğu biliniyor. Libya adının Berberi-
lere verilen adın Latince’dan evrimleşmesi sonucu 
ortaya çıktığı tezi savunuluyor.

647 yılında Abdullah B. es-Sa’d komutasındaki 
Emevi ordusu, Libya’yı Arap İslâm topraklarına 
dâhil ediyor. 

1553’de Turgut Reis, Libya’yı Osmanlı sınırlarına 
dâhil ederek günümüze kadar uzanacak bir bağ 
kuruyor. Osmanlı egemenliğinin zayıflaması so-
nucu paşalar ve dayılar dönemleri yaşanıyor Lib-
ya’da. Dayılar döneminde yarı özerk sayılabilecek 
bir yönetim uygulanıyor; Osmanlı’ya bağlı ama dış 
antlaşmalar yapabilme hakkına sahip. 

1835’de Osmanlı egemenliği yeniden tesis edi-
liyor. 1911’de İtalyan işgaline sahne oluyor Libya. 
Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa, Eşref Kuşçu gibi 
Osmanlı kurmay ve bürokratları başta Trablus ol-
mak üzere Libya’da önemli görevler ifa ediyorlar 
ve merkezin uzaklığına ve şartların zorluğuna rağ-
men Libya halkının yanında yer alıyorlar ve yerel 
halkı düşmana karşı milis kuvvetleri halinde orga-
nize ediyorlar.  Trablusgarp Savaşı sonrası yapılan 
Uşi Antlaşmasına göre Libya hukuken Osmanlı 
devletine bırakılsa da fiilen İtalyan egemenliği de-
vam ediyor.

Bu dönemi takiben Ömer Muhtar, İtalyanlara 
karşı tarihin ender savunmalarından birini ya-
pıyor; bütün imkânsızlıklara rağmen yerel halkı 
teşkilatlandırıyor ve İtalyanlara karşı koyuyor. Çöl 
Aslanı Ömer Muhtar, tutsak edilip sözde İtalyan 
mahkemesince yargılanıyor ve  16 Eylül 1931’de 
idama mahkûm ediliyor. Onun, savunmasını bü-
yük bir onur ve gururla yapması ve İtalyan tezle-
ri için “Kâğıt üzerindeki bir takım hikâyelerden 
ibaret”  ifadesini kullanması, gerçekten her türlü 
takdirin üstündedir. O, inanmış ve Allah’a teslim 
olmuş gerçek bir halk kahramanı, gerçek bir İslâm 
mücahididir. Libya’nın bugünkü bataklığa saplan-
masında, Libya’da onun yüksek ideallerinin zaa-
fiyet göstermesi olduğu gibi, Libya’nın bugünkü 
bataklıktan çıkmasının ipuçları da onun mübarek 
mücadelesinde gizlidir.

Libya’nın İtalyan işgalinden kurtulması 
10 Şubat 1947’dir.
Libya, İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa ve Bir-

leşik Krallığa bırakıldı.

1949’da BM’lerce Libya’nın bağımsızlık kararı 
alındı. BM’deki görüşmelerde Libya’yı Mısır’da 
sürgünde bulunan Şeyh İdris temsil etti. 

24 Aralık 1951 yılında Libya, BM aracılığı ile ba-
ğımsızlığına kavuşan ilk ülke oldu ve Libya’nın ba-
şına Şeyh İdris getirildi.

1969’da genç bir subay olan Kaddafi yönetimi as-
keri darbe ile devirerek Albay rütbesiyle Libya’nın 
başına geçti.

Devletin adı, Kaddafi zamanında Libya Sosyalist 
Halk Cemahiriyesi, Kaddafi’den sonra Libya, Ocak 
2013’den itibaren Libya Devleti oldu.

Kaddafi
Kaddafi, “deli” ve ilginç bir adamdır. “Millici” 

olduğu için emperyal güçlerce sevilmesi bekle-
nemez. Onun hakkında pek çok şey söylenebilir. 
Önemlilerinden bir kaçını satırbaşları halinde sı-
ralayalım:

1974 Kıbrıs çıkartmasında emperyal güçlere rağ-
men açıkça Türkiye’nin yanında yer almış ve Türki-
ye’ye açık destek vermiştir. Başbakan Abdüsselam 
Callud’u Türkiye’ye göndererek tavrını açık ve net 
olarak deklare etmiştir.

Yaser Arafat’ın Filistin Sürgün Hükümetine ale-
nen destek verdi. İslâm Sosyalizmi denilen ucube 
bir açılıma imza atmış ve Yeşil Kitabı yayınlamıştır.

Başbakan Erbakan’ı çölde/vahada çadırda ağırla-
yarak Türkiye’de çok uç noktalarda izahlara konu 
edinilen uygulamayı yapmıştır.

Libya’da kendince milli bir ekonomi takip ederek 
devleti milletinin hizmetkârı yapmıştır. Eğitim, 
üretim ve evliliklere önemli ölçüde devlet desteği 
sağlaması dikkat çekicidir. Libya petrollerini mil-
lileştirmesi bir yandan devletin elini güçlendirir-
ken, öbür yandan emperyal iştihanın gazabını üze-
rine çekmiştir.

PKK ile aradaki mesafeyi tutarlı bir şekilde yürü-
temediği konusunda yaklaşımlar vardır.  Bununla 
ilgili şu söylenebilir: Emperyal güçlerin kontro-
lündeki zehirli enformasyonun zehrini dinamik 
devlet yapısı anlayışı ile panzehire çevirmek, Tür-
kiye’nin görevi olmalıdır.

Kaddafi’nin daha çok “efelenmelerine” emperyal 
güçler tahammül göstermediler.  18 Mart (dikkat 
buyurun) 2011 tarihinde Birleşik Devletler öncülü-
ğündeki Fransa ve Birleşik Krallığın da bulunduğu 
koalisyon güçleri Libya’ya çıkartma yaptılar. Tür-
kiye, onlara lojistik destek sağladı. Sadaret-i uzma 
makamının başı önce; “Nato’nun Libya’da ne işi 
var?” derken sonra, “Nato, Libya’nın Libyalılara ait 
olduğunu tescil için Libya’ya girmelidir.” vecizesini 
teleffuz etti. Müdahale, BM Güvenlik Konseyinin 
şu isnadına göre yapılıyordu: Güvenlik konseyi 
kararlarının ihlali ile baskı ve şiddetin artması. Bu 
kararın yerindeliğini anlamak için tek bir soruya 
verilecek cevap yeterli olacaktır: Libya’da baskı ve 
şiddet; koalisyonun Libya’ya ayak basmasından 
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önce mi vardı, sonra mı var?

Kaddafi’den Sonra
Kaddafi’nin linç edilerek öldürülmesi, Libya iç 

savaşının fitilini ateşledi. İstenen de tam olarak 
buydu. 

2014 yılında seçimler yapıldı. Seçim sonuçları, is-
tenen sonucu elde edecek şekilde idi: İki kazanan 
vardı:

1. Temsilciler Meclisi’ni Hafter kazanmıştı. Mer-
kezi, Mısır sınırına yakın Tobruk kenti idi.

2. Ulusal Mutabakat Hükümetini ise Fayiz es-Ser-
rac başkanlığındaki heyet kazanmıştı.

Bir de hiçbir tarafa dâhil olmayan ve belki de sü-
recin sonucunu belirleyecek olan güneydeki aşi-
retler.

Birleşik Devletler, Mısır, BAE, S. Arabistan, Fran-
sa ve Rusya Hafter’i desteklerken; BM ve AB Ser-
rac’ı destekliyordu. 

2011’deki çıkarmayı yapan koalisyonun ana ele-
manlarından ABD ve Fransa Halife Hafter’i des-
teklerken; diğer elemanlardan AB çatısı altındaki 
İngiltere ile Türkiye Serrac’ı destekliyor.

Eski işgalci İtalya her iki tarafla da görüşümeler 
yaparken ağırlığını Hafer’den yana koyuyor.

Mısır’da yönetim Hafter’i desteklerken, halk des-
teğine sahip İhvan Serrac’ı destekliyor.

Deniz Mutabakatı
Libya Ulusal Hükümeti ile Türkiye arasında bir 

mutabakat zabtı imzalandı. Bu mutabakat, Türkiye 
ile Libya arasında önceleri akdedilmiş olan karşı-
lıklı hak ve menfaatleri yeni bir zapt altında gün-
celleyen bir mutabakattır. Takaddüm açısından iyi, 
ama kayıp ve kazanım dengesi açısından hassasi-
yetler barındıran bir belgedir. Terazinin hareketi, 
çıkarlarımızı da etkileyecektir. Oysa Türkiye, Lib-
ya’nın Libyalılara ait olduğunun Libyalılarca tescili 
için gayret göstermeli idi.

Berlin Konferansı
19 Ocak 2020’de Almanya’da Libya Konferansı 

düzenlendi. Konferansta alınan kararlardan; dışa-
rıdan askeri destek olmaması, kalıcı ateşkes ve si-
lah ambargosunun denetimi konuları öne çıkıyor. 
Alman basını, konferansı, sonu belli olmayan bir 
sürecin başlangıcı olarak niteliyor. Esasen istenen 
de bu değil mi? (Benzer kararlar, 1990’lı yılların or-
talarında Bosna Hersek için de alınmamış mıydı? 
Srebrenitsa’yı kaç kişi yüreğinin ta ortasında hisse-

diyor, Allah aşkına kaç kişi, kaç kişi?)

Konferansler serisi devam edeceğe benziyor. 
Bunlar, paylaşma sürecinin zamana yayılması ve 
hazmı kolaylaştırma süreci olarak değerlendiril-
melidir.

Körük
BBC’nin verdiği haber dikkat çekiyor: Lübnan 

bandıralı BANA adlı yük gemisi, Türkiye’den Lib-
ya’ya silah ve mühimmat taşıdığı suçlamasıyla İtal-
ya’nın Cenova limanında bekletilerek mürettebat 
sorguya alınmış ve geminin seyir haritasını tesbit 
için personelin cep telefonlarına el konulmuş.

ABD resmi makamlarının; Libya’da tarafların 
yeni saldırılar için hazırlıklar yaptığını söylemele-
ri de düşündürücüdür. Bu, tarafları kışkırtmanın 
nazik ifadesinden başka bir şeye benzemiyor gibi.

Sonuç Ve Çözüm
Bu iş nereye varacak ve bu işin bir hal çaresi var 

mı?

Lafı uzatmak gereksiz. Ayrıntıya girmeden ipuç-
ları verelim:

Hiçbir dış güç Libya’ya burnunu sokmamalı idi.

Sultan Abdülhamid Han, İstanbul Kabataş’da 
aşiret çocuklarının devlet şemsiyesi altında oku-
tulduğu Aşiret Mektepleri kurmuş idi.

Gazi Mustafa Kemal, Samsun’a çıktıktan ve Erzu-
rum’a doğru uzandıktan kısa bir süre sonra emper-
yal İngiliz ajanlarından önce davranarak doğudaki 
aşiret beyleri ile gizlice görüşerek millî mutabakatı 
sağlamıştı (stratejik takaddüm).

Cennetmekan Ömer Muhtar’ın o topraklarda 
hatırası kalmışsa, çıkış yolu onun izlemiş olduğu 
yoldur: İslâm’ın ve dahi o kızgın toprakların kardeş 
kıldığı çil yavrusu gibi dağıtılmış mazlum insanla-
rın, imanın ve vatanın selameti için bir araya gelip 
birlik oluşturmaları elzemdir (aşiretlerin dayanış-
ması).

Libya bizim dünkü toprağımız ve gözbebeğimiz-
dir. Muhteşem Türkiye, acılara derman olacak ilaç-
tır. Kadir Mevlam bu gayrete zeval vermesin ve bu 
kutlu çabayı zaferle taçlandırsın.

(*)Bu rakamın Kaddafi’den miras kalan bir oran olduğu-
nu, bilmem söylemeye gerek var mı? Ülkemizin 2019 yılı 
GSMH’nın onbin doların altında olduğunu söylersek, 
Libya’nın GSMS’nın Türkiye’dekinin birbuçuk misli 
olduğu rahatlıkla görülecek ve Libya’nın ekonomik refah 
seviyesi görülmüş olacaktır. Bu, aynı zamanda Libya’ya 
neden bu kadar ilgi gösterildiğinin de izahıdır.



2 6
 / İslâm Dünyası / 1312

İ b r a h i m  A y a n

Kuala Lumpur Zirvesi
İslâm Dünyasının Sorunları İçin
Çözüm Olabilir mi?

18-21 Aralık tarihleri arasında Malez-
ya’nın Başkenti Kuala Lumpur’da 18 
ülkenin değişik düzeyde temsilcilerinin 
yanında 400’ü aşkın akademisyenin 
de katılımı ile bir zirve gerçekleşmiş-
tir. Zirveyi Malezya Üniversitesi Etnik 
Araştırmalar Enstitüsünün organiza-
törlüğü içinde İslâm dünyasının sosyal, 
politik konumu üzerinde düşünülmesi 
ve birleştirilmesi istenmiştir.

İslâm karşıtlığı bazı ülkelerin dış politikalarının 
ana gündem maddesi haline geldiği ve bu konuda 
da Anglosakson ülkelerin başı çekmekte olduğunu 
hemen belirtmekte yarar var.

Zirveye Sadece 18 Ülke Katıldı
Zirveye 57 İslâm ülkesinden 18’inin katılması di-

ğer ülkelerin iç ve dış nedenlerden dolayı iştirakte 
çekimser kalmalarını anlamakta bir Müslüman 
vatandaş olarak zorlanmaktayım. Öyle gösteriyor 
ki özellikle kendini İslâm dünyasının lider sanan 
Suudi Arabistan’ın baskıları neticesinde Pakistan 
ve Endonezya’nın katılmaması konferansta hayal 
kırıklığı yarattı.

Kültürel ve ekonomik vurgusu ön planda olan İs-
lâm İş Birliği Teşkilatı adından da aşıldığına göre 
kültür ve ekonomi ile ilgili, siyasi yönü yok. Politik 
icraatı hiç olmamış. 22-25 Eylül 1969 tarihleri ara-
sında Rabat’ta yapılan İslâm Zirvesi Konferansın-
da alınan karar üzerine kurulmuş, 28-30 Haziran 
tarihleri arasında Astana’da düzenlenen İslâm Dı-
şişleri Bakanları Konseyi toplantısında adı İslâm 
İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirildi.

