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TARİH 
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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vermek olur.

Rusya’da Diplomatik 
Nezaketsizlik
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H ü s e y i n  S e z e rBayrak Panorama
Putin Erdoğan Zirvesinde

Suriye’de İstediklerimizi Aldık Mı?

Putin- Erdoğan görüşmesi 
öncesi yapılan açıklamalarda 
gözlem noktalarımızın etrafın-
daki rejim askerlerinin kuşatma-
sını kaldırmasını kaldırmadık-
ları takdirde askeri gücümüzü 
harekete geçireceğimizi bunun 
için de şubat ayı sonuna kadar 
süre tanıdığımızı ilan etmiştik. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanı Fahrettin Altun şu açıkla-
mayı yapmıştı:

“Soçi mutabakatı kapsamında 
şubat ayının sonuna kadar rejimi 
İdlib›deki gözlem noktalarımı-
zın dışına çıkarmaya kararlıyız. 
Bunun gerçekleştirilmesi için de 
havadan ve karadan askeri gücü-
müzü harekete geçireceğiz.»

26 Şubat günü Cumhurbaşkanı 
Erdoğan da yaptığı konuşmada:

“Talebimiz, rejimin saldırıları-
nı bir an önce sona erdirip, Soçi 
Muhtırası sınırlarına, yani göz-
lem noktalarımızın gerisine çe-
kilmesidir. Rusya, maalesef bu 
insani hassasiyeti bir türlü kabul 
etmek istemiyor ama gözlem, 
gözetleme kulelerimizi kuşatma 
altına alanlara verdiğimiz süre 
doluyor. Gereği neyse bu gözetle-
me, gözlem kulelerimizi bu defa 

kuşatmalardan öyle veya böyle 
bu ay sonuna kadar kurtarmanın 
planlaması içindeyiz” diyerek 
Suriye rejimine ve Rusya’ya me-
saj veriyordu.

İdlib’te verdiğimiz 36 şehidin 
arkasından 5 Martta Moskova’da 
gerçekleştirilen zirvede ateşkes 
anlaşması imzalandı. Mutaba-
katta 3 madde dikkat çekmekte-
dir. Bunlar;

1-İdlib gerginliği azaltma bölge-
sindeki temas hattı boyunca tüm 
askeri faaliyetler 6 Mart 2020 ta-
rihinde saat 00:01’den itibaren 
durdurulacaktır.

2-M4 karayolunun kuzeyinde 
6 km ve güneyinde 6 km derin-
liğinde bir güvenli koridor tesis 
edilecektir. Güvenli koridorun 
işleyişine dair ayrıntılı esas ve 
usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Rusya Federasyonu Savunma 
Bakanlıkları arasında 7 gün için-
de kararlaştırılacaktır.

3-Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 
Mart 2020 tarihinde M4 karayo-
lunun Trumba’dan (Serakib’in 2 
km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar 
olan kesimi boyunca başlatıla-
caktır.

Putin- Erdoğan görüş-
mesi öncesi yapılan 
açıklamalarda gözlem 
noktalarımızın etrafın-
daki rejim askerlerinin 
kuşatmasını kaldırması-
nı kaldırmadıkları tak-
dirde askeri gücümüzü 
harekete geçireceğimizi 
bunun için de şubat ayı 
sonuna kadar süre tanı-
dığımızı ilan etmiştik. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu 
açıklamayı yapmıştı:

Anlaşmaya bakıldığında, Tür-
kiye’nin güvenli bölge oluşturul-
ması talebine ulaşamadığı görü-
lüyor. 

Suriye ordusu gözlem noktala-
rının gerisine çekilecekti, bu ger-
çekleşmemiş ve gözlem noktala-
rımız Suriyelilerin kontrol sahası 
içinde kalmıştır. 

Suriye son aylarda geri aldığı 
topraklarını terk etmeyecektir. 
Aksine M-4 karayolunun iki ta-
rafında güvenli bölgeler oluş-
turulacak, üstelik bu bölgelerin 
güvenliğini Türk ve Rus devri-
yeler sağlayacaklardır. Kısacası 
Türkiye, Suriye’nin zaten kon-
trolünde olan M-5 karayoluna 
ek olarak M-4 yolunu da rahatça 
kullanabilsin diye devriye görevi 
yapacaktır. 

Hamasetin hakim olduğu po-
litik dil içerde seçmene selam 
konuşması olduğundan taraftar 
bulabilir, sözlerle onları hipno-
tize ederek ikna edebilirsiniz. 
Diplomatik dili unutursanız 
uluslararası görüşmelerde hüs-
ranla karşılaşmak kaçınılmaz 
olacaktır. 
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Bayrak Panorama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cuma namazı sonrası camideki 
cemaate açıklamalarda bulunarak 
Moskova’da gerçekleştirilen zirve 
sonrası çıkan ateşkes kararından 
memnuniyetini dile getirdi. “Te-
mennimiz odur ki bu sürer. Böylece 
Müslüman’ın Müslüman ile böyle bir 
savaşı yapması da bitmiş olur” dedi.

Müslümanların yine müslümanlarla yaptığı si-
lahlı mücadeleler ve savaşlar kim adına ve niçin 
yapılıyor?

Müslümanlar kendi aralarındaki anlaşmazlıkla-
rını silaha başvurmadan çözemezler mi?

Müslümanların kendi aralarındaki meseleleri 
çözmeleri için illa ki yabancıların devreye mi gir-
mesi gerekir?

Rabbimiz (cc) Kur’an-ı Kerimde buyuruyor:  
“Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde 
ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap et-
miş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap ha-
zırlamıştır. 

Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız 
zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm ve-
ren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine 
(ganimete) göz dikerek, “Sen mü’min değilsin” 
demeyin.” (Nisa Suresi 93-94)

Kur’an’ın bu uyarısı Müslümanlar için bir anlam 
ifade etmiyor mu?

Müslümanın Müslümanla
Savaşını Durdurmak
Kimin Görevi?

ABD den İngiltere’ye, Çin’den Ortado-
ğu ülkelerine kadar siyasal ve ekono-
mik sistemlerde küresel güç odakları-
nın yeni bir sistem arayışı olabilir mi?

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, co-
rona virüs salgınının patlak verdiği Vuhan kentine 
ABD ordusu tarafından getirildiğini iddia etmesi 
ABD’nin de bu iddiayı yalanlaması dikkatlerden 
uzak tutulmamalıdır. Çin’in iddiası gerçek olabilir 
mi?

Soruları çoğaltmak mümkündür.  Bir gerçek var-
sa o da virüs tüm dünyayı etkiliyor. Virüsün kendi-
liğinden doğal olarak mı ortaya çıktığı laboratuvar-
larda mı üretildiği önümüzdeki yıllarda yaşanan 
gelişmelere göre aydınlığa kavuşacaktır. Şimdilik 
yapılması gereken uzmanların uyarılarını dikkate 
alarak virüse karşı tedbirleri almaktır.

Koronavirüsü alınan tedbirlerle bir şekilde çö-
züme kavuşturularak insanlar normal hayatlarına 
döneceklerdir.

Asıl sorulması gereken virüs sonrası ortaya çı-
kan ahlâka bulaşan virüsler ne olacak? İnsanların 
paniğinden istifade ederek yapılan dolandırıcılık, 
sahtekârlık, fiyatlara yapılan fahiş artışları ne ile 
izah edeceğiz? 

Koronavirüsüne gösterdiğimiz hassasiyetten 
daha fazlasını ahlâka bulaşan virüslere de göster-
memiz gerekmez mi? 

Koronavirüsü Hangi 
Ülkenin Ekonomisini 

Yıpratıyor Hangi Ülkenin 
Ekonomisini Güçlendiriyor? 
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Ülkemizde de virüse yönelik sıkı tedbirler alındı. 
Okulların tatil edilmesinden camilerde cemaatle 
namaz kılınmamasına, eğlence mekânlarından 
yurt dışı seyahatlere kadar şimdiye kadar ülkemiz-
de görülmemiş kararlar alındı.

Bu virüsün yarasadan kaynaklı olduğu söylendi. 
Çin’de insanlar ilk defa bu yıl yarasa yemeye başla-
madıklarına göre bu gerekçe sağlıklı gözükmüyor 
ve bu iddiaya şüphe düşürüyor.

Son yıllarda kuş gribi, sars, deli dana gibi virüs-
lere bağlı birçok bulaşıcı hastalıkla mücadele edi-
lirken koronavirüsü ile mücadele kadar yapılan 
bir mücadele görülmedi. Tüm dünya gündeminde 
olan koronavirüsü gerçekten kendiliğinden doğal 
olarak mı ortaya çıkarak yayılıyor, biyolojik bir si-
lah olarak mı yoksa yenidünya düzeninde dijital 
bir sistem kurulması için bu virüs laboratuvarlar-
da mı üretildi sorularını akla getiriyor. 

Geçtiğimiz yıllarda basılan ve yayınlanan film ve 
kitap konuları ve yapılan tatbikatlarda bugün ya-
şanan olayların benzerlerinin konu olarak ele alın-
ması bir tesadüf müdür?

Mesela Dan Brown’ın kitabından uyarlanan 2016 
yapımı “Cehennem” filminde “dünya nüfusunun 
büyük kısmını yok edecek virüsü” yaymak isteyen 

Koronavirüsü Dünya Genelinde
Yayılmaya Devam Ediyor

bir bilim adamı son anda durduruluyordu.

Unutulan bir ilginç haber de 2005 yılından, 
“ABD’de iki üniversite tarafından BİYOLOJİK bir 
saldırı durumunda nasıl tepki verileceği geçenler-
de sanal bir TATBİKATLA canlandırıldı. ABD’nin 
eski Dış Bak.’dan Madeleine Albright’ın ABD baş-
kanı rolünü oynadığı senaryoda (…) Ocak ayının 
ilk günlerinde Frankfurt Havalimanı ve Rotterdam 
Metrosu ile aynı anda İstanbul Kapalıçarşı’da üç 
sırt çantalı terörist çiçek virüsü püskürtür. (…) Bir 
saat içinde altı ülkede 240 çiçek hastalığı vakası çı-
kar ve kısa sürede bu sayı 3000’e kadar yükselir…

Microsoft’un kurucusu milyarder işadamı Bill 
Gates tarafından da dile getirilen iddiaya göre kon-
trol edilemeyen bir bilim insanı, laboratuvarda çi-
çek hastalığını daha ölümcül bir formuna dönüş-
türebilir.

Bugün yaşamakta olduğumuz koronavirüsü ile 
kitaplarda ve filmlerde ele alınan bu konular tesa-
düf olabilir mi?

İnsanı acz içerisinde bırakan, sağlığı ile ilgili in-
sanlara panik yaptıran, ekonomik hayatı felç eden 
küresel bir salgın olarak dünyanın her tarafını et-
kisi altına alan Koronavirüsünden kârlı çıkan kim-
lerdir?

Koronavirüsü biyo-
lojik bir silah olabilir 
mi? Koronavirüsü in-
san ve kuşlar gibi me-
melilerde hastalıklara 
sebep olan, deli dana 
hastalığı, kuş gribi 
benzeri virüslerdir. İlk 
olarak Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıktı 
ve 2 ay içerisinde dün-
yanın birçok ülkesinde 
görüldü. Dünya Sağlık 
Örgütü tüm dünya ge-
nelinde Koronavirüsü 
alarmı verdi. 
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Koronavirüs Ne zaman 
Gündem Oldu?
Bir ay önce bizim gündemimiz 

çok farklıyken dünya ülkeleri, 
Çin’de görülen virüs salgınının 
bir pandemi* olup olmadığını 
konuşuyordu.

Bizim gündemimiz hatırla-
nacağı üzere İdlibti. 27 Şubat 
tarihinde 33 askerimizin kandil 
gecesi, Rusya ve Suriye çapul-
cularının kalleş saldırıları ile 
şehit edilmesi hepimizin yü-
reğini kavurmuştu. Hemen ar-
kasından Suriye ve Afganistan 
başta olmak üzere onlarca fark-
lı ülkeden Türkiye’ye sığınan 
milyonlarca mülteci için sınır-
larda engelleme yapılmaması 
kararı gündem olmuştu.