İslâm İşbirliği Teşkilatının merkezi Suudi Arabis-

İslâmafobi
Zirveyi açan Malezya Başbakanı bu organizasyo-

nun İslâm İş Birliği Teşkilatına alternatif olmadı-
ğını, müşterek kaygılar için çözüm yolları arama 
amacını güttüğünü açıkladığı konuşmasını, dünya 
genelinde İslâm’ın uğradığı iftira ve hakaretlerin 
bir din halini aldığını ve Müslümanların itibar 
kaybettiklerini, bu durumun önlenmesi için ne 
gibi tedbirler alabileceklerini konuşmak için dü-
zenlediklerini belirtti.
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tan’nın Cidde kenti olup, 5 gözlemci olmak üzere 57 
üyesi, 11 alt kuruluşu ve 4 daimi komitesi ile geniş 
bir teşkilattır. “Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komi-
tesinin (İSEDAK) başkanlığını Türkiye Cumhuri-
yeti yürütmektedir.

İslâm Dünyasının Sorunlarına Çözüm 
Aramak Türkiye’ye Kalıyor
İslâm dünyasındaki devletlerin önemli bir ço-

ğunluğu Arapların kurduğu devletlerdir. Arap 
Birliği’nde Arapları ilgilendiren konularda bile 
bir birlik sağlanamadığı düşünüldüğünde “İslâm 
birliği” konusunun akıbetini görmek çok zor değil. 
Ne yazık ki; Araplar kendi aralarında birlik olama-
dıkları için dünyadaki Müslümanları ilgilendiren 
sorunlara da çare olamamaktadırlar. Hâl böyle 
olunca İslâm dünyasının sorunlarını çözmek için 
çaba sarf etmek Türkiye başta olmak üzere, Arap 
olmayan ülkelere düşmektedir.

İslâm İşbirliği Teşkilatı Neden Duyarsız
Maalesef İslâm İşbirliği Teşkilatı, Müslümanları 

temsilde yetersiz kalıyor. Teşkilatı oluşturan ül-
keler kendi sorunlarını, İslâm Dünyasının genel 
sorunlarından öncelikli görüyor ya da öyle göste-
riyor diyebiliriz. Bu bencil tutum nedeni ile İslâm 
İşbirliği Teşkilatı yarım yüzyıla yaklaşan Kudüs, 
Arakan, Doğu Türkistan, Keşmir, Irak ve Suriye 
Türkmenleri.. gibi sorunlara duyarsız kalıyor.

Teşkilat içindeki petrol zengini ülkeler, fakir İs-
lâm ülkelerine bırakın karşılıksız ticari ve sanayi 
yatırım yapmayı, bu alanlar için kerdi bile açma-
maktadır. İslâm dünyasında yaşanan insani dram-
lar karşısında, kendi dindaşlarına ve soydaşlarına 
doğru dürüst gıda yardımı bile yapmamaktadırlar.

Dünya Zenginliklerinin Sahibi İslâm 
Dünyası Neden Açlık İçerisinde
İslâm dünyası aslında güçsüz değil. Sorun İslâm 

Dünyasının sahip olduğu gücü ve zenginlikleri 
doğru şekilde organize edememekten kaynaklan-
maktadır. Dünya petrol ve doğal gaz yataklarının 
%58’inin Müslümanların yaşadığı coğrafyada ol-
masına rağmen açlık, kıtlık ve fakirlik İslâm ülke-
lerinde kol gezmektedir.

İslâm ülkelerindeki en önemli sorunların başın-
da dışa kolayca bağlanabilen yönetim şekillinin 
uygulanması gelir. Kontrol edilemez, denetlene-
mez meşruiyet kaynağını mistisizme dayandıran 
şeyhlik, ağalık yapıları varlığını sürdürmektedir. 
Bu yapılar da sahip oldukları imkanları Müslü-
man toplumlar lehine değil kendi menfaatleri için 
kullanmaktadırlar. Bu yöneticilerin varlıklarını 
borçlu oldukları küresel güçlerin emirlerini yerine 
getirmede tereddüt etmedikleri bir sır değildir.

Kuala Lumpur’da Ne Görüşüldü
Kuala Lumpur zirvesinde havacılık, televizyon 

yayıncılığı, İslâmafobi ile mücadele, öğrenci deği-

şimi konularında antlaşmalar imzalanmıştır. İşin 
tuhaf yanı zirvede ortak savunma, ekonomik kal-
kınma, millî paralarla alışveriş ile fakir ülkelerin 
durumu görüşülmemiştir. İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani; İslâm dünyasının ekonomik ola-
rak yeterli gelişmişlikte olmadığına ve bağımsız 
olamadığına işaret etti. Ruhani ayrıca; Müslüman 
ülkelerde ortak para birimine sahip olunması ile 
Batı’nın İslâm Dünyasına yönelik yaptırım kozları-
nın elinden alınması gerektiğini vurguladı.

- Zirvede;
“Uluslararası İslâm Adalet Mahkemesi”nin ku-

rulması için çağrı yapıldı.
- İslâm dünyasındaki âlim, aydın ve akademis-

yenlerin İslâm toplumunu birleştirecek yeni yakla-
şımlar bulmak ve uygulamak için çaba sarf etmek 
üzere bir araya getirilmesi gerektiği vurgulandı.

- İslâm Bankası da hayata geçirilmesi gerekliliği 
ortaya koyuldu.

- İslâm dünyasının acil sorunlarından biri olarak 
“göç ve mültecilik” sorununa işaret edildi.

İslâm ülkeleri ya birbirleriyle uğraşmakta ya da 
kendi yöneticileri tarafından esir alınmaktadır. 
Birlik olamadıkları için hem dünya siyasetinde de 
ekonomisinde de söz sahibi değiller.

Sonuç olarak 
Dikkat edilecek olursa; “İslâm dünyasının lideri 

olmak” iddiasındaki bazı ülkelerin İslâm dünya-
sının sorunlarını çözmeye çalışmak gibi bir gün-
demleri olmadığı ortadadır. Batının işbirliği ile 
kutsal şehirlerimiz Mekke ve Medine’yi sınırları 
içerisinde geçici olarak tutmak o mübarek beldele-
rin -haşa- hâkimliğini, İslâm Dünyasının liderliği-
ni kimseye vermez.

Bilmek gerekir ki; insanlar o bölgelerin hakimi 
olamaz, ancak hadimi olunur. Gerçek liderlik, mü-
barek beldelere ve Müslümanlara hizmet etmekle 
olur. Hangi soydan, boydan ya da aileden olursa 
olsun; Arap ya da Arap olmayan tüm Müslüman-
ların sorunları için Allah tarafından verilen yer altı 
zenginliklerini seferber etmek ile olur. Ellerindeki 
parasal güç ile uluslararası arenada Müslümanlar-
dan yana tavır koyamayan ülkeler lider olamazlar.

İzah etmeye çalıştığımız sorunlara rağmen tüm 
kalbimizle inanmaktayız ki; bir gün İslâm Dünya-
sı; gerçek anlamıyla adil bir liderlik öncülüğünde 
yeniden doğan “İslâm Medeniyeti”nin kuşatıcı 
ve müşfik şemsiyesi altında yeşeren kardeş dev-
letlerin kaynaklarını hakça bölüştüğü; eğitimin, 
bilimin ve sanatın yeniden beşiği haline gelen, sa-
vaşların olmadığı, kan ve göz yazışının akmadığı, 
insanlığa ışık olan, insanların huzur ve mutluluk 
içinde yaşadıkları bölgenin adı olacaktır.
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H ü s e y i n  T o p t a ş

Tevhit Anlayışındaki
D e z e n f o r m a s y o n a  D i k k a t

Bir taraftan inandığını söyleyip diğer taraftan da 
inancı ile amellerinin birbirine muhalif olduğu 
Müslümanlar İslâm toplumlarında genellikle bü-
yük bir grupta yer almaktadırlar.

Kainatın bir yaratıcısının olduğunu kabul ederek 
tek Tanrı inancına sahip olan, yaratıcının evrene 
hiçbir müdahalesinin olmadığını ve olmayacağını 
savunan, vahyi reddeden deizm anlayışına sahip 
olanlar sayıları az olmakla beraber her yıl oranları 
artarak İslâm toplumlarında taraftar bulmaktadır-
lar.

“Lailahe illallah” sözünü iman için yeterli gö-
rüp “Muhammedürresulullah” sözünü devre dışı 
bırakarak günümüzde yaşayan Yahudi ve Hristi-
yanlarla da diyalog kurmak için parçacı bir iman 
anlayışına sahip olanlar maalesef Müslümanların 
sahip oldukları tevhid akidesini bozmak için zehir-
lerini kusmaktadırlar.

Şu anda İslâm dünyasının durumu genelde bu 
düzeydedir. Müslümanlar sahip oldukları tevhit 
inancını sağlam bilgi kaynakları ile takviye etmez, 
akaidlerini düzeltmezlerse yakın bir gelecekte yeni 
yeni inanç problemleri ile karşılaşmaları kaçınıl-
maz olacaktır.

Rabbimize gerçek manada kul olmak ve iki cihan 
saadetini elde edebilmek, doğru bir Allah tasav-
vuruna sahip olmak için tevhit inancımızı gözden 
geçirmemiz gerekmektedir.

İnsanlar yaratılmadan tevhit inancına sahiptirler

Tevhid: “Birlemek” “ Allah’tan başka ilâh ol-
madığına inanmak” demektir.

İnsanlar yaratılmadan önce Rabbimizin  “Ben si-
zin rabbiniz değil miyim” hitabı karşısında ruhlar 
“evet” diye cevap vererek tevhit inancına yaratılma-
dan önce sahip olmuşlardır. Yaratılış sonrası anne 
babanın, çevrenin veya sosyal statünün kazandır-
dığı anlayışlar ile insanlar istikametlerini bozmuş-
lar, zamanla Tevhitten uzaklaşmışlardır.

İnsanları tekrar doğru yola getirmek, tevhit inan-
cından sapmaları önlemek için Rabbimiz zaman 
zaman gönderdiği elçileri ile hidayet yolunu gös-
termiştir. Rabbimiz buyuruyor:

“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamber-

İslâm toplumlarında son 
zamanlarda inanç sisteminde 

yaşanan dezenformasyon yeni yeni 
akımların özellikle gençler arasında 
yaygınlaşmasına sebep olmaktadır.
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lere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yok-
tur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmi-
şizdir.” (Enbiya 25)

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin kavimlerini 
tevhit inancına davet ettiği, Allah’tan başka hiçbir 
ilâhın bulunmadığı ve sadece O’na ibadet edilme-
sinin gerektiğini tebliğ ve telkin ettiklerini görürüz.

“Andolsun, Nûh’u kendi kavmine peygamber 
olarak gönderdik de, ‘Ey kavmim! Allah’a kul-
luk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilah 
yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir 
günün azabından korkuyorum’ dedi.” (A’râf 59)

Yahudi ve Hristiyanlar başlangıçta tevhit dinine 
sahip olmalarına rağmen zamanla inançlarına şir-
ki bulaştırarak sahip oldukları dini tahrif etmişler-
dir. Kendilerine elçi olarak gönderilen peygamber-
lerini Allah’ın oğlu olarak tanıyarak ve ilah kabul 
ederek ruhlar aleminde verilen sözlerini unutmuş-
lardır. Rabbimiz buyuruyor: 

“Yahudiler, “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler. 
Hristiyanlar ise, “İsa Mesih Allah’ın oğludur” 
dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (ger-
çeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri 
daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine 
benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da hak-
tan çevriliyorlar!

(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (Hris-
tiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Me-
sih’i rab edindiler. Oysa bunlar da ancak, bir 
olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. 
Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların or-
tak koştukları her şeyden uzaktır.” (Tevbe 30- 31)

Yahudi veya Hristiyanların düştükleri hatalara 
düşmemek için son peygamber olarak gönderilen 
peygamber efendimiz mü’minleri uyararak şöyle 
buyurmuştur:

“Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı insanüstü 
vasıflarla övdükleri gibi siz de beni övmeyin. 
Ben sadece Allah’ın bir kuluyum; benim için 
O’nun kulu ve resulü deyin” (Buhârî)

Peygamber efendimiz insanların tevhit inancın-
dan sapmamaları, şirk bataklığına düşmemeleri ve 
kulluk vazifelerinin tam olarak yerine getirilmele-
ri için gerek Rabbimizden aldığı ayetleri tebliğ ile 
gerekse hayatındaki uygulamaları ile örnek olmuş-
tur.

Yüceltmeci veya indirgemeci bir anlayışla pey-
gamber efendimiz değerlendirilmemelidir. Her iki 
anlayışta inancımızda tevhit akidesini zedelemek-
tedir. Yüceltmeci mantıkla ele aldığımız zaman 
peygamberimizi ilahlaştırmakta indirgemeci anla-
yışta ise Rabbimiz ile insanlar arasında yalnız vah-
yi tebliğ eden, fonksiyonu olmayan bir elçi olarak 
görmekteyiz.

İnsan yalnız alemlerin Rabbi olan Allah’a itaat et-

meli ve ona kulluk etmelidir. Ondan başka hiçbir 
mevcudu ilah olarak görmemeli, kutsamamalıdır.

Tevhit, insanı bir eylem ahlakına davettir

Fatiha Suresi ile Rabbimiz ile yapılan ahitleşmeyi 
tazeleriz

Günde beş vakit kıldığımız namazlarda kırk defa 
Fatiha suresini okumaktayız. Fatiha’nın başlangıç 
kısmı hamd ve senâ, son kısmı dua ve niyazdır. 
Arada kalan “yalnız sana ibadet eder ve yalnız 
senden yardım isteriz” ayeti ile kulluğun yalnızca 
Allah’a yapılacağını ve yardımın sadece O’ndan is-
teneceğini hatırlarız.

Fatiha özümsenmeden yapılacak okumalar, dua-
lar noksan kalmaktadır. Övgüler Rabbimiz yerine 
bağlı bulunulan şeyhlere yönelmekte, tevhit inan-
cı zedelenmekte, farkına varmadan Müslümanlar 
şirk bataklığına düşebilmektedirler. Dua için, yar-
dım için hatta mahşer gününün sıkıntılarından 
kurtulmak için şeyhlerden, kutublardan medet 
beklenmektedir. Namaz kılan bir mümin günde 
en az kırk defa Fatiha suresini okuduğu halde Fa-
tiha’nın mesajından uzak bir hayat yaşamaktadır. 
Bir mü’min Fatiha suresini okumakla Bezm-i Elest-
te Cenâb-ı Hak ile yaptığı ahitleşmeyi tazelemiş ol-
maktadır.

Fatiha suresini okumakla ahdimizi dilimiz ve oku-
yuşumuz ile tazeliyoruz da anlayışımızda, yaşayışı-
mızda da tazelediğimizi söyleyebiliyor muyuz? … 
İslâm toplumlarında bugün deizme doğru kayan 
gençliğin çocukluk dönmelerinde İslâm’ın temel 
bilgilerini öğrendiği kanaatindeyim. Gençler te-
mel İslâmi bilgilerine rağmen, yakın çevrelerinde 
İslâm inancına mensup olanlar olmasına rağmen 
neden deizmi tercih ediyorlar sorusunu gündemi-
mizde tutmalıyız. Hatalarımızı sorgulamalı, inanç 
dünyamızda yeni kaymaların önüne geçmek için 
tedbirler almalıyız. Gerekli tedbirler alınmazsa gü-
nümüzdeki birinci nesil olmasa bile ikinci üçüncü 
nesilden itibaren İslâm toplumlarının akidelerin-
de büyük sapmalar olacaktır.

Allah’ı Değer Koyucu Otorite Olarak 
Kabul Etmedikçe İslâmi Bir Tevhidden 
Söz Edilemez

Allah’ı her şeyin tek ve bir olan yaratıcısı olduğu-
na olan inancımızı bununla sınırlandırıp Allah’ı 
değer koyucu bir otorite olarak kabul ve ona bo-
yun eğmeyi kabul etmedikçe, Rabbimizin emir ve 
yasaklarının hayatımızda aktif olarak yer almasını 
kabul etmedikçe, İslâm’ın kastettiği Tevhit ’den söz 
etmek mümkün olmaz.

Allah’ı her şeyin yaratıcısı yegâne ilah olarak ka-
bul etmekle yetinip, O’nun otoritesinin taşıyıcısı 
olan vahiy ve peygamberliği dışlamakla, amelleri-
miz ile Rabbimize muhalefet etmekle Müslüman 
olmuş olmayız, olsak olsak “deist” oluruz.
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Deizm İnancı Gençler Arasında 
Yaygınlaşıyor

Deizm; Tanrı’yı yalnızca ilk sebep olarak kabul 
eden, evreni bir Tanrı’nın yarattığına inanmakla 
beraber yaratıcının evrene hiçbir müdahalesi ol-
madığını ve olmayacağını savunan, vahyi, peygam-
beri, ahireti reddeden görüştür.

KONDA araştırma şirketinin 10 yıllık (2008- 2018) 
toplumsal değişim başlıklı araştırması Gerçekten 
düşündürücü. Araştırmaya göre;

•Kendini dindar olarak tanımlayanların oranı 
10 yılda (2008- 2018) yüzde 55’ten yüzde 51’e 
gerilemiş.

•Kendini ateist olarak tanımlayanların oranı 
yüzde 1’den yüzde 3’e, kendini inançsız olarak 
tanımlayanların oranı ise yüzde 1’den yüzde 2’ 
ye çıkmış.

“Tevhit basit bir gerçek değildir yani bir tek Al-

lah’ın var olduğu hükmünü kabul etmek suretiy-
le bir durum tespitinden ibaret değildir. Bilakis 
tevhid bu tespite ek olarak bir eylemdir, bir hare-
kettir. İnsanın Allah’ın kendisi için çizdiği yoldan 
yürüyeceğine dair bir taahhüttür, bir sözleşmedir. 
Önemli olan sadece Allah’ın birliğine inanmak 
değildir. Asıl önemli olan, bu düzeni bozuk dün-
yada “Allah yolunda” mücadele ederek, bu imanı 
ispatlamaktır. Hem de her düzeyde, yani iktisattan 
ahlaka ve siyasete, bilimden sanata kadar her alan-
da! Kısacası tevhit, insanı bir eylem ahlakına, bir 
ahlak isyanına, iç ve dış dünyasını Allah’ın iradesi 
doğrultusunda dönüştürmeye bir davettir.”1

Peygamber efendimiz insanları İslâm’a davet 
ederken yalnız bu tevhid cümlesinin yeterli ola-
cağını söylemiş olsaydı bulunduğu bölgede iman 
etmeyen kimse kalmazdı. Amcası gelip ben bu 
sözü söyleyeyim ama bana bunun karşılığında ne 
var diyerek diğer insanlar nezdinde farklılığının 
olup olmayacağını soruyor. İstediği ayrıcalıklı ce-
vabı alamayınca da iman etmiyor. İman kuru bir 
sözden ibaret olsaydı diliyle söyler ameli ile muha-
lefet ederdi.

Mekke’nin ileri gelenleri Ebu Talib’e gelerek yeğe-
ninin davasından vazgeçmesini istiyorlar. Vazgeç-
mesi karşılığında da ne isterse verileceğini taahhüt 
ediyorlar. Verilen cevap, bir elime ayı bir elime de 
güneşi verseler ben davamdan yine vazgeçmem, 
oluyor. Dava, kuru bir söz olsaydı, gelenlere “Keli-
me-i Şehadeti getirin ne yaparsanız yapın!” den-
seydi hepsi bu sözü söylerlerdi. Kelime-i Şehadet 
getirmenin kendilerine önce ferdî sonra sosyal so-
rumluluklar yükleyeceğini biliyorlardı. Bunun için 
hayatlarına bir format çekilmesi gerekirdi. İslâm’ın 
yükleyeceği sorumluluk kendilerine ağır gelece-
ğinden iman etmeye yanaşmadılar. İman sahibi 
olmak için sadece tevhidin sözle dile getirilmesi-
nin bir anlam ifade etmeyeceğini ilk iman edenler 
de iman etmeyenler de biliyorlardı. Kişinin dünya 
ve ahiret saadetini elde edebilmesi, tevhid inancı-
na bağlı imana sahip olmak için kişinin imanına, 
amel ve aksiyonu da şahitlik etmelidir.

Amellerimiz imanımıza şahitlik mi 
ediyor muhalefet mi ediyor? İmanımız 
‘Elhamdülillah Müslüman’ım’ sözü 
ile sınırlı mı? İmanımız ile amelimiz 
uyumlu mu? İmanımızın hayatımızda-
ki etkisini ölçecek soruları çoğaltmak 
mümkün, bunlarla vakit kaybetmeden 
imanımızı kontrolden geçirmeliyiz.

1- M.Hayri Kırbaşoğlu, Ahir Zaman ilmihali, S.28
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Boğazlara oturdu beyaz urganlar
Çok mu soğuktu ki donmuştu kanlar
Ağırlık bastı da çekildi Canlar
Çaresiz kaldılar karlar altında

Ölüme gitmişler yok haberleri
Karlara yazılmış bak kaderleri
Döndüren olmamış bu gidenleri 
Çaresiz kaldılar karlar altında

Kimisi sivil de kimisi asker
Nasıl bir araya getirdi kader
Karlardan biçildi boy boy kefenler
Çaresizce kaldılar karlar altında

Kardelenler çıkar bahar ayında
Gözyaşı çözülür karın suyunda
Çığ sesi duyulur Van dağlarında
Çaresiz kaldılar karlar altında

İşte ahvalleri böyledir işte
Akla gelir miydi hayalde düşte 
Ecel bu götürür yağmurda, kışta 
Çaresiz kaldılar karlar altında 

Nazlı Bacı der ki iki bin yirmi 
Çöktü üstümüze bir kabus gibi
Depremler, şehitler, kar, boran, tipi 
Çaresiz kaldık biz karlar altında

N a z l ı  K a v l a k

Çığ Düştü

O s m a n  Ç e v i k

Aşılmaz engeller bir bir  aşılır,
Yeter ki sen iste aziz milletim.
Zaferden zafere  koşulur,
Yeter ki sen iste aziz milletim 

Boz bulanık sular bir gün durulur,
Onulmaz yaraya  neşter vurulur,
Muhteşem Türkiye  mutlak kurulur,
Yeter ki sen iste aziz milletim.

Analar bacılar ağıtlar yakar,
Gözlerden akan yaş sel gibi akar,
Zalim zulmü ile ortadan kalkar,
Yeter ki sen iste aziz milletim.

Kahraman Mehmed’im cepheye koşar,
Bütün engelleri azimle  aşar,
Coşkun ırmakgibi sel olur coşar,
Yeter ki sen iste aziz milletim.

Mevsim döner bahar geçer yaz gelir,
Bin bir tuzak bin bir hile vız gelir,
Dünya coğrafyası sana az gelir,
Yeter ki sen iste aziz milletim.

Rabbimin yardımı seninle olur,
Sana tuzak kuran belasın bulur,
Adın yaşar  namın ebedi kalır,
Yeter ki sen iste aziz milletim.

Çevik derki çözüm milli devlette,
Rahmet vardır birlik ile kuvvette,
Hikmet var böyle güzel haslette,
Yeter ki sen iste aziz milletim.

Yeter ki Sen İste
Aziz MilletimYüreğimize
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A l i  R ı z a

Musibetler Karşısında

dini sahanın konuları değil, bilimsel sahanın ko-
nularıdır. Din adamları burada konuşmasın ve din 
üzerinden bu konuda yorum yapılmasın, şeklinde 
söylemlerde bulunuyorlar. 

2. Bir diğer bakış açısı da; o bölgede zina arttı, gü-
nahlar arttı. Allah da götürdü gazabına oraya yağ-
dırdı. 

Çevremizdeki varlıklara dikkat ettiğimiz de her 
şeyin bir düzen ve ahenk içerisinde hareket ettiğini 
görürüz. Allah kâinatta bulunan her şeyi bir plan 
ve ölçü içerisinde yaratmış, bu plan ve ölçü ile bir 

Yeni yılın gelmesiyle birlikte gerek deprem, gerek 
çığ felaketi, uçak kazası, Suriye’de şehit olan kar-
deşlerimiz ve birtakım acı olaylarla karşılaştık. Bu 
olaylar ister istemez insanları düşündürüyor. Sos-
yal medyada bu konuyu takip edenler ifrat ve tefrit 
arasında gidip geliyorlar. Bu tarz olaylara yakla-
şımlar iki şekilde olmuştur. 

1. Bunlara göre deprem bilimsel bir olaydır, bir 
doğa olayıdır. Burada Allah’ın herhangi bir şekilde 
müdahalesi söz konusu edilmesi mümkün değil-
dir. 

Tabiri caizse şunu söylemeye çalışıyorlar. Bunlar 

Bir Müslümanın Tavrı Nasıl Olmalıdır?
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sistem oluşturmuştur. Evren ve içindeki varlıkların 
bir ölçü ve düzen içerisinde yaratıldığı Kur’an-ı 
Kerim’de şu şekilde ifade edilir. “Biz her şeyi bir 
ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattık”1

Yüce Allah evrendeki bu ölçü, düzen ve işleyişi 
birtakım yasalara bağlamıştır. Yani hem mutlak 
irade ile ortaya çıkan olaylar hem de cüzi irade ile 
ortaya çıkan olaylar Yüce Allah’ın kâinatta ortaya 
koyduğu yasalar çerçevesinde kendini gösterir. Bu 
Yasalar;

1. Fiziksel Yasalar

2. Biyolojik Yasalar

3. Toplumsal (sosyal) Yasalardır. 

Fiziksel yasaların özellikleri 
Allah evrende yarattığı her varlığı belirli bir ölçü 

ve denge içinde yaratmıştır. Bu nedenle Allah’ın 
yarattığı varlıklarda güzellik, uyum ve denge var-
dır. Onların yaratılışını bir takım amaç ve hikmet-
lere dayandırmış, boş ve yersiz hiçbir şey yaratma-
mıştır. 

Bu konudaki ayetlerden bazıları şöyledir:

“…Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen 
Allah’tır”2

“…Onun katında her şey bir ölçü (miktar ) iledir. 3

Fiziksel yasalara örnekler
Yer çekimi kuvveti, suyun kaldırma kuvveti, su-

yun buharlaşması, hava basıncı, Dünya’nın Güneş 
etrafında dönmesi, Ay’ın Dünya etrafında dön-
mesi, depremler, yağmur, kar ve dolunun yağma-
sı, mevsimlerin oluşumu, gece gündüz oluşumu, 
Ay’ın hareketleri vb. konular fiziksel yasalarla ilgi-
lidir. 

Biyolojik yasaların özellikleri 
Biyolojik yasalar, canlıların yapısı, büyümesi, 

üremesi, gelişmesi, korunması gibi yasalardır. Bu 
konularla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır: 

“Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gök-
ten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıla-
dık...”4

“Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çift-
ten nice bitkiler yetiştirdik.”5

“Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan 
kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üs-
tünde yürür. Allah dilediğini yaratır. ’’6

Toplumsal yasaların özellikleri 
İnsanın özelliklerinden biri de sosyal bir varlık 

olmasıdır. Bu nedenle toplum halinde yaşar. Top-
lumsal yasalar; toplumsal oluşum, gelişim ve de-
ğişim ile ilgilidir. Hayat ve insan ilişkilerini konu 
edinir. Toplumsal yasalar sosyal bilimlerin alanı-
dır. İnsanlar tarafından oluşturulur. Sebep sonuç 
ilişkisi vardır. 

Toplumsal yasalara bazı örnekler;
“İnsanlar arasında adaletin olmadığı toplumlarda 
bunalım ve karmaşa dönemleri yaşanır”

“Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksul-
luk azalır”

“Kuraklık sonucu insanlar açlık ya da susuzluk 
tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda 
açlık ve susuzluklarını giderebilecekleri başka yer-
ler arayıp bularak varlıklarını sürdürebilecekleri 
yeni yerlere göç ederler.”

Bu yasaların tamamına dinimizde “Allah’ın evre-
ni idare etmekteki ölçüsü” anlamına gelen ‘sünne-
tullah’ veya ‘âdetullah’ denir. Bu yasaların temel 
görevi evrendeki düzeninin korunması ve sürekli 
olmasını sağlamaktır. Evrendeki bütün olaylar bu 
yasalara göre hareket eder. 