Özellikle de 5 Mart’ta gerçek-
leşen Moskova zirvesi, -toplan-
tısı ya da yaşanan her ne tür 
bir diplomatik, siyasi garabet 
idiyse- sonrasında pek çok şey 

* Dünyada birden fazla ülkede 
veya kıtada, çok geniş bir alanda 
yayılan ve etkisini gösteren salgın 
hastalıklara verilen genel isim.

değişti. Rusya ile savaş, Şam’a 
yürümek konuşulurken bir de 
bakıldı ki askerlerimiz gözlem 
noktalarında kalakaldı. Asker-
lerimizin kanı Putin’in elinde 
daha kurumamışken anlaşma 
imzaladık.

Görüşmeler öncesinde “vaz-
geçilmezlerimiz”, “kırmızı-
çizgilerimiz” diye tanımlanan 
pek çok madde unutldu gitti. 
Moskova’ya gidilmeden önce 
bu ilkelerin dışında davranan 
olursa “omuz üstünde baş kal-
mayacak” idi. Bizim heyetimiz 
ayakta kaldı, temsilcilerimiz ka-
pıda bekletildi. Resmi Rus tele-
vizyonu bekletildiğimiz süreyi 
kronometre tutarak kahkaha 
efektli videolarla servis etti. Ni-
san ayı başında, her gün Türk-
meneli’nden çatışma haberleri 
geliyor.

Hatırlayalım, 6 Mart günü 
gündem artık bambaşka idi. 
Avrupalı dostlarımız ile hesap-
laşmaya gittik. Haber kanal-
larında “tokalaşmayan lider” 
dikkat çekmeye başladı. Şehit 
acıları yavaş yavaş unutulmaya 
başlandı.

Sınırdan geçen mültecilerin 
çetelesini tuttuk. Doğrudan 
doğruya sayın bakan başka 
işi yokmuş gibi ınırdan geçen 
göçmenlerin sayısını verdi. Yu-
nanistan’ın “geri itme” politika-
sından vazgeçmesi için birinci 
ağızdan demeçler verdik. O 
zamanlar Avrupa’nın en büyük 
korkusu “koronavirüs” idi. Bi-
zim dikkatimizi ise virüs yeni 
yeni çekmeye başlıyordu.

Anlaşmalar tokalaşmadan im-

zalanınca bu durum bazıları-
nın dikkatini çekmeye yeni yeni 
başladı.

Peki Nereden Çıktı Bu 
Koronavirüs, Birileri 
Gündem mi Değiştiriyor? 
Katil ve zalim Çin hükümeti 

tarafından gerçeklerin ne ka-
darının üstünün örtüldüğünü 
bilmesek de Ocak başında vi-
rüs ile ilgili açıklamalar yapıldı. 
Başlangıçta Çin halkı durumun 
ciddiyetinin çok da farkında 
değildi. Sonradan öğreniyoruz 
ki; salgın, Çin için çok önemli 
olan “Çin Yeni Yılına” denk gel-
di. Bu olayların ekonomiyi et-
kilememesi için merkezi hükü-
met; salgını “tanımlanamayan 
ani ölüme yol açan, farklı bir 
tür zatürre” olarak teşhis eden 
doktorları ve bilim insanlarını 
hapse atmayı tercih etti. 

Yılbaşı tatili için dünyanın 
her yerine yayılan insanlar sa-
atli bombayı da tüm ülkelere 
taşımış oldu. Olaylar birden 
kontrolden çıkmış gözükse de 
aslında insanın açgözlülüğü 
dışında bir şey değil. Muhte-
melen bu satırları okuduğunuz 
zaman 100.000’i aşkın ölüm 
ve milyonlarca hasta insandan 
bahsediliyor olacaktır. 

Çin’in Hubey eyaletinde, Vu-
han kentinde Aralık 2019’da 
tanısı koyulan “koronavirüs” 
ülkemizde ilk kez 11 Mart’ta 
görüldü. Aniden ortaya çıkan, 
ya da gözümüzü yeni açtığımız  
koronavirüsü ile yaşantımız de-
ğişmeye başladı. Büyükşehir-
lerde pek çok insan ölümden 

li

Dünya Değişiyor Türkiye Hazır mı?

1313. Sayı Çıktı!

Koronavirüs
Dünya Yeni Bir Sisteme Geçiyor!

Türkiye
Hazır Mı?

Yeni bir dünyanın ku-
rulması için gereken; 
insan fıtratına aykırı 

yönetimlerin, sömürge-
ci kapitalizmin Korona-
virüs’ün etkisi ile ken-

diliğinden çöküşü 
değil, İslâm’ın ulvi 

amacının idrakindeki 
bireyin uyanışıdır. 

Son aylarda sadece ölümler konuşulur oldu. Kayıplarımız büyük... Ülkemiz 
ağır bir imtihan döneminden geçiyor.  Aslında tüm dünya insanları için im-
tihan ve ilahî ikazlar var. Çünkü bu sefer yaşananlar aynı anda tüm dünyayı 
etkiliyor. Zengin, fakir ayrımı yapmaksızın ölüm ani ve beklenmedik şekilde 
tüm insanların kapısını çalıyor. Başbakanlar, prensler, krallar, kraliçeler ölüm 
korkusuyla yüz yüze geldi.
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kaçmak ve her halde ölümsüz 
olabilmek için stoklar yapmak 
üzere marketlere koştu. 

İçinde yaşadığımız karantina 
şartları, muhatap olduğumuz 
yasaklar ve ülkemizde kimse-
nin alışkın olunmadığı kurallar 
uygulanmaya başlandı. Şehir-
lerarası seyahatler izne bağlan-
dı. Okullardan camilere, resto-
ranlardan düğün salonlarına 
kadar binlerce işyeri kapandı. 
Yüzbinler işsiz kaldı. Döviz ve 
altın fiyatları yükselişini de-
vam ettirirken ekonomik sıkıntı 
hayatın her alanında kendini 
hissettirmeye başladı. Oldukça 
olağanüstü şartlar ve bu şart-
ların tetikleyeceği artçı etkiler 
dünyadaki, siyasi, ekonomik, 
sosyolojik pek çok dengeyi de-
ğiştirmeye aday. 

Ülkelerin Her Gün 
Açıkladığı Ölü Sayıları 
Ne Anlama Geliyor? 
Ülkemizde koronavirüs se-

bepli ilk ölüm vakası 17 Mart’ta 
yaşandıktan sonra 5 Nisan’da, 
bir günde 73 vatandaşımızı kay-
betmeye başladık. Ölüm haya-
tın elbette kaçınılmaz bir parça-
sı. Ülkemizde her yıl 400.000’i 
aşkın insan yaşamını kaybedi-
yor. Bu da günlük 1.150’den faz-
la kayıp demektir.

Bu salgında ise durum çok 
farklı. Önü alınmaz, doğru 
tedbirler alınmaz ise korkunç 
rakamlara ulaşacağını tahmini 
olarak hesaplamak zor değil. 
Sabit bir seyir izlemeyeceği 
Avrupa’daki örneklerde görül-
dü. Uzmanlar, işin en korkunç 
tarafının ölümlerin aniden ve 
sağlık sistemini çökertecek ka-
dar yoğun olması olarak ifade 
ediyorlar. Bu hastalığın bir te-
davisi ya da aşısı olmadığı için 
bulaştığı her 100 kişiden 5 ila 
8’inin ölebileceğini söylüyor-
lar. Salgının ülkenin %70’ine 
bulaşmadan durmayacağı da 
ifade ediliyor. Eğer gerçekten 
bu yaşananlar ciddiye alınmaz 

ise çok yakın zamanda ölü sa-
yısının milyonlarla ifade edil-
mesi mümkün. Bir de işin cina-
yet kısmı var tabii ki. Hastalığa 
yakalanıp da kendisi bile fark 
etmeyen kişiler, bu hastalığı 
hastalandığı zaman ölecek kişi-
ye ulaştıracak taşıyıcı olmanın 
vebalini üstlenmemelidirler.

Uzmanlar, yaşananları 2. 
Dünya Savaşından beri dünya-
nın karşılaştığı en büyük sorun 
olarak nitelendiriyor. Artık, ya-
şanan kriz bir sağlık meselesi 
olmanın çok ötesinde.

Evlerimiz Yeniden 
Kültür Yuvası Olsun
Bu karantina, evlerine çeki-

len insanlar için bir fırsat. Ça-
resizce beklemek yerine, şehir 
yaşamında birer otele dönen, 
insanların birbirleri ile konuş-
madıkları geçici tünekler gibi 
kullandıkları evlerini gerçek 
anlamıyla birer “hane” haline 
getirmeleri için fırsat.

Düşünmek, okumak, üret-
mek için, insan fıtratına aykırı 
koşuşturmanın bize ne fayda 
sağladığını düşünmek için, en 
yakınlarımızdan başlayarak ye-
niden tanışmak için bir fırsat.

Her gün Kur’an’dan anlaya-
rak bir sayfa okumak hanele-
rin gündemini bambaşka bir 
hale çevirecektir. Uzmanlar bu 
tür büyük sıkıntılarla psikolo-
jik olarak baş edebilmenin tek 
yolunun kendi varlığından de-
ğerli bir amaca hizmet etmek 
olduğu konusunda hemfikirler.

Bizler, bu sıkıntılı günlerin 
ardından, kendimize insan ya-
ratılışına uygun bir yaşantı ve 
medeniyet inşa edebilmekte 
üzerimize ne görev düştüğü-
nü sormalıyız. Karantinadan 
çıkarken, “Avrupa’da yaşayan 
Müslüman halka moral olması 
için okunan mahalli ezanların 
önyargıları kırması ve özgürce 
tüm dünyada yankılanması için 
bize ne görev düşer?” sorusu 

zihnimizi zorlamalıdır. 
Birey, gerçek yaşam amacının 

idrakinde değilse onun için 
ölüm sondur, korkunçtur. Bu 
kaçınılmaz sonun yaklaşmış 
olduğunun kabulü, kişinin nev-
rotik dünyasının dışsal etkilerle 
sarsılmasına ve bunalımına yol 
açacaktır. 

Maalesef siyasiler, birliğe en 
çok ihtiyacımız duyduğumuz 
bir dönmede dahi krizi siyasi 
ikballeri uğruna “Yardımları 
kim toplarsa daha çok siyasi 
prim sağlar” hesaplarını yap-
maktadırlar. Kriz sonrası dün-
ya yeniden şekillenmeye doğ-
ru gidiyor. Ekonomiden siyasi 
sisteme, eğitimden teknolojiye 
varıncaya kadar tüm dünyada 
toplumların yapısı, yaşantısı 
yeniden düzenleniyor. Yeniden 
yapılanmanın sancıları dünyayı 
değiştirirken Türkiye olarak bu 
değişime ne kadar hazırız, bu-
nun planlaması, bunun hazır-
lıkları yapılmalıdır. Hamasetle 
yürütülen politikalar kısa vade-
de seçmenin gönlünü hoş tutar 
ama rasyonel temellere oturtul-
mayan, geleceği hesap etmeden 
günü kurtarmaya dönük poli-
tikalar acı gerçekler karşısında 
telafi edilemeyen bedeller öder 
ödenmesine sebep olur.

Kısır çekişmeleri bırakıp ge-
leceğe bakalım. “Dünya deği-
şirken hazır mıyız?” sorusuna 
cevap arayalım.

Yeni bir dünyanın kurulma-
sı için gereken; insan fıtratına 
aykırı yönetimlerin, sömürgeci 
kapitalizmin Koronavirüs’ün 
etkisi ile kendiliğinden çöküşü 
değil, İslâm’ın ulvi amacının 
idrakindeki bireyin uyanışıdır. 
Uyanmak ve yeni doğan mede-
niyeti birlikte selamlayabilmek 
duası ile okumaya ve anlatma-
ya, beraberce çabalamak için 
çağın teknolojik imkânlarını en 
verimli şekilde kullanmaya da-
vet ediyoruz.



8
 / Siyaset / 1313

/  Y a h y a  D e m e l i

Egemenlik

23 Nisan 1920’de TBMM açılmıştır. İlk TBMM’nin 
açılış süreci 19 Mart 1920’de Atatürk’ün Ankara’da 
bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması ge-
rektiğini açıklayan bildirisi ile başlamış ve 23 Nisan 
1920 de ilk TBMM toplanarak Millî Mücadelenin 
zaferle sonuçlanmasını sağlayacak kararlar alın-
mıştır. Biz bu yüzden Birinci Meclise “Kahraman 
ve Gazi Meclis” diyoruz. 1. TBMM’nin ilk toplantı 
tarihi de bayram olarak kullanagelmiştir.