Doğadaki çok çeşitli yaşam biçimlerinin her biri-
nin bir düzene bağlı olduğu dinamik bir bütünlük 
vardır. Musibet olarak görülen bu doğa olayları da 
âdeta büyük bir organizma olan evrenin bütünlü-
ğü içinde değerlendirilmelidir. 

İmtihan ve İmtihan Unsurları
“O, hanginizin daha güzel iş yapacağını sına-

mak için ölümü ve hayatı yaratandır... ”7 ayeti ya-
ratılışın ve imtihanın amacının amel bakımından 
‘en güzel’in, ‘en iyi’ nin gerçekleşmesi olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Başka bir ayette ise; “Gökleri ve yeri altı günde 
yaratmış olan Allah’tır. Bunu, sizi zorlu bir im-
tihandan geçirmek ve hanginizin daha iyi dav-
ranacağını belirlemek için yapmıştır. ’’8 buyrul-
maktadır. 

İnsan vücudunu fıtratına (doğal yapısına) uygun 
bir şekilde kullanmamız gerekir. Gıdalardaki bo-
zulmalar insanların vücut yapısına büyük zararlar 
vermektedir. İnsan, önce kendi biyolojik ve psi-
kolojik yapısı bozmuş, bunun bir neticesi olarak 
doğayı bozmuştur. İnsan başkalarını ve gelecek 
nesilleri düşünmeden tabiat üzerinde sorumsuzca 
tasarrufta bulunmuştur. Bu zulümdür ve bu zul-
mün öznesi insandır. Doğadaki düzeni bozacak tek 
varlık insandır. 
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Doğadaki fiziksel, (deprem, çığ, yağmur kar, vb. ) 
biyolojik, sosyal olaylar ve bunların sonuçları im-
tihan unsurlarıdır. İnsanın, doğadaki kaynakları 
israf etmesi, fiziki çevreyi kirletmesi, doğadaki bi-
yolojik çeşitliliğe büyük zarar veren ve canlıların 
yaşam biçimlerini doğal olmayan şekilde değişti-
ren teknolojiler üretmiş olması gibi. 

Doğa olaylarının felaket olarak algılanması in-
sanların ‘sünnetullah’ denen tabiat kanunlarına 
aykırı hareket etmelerinin sonucudur. Kısaca insan 
hayatı boyunca yaşadığı her şey imtihan içindir. Bu 
konu ile ilgili Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. “İn-
sanların kendi ellerinin kazandığı (tahribat ve 
talanlarının yol açmasıyla, doğal ve sosyal yapıyı 
bozmaları) dolayısıyla, karada ve denizde fesat 
ortaya çıktı. ”9

Meselâ, yağmurun yağmasının birçok yararı var-
dır ve hepsi de güzeldir. İnsan yaptıklarından ya 
da yapması gerekip de yapmadıklarından dolayı 
yağmurdan zarar görse, ‘Yağmurun var edilmesi 
rahmet değildir. ’ diyemez. Yağmurun yağması, in-

sanın kötü tercihleri dolayısı ile onun hakkında şer 
olabilir. 

Yağmuru musibet haline getiren şey insanın ken-
disidir. Biz yağmuru rahmet olarak biliriz. Rahmet 
yağmazsa üzülürüz, yağmur duasına çıkarız. Eğer 
ağaçları keserseniz, derenin üzerine ev yaparsanız 
rahmet olarak bitiğimiz yağmur felaket olur. 

DEPREM
Bilim adamları depremin başlıca üç yararından 

bahsetmektedirler. 

1. Ülkemizdeki organik olmayan madenlerin ne-
rede ise tamamı fay hatları nedeniyle oluşmak-
tadır. Ülkemizin dünyada bor madeni zenginliği 
açısından birincisi olmasını deprem fay hatlarına 
borçluyuz. Endüstriyel hammadde açısından ülke-
miz çok zengindir. 

Madenlerimizi uygun bir şekilde kullanabilirsek, 
bunun geliri ülkenin her türlü ihtiyacını karşılaya-
bilir. 

2. Doğal maden sularının deprem fay hatları ne-
deniyle oluşmasıdır. Maden suları, içinde bulun-
durduğu çeşitli mineraller vücudumuz için yarar-
lıdır. 

3. Ülkemizin içilecek kaynak suları ve ılıcalar açı-
sından zengin olmasının nedeni de benzer şekilde 
deprem fay hatlarıdır. 

Depremi musibet haline getiren insanın kendisi-
dir. Deprem de doğal dengenin bir parçasıdır. Al-
lah yeryüzüne öyle bir kural koymuştur. Fakat dep-
rem olduğu zaman siz onun kurallarına uymaz, 
Allah’ın o konuda koyduğu kuralları işletmezseniz 

Meselâ, yağmurun yağmasının birçok 
yararı vardır ve hepsi de güzeldir. İnsan 
yaptıklarından ya da yapması gerekip 
de yapmadıklarından dolayı yağmur-
dan zarar görse, ‘Yağmurun var edilme-
si rahmet değildir. ’ diyemez. Yağmurun 
yağması, insanın kötü tercihleri dolayısı 
ile onun hakkında şer olabilir. 
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deprem de felaket haline gelir. Depreme karşı çı-
kamayız. Depreme uyum sağlamamız gerekir. Yani 
binalarımızı depreme dayanaklı olarak inşa etme-
miz gerekir. Fizik, kimya, jeoloji ve diğer bilimler 
meydana gelmiş veya gelebilecek olayları inceler, 
insanoğluna tedbir almayı öğütlerler. Sözgelimi 
fay çatlakları, yönleri ve yerleri artık bugün bilin-
mektedir. O halde yapılacak şey fay hatlarından 
uzak durmaktır. Denizleri doldurarak inşaat yapa-
mazsınız. Bataklıkları kurutarak yerleşime açmaz-
sınız. Dere yataklarına ev ve işyeri kuramazsınız. 
Fay hatlarının yakınana asla şehir kurmazsınız. 
Yani doğa olaylarına göre tedbir alarak yaşamak 
gerekir. Ayetlere uyumlu yaşamak budur. Gerçek 
dindarlık sadece ‘ilmihal dindarlığı’ değil onunla 
beraber sosyal hayata da inancımızı ve inancımızın 
gereklerini yansıtmaktır. 

Bizim deprem yaşayan ve depremden zarar gör-
müş bir toplum olmamız, aynı zamanda onunla 
yaşamayı öğrenme ve bunun için kendimizi, tek-
nolojimizi geliştirmiş olmamızı gerektirir. Mesela 
ülkemizde yaşanan depremler, başka bölgelerde 
yaşandığında insanlar yerlerinden bile kalkmıyor-
lar, yemeklerini bile bırakmıyorlar, televizyonların 
kanalını bile değiştirmiyorlar. 

Tıpkı bizim yağmur yağarken yaptığımız gibi. 
Çünkü onlar bu konuda Allah’ın ayetlerini doğru 
okuyup, ona göre tedbirlerini alıp kendini geliş-
tirmişler. Bizlerde bu olaylardan dersler çıkarmak 
zorundayız. 

Sosyal (toplumsal) kanunlar için de böyledir. 
Toplumlar, Allah’ın ortaya koyduğu toplumsal ya-
saya göre doğar, gelişir, geriler ve yok olurlar. Mese-
la ülkemizde faizli bir ekonomik sistem var. İnsan 
faiz haramına bulaşırsa, faizli sistemin içerisinde 
yaşarsa, Allah’ın o konuda koyduğu kanunlar işler 
ve bu yine bir toplumsal felaket helak halini alır. 
Çünkü faiz insanları köleleştiriyor, geleceğini ipo-
tek altına alıyor. 

Bir ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor; “Doğrusu 
siz yetime ikram etmiyorsunuz; yoksulu doyur-
mak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz; haram 
helâl demeden mirası yiyorsunuz; malı aşırı de-
recede seviyorsunuz. ”10

Başka bir ayette ise şöyle buyrulmaktadır. “Mal-
larınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksil-
terek, sizi biraz korku ve biraz açlıkla yıpratıcı bir 
imtihandan geçireceğiz, bundan kaçış olmaz. Sen 
sabırlı davrananlara müjde ver. Onlar; başlarına 
bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) 
Allah’a aitiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.11

Allah’ın koyduğu sosyal kanunlara uymadığımız 
zaman yine Allah tarafından ağır imtihanlara tabi 
tutuluyoruz. Yukarıdaki ayetlerde Yüce Allah, insa-

nın yaptığı yanlışları sayarak imtihanın sebeplerini 
söylüyor. İmtihanda başarılı olmak için dini doğ-
ru anlamak ve yaşamak zorundayız. Zaten dünya 
hayatı bir imtihan yeridir. Elbette bu tür olaylar 
olacak ki bizim bunlara karşı olan tutumumuz her 
ne şartta olursa olsun Allah’a kulluğu doğru yapıp 
yapmadığımız konusunda imtihanımız gerçekleş-
sin. Ayetin devamında da ‘Sen sabırlı davrananlara 
müjde ver’ buyruluyor. Sabırlı davranmak şartlar 
ne olursa olsun Allah’ın emrinden çıkmadan ya-
şamak demektir. Allah’tan gelen bir şeye karşı ya-
pılacak olan teslimiyettir. Yüce Allah’ın ayetleri ile 
zıtlaşılmaz, ayetlere teslim olunur. 

Doğa olaylarının, Allah’ın dininden bağımsız bir 
olay olduğu, sistemden bağımsız bir şey olduğu 
düşünülemez. Burada yapılması gereken şey Al-
lah’ın koyduğu kuralları uygulamaktır. 

Tabiattaki bilimi koyan Allah’tır. Allah o bilimi 
insanların imtihanı için koymuştur. Vahiy ve tabi-
at Allah’ın ayetleridir (delilleridir) Tabiat, temelde 
mükemmel işleyişe ve düzene sahiptir. Bu mükem-
mellik en ufak bir düzensizliğe bile izin vermez. 
Fakat günümüzde çok ciddi bir parçalanma var. Bu 
parçalanmışlık din-bilim ayrıştırmasıdır. Kur’an, 
bilimsel bakış açısı ile anlamaya çalışılmıyor. 

Bilimsel çalışmalara bakış açımız daima Kur’an 
merkezli olmak zorundadır. Eğer böyle yaparsak 
zaten din-bilim ayrılığı diye bir şey olmaz. Her ikisi 
de Allah’a ait olduğu için onlara teslim olmak zo-
runda olduğumuzu ve onları doğru okuyup kura-
larına uymak zorunda olduğumuzu hem Allah’ın 
kitabından hem de yarattığı ayetlerden zaten tespit 
etmiş oluruz. 

Bütün bunlar olurken bizler işlerimizi sağlam 
yaparsak, doğa olayları felaket olamaz, imtihan ve 
ibret olur. Bütün bunların hepsi imtihan içindir ve 
imtihan kaçınılmazdır. İmtihandan sonra başarılı 
olanlar Allah tarafından Cennet ile ödüllendirile-
cek, başarısız olanlarda cezalandırılacaktır. 

Dipnotlar
1. Kamer suresi, 49. ayet

2. Furkan suresi, 2. ayet

3. Rad suresi, 8. ayet

4. Hicr suresi, 22. ayet

5. Şuarâ suresi, 7. ayet

6. Nur suresi, 45. ayet

7. Mülk suresi, 2. ayet

8. Hud suresi, 7. ayet

9. Rum suresi,  41. ayet

10. Fecr suresi, 17-20. ayetler

11. Bakara suresi, 155-156 ayetler
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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

Salih Aleyhisselamın Mucizesi Olan Harika Devesi

Bu mucize NAKATU’LLAHTIR. Yani Allah’ın 
dişi devesidir. (Bütün develerin yaratıcısı Allah’tır. 
Bu mucize deveyi anasız babasız yarattığı için böy-
le anılmaktadır.)

Salih (AS); “Buyurun işte bu deve benim muci-
zemdir. Sakın ona bir kötülük yapmayın, aksi tak-
dirde Cenab-ı Hakk sizi çok şiddetli bir şekilde ce-
zalandır da tamamınız yok olursunuz. Ey kavmim 
dikkat edin su pınarınızdan bir gün deve su içecek 
bir gün de siz içeceksiniz.” der.

Bundan sonraki gelişmeleri ve yaşananları Al-
lah’ın yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’den hep beraber 
okuyalım. 

“Semud (kavmine) de kardeşleri Salih’i (gönderdik)
de. De ki : 

“Ey kavmim, Allah’a kulluk edin. Sizin ondan baş-
ka hiçbir tanrınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık 
bir mucize gelmiştir. İşte size bir alamet olmak 
üzere Allah’ın şu dişi devesi! Onu (kendi haline) 
bırakın. Allah’ın arzında otlasın. Ona bir fenalıkla 
dokunmayın. Sonra sizi acıklı bir azap yakalar.” 
(Araf suresi: ayet: 73)

“Ey kavmim, işte size bir ayet (bir mucize) olmak 
üzere Allah’ın şu dişi devesi! Artık onu (serbest ) bı-
rakın. Allah’ın arzında yesin. Ona fenalık edip do-
kunmayın. Aksi takdirde yakın bir azap yakalar.”

Derken, onu, ayaklarını keserek öldürdüler. Bu-
nun üzerine Salih dedi ki: “Memleketinizde üç 
gün daha yaşayın. İşte bu, yalanı çıkarılamayacak 
bir tehdittir.” Vakta ki (azap) emrimiz geldi. Salih’i 
de, onun maiyetinde iman etmiş olanları da tarafı-
mızdan bir esirgeme olarak (azaptan ve) o günün 

ve Kavminin Korkunç Depremle Yok Olması

Bu yazı Avusturalya’da masum develerin katliama tabi tutulması üzerine hazırlanmıştır.

Allah-u Teala Hazretleri yüce kitabı Kur’an-ı Ke-
rim’de imandan, ibadetten, ahlâktan, ahkamdan 
(hukuktan) ve tarihte geçmiş milletlerin acı tatlı 
hatıralarından ibret alınması için bütün insanlara 
bildirmektedir.

Evet, beşeriyet geçmişte başına gelen musibet-
lerden ibret alıp ders çıkarsaydı bugünkü faciaları 
yaşamazdı.