Milletin iradesi önündeki engeller 
kaldırılmalıdır. 
Nereden nereye geldik. Cumhuriyetin kuruluş 

temellerini belirleyen önemli esaslara baktığımız-

da; “Millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” “Bütün 
millî cemiyetler tek çatı altında toplanacaktır.” 
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” “Milletin 
istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak-
tır.” Bunlar cumhuriyetimize ilham veren önemli 
kararlardır.

Türkiye ve dünya yüz yılda çok değişikliklere uğ-
radı. Türk milleti 100 yıl önce kendisini parçalayıp 
yok etmek, vatansız ve devletsiz bırakmak isteyen 
emperyalist güçlerin karanlık ve zalim hayallerini 
unutmamalıdır. Türkiye’yi yok olmaktan kurtaran 
mukaddes değerleri, imanı ve hedefleri her daim 
hatırlamalıyız.

2020 yılındayız, halen 60’lı ve 8o’li yılların çar-
pıklıkları, düzenlemeleri ve eksiklikleri ile işleri-

ve

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920, tarihimizde 
önemli bir dönüm noktası ve aynı zamanda varlığına kastedilen Milletimizin uyanışının simge 
günüdür.” Yıllar sonra 23 Nisan’ı anlayış ve kavrayışımızın bugünkü ve yarınki Türkiye’ye ilham 
ve telkin ettiği çözüm doğrultularını, ölçülerini, bakış açılarını ve hedeflerini yeniden hatırlamak 

ve hatırlatmakta yarar bulunmaktadır.

Millî İradeyi Hâkim Kılmak
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mizi halletmeye çalışıyoruz. Egemenliğin millete 
ait olduğunu unutarak bu günlere geldik... Millî 
egemenlik konusunda hassas olan birinci Meclis, 
bu hassasiyetlerinin ilelebet yaşatılması için gele-
ceğin büyükleri olacak çocuklarımıza bu bayramı 
hediye etmişlerdir. 

Dünyada globalleşme modasının yaşandığı bir 
süreçten geçmekteyiz. 2000’li yılların başında or-
taya çıkan bu anlayış millî egemenlikleri bitirip 
yerine küresel egemenlik kurma hayalinde olan 
emperyalist güçlerin bir oyunu olarak görülmeli 
ve millî şuur çerçevesinde bu “Hür kümeste hür til-
ki” oyununa gelinmemelidir. Çocuklarımız, bizim 
hem geleceğimiz hem de geleceğe mesajımızdır, 
onun için çocuklarımızın bilgili ve bilinçli yetişti-
rilmeleri geleceğimiz için teminat olacaktır. 

Millet iradesi, fertlerin iradelerinin bir araya gel-
mesinden ve kaynaşmasından oluşmaktadır. Mil-
lî egemenlik, milletin bölünmez iradesini temsil 
eder. “Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri millî 
hâkimiyettir. Milletin kayıtsız ve şartsız hâkimiye-
tidir.”

Atatürk bu sözü neden söylemiştir? Gözleri kör 
eden bu kavganın temelinde, hukuk devleti, güçler 
ayrımı, temiz siyaset gibi vazgeçilmez demokratik 
kavramlar konusundaki zaaflarımızın yattığı açık-
ken, bu meseleye sistemi, kurumları alt üst ederek 
çözüm bulmaya çalışmanın doğru olmadığını dü-
şünmeliyiz.

Gazi Meclisin kabul ve ilan ettiği prensipler; hür-
riyet severlik, hamiyetperverlik, adalet ve ahlak 
tutkusu, demokratlığı Türkiye’ye ilham kaynağı 
olmuş, olmaya devam etmelidir.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!
23 Nisan Bayramını her yıl coşku ile kutlarız. Fa-

kat 23 Nisan’ın Çocuk Bayramı olma ötesinde çok 
önemli başka bir anlamının olduğu nedense pek 
anlamak ve hatırlanmak istenmez. 23 Nisan; devlet 
yönetiminde babadan oğula geçen saltanat uygu-
lamalarının kaldırıldığı ve yerine millet iradesinin 
tesis edildiği gününün bayramı olduğu da bilin-
melidir. 

23 Nisan, millet iradesinin tecelligâhı kabul edi-
len TBMM, Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri 
ile devam eden çileli, ıstıraplı ve şanlı yürüyüşü-
nün başlangıcından sonra yurdun dört bir yanın-
dan seçilen ve ‘millî iradeyi hâkim kılmak esastır’ 
ilkesiyle çalışan Gazi Meclisin açılış bayramıdır. 
Yani Çocuk Bayramı, barış, sevgi, birliktelik, bun-
ların hepsi çok güzel şeyler ancak Çocuk Bayramı 
havası içinde biz, Türk Milleti olarak, bugünün asıl 
manasını gün geçtikçe unutmaktayız veya hedefin-
den saptırmaktayız. 

23 Nisan deyip geçmemek lazım. 23 Nisan sade-

ce çocukların gösterilerinin yapılacağı bir bayram 
değildir. “Hâkimiyet Bayramı” olarak kutlanan 
bu bayram ‘ve çocuk bayramı’ ilavesiyle, 23 Nisan 
‘Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak gittik-
çe özünden, manadan uzak kutlamayla sadece bir 
şenlik haline dönüşmemelidir! 

“Egemenlik bölünmez, paylaşılmaz ve 
münakaşa edilemez.”

(Aykut Edibali)

TBMM’nin kuruluşundan itibaren 100 yıl geçmiş 
olmasına rağmen partilerimiz ve meclisimiz ne ya-
zık ki halen saltanat anlayışıyla yönetilmektedir. 
Genelde Parti genel başkanlarının tek adam anla-
yışı devam etmektedir... Siyasi parti genel başkan-
ları demokratik ve hürriyetçi ortamı tesis etmekten 
uzak kalmışlardır... Genel başkanlar parti içi de-
mokrasiyi işletme noktasında kendilerine düşen 
görevi yerine getirmede gayretli görülmemekte-
dirler. Tek ses ve tek adam olmanın demokrasi ile 
bağdaşmadığını ne yazık ki parti genel başkanları 
görmezden gelirler...

Millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
Demokrasinin kurumları vardır. Bu kurumların 

sağlıklı işlemesi, demokrasinin evrensel ilkelerinin 
uygulanmasına bağlıdır. Birinci meclisin çalışma 
sistemi dikkate alındığında bu günkü meclisten 
çok daha demokrat, müzakereci, katılımcı, tartış-
macı, çoğulcu ve özgürlükçü olduğu kabul edilir. 
Mustafa Kemal bile gerektiğinde hesaba çekilir, 
kendisi de hesap vermekten kaçınmazdı. Toplum-
da var olan bütün farklı siyasi ve sosyal grupların 
gerçek anlamda temsiline 1.meclis imkân vermiş-
ti. Ağadan müftüsüne, çeteden esnafına, askerden 
siviline, kısaca herkes ülkenin bağımsızlığını ger-
çekleştirmek amacıyla her düşünce ve anlayış Bi-
rinci Mecliste idi. 

Savaş şartları ile çalışan bir meclisin günümüz-
deki meclisten daha demokrat, müzakereci, katı-
lımcı, özgürlükçü ve çoğulcu olması bizim için bu-
gün düşündürücü değil midir? Aslında 23 Nisan, 
demokrasinin evrensel ilkelerinin uygulanmasını 
kontrol etmek bakımından bir muhasebe yapma 
günü olmalıdır. Otoriterleşme ve buyurganlık ül-
kenin yönetilmesine kolaylık sağlayabileceği gibi 
unutulmamalıdır ki, işlerin daha da içinden çıkıl-
maz hale gelmesine neden olur. Dünyada otoriter 
ve buyurgan yönetimlerle ülkelerin kalkındığını 
görmek ve problemlerini çözüme kavuşturdukları-
nı söylemek mümkün değildir. 

Demokrasinin esas prensibi, milletin egemenli-
ğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçe-
bilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması 
şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasi-
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ye dönüşebilir. Halk ağzı laf eden, nabza göre şer-
bet veren güzel sözlü demagogları severse bunlar 
kötü de olsalar, başa geçebilirler. “Adaletsizliklerin 
en büyüğü adil olmayıp adil gibi görünmektir.” 
(Eflatun)

Geldiğimiz noktada, demokrasimiz çağ dışı bir 
görüntü verdiği gibi sağlıklı da işletilmiyor. Par-
ti ve lider sultası ön planda tutularak Meclisimiz 
partilerin grup odalarından yönetiliyor. Genel baş-
kanların iki dudağı arasından çıkan sözler kanun 
kabul ediliyor. Yasama, yürütme ve yargı arasında, 
çağdaş demokrasinin gerektirdiği medeni bir iş bir-
liği ve iş bölümü anlayışı ne yazık ki yoktur. Bu ku-
rumlar birbirlerine zaman zaman müdahalede bu-
lunarak demokrasimizin üçüncü sınıf bir görüntü 
vermesine neden oluyorlar. Çağdaş demokrasin en 
önemli gereklerinden olan Kuvvetler Ayrılığı İlke-
si terk edilerek uygulanmıyor. Demokratik hukuk 
devleti ilkelerinin uygulanmasından çok uzakta 
bulunuyoruz. Milletvekillerini, belediye başkanla-
rını belirleme seçimle değil de atamayla sağlanan 
ve milletvekillerinin konuşma özgürlüğünün bu-
lunmadığı bir ülkenin demokrasi ile yönetildiğini 
söylemek görünen bir gerçeği inkâr etmektir. 

Artık Türkiye antidemokratik anlayış ve düşün-
celerle yönetilemez, bu durum partiler tarafından 
da sorgulanmalı ve kaldırılmalıdır.

Demokrasinin gelişmesi demokrasi kültürünün 
varlığına bağlıdır. Galiba bu noktada ilk eğitim ve-
rilmesi ve kültür sahibi olması gereken kişiler, par-
tiler ve genel başkanları olmalıdır. Demokrasinin 
bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini, kökleş-
mesini ve meclisin alnında yazılan “Egemenlik ka-
yıtsız şartsız milletindir” ilkesini slogan olmaktan 
çıkarıp Birinci Mecliste olduğu gibi gerçek hayatta 
uygulanmasını sağlamak, hepimizin ortak hedefi 
olmalıdır. TBMM’nin itibarını iade etmeden çağ-
daş demokrasinin uygulandığını hiç kimseye ka-
bul ettiremeyiz. 

Kuvvetli icra, başkanlık ve kolay ülke yönetimi 
arzularıyla parlamento güç yitirmiştir. Ülke şart-
larında millî mutabakata dayanan uygun bir ana-
yasayla halkın iradesinin serbestçe oluşmasına da-
yanan ve devlet hayatına yansımasına imkân veren 
siyasi partiler kanunu, adil seçim sistemi, meclisin 
içtüzüğü ve grup nizamnamelerinin düzenlenme-
sine ihtiyaç vardır. Meclisin çalışmalarını yönet-
mek ve güçlendirmek için yeniden bir düzenleme-
ye ihtiyaç vardır.

Milleti yüceltecek, barıştıracak, 
demokrasiyi geliştirecek, hukuktur.
Aydın; sadece dünü bilen değil, yarını görendir!..
Madem ki demokratik bir hukuk devletinde hiç 

kimseye, hiçbir zümreye ayrıcalık, tanınmazlık 

yoktur, “açılım” başladı başlayalı bu ülkede hu-
kuksuzluk adına yapılanlar neyin nesidir!?.. Dev-
let; iradesini hâkim kılmak, kişi hak ve hürriyetle-
rini güvenceye almak için; yasalar koyar. “Yasalar 
önünde herkes eşittir” der, hiçbir kişiye, kuruma ve 
zümreye; kaynağını yasalardan almayan ayrıcalık-
lar tanınamaz” der. 

Hukuk, demokrasinin vazgeçilmez şartıdır. De-
mokrasinin olmadığı yerde, menfaat ve ihanet 
durumdan cesaret alır!... Dahası saldırganlaşır, ka-
pısında birçok beslemeler barındırır. Yeni müca-
delelerin başlamasına sebebiyet verir. “Anayasayı 
bir kere delmekle bir şey olmaz” anlayışını alış-
kanlık haline getirdiğimizden bu yana; çevremizde 
gafletin garabeti, boş vermişliğin sarası içerisinde 
bocalayıp duruyoruz.

Günümüzde benimsenmeye çalışılan anlayış; 
suçu görme, duyma, konuşma... Sanki suça ortak-
lık gibi. Yaşamdaki haksızlıklara, yolsuzluklara ka-
rışma, ses çıkarma. Yanlışa yanlış, doğruya doğru 
deme. Dediğinde hemen ötekiler safına itil. Mem-
leket krizlere uğratılsın, siyaset kirletilsin, vicdan-
lar susturulsun, iradelere ipotek konsun görme... 
Sadece sanal âlemlerde gez, dolaş. Görmeyen göz-
ler, duymayan kulaklar yardakçıları, şakşakçıları 
artırır, ucu kendilerine dokunmadığı sürece gidi-
şatı farkına varmazlar ve ne tür eylemlerin, oyun-
ların döndüğünü ya da içinde olduğunu görme-
mezlikten gelirler. Hukuksuzluk ve adil olmayıştan 
hırsızı da arttı ülkenin arsızı da. Toplumu çökerten 
ihanetleri, bozulan dengeleri, çiğnenen iradeleri, 
hak ve hukuktaki yozlaşmaları hak getire… 

Dertlerimiz karşısında özne de olabiliriz nesne 
de! Kurumlar kendi içindeki lekeleri temizlemez-
se devlet kirlenmeye başlar ve zarar görür. Ancak 
birkaç kişinin hatası da bir kuruma mal edilemez. 
Maalesef toplum olarak eleştiriye açık, eleştiren 
ve sorgulayan bir toplum anlayışından çok uzağız. 
Eleştiri ve sorgulama anlayışının olmayışı toplu-
mun temel hastalıklarından biridir. 

Böyle olunca toplumda bir kesim, benim rey ver-
diğim, desteklediğim lider ve parti eleştirilemez, 
sorgulanmaz anlayışıyla hareket ediyor. Dün lideri 
ve partisiyle hep birlikte takdir ettiklerini bugün 
hep birlikte düşman ve hain ilan ediyor. Ülkemiz-
de yanılgılar ve yanlış algılar çok. Bugün vatanse-
ver görünenler yarın vatan haini ya da vatan haini 
görünenler yarın vatansever ilan edilebilirler. Bu 
düşüncelerden vazgeçilmelidir. Beşerî sistem ve 
düşüncelerin her birinde hata payı vardır, değiş-
meyen ve tartışılmayan ilahi mesajdır.

Millî iradenin merkezi millettir. 
‘Türkiye siyaset ve fikir hayatında, millî hâkimi-

yet ilkesinin, bağımsızlık esasının modası geçmiş 
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bir kavram haline geldiği, ulus-devlet kavramının 
artık terk edilmesi gerektiğinin ifade edildiği’ acı 
hakikattir.” (Aykut Edibali)

“Bazı politikacılarımız ‘artık bağımsızlık kavra-
mının eskidiğini ve ülkeler arasında bir karşılıklı 
bağımlılık döneminin açıldığını’ söyleyebilmek-
tedir. Ne yazık ki, bu ‘karşılıklı bağımlılık’ denen 
hadise Kapitülasyonlardan Tanzimat Fermanına 
kadar boy boy işlenmiş ve ithal malı bir ‘şablon’ 
halinde siyasetimizden kültürümüze, ekonomimi-
ze ve sosyal hayatımıza kadar her şeyimize tatbik 
edilmiştir. Sevr’den sonra Amerikan Mandasını 
isteyenlerden tutun, işgali yumuşak başlılıkla ka-
bul edip içlerine sindirmeye çalışan Hürriyet ve 
İtilafçılara kadar pek çok insanımız bu karşılıklı 
bağımlılık palavrasına kanmışlardı.” Aykut Edibali 
bu hususta ‘Siyasi tarih şahittir ki, devlet, bir mil-
letin bir toprak parçası üzerindeki kayıtsız, şartsız, 
ortaksız egemenliğidir… Şüphesiz ki devletler ara-
sında eşit hukuk ve karşılıklı saygı çerçevesi içinde 
alışverişler, anlaşmalar olur; ama, bir karşılıklı ba-
ğımlılıktan bahsedilemez’ demektedir. Türkiye’de 
gönüllü müstemleke olmaya talip çok kimse vardır 
…” (Ayhan Songar)

“23 Nisan Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı, mil-
lî tarihimiz için olduğu kadar bölge ve İslâm, Türk 
tarihi bakımından da önemli bir bayramdır. 100 
yıl sonra 23 Nisan’ı anlayış ve kavrayışımızın bu-
günkü ve yarınki Türkiye’ye ilham ve telkin ettiği 
çözüm doğrultularını, ölçülerini, bakış açılarını ve 
hedeflerini yeniden hatırlamak Türkiye üzerinde 
görülen ve duyulan telkin, aldatma ve kandırma 
çabalarının baskısı karşısında tekrar tekrar hatır-
lamakta yarar bulunmakta” (Aykut Edibali)

Toplumlar, milletler kültür ve 
değerleriyle yaşar ve gelişir.
Kendi değerlerinden, kültüründen habersiz ve 

uzak olan nesiller, toplumlar başkalaşıma uğra-
yarak sonlarını hazırlarlar. Günümüzde toplumu-
muz birçok yönden saldırı altında olup, toplumun 
temel dinamikleri yerinde oynatılmış, millî kimli-
ğiyle ilgili genleriyle oynanmaya başlanıştır.

Yıllardır millet olarak kendi tarihimizden, kahra-
manlarımızdan uzak yabancı kültürlerin etkisiyle 
yozlaştırıldık, kendinden olmayan kişi ve rol mo-
dellerle uyutulduk oyalandık, kopuk bir nesiller 
hazırladık. Bu konuda gençlerden ziyade önde 
olan büyükler ne yaptıklarına bakmalı ve kendile-
rini sorgulamalıdırlar.

Dertlerimize ilişkin çözümler irademize 
ve samimiyetimize bağlıdır.
“Milletimizi zafere taşımak; milletimizin siyasi, 

ahlaki, iktisadi ve askeri bütün problemlerini iyice 

bilmek, milletimizin ve milletlerin inanç, düşünce 
ve hareket temelleri hakkında açık bir fikir edin-
mekle mümkündür” 

Bugün “Türkiye ya yok olmak ya da eski azamet 
ve yüksekliğine kavuşmak meselesi ile karşı karşı-
yadır.” Türkiye’nin önünde önemli meseleleri var-
dır. Ülkemizde millî bir anlayış ve millî irade esas 
alınırsa, iyi yönetilirse fırsatlar avantaja dönüşür, 
yönetilemediği takdirde ciddi problemlerle karşı 
karşıya kalırız.

Her şeye rağmen 23 Nisan Kutlu olsun. Birinci 
meclis ve onun ortaya koyduğu hedefler bizlere 
güven vermiştir, umut vermiştir. Birinci meclis 
bir milletin topyekûn, birlikte neleri, nasıl başara-
cağının ilham kaynağını olmuştur. 23 Nisan şanlı 
geçmişten muhteşem geleceğe doğru oluşturula-
cak bir köprü, bir yoldur. Yarının büyükleri ola-
cak olan çocuklarımızın iyi yetişmesi için çalışıp, 
“Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.” sö-
zünü her zaman hatırlayarak, nesillerimize sahip 
çıkalım ki, bayramlar her zaman daha mutlu ve 
neşe içerisinde kutlansın. “Çocuklar geleceğimizin 
teminatıdır” Onları her türlü yabancı akımlardan, 
şer düşüncelerden korumak, kollamak, iyi yetişti-
rip sahip çıkmak, ilim, ahlâk öğretmek hepimizin 
birincil görevi olmalıdır...

Büyük, necip milletin evlatları olarak, atinin me-
deniyet ufkunda kültür ve medeniyetimiz parlaya-
cak, milletimizin ulvi değerleri inşallah yaşayacak-
tır.

Cumhuriyetin kuruluş temellerinde olduğu gibi 
sivil, asker, din adamları, entelektüeller, tüm tem-
silciler hep birlikte bugün de milletimizin, devle-
timizin selameti için ilmin rehberliğinde çalışarak 
egemenliğimize ve çocuklarımıza her alanda sahip 
çıkmalıyız...

Millî iradenin tecelligâhı olan TBMM’nin açılışı-
nın 100. yıl dönümünü ve geleceğimizin güvence-
si çocuklarımıza armağan edilen Millî Hâkimiyet 
ve Çocuk bayramını en içten duygularla kutluyor, 
çocuklarımıza bu bayramı hediye eden, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ve 
gazi 1. Meclisimizin üyelerini ve tüm şehit ve gazi-
lerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyoruz. Bu 
vesileyle milletimizin aydınlık geleceğine olan 
inancımızı ifade ediyor, bu aydınlık geleceği se-
lamlıyorum. 
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Korona Diyor Ki; 

Titre Ve Kendine Dön!
Ey Dünya, 
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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

Dünya Sağlık Örgütü “acil durum” ilan etti ve 
tehlikenin boyutunu ‘Pandemi’ (bölgeler ve grup-
lar üstü coğrafi bir salgın) olarak tanımladı. Birçok 
devlet, durumu bir savaş olarak adlandırdı! En-
fekte olan kişi sayısının her geçen gün artmasına 
bakılırsa, bu savaşın ne zaman ve nasıl nihayete 
ereceğini kestirmek güç. Yüzbinlerce vakadan, on 
binlerce insanın ölümünden kaynaklı korkunun 
ve çaresizliğin kıskacına düşen koca cihandan şim-
di feryatlar yükseliyor arş-ı âlâya.

Biyolojik Silah Mı?
Uluslararası bilim ekibi tarafından yapılan açık-

lamalarda; “Yeni tip Koronavirüsünün ‘doğal kö-
kenleri’nin bulunduğunu, yapılan analizlerden 
çıkan sonuçlara göre virüsün laboratuvar ortamın-
da üretildiğine dair hiçbir belirtinin görülmediği, 
böyle bir virüsü bilimin yaratmasının imkânsız ol-
duğu” ifade edildi.

İnsanlık, bugüne kadar baş ettiği pek çok felaket-
te olduğu gibi, kolektif insanlık bilinciyle dileriz 
çok geçmeden dünyayı sarsan bu Koronavirüsü de 
yenmeyi başaracaktır.

Ancak Covid-19’un “doğal olarak” oluştuğu yö-
nündeki resmi beyanların aksine bu virüsün 
“yapay olarak laboratuvar ortamında” üretilmiş 
olduğunu ifade eden bilim adamlarının ortaya 
çıkması, halk içinde düşünen pek çok beyin tara-
fından da virüsün üretilmiş olduğu sanrısını ar-
tırmaktadır. Mesela “Covid laboratuvarda üretil-
di” ifşası ile Youtube trendlere giren bir videoda, 
Koronavirüsün Fransızlar tarafından Çinlilerin de 
katkılarıyla mikro organizmaların üretildiği labo-
ratuvarda 2003 yılında üretildiği, Avrupa Patent 
Enstitüsünün onayıyla patentinin alındığı ve aşı-
sının da virüs ile birlikte bulunduğu kanıtlanma-
ya çalışılmaktadır… Ayrıca bir başka belgede 2014 
yılında “Amerikan Pirbright Institute” tarafından 
patent verildiğine işaret edilmektedir.

Küçük bir ihtimal bile olsa (ki bize kalırsa çokta 
küçük değil), şayet “biyolojik silah” ise bu, canice 

işlenmiş dehşet bir insanlık suçudur!

Peki Ama Neden?
Dünyadaki milyonlarca insana “pahalı aşı” pa-

zarlamak, daha çok “pahalı ilaç” satmak ve deva-
sa paralar kazanmak olabilir. Ya da süper güçlerin 
dünyaya gözdağı vererek siyasi ağırlıklarını daha 
da artırmak istemesinden söz edebiliriz!.. Aslında 
bu ve benzeri sebepler zaten vahşi kapitalizmin bi-
lindik yüzü! Onlar krizi üretmeyi de, krizi fırsata 
çevirmeyi de iyi becerirler!