Meşhur atasözümüz tarihi “Tarih tekerrürden 
ibarettir. İbret alınsaydı hiç tekrar eder miydi?” 
diye tarif eder.

Allah-u Teala Hazretleri yarattığı, ibret alınması 
gereken, önemli varlıklar arasında bize develerden 
de bahsetmiştir. Hem de birinci sırada.

“İnsanlar hâlâ (ibretle) bakmazlar mı? O deve na-
sıl yaratılmıştır. O, o göğe, nasıl yükseltilmiştir. O , 
o dağlara, nasıl dikilmiştir. O, o yere, nasıl yayılıp 
düzeltilmiştir.”

El-Ğaşiye s.17-21
Allahüteala Hazretleri, Salih (AS)ı kavmi Se-

mud’a peygamber olarak göndermişti.
Semud kavmi; “Sen bizim gibi bir beşersin. Bize 

üstünlük sağlamak için peygamberlik davasında 
bulunuyorsun. Şayet sen peygambersen bize bir 
mucize göster.” dedi.

Salih (AS) da “Nasıl bir mucize göstermemi isti-
yorsunuz?” dedi.

Onlar da; “Şu karşıki dağdan yavrusuyla beraber 
bir deve çıkaracaksın” dediler.

Salih (AS) da “Ben Rabbime dua yaparım, rab-
bimde dağdan istediğiniz deveyi yaratarak çıkarır.” 
cevabını verdi.
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rüsvalığından kurtardık. Şüphesiz ki senin rabbin, 
O, çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.”

“O zalimleri ise korkunç bir sesten ibaret olan (dep-
rem) yerle bir etti de yurtlarında diz üstü çöken 
(canları çıkan) kimseler oluverdiler.”

“Sanki orada onlar hiç oturmamışlar gibi yok ol-
dular. Haberiniz olsun ki Semud kavmi hakikaten 
Rablerini inkâr ettiler. Böylece de Rahmeti İlahiye-
den uzaklaştırıldılar.”

Hud suresi, Ayet: 64- 68 

“Semud kavmi de gönderilen Peygamberi (ve Salih 
Aleyhisselâm)’ı da tekzib ettiler. Kavmi “Sen bizim 
gibi bir beşerden başkası değilsin. Bununla beraber 
eğer (Peygamberlik davasında) doğrulardan isen 
haydi bir ayet (bir mucize) getir” dediler. Salih 
(AS.) da şöyle dedi: “İşte bu dişi deve. Su içme hakkı 
(bir gün) onundur. Belli bir gün içme hakkı da si-
zindir.” “Ona bir kötülükle ilişmeyin. Sonra sizi bü-
yük bir günün azabı yakalar” derken onu kestiler. 
Azap gelince pişman oldular.”

Şuara suresi, ayet: 141, 154-157

“İşte Semud kavmi zulümleri çokmuş ıpıssız boş 
kalan evleri (nin enkazı)! Şüphe yok ki bilecek ibret 
alacak bir kavim için (önemli) bir ikaz vardır”. 

Enneml s.52

“O deve katili zalim Semud kavmini ise korkunç bir 
deprem alıp götürdü de yurtlarında diz üstü çöken 
(canları çıkan) kimseler oluverdiler.”

Hud s.57

“Semud kavmi azgınlığı yüzünden (peygamberle-
rini) tekzib etti. (O kavmin) en şakisi ayaklandığı 
zaman , (Hâlbuki daha evvel) Allah’ın Peygamberi 
(Salih) onlara “Allah’ın dişi devesine onun su içme 
(Nevbetine) dikkat edin.” demişti. Fakat onlar onu 
tekzip ettiler derken (o deveyi) sinirlerini kesip öl-
dürdüler. Alemlerin Rabbinin ( azabı) da onları 
günahları sebebiyle hepsini korkunç bir yıldırımla 
çarpıp yok etti.”

Şems s.11-14

ŞUAYB (AS)’ın, peygamberlerine iman etmeyen, 
imansız kavmi de depremle yok olmuştur.

Hud s.94-95
Avusturalya’daki deve katliamını yapan zalimle-

rin cezalandırılmaları bir ilk değildir. Nitekim Sa-
lih Aleyhisselam’ın deve katili zalim kavmini dep-
remle cezalandırdığı bir gerçektir.1

Allah-u Teala Hazretleri, çağımızda yaşanan 
üzücü olayların faciaların daha büyüğünü geçmiş 
milletlerin bazılarının yaşadığını ibret almamız ve 
ders çıkarmamız için Kur’an-ı Kerim’de bizlere ha-

1- Semud kavminin depremle tamamının yok edildiğine 
dair geniş bilgi için; Hud Suresi 61-68, Neml Suresi 45-53, 
Şems Suresi 11-14, Araf Suresi 73,75-79, Eşşuara Suresi 141-
158 ayetlerine bakınız. 

ber vermektedir. 
Miletler, geçmişte yaşanan olaylardan ibret al-

mazlarsa Allah-u Teala Hazretleri tarihte olduğu 
gibi suçlu kabul ettiği toplumları tamamen yok 
etmemekle beraber yine de benzeri şekillerde ce-
zalandırarak uyarır. Tıpkı Avusturalya’da deve ka-
tillerini cezalandırdığı gibi. 

Nedir Avusturalya’da masum develerin katledil-
mesinden başlarına gelenler? Aylarca devam eden 
5 milyon hektar ormanın yanması, ceviz büyüklü-
ğünde su yerine yağan dolu ve her tarafı istila eden 
örümcekler.

Avusturalya’da yaşanan dehşet verici olayların 
daha büyüğü Mısır’da yaşanmıştır. Şöyle ki Allah-
u Teala Hazretleri Hz. Musa’yı Medyen’den (kayın 
babası Şuayb Peygamber (AS.)’in yurdundan) Mı-
sır’a iki önemli görevi gerçekleştirmesi için gön-
dermiştir.

1- Tanrılık iddiasında bulunan Firavun’a Allah 
Teala Hazretlerini tanıtmak ve imana davet etmesi.

2- Köle olarak kullanılan erkek çocukları katle-
dilen Ben-i İsrail’in Mısır’dan çıkarılmasını sağla-
mak.

Mısır’a giden Hz. Musa orada yaşayan ağabeyi 
Harun (AS.) ile beraber Firavun’a giderek tebliğe 
başladı. Yapılan iman davetine ve Ben-i İsrail’in 
Mısır’dan çıkarılması teklifine kafir ve zalim olan 
Firavun ve ekibinin cevaplarını yüce Mevla’nın ki-
tabı Kur’an-ı Kerim’den dinleyelim.

“(Ey Musa)! Bizi büyülemek için (o zaman Mı-
sır’da büyücülük meşhurdu.) her ne mucize getir-
sen de biz sana inanacak değiliz.” dediler. Allah-u 
Teala Hazretleri de ayrı ayrı alametler olmak üzere 
(aşikar olan mucizelerle) başlarına tufan, çekirge, 
haşerat, kurbağalar ve kan gönderdi. (böyle iken) 
o günahkarlar yine (iman etmeyi) kibirlerine yedi-
remediler. Üzerlerine o azap çökünce “Ya Musa! de-
diler; “Bizim için Rabbine – ana olan ahdi hürme-
tine- dua et, eğer bu azabı bizden ayırıp sıyırırsan, 
andolsun, sana kati olarak iman edeceğiz. Ve İsrail 
oğullarını serbest bırakıp seninle beraber mutlaka 
göndereceğiz.” Ne zaman ki biz, kendilerinin erişe-
ceği (su da boğulup helak olacakları) bir müddete 
kadar, onlardan azabı giderdik, bir de ne bakar-
sın. Onlar yeminlerini bozuyorlar bile. Artık biz de 
bunca (gösterdiğimiz yaşattığımız) alametlerimizi 
(ikazlarımızı) yalanladıkları, onları umursama-
dıkları için kendilerinden intikam almak istedik de 
hepsini denizde boğduk.” (El-Araf Suresi, 132-136)

İşte tanrılık davasında bulunan Firavun, zalim ve 
kafir ekibinin acı sonu budur.
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G ö k m e n  K a h r a m a n

gençleri olan bizler de o yaşlardaki heyecanımızı, 
hatalarımızı unutup baş döndürücü hızla değişen 
dünyayı göz ardı edip bugünün gençlerini kolayca 
eleştiriyoruz. Sanki eleştirdiğimiz gençlik bizim 
eserimiz değilmiş gibi. Üstelik bugünkü gençliğin 
mücadelesi bizim zamanımızdakinden çok farklı. 
Çok daha fazla akıl çelen, kafa karıştırıcı bilgi ile 
karşı karşıyalar. Teknolojik gelişmeler nimetleriyle 
birlikte birçok riski de getirdi hayatlarına. Zayıfla-
yan sosyal bağlarımız onları korumaya yetmiyor. 
Gençlerimizi düşünmekten, üretmekten uzak tu-
tabilecek pek çok etki varken değişimin hızına ye-
tişemememiz onlara ulaşmamızı zorlaştırıyor. 

Gençlik sadece ömrün belirli yaşlar arasındaki 
zaman dilimi değil, fiziksel, ruhsal, sosyal değişim-
lerin yaşandığı zorlu bir geçiş dönemidir. Kişinin 
kendini tanımaya, toplumsal yerini, konumunu 
bulmaya çabaladığı bir dönemdir. Bu çabaya “kim-
lik bunalımı” denir. Dönem boyunca genç; “ben ki-
mim?”, “ne olacağım”, “ne olmalıyım?” sorularına 
yanıt arar. Eğitim, meslek seçimi, iş arama, eş seçi-
mi gibi pek çok hayati konuda karar verme süreç-
leri ve bocalamalar bu yaşlarda yaşanır. Bu döne-
minin gereği olan gelişimsel sorunlarla baş etmeye 
çalışan genç aynı zamanda toplumsal sorunlar ve 
değişimlerden de etkilenir. Aslında gençliğe atfet-
tiğimiz sorunların birçoğunun son yıllarda yaygın-

Yani “kim” olduğumuz, bizi biz yapan özelliklerin 
temel taşları çocukluğumuzun ilk yıllarında ebe-
veynlerimizin ellerinde şekilleniyor. Her ne kadar 
eğitimle ve yaşam tecrübesi ile değişime uğrasak da 
nasıl anne-baba, nasıl eş, komşu, arkadaş olacağı-
mız, genetik geçmişimizden ve ebeveynlerimizden 
izler taşır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu özellikler 
toplumların kimliğini oluşturur. Buna rağmen her 
nesil kendinden sonra gelen kuşağa ilişkin şüp-
heler taşır. Özellikle değerlerimize sahip çıkmak, 
ülkemizi, geleceğimizi emanet etmek söz konusu 
olunca yeni neslin bu sorumluluğu taşımakta ye-
terli olup olmayacağı hep tartışma konusu. 

M. Ö. 4. yüzyılda yaşamış olan Sokrates “Bu gü-
nün gençleri lüks ve gösteriş düşkünü, saygısız, 
başkaldıran, geveze ve obur yaratıklardır” demiş. 
Bu sözler günümüzden yaklaşık 2500 yıl öncesine 
ait olduğuna göre gençliğin durumu, dünyanın 
en eski sorunlarından biri gibi görünüyor. Dünün 

Gençleri Anlamak
Kişiliğimizin bir kısmı genetik yolla anne babalarımızdan geçer, bir kısmı da ya-

kın çevremizle iletişimimiz sonucu öğrendiklerimizle oluşur. Kişiliğin oluşumu ile 
ilgili bilimsel çalışmaların birleştiği noktalardan biri; ilk 5-6 yaşın kişilik üzerinde-

ki etkisinin büyük olduğudur.
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laşan bireysellik ve tüketim kültüründen kaynaklı 
olduğunu söyleyebiliriz. Gençlik, toplumun en 
dinamik, en hareketli ve etkilere en açık kesimi ol-
duğu için doğru yönlendirilemediklerinde sorun-
ların katlanarak artması kaçınılmazdır. 

Ünlü Alman filozof Leibniz, “Gençliği iyiye yö-
nelten, insanlığı iyiye yöneltir” demektedir. Böyle 
büyük bir sonuç küçük bir çabayla gerçekleşmez 
tabiî ki. Yani “büyüklük” eleştirmekten öteye git-
meli, çözüm odaklı bir anlayış geliştirilmelidir. 
Elbette gençlik ve sorunları hakkında düşünece-
ğiz, konuşacağız, gençleri uyaracağız fakat aynı 
zamanda onlara umut ve fırsat vermek de bizim 
görevimiz. Gençlerin, hayat tecrübesine sahip 
olabilmek için deneyimlere, kendi değerlerini 
oluşturmak için sorgulamaya ihtiyaçları var. Ye-
tişkinlikte sahip olmaları istenilen bir çok özellik, 
gelişmeleri için onlara hareket alanı ve özgürlüğü 
verilirse kazanılacaktır. Onlar için, onların yerine 
değil, onlarla birlikte düşünmek, birlikte karar 

almak, hatta ezberlerimizi bozacak fikirlerine fır-
sat vermek, heyecanlarını olumlu yönde harekete 
geçirmeye yetecektir. Üstelik pırıl pırıl gençler var 
aramızda. Aklına, ahlakına, vicdanına sahip çıka-
bilen; idealleri, inançları olan gençler. Onlara yol 
açmak, geleceğimize yatırım yapmaktır.

Özetle; insanların algılarının, beklentilerinin, 
önceliklerinin, davranışlarının zamana, yaşanılan 
dönemin özelliklerine, yetiştirilme ortamlarına 
ve tarzlarına bağlı olarak değiştiği biliyoruz. Sü-
rekli değişimin kaçınılmaz olduğu, bütün taşların 
yerinden oynadığı günümüzde yeni neslin deste-
ğimize daha çok ihtiyacı var. Gençlerimizi doğru 
yönlendirmek istiyorsak onları tanımak, anlamak, 
bağ kurmak için yollar ve yöntemler bulmak zo-
rundayız. Gençler hayatta bizim kadar yol almadı-
lar ama biz bu yollardan geçtik. Bu yüzden bilmek 
ve anlamak büyüklere düşer. Yanlış giden bir şey-
ler varsa; önlemenin yolu anlamaktan geçer.