Ama ya daha fazlası varsa!
Bazılarınca “saçma komplo teorileri” olarak al-

gılansa da bilhassa sosyal medyada zaman zaman 
yer alan, “yeni dünya düzeni” hayalleri; “ulus dev-
letlerin bitirilmesi” fikirleri; “dinlerin değiştirilme-
si” gayretleri; “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” id-
dialı tezleri ile “robotları” (yapay zeka) kullanarak 
hayatın akışını değiştirmek çabaları; hasta, engelli, 
yaşlı insanların imha edilerek(!) dünya nüfusunu 
“makul” seviyeye indirmek için bir nevi “kontrollü 
seleksiyon” ile demografik düzenlemeye geçilmesi; 
“online eğitim sistemi”nden tutun da “kripto para 
sistemi” ne değin tamamen “dijital-sanal” bir ya-
şamın dayatılması… Herkesin vücuduna chip yer-
leştirilerek bütün bedenleri, insanların ruhlarını 
ve iradelerini hatta duygularını, zevklerini kontrol 
etme, yönlendirme, yani “robotlaştırma” çabaları... 
Kısacası, daha kolay ve daha etkin olarak “her şeyi 
yönetme”, “hüküm verme” “şeytani ilahlık(!)” ar-
zuları…

Organize aklın böylesi alçak emelleri var mıdır 
gerçekten?..

Evet, İblis boş durmuyor!..

Acaba başarabilirler mi?.. Şayet dünya insanlığı 
topyekûn kendine gelirse, (Edibali’nin ifadesiyle) 
“Hz. insan” olduğunu hatırlayarak gereğini yapar-
sa elbette İblis kaybedecektir!..

Burada dikkat edilmesi gerekli bir konu da şudur: 
Belirttiğimiz çılgın senaryoları önlem almak için 
bilelim elbette. Ama zihinleri bu görüşlere hazır-
layıp kabullenmeye katkı sunan, bizden yana gö-
rünen fakat “şeytanın avukatı” olarak çalışan kimi 
stratejistlere(!) ihtiyatla yaklaşalım!..

Bu “derin” mevzudan çıkalım izninizle ve döne-
lim esas konumuza!

Aşı Üretimi Ve Hıfzıssıhha
Büyük İskender, “En büyük felaket iyinin kötü-

ye muhtaç olmasıdır” demiş ve şimdi aynen bunu 
yaşamaktayız! Bugün Türkistan’da milyonlarca 
Uygur Türk’üne zulmeden, virüsün ilk çıkış yeri 
olan Çin’den test kiti ve ilaç getirtiyoruz. Umut-
la herhangi bir ülkeden “aşı bulundu” müjdesini 
bekliyoruz. Çünkü yokluklarla Cumhuriyetin ilk 

Davetsiz misafir Covid-19 (Koronavirüs) 
ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan 
kentinde kendini gösterdi. Akabinde hızla 
okyanusları aştı, kıtaları dolaştı ve nere-
deyse kapısını çalmadığı hiçbir ülke bı-
rakmayarak dünyanın her yanına ulaşıver-
di… Baştan “misafirlik üç gündür, nasılsa 
gidicidir” deyip pek de önemsenmedi, ne 
var ki tez zamanda ürkütücü yüzü adama-
kıllı görününce de kara kara düşünmeye 
başladı bütün dünya.
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yıllarında oluşturulan önemli sağlık kuruluşumuz 
olan Hıfzıssıhha’yı kapatmış durumdayız!

Bilindiği gibi Atatürk’ün öncülüğünde 1928’de 
“Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü” adı ile halk 
sağlığı laboratuvarı çalışmalara başlamış ve za-
manla kurumsallaşmıştı. Aşı üretimi de yapan bu 
kurum çok önemli çalışmalar yaparak zamanla 
kökleşmişti. Ancak ne hikmetse(!) 1997 de aşı üre-
timi durdurularak çalışmalar sekteye uğratılmış 
ve 2 Kasım 2011 tarihinde ise Resmi Gazete ’de ya-
yımlanan 663 sayılı kararname ile de kapısına kilit 
vurulmuştur. Şimdi yaşamakta olduğumuz salgın 
hastalık nedeniyle bu konuyu yüreğimiz burkula-
rak hatırlatıyor ve soruyoruz: Hıfzıssıhha’yı neden 
kapattınız?

Dileriz bir musibet bin nasihatten daha iyi gelir 
ve derhal yerli aşı ve milli ilaç endüstrisine gereken 
önemi veririz.

Ekonomi Çöküyor Mu?
Salgın nedeniyle her ülke ekonomik tedbirler 

paketi açıkladı. Mesela Kanada Başbakanı Justin 
Trudeau, korona virüsü için açıkladığı önlem pa-
ketinde halkına şunları söylüyordu: “-Parayı dü-
şünmeyin, ‘ işimi kaybeder miyim?’ diye korkma-
yın. Siz sağlığınızı düşünün, para bizim işimiz…” 
Diğer Avrupa ülkeleri ve Rusya’da benzer açıkla-
malar yaptı.

Doğal olarak Türk vatandaşları da benzer güven-
celer bekliyordu. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 
tarafından açıklanan ekonomik paket hakkında ne 
düşündüğünü sorduğumuz bir vatandaşımız ise 
bu paketi şöyle özetliyordu: “Herkes başının çare-
sine baksın” dedi!

Anlaşılan sefalet içindeki fakirlerin sayısını daha 
da artıracak, işsizliğin oranını hızla çoğaltacak, 
gelir dağılımı adaletsizliğini büyütecek, halkımızı 
acınası bir yaşam biçimine sürükleyecek bir döne-
me giriyoruz. Kestirmeden söylersek bir “ekono-
mik çöküş” hepimizi bekliyor. Sadece Türk eko-
nomisi mi? Elbette hayır! 2008 küresel ekonomik 
krizini de fazlasıyla aşan bir dünya ekonomik krizi 
kapıda.

Hayatı Sorgularken 
Gülmeyi Unutmayalım
Zerreden kürreye meydan okumayla karşı kar-

şıyayız. Küçücük virüsün yarattığı korku ve panik 
hali virüsün vereceği zarardan daha büyük! O mik-
rop ülkemizde ve dünyada insanların psikolojisini 
alt üst etmeye yetti. Örneğin bir İtalyan doktorun, 
“meslektaşlarım sinir krizi eşiğine geldi” ifadesi 
belki de dünyadaki genel durumu özetliyor…

Hapşırmadan irkilen, selamlaşmadan korkulan, 
evlere kapanılan, işine odaklanamayan, günlük 
rutinlerini sürdürmekte zorlanan insanların hızla 

arttığı bir süreç yaşıyoruz. Yakın gelecekte psiko-
log ve psikiyatristlere daha çok ihtiyaç duyulacağı 
besbelli… Aşırı kaygı ve panik hali “stok” yapma 
arzusunu da arttırdı. Başkalarını düşünmeden raf-
lardan un, makarna, pirinç, bulgur, mercimek ne 
bulursa aylarca hatta yıllarca yetecek kadar stokla-
yanları biliyoruz.

Çarpıcı bir örnek haberin başlığı şöyleydi: “Dün-
ya bunu da gördü. Tuvalet kâğıtları polis koruma-
sında!” Haberin devamında “ABD’de bazı süper-
marketlerde tuvalet kâğıtlarını polisler ve güvenlik 
görevlileri korumaya başladı” yazıyordu... Trajiko-
mik bir film gibi!

Psikiyatr Prof. Kemal Sayar’ın şu tavsiyesine uya-
lım: “Böyle afetler insanlığa hayatı yeniden dü-
şünme fırsatı sunar. Endişe durumunda beynin 
rasyonel kısımları adeta şalter indirir. Zihnimizde 
sürekli olumsuz senaryoları üretmekten uzak du-
ralım. Bu sorunun geçeceğine inanalım ve sevdik-
lerimizle güzel vakit geçirelim.” (16.03.20 Sabah 
gazetesi)

Koronavirüs biyolojik sağlığımız kadar ruh sağlı-
ğımızı da tehdit ediyor! Lütfen sağduyumuzu, aklı-
mızı, hayat coşkumuzu ve mutluluğumuzu muha-
faza edelim!

Her şeye rağmen kulaklarımızı açalım ve din-
leyelim; kuşlar cıvıldamaya devam ediyor hâlâ. 
Gökyüzü yine muhteşem, güneş her zamanki gibi 
ışıldıyor ve çiçekler yine aynı güzellikte açmaktan 
vazgeçmiyor…

Kıssadan Hisse
“Biz farklıyız ama bize bulaşan korona tamamen 

aynı.”

Tüm dünyayı kasıp kavuran evrensel ikazın ben-
zerlerini hatta daha ağırlarını bundan sonra da 
yaşayabiliriz. Virüs gibi iyilikler de kötülükler de 
sirayet edicidir! Virüs diyor ki; temiz ol, doğru ol, 
doğaya özen göster… Bakınız insanlardan ve kirli-
likten uzak kalan doğa bugünlerde kendini yeni-
liyor. Koronavirüsünden en çok etkilenen ülkeler-
den birisi olan İtalya’nın Venedik şehrinden gelen 
fotoğraflar eğer insanlar olmazsa doğanın kendini 
ne kadar hızlı yenileyeceğini kanıtladı. İnsanların 
sokaklara çıkmayı bırakmasından sonra balıklar, 
kuğular ve hatta yunuslar görülmeye başlandı.

Bütün insanlık gibi biz Müslümanlar da kendini 
sorgulamalı ve düzeltmeli! Bugün camiler hatta 
Kâbe bile kapalıysa buradan çıkacak dersler ol-
malı! Bu salgın vesilesiyle ahlak gibi, haksızlıklara, 
zulümlere başkaldırmak gibi mükellefiyetlerimiz 
olduğunu yeniden hatırlamalı, birbirimize dostça 
kardeşçe yaklaşmalıyız… Hâsılı, “Yeniden Müslü-
man olmalıyız.”

“Kula bela gelmez Hak yazmadıkça, Hak bela yaz-
maz kul azmadıkça” 
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/  M u h a r r e m  Y a k ı n

Çin Üzerine Düşünceler, Notlar
aşan, insanlık doğasının sınırlarını zorlayan Çin 
yönetimine ilahi bir ikazla mı karşı karşıyayız?

Burada şunu da göz ardı etmememiz gerekir ki; 
uyarının muhatabı sadece zalimler değildir. Hud 
11/117. ayette Yüce Allah; “Rabbin, bir beldeyi, ora-
nın halkı ıslah edip dururken helak edecek değil-
dir.” buyurmaktadır. O halde seyirciler, biz uzağız, 
demesinler. Helak olmaktan kurtulmanın şartı ıs-
lah ediciler olmaktır. Ya ıslah ya helak. Hesap ve 
denge ortada.

Haddi aşmak, sadece zulüm olarak ortaya çıkma-
mıştır Çin’de. Haramın bile bir sınırı vardır. Çin-
liler adeta hiçbir ayrıma gitmeksizin hemen her 
şeyi yemek eğilimindedirler. Öğreniyoruz ki; yılan, 
fare, yarasa, her türlü haşere onların vazgeçilmez 
temel gıdaları. Tiksinti kelimesi adeta sözlükten si-
linmiş. Sübabın bir gün patlayacağı mukadderdir. 
Patlamanın adı korona virüsüdür.