Çiftlikten çiftliğe, yarıştan yarışa koşarak at-
ları terbiye etmeye çalışan gezgin bir at terbi-
yecisinin oğluydu. Babasının işi nedeniyle orta 
öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, 
büyüdüğü zaman ne olmak ve yapmak istediği 
konusunda bir kompozisyon yazmasını istedi 
hocası. Çocuk bütün gece oturup günün birinde 
at çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini anlatan 
7 sayfalık bir kompozisyon yazdı. Hayalini en 
ince ayrıntılarıyla anlattı. Hatta hayalindeki 
200 dönümlük çiftliğin krokisini de çizdi. Bi-
naların, ahırların ve koşu yollarının yerlerini 
gösterdi. Krokiye, 200 dönümlük arazinin üze-
rine oturacak 1000 metrekarelik evin ayrıntılı 
planını da ekledi. Ertesi gün hocasına sunduğu 
7 sayfalık ödev, tam kalbinin sesiydi.

İki gün sonra ödevi geri aldı. Kağıdın üzerinde 
kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir “0” ve 
“Dersten sonra beni gör” uyarısı vardı. “Neden 
“0” aldım?” diye merakla sordu hocasına, ço-
cuk. “Bu senin yaşında bir çocuk için gerçekçi 
olmayan bir hayal” dedi, hocası. “Paran yok. 
Gezgin bir aileden geliyorsun. Kaynağınız yok. 
At çiftliği kurmak büyük para gerektirir. Önce 
araziyi satın alman lazım. Damızlık hayvan-

lar da alman gerekiyor. Bunu başarman im-
kansız” dedi ve ekledi: “Eğer ödevini gerçekçi 
hedefler belirledikten sonra yeniden yazarsan, 
o zaman notunu yeniden gözden geçiririm.” 
Çocuk evine döndü ve uzun uzun düşündü. 
Babasına danıştı. “Oğlum” dedi babası “Bu ko-
nuda kararını kendin vermelisin. Bu senin ha-
yatın için oldukça önemli bir seçim!” Çocuk bir 
hafta kadar düşündükten sonra ödevini hiçbir 
değişiklik yapmadan geri götürdü hocasına. 
“Siz verdiğiniz notu değiştirmeyin” dedi. “Ben 
de hayallerimi.”

O orta iki öğrencisi, bugün 200 dönümlük 
arazi üzerindeki 1000 metrekarelik evinde 
oturuyor. Yıllar önce yazdığı ödev şöminenin 
üzerinde çerçevelenmiş olarak asılı. Öykünün 
en can alıcı yanı şu: Aynı öğretmen, geçen 
yaz 30 öğrencisini bu çiftliğe kamp kurmaya 
getirdi. Çiftlikten ayrılırken eski öğrencisine 
“Bak” dedi, “Sana şimdi söyleyebilirim. Ben 
senin öğretmeninken, hayal hırsızıydım. O 
yıllarda öğrencilerimden pek çok hayal çaldım. 
Allah’tan ki, sen, hayalinden vazgeçmeyecek 
kadar inançlıydın.”

Hikaye Alıntıdır

Hayal Hırsızı
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Y A Ş A M

Yerel yönetimlerin öz kaynaklarını 
kullanarak hayata geçirdikleri projeleri 
çok seviyorum. Bunlardan bir tanesi 
Bilecik’in Osmaneli İlçesi’nde bulunan 
ve belediye tarafından hizmete sunulan 
Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler 
Tesisi. 

Yıllardır Bilecik üzerinden geçerek memlekete gi-
dip geliyoruz. Yıllar evvelinde daha çok otobüs fir-
maları ile yolculuk yaparken, son yıllarda bilhassa 
kendi aracımızla seyahat ediyoruz. Bunca yıldır 
yolculuk esnasında nasıl oldu da gözümüzden kaç-
tı Adapazarı-Bilecek karayolu üzerinde yer alan bu 
güzel tesis, şaştık kendimize… İnternet üzerinden 
araştırıp bilgi sahibi olduktan sonra, memleket 
dönüşü İstanbul’un tantanasına girmeden yol üze-
rinde bir gece konaklayarak hem dinlenelim hem 
de görmüş olalım istedik.

Oldukça yağmurlu bir kasım akşamında vardık 
tesise. Karayolunun hızlı seyir atmosferinden sıy-
rılınca, bambaşka ve huzurlu bir evrene girmişim 
gibi hissettim. Tek katlı, müstakil evleri andıran 
konaklama yerleri inşa edilmiş dağın eteğine. Yağ-
murun verdiği ferahlıkla beraber hava tertemiz. 
Sanırım kış ayı olması sebebiyleydi, evlerin ışıkları 
tek tük yanıyordu. Konaklayan az herhalde diye 
düşündük. Hiç sorun değildi bu durum bizim için, 
zira ertesi gün zaten milyonlarla aynı şehri paylaş-
mak gerçeğiyle yeniden yüzleşecektik.

Minnak evimize girdik, eşyalarımızı bıraktık. Kal-
dığımız ev-cik 2 oda 1 banyodan ibaretti. Giriş kapı-
sının sağında 1 oda, solunda 1 oda, tam karşısında 
banyo. Odanın biri oturma alanı olarak düşünül-
müş. Açılabilir iki kanepe ve iki adet tek kişilik kol-
tuk mevcut. Odanın ısınması klima ile sağlanıyor. 
Diğer oda yatak odası. Tek kişilik iki yatak ve bir 
dolap… Bayıldığım bir husus, yorgan ve yastıkla-
rın pamuk olmasıydı. Sevemedim zira elyafı. Yatak 
odasında klima bulunmuyor. Fakat diğer odadaki 
klimayı açınca iki oda da ısındı, kışın başlangıcın-
da olmamıza rağmen. 

Eşyaları bıraktıktan sonra karnımızı doyurmak 
amacıyla tesisin lokantasına gittik. Yediğimiz biz-
de kalsın, gördüklerimi anlatmaya devam edeyim.J 
Başlangıçta demiştim ya, yerel kaynakların kulla-
nılmasını seviyorum diye… Lokantanın içinde kü-
çük bir satış alanı mevcuttu. Yemekten çok aklım 
onlardaydı. El yapımı sabunlar (Edirne’nin sabun-
larına benzer), el dokuması örtüler, Bilecik’in bir 

B e y z a  A y d ı n

Osmaneli Belediyesi 
Prof. Dr. Yunus Söylet 
Şifalı İçmeler Tesisi

b . b e y z a a y d i n @ h o t m a i l . c o m
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köyünden temin edilen çamurdan yapılmış se-
ramik buzdolabı süsleri, çanak çömlek, pin pong 
topu boyanarak yapılmış Hüsmen Dayı kılıklı-pala 
bıyıklı emmiler, Bilecikli hanımların el emeği sal-
ça, kantaron yağı, tarhana, marmelat, reçel, erişte 
gibi gıda malzemeleri… Kaynak ve emek yerel, fi-
yatlar mâkul… Daha ne olsun? Yerli üretime her 
daim destek! mantığındaki ruhum resmen bir ço-
cuk edasıyla coştu.

Yemeğimizi yedikten sonra yeniden minnak evi-
mize döndük. Dinlendik. Tesisin öne çıkan özelliği 
aslında dağdan gelen ve farklı hastalıklara iyi gel-
diği İstanbul Üniversitesi tarafından onaylanmış 
olan tarihi içme suları. Osmaneli Belediyesi’nin in-
ternet sitesinde yer verilen bilgiye göre; Emeviler 
İstanbul’u fethe giderken bu alanda askerler yor-
gunluklarını gidermek, yaralarını ve hastalıklarını 
tedavi etmek için Allah’ın bahşettiği şifalı sulardan 
yararlanmışlar ve hastalıklarına şifa bulduklarını 
ifade etmişler. İçmeler Tesisi Osmaneli Belediyesi 
ve İstanbul Üniversitesi ortaklığıyla Bursa-Eski-
şehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği 
ile “Ver Elini Osmaneli” Projesi kapsamında, 1999 
depreminde gördüğü tahribat onarılarak yeniden 
tesis olarak halkın hizmetine sunulmuş. Tesisten 
çıkan kaynak sularının analizleri yapılarak başta 
İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Yunus Söy-
let olmak üzere 7 akademisyen tarafından yapılan 
bilimsel çalışmalarla böbrek, mide, safra kesesi ve 
çeşitli deri hastalıklarına şifalı olduğu kanıtlanmış. 
100 yatak kapasitesine sahip tesiste ATV parkur 
alanları, orman içi yürüyüş rotaları, piknik alanla-
rına yer verilmiş1 (Vaktimiz kısıtlı olduğu için biz 
göremedik maalesef ).

Banyo duşundan gelen su da şifalı su muydu, bi-
lemiyorum. Banyo soğuk olduğu için duş olayını 
odaklanmadık çünkü. Çeşme suyunun tadı ekşi 
gibi, değişikti. Muhtemelen kaynak suyuydu.

Yağmurlu bir Osmaneli gecesini huzurlu bir uyku 
ile geçirip de sabah gün yüzünü görünce, gece ka-
ranlığında göremediğimiz detayları da fark etme 
imkânımız oldu. 

Çevredeki dağlarda yeşil, sarı ve turuncunun de-
ğişik tonlarına bürünmüş canım ağaçların insanı 
mest eden görüntüsü, ciğerlerimizin pek de alış-
kın olmadığı kadar temiz bir hava, Sakarya Neh-
ri kenarındaki lokanta alanı, kuşların şakıması… 
Aaaah aaah… İnsan böyle güzellikleri görünce bir 
karavan alıp gezgin olarak yaşayası geliyor.

Hayat gezip görüp, şükredince güzel a dostlar… 
Allah sağlık, afiyet ve imkân versin…

A b d ü l k a d i r  T ü r k

ÇIĞLIK
Tarihten beridir Türk yurduyum men. 
Bilirmisen? Kanda, dinde gardaşım men. 
Asırlardır, gözyaşı dinmeyen men. 
Hürriyetin adını unutan men. 
Dünya bilsin, Doğu Türkistan’ım men. 
 
Dert mende öbek öbek dünya kadar. 
Yüreğim ağladıkça doldu Hazar. 
Bak nefesim bitiyir azar azar. 
Sorirem, menim derdimi kim anlar? 
Sincanlı değil, Uygur Türküyüm men. 
 
Nerede Hunlar, Tabgaçlar, Uygurlar? 
Nerede Göktürkler, Karahanlılar? 
Nerede Gazneliler, Selçuklular? 
Meni gardaş devletsiz koyacaklar. 
Devletsiz, haldaşsız kalayım mı men? 
 
Ali İbni Sina, bizden Farabi. 
Hadis âlimi, İmam-ı Buhari. 
Uluğ Bey’siz olur mu astronomi? 
Tirmizi, Harezmi ve El-Biruni. 
Soysuz ve töresiz kalayım mı men? 
 
Ağrı getmez Altayların başından 
İli nehri, kan akıtır kahrından. 
Hoten yaralı, ağıt gelir Turfan’dan. 
Gözyaşım eksik olmaz, heç aşımdan. 
Yetim, öksüz, esir kalayım mı men? 
 
Donirem halım kalmadı bilesen. 
Gardaş isen gözyaşımı silesen. 
Yaniyir bağrım, tez elden gelesen.  
Bizden olmayanlar bizi ne bilsen. 
Zalım elinde böyle kalayım mı men? 
 
Mor sümbüllü bağları unuttum men. 
Ezan sesine çoktan hasretim men. 
Öz yurdumda tutsak bir köleyim men. 
Zulmün pazarındaki çileyim men. 
Gardaş zindanlarda öleyim mi men? 
 
Gardaş misen, yoksa gara daş misen? 
Sağır misen, yoksa sen sarhoşmisen? 
Toprak altında yatan ölümisen? 
Bak, çıkmaz oldu sesim duymazmisen? 
Böyle zindanlarda kalayım mı men?

Uygur Türk’ünden Türkiye Türk’üne...

Not. Cennet mekan, yiğit kahraman, 
Gömülü Çoban’a nazire...
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Bu durumda kim bahşedilmiş çocuktur? Johnny 
mi? Davy mi? Her ikisi de mi? Hiçbiri mi?

“Bahşedilmiş Çocuk”Sıfatının 
Verilişinde Görüş Farklılıkları
“Bahşedilmiş çocuk” sıfatını verebilmek için bu 

sorulara cevap verirken dört konunun akılda tu-
tulması gerekir. Genelde hangi çocukların “bahşe-
dilmiş çocuk” olduğunu sorarız. Cevap bağlı bulu-
nulan kriterlere göre değişir. Ancak tek bir mutlak 
veya “doğru” kriter kümesi yoktur. Öncelikle, bu 
tür sıfatları kullanabilmek görüş meselesidir, baş-
ka bir şey değildir ve bu sıfatların nasıl kullanılma-
sı gerektiği hakkında görüş farklılıkları vardır.

İkinci olarak, bu sıfat daha genel veya özel olarak 
kullanılabilir. “Bahşedilmiş çocuk”u vurgulayan 
daha genel bir ifade yaygın kullanılır. Bir çocuk ya 
“bahşedilmiş çocuktur” veya değildir. Bu görüşe 
göre, “bahşedilmiş bir çocuk”ta genel olarak geniş 
çaplı bahşedilmiş özellikleri vardır. “Bahşedilmiş 

H a n d b o o k  O f  G i t f f t e d n e s s  I n  C h i l d r e n
P s y c h o - E d u c a t ı o n a l  T h e o r y ,  R e s e a r c h  A n d  B e s t  P r a c t i c e s

Çocuklara Bahşedilen Özel Yetenekler -4

B a h ş e d i l m i ş  Ç o c u k  E ğ i t i m i n i n 
G e l e c e ğ i n i  B e k l e y e n  S o r u l a r

Johnny, kendisine bahşedilmiş çocuk “gifted 
child” denen, IQsu 140 olan 9 yaşında bir ilkokul 
öğrencisidir. Johnny’nin pek az arkadaşı vardır 
çünkü zayıf sosyal yetenekleri vardır. Johnny’nin 
hakkında konuşacağı sosyal hobileri yoktur, oku-
lun dışında da başka bir etkinliği yoktur. Sahip 
olduğu yüksek IQsuna rağmen mükemmel bir 
öğrenci değildir. 