Bilinmelidir ki haramın tedavisi olmaz. Sadece 
gecikme olur belki; insanlar akıllarını başlarına 
devşirirler mi diye. AİDS aşısının sonuç vermediği 
bugün bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Zulüm konusunda olduğu gibi burada da mu-
hatap sadece doymak bilmeyen iştiha değildir. İki 
kitap okuyan ya da iki titr alan nice cahiller var ki 
zırcahillere taş çıkartacak bir cür’etle ahkam kes-
mektedirler. “Adam” pervasızca; “Kur’an, sadece 
dört şeyi yemeyi yasaklamıştır.” diyebilmektedir. 
Oysa İslâm bir bütündür ve mübarek Kur’an, emir 
ve yasaklarını bir ansiklopedi mantığı ile bir cüm-
le ya da bir parağrafta verme cihetine gitmemiştir. 
Bu, emir ve yasakların, hayatı örgüleyerek ilerle-
mesinin doğal bir sonucu olmuştur. Kadir Mevla 
yenilecek nesneleri “tayyib” kelimesi/kavramı ile 
ifade etmiştir.  Hepsi sayılmış olsa mübarek Kur’an 
bir zooloji ansiklopedisi haline gelirdi adeta. Hal 
böyle iken; fare, yılan, solucan, sülük, yarasa... vs. 
saymanın ne anlamı olabilir? Bir anlamı olsaydı 
zaten sayılırdı. O halde haramlar ve helalleri sa-
yarken ayetleri, sahih hadisleri ve “mütebahhir” 
İslâm âlimlerinin izahatını dikkate almak esastır. 
Aksi takdirde bir gün gelir ulu orta konuşmanın 
cezasını öğrenmek zorunda kalır insan.

Sonuç
Doğu Türkistan’a sessiz kalırsak, bu sessizlik bizi 

de boğabilir. Haramı helali bilmez, haddimizi bil-
mez haddi aşarsak, sınırı aşmanın cezası bize de 
ulaşmakta gecikmez. Bilinmelidir ki; Allah, ihmal 
etmez, imhal eder. Kadir Mevla, bizi sırat-ı müsta-
kimden ayırmasın.

Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi. Doymak bil-
meyen bir kalabalık. Asya’nın en güçlü devletlerin-
den, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
Daimi üyesi. Dünyada despot komünizmle yöne-
tilen hemen tek ülke. Ancak Amerikan liberalizmi 
onu gevşetmeye çoktan başladı. Türkleri hapset-
mek için tarihte yaptıkları Çin seddi yetmemiş ol-
malı ki şimdilerde Uygur Türklerine insanlık dışı 
uygulamaları yapmaktan perva etmiyorlar. 

Çin’de Çin’in Uygur Türklerine yaptığı zulüm 
ayyuka çıkmış durumda. Bir iki beylik laf dışında 
kılını kıpırtatan yok. Devlet bazında ciddi bir adı-
mı başkasının atmasını bekliyoruz. Adeta zulmü 
teleffuz etmekten, gündeme taşımaktan korkuyo-
ruz. Görülen manzara bu. Ancak Allah zulme asla 
razı değildir. Bunu kitab-ı keriminde beyan ediyor. 

Hiç kimsenin hesap etmediği bir vak’a ortaya çık-
tı Çin’de; koronavirüsü. Binlerce insan, bu virüs 
sebebiyle öldü. Onbinlerce insan etkilendi. Önce 
Çin’de sonrasında onlarca ülkede sosyal, ekono-
mik hayat adeta bitti. Bunu, ilahi adaletin bir ikazı 
olarak almak hiç de yabana atılacak bir değerlen-
dirme olmamalıdır. Çünkü Kadir Mevla, bu dün-
yada, evrende çok yönlü bir denge kurmuştur. Bu 
dengeye aşırı yüklenmek “gayretullah”a dokunur.  
“Allah zulmetmez, fakat siz kendi yaptıklarınız yü-
zünden kendinize zulmedersiniz.” ilahi fermanına 
iyi kulak vermek gerektiği açıktır. Acaba, haddi 
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M u s t a f a  T e m i z e r

Sadece korona belası değil tüm ülke sorunların-
dan kurtulmak için öncelikle ortak akıl etrafında 
milli birliğin sağlanması şarttır. Milli birliği sağla-
madan ülke sorunlarını çözmek mümkün değildir.

Milli birliğin sağlanmasından birinci derecede 
siyasi partiler sorumludur. Ne var ki milli değer-
lerden, milli birlikten bahsedenler tüm milli de-
ğerleri istismar etmiş milleti kutuplaştırma ve ay-
rıştırma üzerinden siyaset yapmıştır. Partiler milli 
birlik dahil bütün milli söylemlerindeki samimiyet 
sınavını defalarca kaybetmiştir.

Hiçbir partinin tek başına milli birliği sağlaya-
mayacağı gerçeğine rağmen; Her parti lideri milli 
birliği kendisinin ve partisinin sağlayacağı iddia-
sında bulunmuştur. Millet Partisi Genel Başkanı 
Aykut Edibali’nin 1970’li yıllardan beri defalarca; 
milli birliği sağlamanın, ülke sorunlarını birlikte 
çözmenin zaruretini ve şartlarını ortaya koyduğu 
teklifleri siyasi partiler kabul etmemiştir.

Edibali yaptığı tespitler doğrultusunda milli bir-
lik çağrısını 2007’de bir kez daha yeniledi. Siyasi 
partilerin kabul etmeyerek samimiyet sınavını kay-
bettiği milli birlik çağrısının taslağı:

Milli Demokratik Ve Çağdaş Partiler Daimi Kon-
seyi Temel Mutabakatı Taslağı

1- Bu mutabakat belgesinde dile getirilen görüşler, 
hedefler, ölçüler ve usuller: Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nda ifade edilmiş bulunan hükümler 
bu hükümlerin zaruri ve akli sonuçlarıdır. Bunlar; 
Türkiye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlık, üniter 
devlet, laiklik, milli birlik, barış gibi kıymetlerdir.

2- Tarihin ve milletin siyasetin önüne koyduğu 
mesele, bir veya birkaç parti arasında geçici bir 

Korona Belası
Milli Birliği Sağlar Mı?

Herkes dünyayı saran korana belasın-
dan kurtulmak için hep birlikte müca-
dele etmek gerektiğini söylüyor. Yetki-
liler ve uzmanların tespiti de bu yönde. 
Ortak düşünce; Korona belasından 
ancak ortak akıl ve hep birlikte verile-
cek mücadele ile kurtulabiliriz.
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uzlaşma meselesi değildir. Türkiye’nin ihtiyacı ori-
jininden kopmuş ve çerçevesi dağılmış olan siya-
setin yeniden yapılandırılması, düzeltilip, derlenip 
toparlanması; ahlak, usul, üslup, adap ve hedef 
olarak yeniden düzenlenmesidir.

3- Çökmekte ve itibar kaybetmekte olan eski ve 
halkın taleplerine cevap veremeyen siyasetin yeni-
lenmesidir. Çöken ve halktan kopan eski siyaset ye-
rine çağdaş, demokrat ve milli siyasetin yeni odağı 
olarak toplumun talep ettiği dönüşümün demok-
rasi, birlik ve barış içinde gerçekleştirilmesidir.

4- Anayasamızda nitelikleri belirtilmiş olan 
özelliklerin her birinin hassasiyetle korunması ve 
bir bütünlük içerisinde yorumlanması elzemdir. 
Özellikle küreselleşen dünyada milli kültürün, 
zati özelliklerinin korunması şarttır. Türkiye’nin 
dışında oluşmuş bulunan emperyal ve sömürgen 
siyaset anlayışlarının Türkiye’mizin de içinde bu-
lunduğu Kuzey Afrika’dan Endenozya’ya kadar 
uzanan onlarca devletin ve milletin hayatında em-
peryal ve sömürücü güçlerin bölücü, yıkıcı etkileri 
karşısında Atatürk’ün Müdafaa-i Hukuk esaslarını 
ve stratejisini ısrarla ve şuurla savunmak sadece 
Türkiye’miz için değil bütün Ortadoğu milletleri 
için de hayati önem arz etmektedir. 

5- Bu belge milli, demokratik partilerin katılımı-
na açık bir siyaset belgesi olarak kurucu üyeler 
olan bu ilk hedefler beyannamesini imzalamış ve 
Türk Milletine açıklamış bulunan Millet Partisi ve 
Sayın Genel Başkanları tarafından imzalanan bu 
belge katılmaları amacıyla milli, demokrat ve çağ-
daş parti tanımına uygun diğer değerli partilerimi-
ze de sunulacaktır.

6- İlk Hedefler Beyannamesi, 2008 milli, demok-
ratik, çağdaş iktidarının hükümet programına esas 
olacaktır.

7- Bu temel mutabakat belgesini imzalamış ve 
Türk Milleti’ne ve dünyaya açıklamış bulunan par-
tilerimiz daimi konferansı, Türkiye milli, demokrat 
ve çağdaş partiler topluluğu adıyla anılacaktır. Bu 
konsey daimi olarak çalışacaktır ve bir irtibat bü-
rosu olacaktır.

8- Kurucularda aranacak özellikler, çalışma es-
nasında uyacakları ölçüler, temeller ve usuller; 
geçerli ve bağlayıcı belgeler, senetler, sözleşmeler 
halinde müştereken tanzim edilecek, onaylanacak 
ve onaylandıkları tarihten itibaren de bağlayıcı 
hale gelecektir.

9- Partiler Türkiye’de siyaseti bloke eden dağıl-
malara, vatandaş oylarının heba olmasına vesile 
olan seçim kanununun nispi temsil esasını kabul 
eden milli bakiye sistemine dayanan adil seçim ka-
nununu 

Türkiye’nin güçlü bir iktidar oluşturmasını ve si-
yasette sağlayacak olan bir seçim düzenlenmesini 
çıkarmayı taahhüt ederler.

10- Bu belge, bu mutabakatı imzalamış olan par-
tilerin iktidarda ve muhalefette uygulayacakları 
esasları ifade eden bir centilmenlik anlaşmasıdır. 
Ve Türk Milleti’nin uhdesine emanet edilmiştir.

11- Din, itikat, vicdan, felsefi ve ahlaki kanaat ve 
ibadet hürriyeti tüm Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlarının ayırımsız olarak anayasa ve kanunlarla 
teminat altına alınmış ve her türlü taarruza, kına-
maya karşı korunmuş temel hakların başında gel-
diğini ısrarla vurgular!

12- Bu mutabakat belgesine imza koyan partilerin 
“milli, demokratik ve çağdaş partiler ”tanımı için-
de olup olmadıkları program ve uygulamalarında 
kurucu üye sıfatını kazanması için aranan özellik-
ler ve kurucu mutabakat belgesinin zenginleştiril-
mesi, milli demokratik ve çağdaş partiler tarafın-
dan müştereken belirlenir ve uygulamaya konur. 

13-Yukarıda belirtilen hükümler belgeye imza ko-
yacak partilerin yetkili kurulları tarafından onay-
landığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Millet Partisinin 2007’de yaptığı bu çağrı hüs-
nüniyet sahibi vatandaşların yüreğinde yeni bir 
heyecan yeni bir umut oldu. Ama ne yazık ki kısır 
particilik zihniyetiyle partiler bu çağrıya da kulak 
vermedi. Samimiyet sınavını bir kez daha kaybet-
tiler.

Millet partisi ve Edibali son olarak 2015 yılında 
parti tüzüğünde değişiklik yaparak bir çağrı daha 
yaptı. “Birlik konusunda herkese kapımızı açıyo-
ruz. Tüm parti başkanlarının saygınlığını koruya-
cağı, ülke meselelerinde ortak kararların alınacağı 
başkanlar kurulu oluşturulmasına karar verdik. 
Vatan, millet, bayrak, barış diyen bütün partileri 
bu kurulda görev almaya çağırıyoruz.” dedi. Maa-
lesef demokrasiden, adaletten, barış ve kardeşlik-
ten, milli birlikten bahseden partilerden yine çıt 
çıkmadı. 

Hal böyle olunca milli birlik konusunda kim ne 
kadar samimi, milli birliği kimler sağlar? Milli bir-
liğin sağlanması ülke sorunlarının çözümü için 
vatandaş olarak ne yapmalıyız?.. Korona belası bir 
türlü sağlanamayan milli birliğin sağlanmasına 
vesile olabilir mi?.. 

“İştirak etmediğimiz, çilesini çekmediğimiz bir 
kurtuluş mümkün değildir.”

Milletimizin uyanması, basiretle hareket etmesi 
(Yanılmadan gerçekleri görebilmesi, gelecekle ilgi-
li sezgi, uyanıklık, anlayış, kavrayış ve vizyon sahibi 
olması) dilek temenni ve duasıyla…
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/  S e l a m i  Y ı l d ı r ı m

Saydam Hıfzıssıhha Ensitütüsü evrile evrile, ad 
değiştire değiştire sonunda kapatılmıştır.

Milli Aşı Üretim Merkezi
Milli aşı üretim merkezimiz Hıfzıssıhha Enstitü-

nün 1928’deki ilk kadrosu, 14 uzman ile 40 yardımcı 
personelden oluşmaktaydı. Kimyahane ve Bakteri-
yoloji (Aşı Üretim) Binasının yapılması tartışılır-
ken TBMM’deki konuşmalarında Refik Saydam 
ileriyi görerek şöyle demiştir: “İşte ben bu imanla 
üzerime aldığım vazifeyi yürütmeye çalıştım ve 
çalışıyorum. Kurduğum tesisleri göze büyüterek 
‘acaba Refik Bey bu binalarda cirit mi oynatacak?’ 
diyenler oluyor. Hâlbuki ben, yakın bir gelecekte 
bu tesislerin ihtiyaca kifayet vermeyeceğine inanı-
yorum.” 

Amerikan Rockefeller Vakfının yardımıyla mey-
dana getirilen Hıfzıssıhha Enstitüsü, modern ci-
hazlarıyla ilk dönemin sağlık hizmetleri alanın-

Hıfzıssıhha Enstitüsü, Türkiye’de 
koruyucu hekimliğin gerektirdiği 
tahlil, kontrol, üretim ve araştırma 
görevlerini yürütmek üzere, 27 Hazi-
ran 1928 yılında kuruldu. Kurumun 
adı, 14 Aralık 1983’de “Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı” olarak 
değiştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı kuruluş haline getirilmiştir. 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 02.11.2011 tari-
hinde yürürlüğe girmesi ile Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu’na devir olunmuştur. Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu da, daha sonra TC Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak adlandırılmıştır. 
Bu müdürlük altında Refik Saydam isimli herhan-
gi bir birim artık bulunmamaktadır. Yani Refik 

Aşı Üretim Merkezi:
 Dr. Refik Saydam Hıfz-ı Sıhha Enstitüsü

Yeniden Açılsın!
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daki önemli girişimlerindendir. Başlandığı 1928 
yılında “Kimya”, “Bakteriyoloji”,” İmmünabiyolo-
ji” ve “Farmakodinami “olmak üzere dört şubeden 
oluşuyordu ve çalışanların sayısı sınırlıydı. 

Mimarisiyle de Ankara’nın Simge 
Kurumlarındandı
Avusturyalı mimar Theodor Jost tarafından ta-

sarlanan yapı, 1928-30 yılları arasında “Redlich 
und Berger” adlı bir Alman firması tarafından inşa 
edilmiştir. Theodor Jost tarafından tasarlanan Hıf-
zısıhha Enstitüsü Bakteriyoloji Binasının dışbükey 
duvarında bulunan kabartmanın, Avusturyalı hey-
keltıraş Wilhelm Frass’a ait olduğunu belirtir. İlk 
yapılan ve Theodor Jost’un tasarımı olan Bakteri-
yoloji Kimyâhane (Aşı Üretim) Binası, sonra inşa 
edilen Robert Oerley’in projelendirdiği Hıfzıssıh-
ha Okulu ve T biçimli Merkez Bina (Serum Bina-
sı) büyük bir orta avlunun üç yanına yerleşmişler-
dir. Merkez Binanın arkasındaki 16 daireli lojman 
ile Aşı Üretim Merkezinin arkasındaki ahırlar da 
Oerley tarafından tasarlanmış ve aynı yıllar içinde 
gerçekleştirilmiştir.

Hangi Hizmetleri Üretti?
Görevde bulunduğu süre zarfında kurumda ger-

çekleştirilen çeşitli ilklerden bazıları şunlardır: 

1931: Ağız yoluyla uygulanan BCG Aşısı üretimi. 
1932: Serum üretiminin ülke ihtiyacını karşılaya-

cak düzeye gelmesi sonucu, dışarıdan serum ithali 
durduruldu.

1933: Simple Metodu ile kuduz aşısı üretimi.
1934: İstanbul Aşhanesinin enstitü bünyesine 

nakli ve çiçek aşısı üretimi ülke ihtiyacını karşıla-
yacak düzeye gelmesi.

1942: Tifüs aşısı ve akrep serumu üretimi.
1948: Boğmaca aşısı üretimi. İnfluenza virüsü, 

New-Castle virüsü ve tavuk vebası üzerine araştır-
maların başlaması.

1950: İnfluenza Laboratuvarının Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından Uluslararası Bölgesel İnfluenza 
Merkezi olarak tanınması, influenza aşısı üretimi.

1958: Frenginin modern yöntemlerle teşhisi.
1965: Kuru çiçek aşısı üretimi.
1970: Fibrinojen, albumin ve gamma globulin 

üretimi.
1983: Kuru BCG aşısı üretimi.
1987: AIDS Araştırma ve Doğrulama Merkezinin 

açılması.
1992: Kan ürünlerinin viral inaktivasyonu.
Hıfzıssıhha Enstitüsü Kütüphane ve Müzeye Dö-

nüştürülüyor

2009 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merke-
zi Başkanlığı tarafından yapının, Cumhuriyetin 
kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçteki 
sağlık çalışmalarını sergileyen bir Sağlık Müzesi 
ve sağlık alanında akademik bir kurum kütüpha-
nesine dönüştürülmesi kararlaştırılmış ve bu doğ-
rultuda eserin koruma ve onarım projeleri hazır-
lanmıştır. Kimyahane ve Bakteriyoloji Binasının 
Sağlık Müzesi ve Kurum Kütüphanesine dönüştü-
rülmesi amacıyla rölöve, restitüsyon, restorasyon 
ve tesisat projeleri 2009-10 yılları arasında bir mi-
marlık şirketi tarafından hazırlanan proje, Ankara 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 12.02.2010/4862 ve 26.02.2010/4899 
tarihli kararlarıyla onaylanmıştır.

Ölümcül “Corona” Virusu Sebebiyle 
Yeniden Hatırlandı
2020 yılının son aylarında Çin’in Wuhan kentin-

den dünyaya yayılan CoViD-19 virüsünün, Mart 
ayında ülkemizde de görülmesiyle başlayan olağa-
nüstü sağlık tedbirleri sebebiyle koruyucu sağlık 
hizmetlerinin önemini yeniden gündeme geldi. 
Tabii olarak bu işlerin merkezi olan ve 2011 yılında 
kapatılan Dr. Refik Saydam Hıfzıssıha Enstitüsünü 
de yeniden hatırlamış olduk. Çünkü sorun hayati 
idi ve bu ölümcül virüsle baş edebilmek için acil 
aşıya ve ilaca ihtiyaç vardı. Ama bunları karşılaya-
cak milli sağlık kurumumuz Hıfzıssıhha Enstitüsü 
ortada yoktu. 

Hıfzıssıhha Enstitüsü Yeniden Açılsın
Devlet, kurumları olan yapıdır. Kurumlarıyla 

ayakta durur, kurumlar sayesinde her güçlüğün 
üstesinden gelir. Kurumlarında biriktirdiği tec-
rübe ile bekasını sürdürür. Devlet; işlemeyen, işe 
yaramasa bile kurumlarını kapatmaz; onları ıslah 
eder, geliştirir ve iyileştirir. Yani devlet, ıslahatçı ol-
mak durumundadır Bir kurum ortaya çıkarılırken 
harcanan emek, para, tecrübe ve gelenek silinip 
gitmesin. Arkadan gelenler nereden nereye geldi-
ğimizi somut olarak görsün. Yani kapatma, ıslah 
et. Bu kural her kurum için geçerlidir. Eğitimde, 
kültürde, siyasette, sağlıkta, mimaride vs. Biz, Şeyh 
Edebali’den esinlenerek diyoruz ki kurumlarını 
yaşat ki devlet yaşasın. Bunun için diyoruz ki; mil-
letimizin koruyucu sağlık hizmetlerinin milli ocağı 
Hıfzıssıhha Enstitüsü yeniden açılsın.

KAYNAK:

1) Mimarlık Dergisi, Eylül-Ekim, Sayı: 361

2) Wikpedia
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Hastalık Tehlikesine Karşı - Sağlık ko-
nusuyla ilgili yazımıza geçmeden önce 
önemli bir konuya değinmek isteriz. 
Çin’de başlayıp tüm dünyaya, onlarca 
ülkeye yayılan “Koronavirüs” salgını 
dolayısıyla binlerce insanın ölüm habe-
rini almaya devam ediyoruz. İnancımız 
odur ki; bu hastalık dolayısı ile bu satır-
lar yazıldığı zamana kadar ülkemizde 
ölü sayısının fazla olmayacaktır. Başta 
ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa rab-
bimiz acil şifalar versin ve korusun.

Elbette hiçbir şeyin sebepsizin olmadığı gibi hiç-
bir şey de kendiliğinden ortadan kalkmaz. Dünya 
üzerinde her olay, her hareket insan endekslidir. 
Öyle ise insan nedir? Olaylar üzerinde insanın 
fonksiyonu nedir?

İnsan, varlıklar âleminin en onurlu ve mükem-
meli olarak yaratılmıştır.

Doğan, yaşayan ve ölen ancak öldükten sonra 
yeni bir hayata (Cennet veya  cehennem hayatı) 
başlayacak olan mükemmel varlıktır. İnsanları di-
ğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerinden 
biri de akıllı olmasıdır. Yaptığı her şeyi belli bir 
plan ve program dahilinde yaptığı için eğer insanı 
müspet -doğru- bir eğitime tabi tutulmaz, ona yan-
lış bir eğitim verilirse, insan tehlikeli bir yaratığa 
dönmesi kaçınılmaz olur. Bu gerçekten hareketle 
insana yapılacak en büyük iyilik, bir başka ifade 
ile yatırım, sağlıklı ve doğru bir eğitim almasının 
sağlanmasıdır.

Sağlıklı bir hayat, insanın ulaşmak istediği en bü-
yük hedeftir. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süley-
man’ın şu tarihi sözleri bu hususu en güzel ifade 
etmektedir;

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

İnsanı ve kainatı yaratan Yüce Rabbimiz, insanın 
uyması gereken kuralları yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerimde haber vermiştir. Sevgili peygamberimiz 
Hz. Muhammed Mustafa (SAV) da bu kuralları 
hem uygulamış hem de tüm insanlığa tatbiki bir 
şekilde göstermiştir.

“Muhakkak Allah hem tövbe edenleri (manevi te-
mizlik yapanları) hem çok maddi temizlik yapan-
ları sever.” (Bakara suressi:Ayet:222)

“İnsanların elleriyle yapıp ettikleri yüzünden 
karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah 
dönüş yapsınlar (uyansınlar) diye işlediklerinin 
(cezasının) bir kısmını (çeksinler) diye onlara tat-
tırıyor.” (Rum suresi Ayet: 41)

İslam’ın Sağlığa, Sağlıklı Yaşamaya
 ve

Temizliğe Verdiği Önem
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İslam’ın sağlığa verdiği değeri anlatan 100’e yakın 
ayetin yanında sevgili peygamberimizin şu hadis-i 
şerifleri konuyu en güzel anlatmaktadır;

“Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden 
önce sıhhatin …/… kıymetini bilin.” (Sahih-i Buhari 
Cilt: 12 sah. 357)

“İnsanlar şu iki şeyin kıymetini bilmiyorlar ve 
aldanıyorlar. Bunlar; sağlık ve boş zamandır.” (Sa-
hih-i Buhari cilt: 12 sah: 175 ve 357)

Sağlığımızı korumanın başında temizlik gelmek-
tedir. Elbette manevi temizliğe de önem vermemiz 
gerekir. Ancak hastalıklar genelde dış temasla gel-
diği için fiziki temizliğe önem verilmelidir. Sevgili 
Peygamberimiz bir Hadis-i şeriflerinde;

“Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yemeği 
bereketlendirir.” (Tirmizi Et-im: sayfa:39-45)

Başka bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyururlar;

“Akşam yemek yiyip de ellerini yıkamadan yatan 
kimse geceleyin bir musibete uğrarsa sebebini 
başka yerde aramasın.”