IQsu 120’dir ama “bahşedilmiş çocuk” olmak için 
diğer IQ özelliklerine sahip değildir. Davy sporda 
çok iyidir ve hatta okulundaki en iyi futbol oyun-
cusudur. Aynı zamanda trombon da üflemektedir 
ve hatta ilkokuldaki en iyi trombon üfleyicisidir 
de. Öğretmeni eğer müzik yolunu seçerse bu alan-
da kariyerinin parlak olacağına inanmaktadır. 
Davy çok popülerdir ve sınıfındaki öğrencilerin 
performanslarına göre değerlendirildiğinde en iyi 
üç öğrenci arasında bulunmaktadır.
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çocuk”u vurgulayan daha özel bir yaklaşım, bir in-
sanla potansiyel olarak sınırlı olması veya pek çok 
sınırlı özelliğin bulunmasıdır. Mesela, sözel yete-
nek, yazma yeteneği gibi… Aslında pek çok başarılı 
bilimsel yazar aynı zamanda bilimkurgu yazarıdır 
veya tam tersi de doğrudur. 

Üçüncü olarak, “bahşedilmiş çocuk” sıfatı za-
mana veya mekâna göre de değişiklik gösterebilir. 
Geçmiş zamanlarda, bir çocuğun, Yunanca veya 
Latince öğrenme yeteneği önemli bir “bahşedilmiş 
çocuk” göstergesi olarak kabul edilirdi. Günümüz-
de ise, bu tür bir yetenek nispeten daha az değer-
lidir. Benzer şekilde, Tanzanya’daki bir çocuğun 
“bahşedilmiş çocuk” sıfatını almasına sebep olan 
avlanma ve toplama gibi yetenekleri Los Ange-
les’da farklı algılanacaktır.

Dördüncü olarak, “bahşedilmiş çocuk” kavramı 
açıklayıcı teoremlerden teoremlere farklılık göste-
rir.

Dünyada “Bahşedilmiş Çocuk” 
Eğitimleri
Tüm dünyada bahşedilmiş çocukları tespit etme 

ve bu çocukların eğitimi için değişik teknikler 
kullanılmaktadır. Yazımızda ise ABD, Rusya ve Al-
manya’daki uygulamalarından bahsedilmiştir. 

ABD’deki Uygulamalar: ABD’de bahşedilmiş ço-
cukları tespit ve onların eğitimi konusunda farklı 
teknikler uygulanmaktadır: bağlantı modeli (Lin-
king practice), üç halka modeli (three ring model) 
bunlardan en yaygın olarak kullanılanlarıdır.

Eğitimcilerin hala neden IQ testlerini kullanmayı 
tercih ettiklerini izah eden iki sebep vardır: 

Öncelikle bu testlerin uygulanabilme imkânları 
vardır. Eğitimciler ucuz, geçerli ve güvenilir testleri 
kullanmak istemektedirler.

Pek çok IQ testi bu kriterleri sağlamaktadır. (Got-
tfredson, 1997; Jensen, 1998; Walberg, 1984). Dahası, 
IQ testleri, psikomoetrik merkezli araştırmacıları 
tarafından büyük ölçüde kabul edilen CHC testi-
ne dayanır. Zeka araştırmacıları tarafından, “bah-
şedilmiş çocuk”u izah eden başka hiçbir modern 
teori IQ testleri kadar kabul görmedi. Tanımla-
ma süreci, pek çok okulda yapılan IQ testleri ile 
uyuşmaktadır. IQ testleri akademik başarıyı tespit 
etmedeki etkin tahmin yöntemleridir. Buna ila-
ve olarak, çocukların genelde başarılı olmaları-
nı amaçlayan pek çok bahşedilmiş çocuk eğitim 
programı, çocukların kritik düşünme becerilerini 
geliştirmeyi öğretileceği çocukları aynı odaya koy-
mayı tavsiye ederler.

Rusya’daki Uygulamalar: Rusya’da bahşedilmiş 
çocukları bulmak üzere olimpiyatlar düzenlen-

mektedir. Olimpiyatlar, değişik skolastik disiplin-
leri içeren festivaller, çocukların yaratıcı zekalarını 
ve yeteneklerini göstermeleri düşüncesiyle oluş-
turulmaktadır. Olimpiyattaki seçmeler, tüm ülke 
çapında farklı seviyelerde yapılmaktadır. Her bir 
seviyede, aynı zamanda çocuklar, panelin jürisi 
tarafından sonuçları değerlendirilen aynı yazılı 
değerlendirmelere tabi tutulurlar. Senelik olarak 
yapılan olimpiyatlar skolastik yeteneklere odak-
lanırken, Isskustvo Deti Festivali (Sanat ve Çocuk 
Festivali) de genç müzisyenlere, sanatçılara, şair-
lere ve diğer yetenekli çocuklara odaklanır. Diğer 
festivaller, Odarennye Deli (Bahşedilmiş çocuk) 
programı, bilgisayar mühendisi, mühendis, mi-
mar bulmaya yöneliktir. Bu tür festivaller, çocuk-
ların yeteneklerini diğer çocuklar paylaşmalarına 
imkan tanır. Bu çocuklara aynı zamanda sosyal ağ 
oluşturma imkanı da sağlar. Bu festivallere ilave 
olarak, çocukların yeteneklerini geliştirmeleri için 
belirli sayıda özel yetenek okulu da vardır. İkin-
cil seviyede (12 yaş ve üstü), çocukların 7:30’dan 
23:00’a kadar eğitim görebildikleri skolastik eğiti-
min verildiği okullar vardır.

Almanya’daki Uygulamalar: Almanya’da bahşe-
dilmiş çocukları tespit etmede kafa karışıklığının 
olduğu dönemler vardı. (Bartenwerfer, 1978). Ka-
demeli olarak, tanımlamanın yapılmasının ge-
rekliliğini hissettiler ve bugün Almanya’da özel 
yetenekleri tespit etmek üzere çeşitli programlar 
uygulanmaktadır. 1988’de Bahşedilmiş Çocukları 
araştırma merkezi kuruldu. Çoklu faktör modeli-
ne (Mönks, 1992),göre, “bahşedilmişlik” IQ’ya bağlı 
değildir. Merkez, bir öğrencinin IQ’suna ilişkin ra-
porları, öğretmenlerin, ailelerin görüşlerini ihmal 
etme konusunda fikir birliğine vardı.  

Almanya’da “bahşedilmişlik”i ölçmek üzere EN-
TER modeli(Ziegler & Stoeger, 2003) uygulan-
maktadır. ENTER modeli sadece çocuğun mevcut 
durumunu ölçmekle kalmaz aynı zamanda da 
tanımlanan süreçte çocuğun gelişim potansiyeli-
ni de değerlendirir. ENTER modelinin beş safha-
sı vardır: araştırma, daraltma, test, değerleme ve 
özetleme. İlk üç safhada çocuk hakkındaki bilgiler 
toplanır. Yetenek testlerine ilave olarak, aile hayatı, 
ilk gelişimler, okul tecrübeler, boş zamanlardaki 
aktiviteleri, arkadaşları hakkındaki bilgiler topla-
nır. İlk üç aşamada, amaçlar daraltılır.

Bahşedilmiş Çocuk Eğitiminin Geleceği
Richard Mayer, “bahşedilmiş çocuk” eğitiminin 

gelecekte daha başarılı olması için öncelikle bu 
kavramın iyi tanımlanması ve ölçülmesi gerekti-
ğini belirtiyor. Benimsenen teorilerin açık ve öl-
çülebilir olmalarının gerektiğini ve özellikle bu 
kavramın kontrollü deneylere göre değerlenmesi 
gerektiğini anlatıyor.
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P S İ K O L O J İ

s b t k a l e m i @ g m a i l . c o m 

Disiplin Suçu
Kendini çok beğenen bir tavşan varmış. Ben 

çok hızlıyım benden hızlı kimse koşamaz, diye 
kendisini sürekli övüyormuş. Diğer hayvan-
ların yanında hoplayıp zıplayıp ben çok hızlı-
yım var mı beni geçecek? diye hava atıyormuş.

Diğer hayvanlar onu hiç sevmiyormuş ama 
yarışmaya da çekiniyorlarmış. Bir gün kap-
lumbağa bu tavşanın ne kadar kendini beğen-
miş biri olduğunu öğrenmiş ve onunla yarış 
yapmak için haber göndermiş. Tavşan nasıl 
olur da bana meydan okuyabilir ki o daha bir 
adam atmadan ben yarışı bitiririm demiş.

Diğer hayvanlar da şaşırmış bu duruma. 
Çünkü tavşanda Allah vergisi bir yetenek var-
mış. Kaplumbağa ve koşu yarışı mı? Bu ikisi 
nasıl bir araya gelsin. Ormanda herkes bunu 
konuşuyormuş. Bazıları kaplumbağanın ken-
dini küçük düşürdüğünü bazıları da sadece 
cesaret edebildiği için kahraman olduğunu 
söylüyormuş. Aslan bunu duyunca “Züğürt 
tesellisi” demiş. “Yetenek her şeydir, nasıl ka-
zanacak o yarışı. İnsan bir şeyi yapabiliyorsa 
yapabiliyordur, yapamıyorsa yapamaz. Be-
nim heybetim aslanlığımdan gelir mesela bu 
kadar”. 

Tilki bıyık altından gülümsemiş aslanın söz-
lerine. “Kaplumbağanın kesin bir planı var-
dır”” demiş bilgiç bilgiç “ Yoksa neden girsin 
böyle bir yarışa.” 

Kuşlar kendi aralarında cıvıldamışlar “Hile 
mi yapacakmış, aaa a!”, “Kaplumbağa dürüst 
biridir.”  “Tilki haklı olabilir, kaplumbağanın 
ailesinden hiç koşucu biri çıkmadı.” “Bence ka-
buğu bu yarışı kazanmasına engel.” 

Karıncalar yarışa girmeyi düşünmüşler bu 

konuşmaları duyunca. Fakat daha önemli işle-
ri varmış kendilerince. Cırcır böceği de düşün-
müş düşünmesine de, “sonra” demiş, “sonra 
katılırım bu yarışmaya.”

Yarasalar ağaç kovuklarından konuşmaları 
duymuş. Uykularını bölen bu gereksiz(!) ko-
nuşmalara, ne gerek var diye düşünmüşler. 
Koşu da lüzumsuzmuş, kaplumbağanın bu 
yarışa girmesi de. Gündüzleri uyuyup geceleri 
gezerek gayet güzel ömür tüketilirmiş. 

Neyse ertesi gün tavşanla kaplumbağa yarış 
alanına gelmişler ve başladıktan sonra tavşan 
pırrr diye koşuvermiş ama kaplumbağa daha 
ilk adımını yeni atmış. Tavşan o kadar çok 
fark açmış ki yorulmuş havada çok sıcakmış. 
Demiş ki şu ağacın gölgesinde biraz dinlene-
yim nasılsa kaplumbağa akşama kadar gele-
mez demiş. Tavşan rüyalarla dolu uykusuna 
dalmış ve kaplumbağa da emin adımlarla biti-
şi doğru yürüyormuş. Tam yarışı bitirecekken 
tavşan uyanmış ve havanın karardığını gör-
müş.

Artık gideyim de şu yarışı bitireyim kap-
lumbağa ortalarda yok demiş. Kafasını bi 
kaldırmış ki kaplumbağayı gör-
müş. Koşarak onu geçmeye 
çalışmış ama kaplumba-
ğa yarışı bitirmiş. Bu 
da tavşana güzel bir 
ders olmuş. Kimseyi 
küçük görmemeyi 
öğrenmişsindir ar-
tık demiş. Çünkü 
önemli olan hızlı 
olmak değil emin 
adımlarla gitmektir 
demiş. …
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Bu öykünün 3 bakış açısı ile analiz edelim.  Tav-
şan, Kaplumbağa ve diğerleri. Takdir edersiniz ki 
diğerlerini maksadımıza hizmet edebilmesi için 
hikayeye ekledik. 

Koşu yarışına katılmayı hiç düşünmemiş olabilir-
siniz. Ama hiç mi olmadı keşke ben de bu kadar ça-
lışkan, düzenli, temiz, dakik olabilseydim, aileme 
vakit ayırabilsem, spor yapabilsem, benim de kitap 
okuma alışkanlığım olsa dediğimiz?

Kendimiz hakkında koymuş olduğumuz hedefle-
rin, imrenmelerimizin bizi daha iyi yapacağı mu-
hakkak. Arzu edilen bu davranışları istemenin de 
yetmediği kesin. Gelişen teknolojiye rağmen hâlâ 
beynimizin bir USB girişi yok, davranışların prog-
ramlarını yüklemek için. Ya da akşamları yatma-
dan önce hazırlamış olduğunuz bitkisel karışımı 
saçınıza sürünce, yoğurdun içine bu ve şu otu ko-
yup geceler yatmadan önce yiyince bu alışkanlık-
ları da kazanamıyoruz. 

Mucizeler olmadığı gibi hayatta; bir davranışı 
alışkanlık haline getirmemek için kendi kendimize 
yarattığımız düşünsel tuzaklar da cabası. “İnsanın 
içinden gelmeli zaten bir şey. Daha sonra yaparım. 
Zaten geç kaldım, bu saatten, bu yaştan sonra ne 
kazancım olacak ki diyoruz. 

Tavşan
Hikayeye tekrar dönecek olursak, kahramanımız 

tavşan yetenekli ve kendine güvenen bir hayvan. 
Hızlı bir şekilde hareket etmek onun en kolay ya-
pabileceği iş keza genlerinde var bu özelliği. Sahip 
olunan özelliklerin bireyin yaşamında önemli rol 
oynar. Bir bakıma kendimizde var olan bu dona-
nımları tercihlerimiz ile harekete geçirir ya da ge-
çirmeyiz. Buna da hayat deriz ve hayatımız bu ter-
cihlerle geçer. 

Peki, yetenek belirleyici midir? 
Zeka kavramı üzerinden gidelim. Toplumun alt 

ve üst kültür ve gelir seviyesini zeka puanları bakı-
mından karşılaştırılan çalışmalar bulunmaktadır. 
Çocukların zeka puanları birbirlerine yakınken, 
yetişkinlerde anlamlı farklılıklar tespit edilmek-
tedir. Araştırmacılar bu durumu zekanın kullanıl-
maması ve doğal olarak körelmesi ile açıklamak-
tadır. 

Katılmış olduğum saha çalışmalarının birinde 
Roman çocukların eğitim gördüğü bir okul mü-
dürü çocukların okula başladıkları ilk yıllarda öğ-
renme hızlarının oldukça fazla olduğunu (zekanın 
tanımı) sınıf ilerledikçe, özellikle ortaokulda çok 
azaldığını dile getirmişti. Bir yeteneği ne kadar az 
kullanırsak o oranda geriler. Geriler ifadesini özel-
likle kullanmak istedim.  Çünkü sahip olduğumuz 
yetenekler zaman içerisinde aynı kalmaz, geriler. O 

nedenle çocukluk çağı öğrenmeleri kıymetli iken, 
yetişkinlik çağında bir beceriyi öğrenmek için bü-
yük stres yaşadığımız halde tam anlamıyla öğren-
miş olamayız. Tabii eğer hayatımızı öğrenmek ile 
geçirmediysek. Diğer yandan yaşamı boyunca yeni 
şeyler öğrenmeye açık insanların ilerleyen yaşları-
na rağmen zorlanmadıkları tespit edilmiştir. Ha-
yatını bu şekilde geçiren bireylerde yaşlılık ve ileri 
yaşlılık dönemi üretkenlik ve yeni fikirler geliştir-
me şeklinde devam eder. Biz buna kültürümüzde 
bilgelik diyoruz. İşleyen demiş ışıldıyor. 

Şunu da belirtmek isterim. Zeka sadece kendini 
akademik başarıda gösteren bir yetenek de değil-
dir. Disiplinli bir şekilde çalışıldığında her ortam-

 “Diğerleri” ise hep vardır ve var ola-
caklardır. Bu “el âlem” sürekli bize dair 
tespitlerde bulunur ve kader yazar… 
Çok da tutarlı bir grup değildir bu 
“diğerleri”. Birinin söylediğini yapsanız 
“diğerleri” yine mutsuz olur sizin adı-
nıza. Başlama isteğinizi kırdığı gibi bu 
söylemler bir şeyi sürdürme azminizi 
de bırakmaz. Bazen bu söylemler o ka-
dar içimize işler ki bazen denemek bile 
aklımıza gelmez.
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da görmek mümkündür. Zeka ile ilgili dinlediğim 
seminerlerden birinde şöyle bir bilgi paylaşılmıştı. 
Akademik geçmişe sahip olmayan üstün zekalı bir 
çiftçiyi bahçe kapısını tamir edişinden ayırt etmek 
mümkündür. 

Yetenekler bize doğuştan bahşedilen kaynaklar-
dır elbette.  Onlar sadece vardır ve var oldukları-
nı da kullanılmadan fark edemeyeceğimiz şekilde 
konuşlanmışlarıdır. Fark edilmezse zaman içeri-
sinde erir ve yok olurlar. Kullanıldıkça da artar ve 
yaratıcılığa dönüşürler. 

Tavşan yeteneğinin farkında idi. Yeteneğin tek 
başına kendini kurtaracağını sandı ve yeteneğin 
ihtiyacı olan disiplinden mahrum müstağnilikle 
kaplumbağaya yenildi. 

Kaplumbağa
Zeka ve diğer yetenekler ile ilgili yapılan araş-

tırmalara bakıldığını yeteneğin önemi elbette var. 
Fakat yetenek tek başına belirleyici bir unsur ol-
madığı açık. Her yetenek, öz disiplin ile kendini 
gösteriyor. Cevher işlenmeyi bekliyor. 

Kaplumbağanın ne düşündüğünü bilemeyiz. 
Hikâyede buna ilişkin bilgi olmamakla birlikte 
“diğerlerinin” görüşlerinden anladığımız gibi po-
tansiyelinde bu yarışı kazanmak yok. Kim bilir tek 
güvendiği tavşanın kibrinin yol açacağı hatadır. 
Şayet öyle ise zekâsına ve disiplinli bir şekilde biti-
şe doğru yürümesi takdire şayandır. 

Diğerleri
 “Diğerleri” ise hep vardır ve var olacaklardır. Bu 

“el âlem” sürekli bize dair tespitlerde bulunur ve 
kader yazar… Çok da tutarlı bir grup değildir bu 
“diğerleri”. Birinin söylediğini yapsanız “diğerleri” 
yine mutsuz olur sizin adınıza. Başlama isteğinizi 
kırdığı gibi bu söylemler bir şeyi sürdürme azmi-
nizi de bırakmaz. Bazen bu söylemler o kadar içi-
mize işler ki bazen denemek bile aklımıza gelmez. 
Derler ki mesela:

 “Ne rahat insanlar var, iş güç yok spor yapıyor 
her gün” 

“Kitap okumak için zaman ve imkân lazım, zaten 
kitaplar da pahalı”

“Entelektüellik aileden gelecek, imkân meselesi 
biz öyle doğmadık ki”

Diğerlerinde bu alışkanlıklar var ise, bunları bir 
çabaya bağlamak yerine, sanki doğuştan bu birey-
lerin özelliklere sahip olduklarını düşünmek ise 
bizi sorumluluktan kurtarıyor. Okulda çalışkan bir 
öğrenci mi var? “O zaten çalışkan olduğu için çalış-
kan, çalıştığı için çalışkan değil” gibi yapıp rehavet 
içinde kalmayı sürdürüyoruz. 

Bazen daha da ileri gider bu “diğerleri” Sosyal 
psikolojinin üzerinde çalıştığı “içselleştirilmiş 
ırkçılık” adlı deneyi dileyen Youtube’dan bulabi-
lir. Deney, Amerika’daki siyahi ve beyaz çocuklar 
ile ilgilidir. 4-5 yaşlarındaki çocukların önüne iki 
oyuncak bebek konulur ve ilk sorular “hangisi 
beyaz?” ve “hangisi siyah?” şeklindedir. Çocuklar 
bunu bilebilir. Daha sonra “Hangi bebek güzel?” 
“Hangi bebek çirkin?” “Hangi bebek iyi” Hangi 
bebek kötü” sorularını sorarlar. Siyah ve beyaz ten 
rengine sahip çocuklar iyi ve güzel olarak beyaz 
bebeği gösterirler. Kötü ve çirkin olarak ise siyah 
bebek.

Bazı çocuklara “Beyaz bebek neden güzel?” diye 
sorarlar. Güzel olarak seçtikleri bebeklerin ten-
lerinin beyaz ve gözlerinin mavi olduğu cevabını 
alırlar.

Takdir edersiniz ki bu deneyi yorumlamak zor 
değil. Sahip olduklarımızla ilgili istemesek de 
içinde bulunduğumuz grup ve diğer grupların 
söylemlerini içselleştiriyoruz. Daha vahimi bunlar 
düşünce olarak kalmıyor. Eylemlerimizi belirliyor 
ve bir adım sonrasında Amerika’da siyahi gençler 
arasında eğitimin düşük ve suça karışma oranları-
nın yüksek olduğu tespit ediliyor. Hatta bu sonuca 
bakılarak siyahilerinin zekalarının beyaz tenlilere 
göre daha az olduğunu yayımlayan akademik ça-
lışmalar yapılmış ve algılar ile iyice oynanmıştır.

Ne ayıp değil mi bu Amerikalıların yaptıkları? 
Bizden öyle şeyler çıkmaz, biz ırkçı değilizdir. 

Mesela çocuklarımızın bir Roman ile aynı sırada 
oturup eğitim almasından ve arkadaşlık kurma-
sından rahatsız olmayız. Sınıfta engelli bir çocuk 
varsa, o çocuğun sınıfta bulunmasının bizim çocu-
ğumuzu üzebileceği ya da sınıfın seviyesini düşü-
rebileceği gibi endişelerimiz yoktur mesela...

Yaşlılık ve yaşlanmak ile ilgili kaygılar, fakirliğin 
korkulacak bir durum oluşu, ruhsal bir sorunu 
olan ya da bağımlı bireylerin uzak durulması dü-
şüncesi, hayvanların canı değil bizim keyfimizin 
önemli oluşu gibi tutumlar değişen topluma rağ-
men bizde zuhur etmedi.

Bir işe yerleşmek için liyakatin değil adamının 
olması gerekir düşüncesi, adaletin diğerleri için 
geçerli olduğu ve senin menfaatini tehdit ediyorsa 
ceza olarak algılandığı, hak ve hukuk kavramları-
nın eşit yürümediği ve bunu en çok vatandaşların 
manipüle etmeye çalıştığı bir ülkede değiliz şükür-
ler olsun.

Neyse ben de bu şartlar altında iyi bir okur ol-
mak istiyorum. Bunun için tek yapmam gereken 
okumak. Bir kere değil, iki gün değil, 100 sayfa 
okuyunca değil; küçük adımlarla sürekli, düzenli 
okumak. Bu yazıyı kendim için yazdım. Suçum di-
siplinsizlik.
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B a y r a k  K a y s e r i  B ü r o s u

Her ay farklı “ilginç” konularda konferans 
düzenleyen Millet Derneği Kayseri Şube-
si, “KUR’AN’IN AKSİYON ÖĞRETİSİ” 
konulu konferansını gerçekleştirdi.

Dernek salonunda yapılan konferansın konuş-
macısı dernek başkanı Mustafa Temizer’di. Sevim 
Pınarbaşı’nın toplantı sunuculuğunu yaptığı kon-
ferans, gelenek üzere Ethem Dinçaslan’ın Kur’an-ı 
Kerim okuması, Mustafa Sarıkaya’nın mealini ver-
mesi ve Mustafa İdiz’in açılış konuşması ile başladı.

Millet Derneği İlginç Konuları Ele Alıyor!

İslâm Dünyası Yüksek Siyaset Akademisi
Kuruluş Çalışmaları Devam Ediyor

Temizer özetle şunları söyledi:

İnsanlar yaşadığı olumsuzlukların nedenini ge-
nellikle dışarıda, başkalarının aksiyonunda arar, 
başkalarını sorumlu tutarlar. Çözümü de kendi dı-
şındakilerden, onların aksiyonundan bekler.

Kur’an ise tüm yaşadıklarımızın kendi aksiyonla-
rımızdan, kendi ellerimizle ettiklerimizden başka-
sı olmadığını haber veriyor. Yine kendi aksiyonla-
rımızla kurtulabileceğimizi bildiriyor.

Her Müslümana yapması farz olan “Emr bi’l 
ma’ruf ve nehy ani’l münker” İslam´a uygun olan, 
inanç, düşünce ve davranışları emretmek, yaygın-
laştırmak, egemen kılmak; İslam´a aykırı olanları 
ise yasaklamak, engellemek, onlarla mücadele et-
mek görevini veriyor.

Gelin hep birlikte doğruların yanında yanlışların 
karşısında olalım. “Emr bi’l ma’ruf ve nehy ani’l 
münker”görevini, Müslümanden beklenen aksiyo-
nu birlikte yapalım çağrısıdır. 

Tüm olumsuzluklardan kurtulmak için tek çare 
yanlışın karşısında, doğrunun yanında olmaktır. 

Millet Partisi Genel Başkanı, Bayrak Dergisi Başyazarı Sayın Aykut Edibâli, Küçük 
Çamlıca’da kuruluş çalışmaları devam eden “İslâm Dünyası Yüksek Siyaset Aka-

demisi” ofisinde misafirlerini ağırladı.
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K Ç N B V C X Z Ş L Ç N B V C X Z İ İ K
A K İ Z M İ T Ç N A D E R İ N C E K V T
Ç Ü Ç N B V C X Z Ş L Ç N B V C D G E E
K C F D Ü Ğ P I U O F D Ü Ğ P I A Ö R K
A L Q S Ç N B V C R Ç N B V C X R L S N
L Ö K A R T E P E I F D Ü Ğ P I I Ü İ O
E G W P Ç N B V C Y Ç N B V C X C R T L
S I S A V O L İ D A J E Z B E G A E E O
R Ç N N Ç N K Q K Ç Ç N B V C X Z Ş S J
Ü E W C Q W A W Ö E L E K S İ Ş A B İ İ
M Ç N A Ç N N E R Ç N B V C X Z Ş L Ç E
A F D G F D D R F F D Ü Ğ P I U Y G F N
R Ç N Ö Ç N I T E Ç N B V C X Z Ş L Ç S
A F D L F D R Y Z F D Ü Ğ P I U Y G F T
K Ç N Ü I R A L Ğ A D I L N M A S Ç N B

B U L A B İ L İ R  M İ Sİ N İ Z ?  •  KO C A E L İ  •  K I R K B İ R  •  KO C A E L İ Ü N İ V E R Sİ T E Sİ  •  B A Şİ SK E L E  •  Ç AY I ROVA  • 
D E R İ N CE  •  D A R I C A  •  G E B Z E  •  D İ LOVA SI  •  G Ö LC Ü K  •  İ Z M İ T  •  K A N D I R A  •  K A R A M Ü R SE L  •  K A RT E P E 

•  KÖ R F E Z  •  A KÇ A KO C A  •  İ Z M İ T KÖ R F E Z İ  •  İ Z N İ KG Ö LÜ  •  S A M A N L I D A Ğ L A R I  •  S A PA N C A G Ö LÜ  • 
G E B Z E Y Ü K SE K T E K N O LO J İ E N ST  •  O R H A N G A Z İ  •  A B A N O Z  •  İ Z N İ K KO N SÜ LÜ

B U L M A C A

 

 

               

          

               

                  

            

                  

                 

                 

             

               

              

                  

              

      

              

 



M U H A M M E T  K A B C I

M U H A M M E T  K A B C I  M İ M A R L I K

M A N S U R O Ğ L U  M A H A L L E S İ
2 8 3 / 1  S O K A K  N O  1

 B A Y R A K L I  A P A R T M A N I  K A T :  1  D A İ R E  :  5
B A Y R A K L I  /  İ Z M İ R
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Artık Dünya Çapında 

5260
HAVALİMANI

433
YAMAÇ PARAŞÜTÜ

ALANI

421
HELİKOPTER

PİSTİ

103
İHA UÇUŞ

SAHASI

97
SUYA İNİŞ

ALANI

97
EĞİTİM

KURUMU

55
BALON

NOKTASI

43
İNİŞ

ŞERİDİ

43
GÜRÜLTÜ
HARİTASI
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