Diğer bir hadis-i şeriflerinde de Abdestin temizli-
ğe katkısını şöyle anlatmaktadır; 

“Sizden birinizin evinin önünde akan bir nehirde 
günde beş defa girse (nehirde yıkansa) üzerinde 
kirden pastan eser kalır mı? diye sormuş, “Elbette 

kalmaz!” dedikten sonra “Günde beş vakit namaz 
kılmak için abdest aldığınızda pislikten eser kal-
maz.” Buyurmuştur. (Riyazüs Salihin cilt: ..sah: 373-
374)

Bugün, salgın hastalıklarından sakınmak için 
uzmanlar temizliğe önem verilmesinin ısrarla 
üzerinde duruyor. Ayrıca uzmanlar “karantina” 
uygulamak suretiyle hastalığın yayılmasının önle-
nebileceğini söylemektedirler. Sevgili Peygamberi-
miz bu konuda da 14 asır önce dikkat çeken açık-
lamalarda bulunmuş, böyle durumlarda karantina 
önermiştir. Konuyla ilgili Hadis-i şeriflerinde şöyle 
buyurmaktadır;

“...Ey ümmetim siz bir yerde bulaşıcı hastalığın 
çıktığını duyduğunuz zaman o bulaşıcı hastalığın 
bulunduğu yere girmeyiniz. İçinde bulunduğu-
nuz yerde de bulaşıcı hastalık görülürse, oradan 
kaçarak oradan çıkmayınız.” (Sahih-i Buhari Cilt:9 
sah:206 Had. No:1417)

“Temizlik imanın yarısıdır. (Riyaazüs Salihin cilt:1 
sah:51-52 hadis no:25)

Sonuç olarak bu fiziki tedbirlerin yanında has-
talığa yakalandığımızda mutlaka tedavi olmalıyız. 
Zira sevgili peygamberimiz; “Ölüm hariç bütün 
hastalıkların devası vardır.” buyurmuştur.

Yüce rabbim milletimizi, bilad-ı İslamiye’yi ve 
tüm insanlığı her türlü salgın hastalıklardan koru-
sun. Kalın sağlıcakla…
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B e y z a  A y d ı n

b . b e y z a a y d i n @ h o t m a i l . c o m

Okulsuz Eğitim Modeli
Yaklaşık 3 senedir farklı ülkelerde uygulayıcıla-

rı bulunan okulsuzluk (unschooling) ve ev okulu 
(homeschooling) kavramları üzerine okumalar ya-
pıyorum. Bu kapsamda kitaplar, makaleler, inter-
net siteleri, söz konusu eğitim yaklaşımlarını uy-
gulamakta olan yerli ve yabancı ailelerin internet 
sitelerini, bloglarını ve sosyal medya hesaplarını 
okudum, okuyorum. Ülkemizde bireysel çaba bu 
eğitim yaklaşımlarını benimseyen ve uygulama-
ya çalışan kişilerin sanal ortamda oluşturmuş ol-
dukları gruplarda bulunuyorum. Gündelik hayat 
içinde bazı tanıdıklarımla bu eğitim yaklaşımları 
hakkında sohbete başladığımda okulsuz bir hayat 
kulağa hoş gelse de, pratikte ülkemizde bu yakla-
şımların uygulanmasının mümkün olmadığı, öğ-
retmen-okul ve öğrencinin olmadığı bir ortamda 
eğitimin olamayacağı şeklinde  yorumlar aldığım 
için, dergimizde bu konuyla ilgili yazmayı hep is-
tesem de, henüz zamanı olmadığını, böyle bir al-
ternatife sıcak bakabilmek için daha çok uzun bir 
yolumuz ve zamanımız olduğunu düşünerek yaz-
mayı erteliyordum.

Ancak dünyada ve ülkemizde etkili olan COVİD 
19 salgınının yayılmasını azaltmak amacı ile ülke-
mizde eğitim kurumlarının bir süreliğine uzaktan 
eğitim modeline geçmesi, eğitimin farklı bir şekle 
evirileceğinin çok hızlı göstergelerinden biri oldu. 
Pek çok aile, öğrenci, eğitim kurumu ve öğretmen-
ler online eğitim tecrübesini edinmiş oldu. Bu se-
beple ben de bahsi geçen eğitim yaklaşımları ile 
ilgili olarak kişisel merakım çerçevesinde edinmiş 
olduğum bilgileri dergimizin okuyucuları ile pay-
laşmak istedim.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kültürlerde 
öğretmenlere, eğitimcilere her daim saygı ve hür-
met duyulmuştur. Bu durum güzel ülkemizde de 
geçerlidir. Özverileri takdire şayandır. Bununla 
birlikte günümüz dünyasında kavramsal bazda 
eğitim/öğretim/bilgi edinme nedir, nasıl olmalıdır, 
araçları nelerdir/neler olmalıdır/neler olacaktır ve 
olmalıdır, teknolojinin yeri nedir, bilgi edinmenin 
bir tık kolaylığında ve yaygınlığında olduğu bir 
çağda (bilginin doğruluğunu sorgulamayı da bera-
berinde getirmesi gerçekliğiyle birlikte) dört duvar 
arasına, birkaç kata, doğru şıkkı bulmaya, test ve 
ezber mantığından teşekkül bir sistemle yenilikçi 
ve dijital bir çağa ayak uydurabilmenin mümkün 
olup olmadığı konuları tartışmaya açık hale gel-
miştir. Bahsettiğim her durum kendi özelinde de-Kaynak: @habitatschoolhouse (Instagram)
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ğerlendirmeyi ve üzerine düşünmeyi hak ediyor 
olsa da yazıyı çok uzatmamak adına bu kısımlara 
yazı içeriğinde değinilmeyecektir.

Konunun pek çok alt başlığa sahip olması sebebi 
ile ara başlıklar ve soru cevap şeklinde ilerlemek 
uygun olacaktır.

Ev Okulu ve Okulsuzluk Aynı Şey Midir?
Ev okulu, kavramı bireyin evde eğitim hayatını en 

iyi şekilde devam ettirebilmesi için ev ortamında 
gerekli düzenlemelerin yapıldığı (eğitim materyal-
leri, çalışma ortamının düzeni, günlük belirli bir 
programın takip edilmesi vs), ilgili ülkenin yasal 
düzenlemesine bağlı olarak, belirlenmiş müfredat 
seçeneklerinden birinin tercih edilerek eğitimin 
devam etmesidir. Çocuk fiziki olarak belirlenmiş 
bir okul ortamında bulunmadan, uzaktan eğitim 
ve diğer eğitim materyal ve yöntemlerini kullana-
rak çalışmalarını gerçekleştirir. Öğrencinin kayıtlı 
olduğu bir eğitim kurumu vardır. Öğrencilerin, il-
gili ülkenin eğitim sistemi tarafından sahip olması 
hedeflenen bilgi seviyesine ulaşıp ulaşmadığını 
görebilmek adına, belirli aralıklarla sınavlara gi-
rerek (misal; yılda 2 kez) belirli barajları geçmele-
ri beklenebilir. Ev ortamında yapılan çalışmalar 
dosyalanarak arşivlenir ve eğitim otoritelerine 
belirli dönemlerde teslim edilir. Öğrencinin öğ-
renme sürecinin devlet tarafından takip altında 
olması ve devlet tarafından belirlenmiş olan temel 
eğitim seviyelerine dair bilgi sahibi olması bekle-
nir. Belirlenmiş olan eğitim dönemleri içerisinde 
yapılan faaliyetler, çalışmalar arşivlenerek eği-
tim otoritelerine teslim edilir. Misal; herhangi bir 
anda bir müzeye yapılan gezi neticesinde öğrenci 
tarafından yazılan rapor sanat dersi için,  müzede 
sergilenen bir eserin imal edildiği döneme dair bir 
araştırma raporu ise tarih dersi için arşivlenebi-
lecek ve ilgili otoriteye sunulacak bir veri niteliği 
taşır. Sosyal hizmetlerle ilgili otoriteler de zaman 
zaman ev ortamını ziyaret ederek aile tarafından 
çocuk için uygun şartların sağlanıp sağlanmadığı-
nı gözlemleyebilir.

Konuyu bir örnekle desteklemek isterim. Ülke-
nin eğitim politikalarında 6-7 yaş grubu öğrencile-
rin temel okuma yazma becerilerine sahip olması 
ve toplama çıkarma işlemini bilmesi hedefleniyor 
ise, bunu ölçebilmek adına eğitim otoritesi tara-
fından belirlenmiş dönemlerde öğrencinin sınava 
girmesi ve baraj puanı aşması beklenir. Öngörülen 
baraj aşılamamış ise, dönemin tekrarı gerekir. Üst 
üste baraj aşılamaz ise örgün öğretime geçiş sağ-
lanır. Fakat evde eğitim alan öğrencilerin büyük 
çoğunluğu, hedeflenmiş olan barajları rahatlıkla 
geçebilmekte hatta en yüksek puanları alanlar ara-
sında yer alanları da bulunmaktadır.

Okulsuzluk kavramı ise çok daha esnek ve geniş 
bir anlam içermektedir. Her ülkeye, kültüre, aileye 

hatta bireye göre uygulaması farklılık gösterebilir. 
Okulsuzlukta çocuğun takip ettiği bir müfredat 
yoktur. Gündelik hayat içerisinde her şey öğren-
mek için bir vesiledir. Eğitimin, yalnızca “eğitim 
materyali” olarak tanımlanmış yada belirli otori-
teler tarafından bu şekilde sınıflandırılmış öğe-
lerden oluştuğu düşüncesi reddedilir. Çocuk için 
tanımlanmış tek ve kat’i bir öğretmen/öğretici/eği-
timci yoktur. Öğrenilmek istenen bir konu var ise, 
o konuda iyi ve tecrübeli olan biri “yönder” olarak 
kabul edilir ve çocuğa rehberlik eder. Yönderler, 
çocuğun öğrenmeye ihtiyaç duyduğu herhangi bir 
konuyla ilgili olabilir. Yönder illa ki klasik okul sis-
temindeki dersler arasında yer alan branşlardan 
olmak durumunda değildir. İsmi “yönder” olarak 
dahi tanımlanmış olmayabilir.

Mesela ekmeğin nasıl yapıldığını merak eden bir 
çocuk için (imkânlar dahilinde) buğday üreten, 
buğdaydan un üreten, un satışı yapan yada fırında 
pişiren fırıncılardan herhangi biri eğitim süreci-
ne katkı sağlayan bir unsur olarak değerlendiri-
lir. Ailenin işlevi, çocuğun merak ettiği konularla 
alakadar olması için o unsura maruz kalmasına 
vesile olmaktır. Ekmek örneğinden devam edecek 
olursak, “evde ekmek yapmak” denenebilir yada 
ekmek makinesi var ise çocuğun ekmek yapımı 
için gerekli olan malzemeleri temin etmede, hat-
ta pişirme aşamasında bulunması desteklenebilir. 
Çocuk, yaşayarak, bizzat tecrübe ederek, sorarak, 
hatalar yaparak aktif bir öğrenme süreci içerisin-
dedir. Dinleyici ve tekil edilen pozisyonda değil 
olayın merkezindedir. Ekmek yapımı için kullanı-
lacak un miktarının tartılarak yada bardak hesabı 
ile ölçülmesi, okulsuzluk mantığında “matematik” 
öğrenme evresinde değerlendirilebilir. Fırından 
ücreti mukabili ekmek alındığında, satıcıya verilen 
para ve alınan para üstü arasındaki fark konuşu-
larak para birimlerinin öğrenilmesi ve basit mate-
matiksel işlemlere giriş alıştırmaları yapılmış olur. 
Buğdaydan unun nasıl üretildiği konusu üzerine 
aile ve çocuk fikir alışverişi yapabilir. Böylelikle 
ilkel çağlar, insanların değirmeni icat etmesi, de-
ğirmeni daha az kuvvet harcayarak daha kolay bi-
çimde çalıştırılabileceği üzerine sohbet edilirken, 
kitaplardan yahut kısa videolardan destek alınabi-
lir. Adına “ders” denmeden, gündelik hayat içinde, 
zorlamadan öğrenme süreci devam eder. Klasik 
eğitim sistemlerinde çocuğun biyolojik yaşına is-
tinaden müfredatta belirlenmiş olan bilgi sınırları 
dışına çıkılması olağan karşılanan bir durumdur. 

Bu şekilde ilerleme kaydetme mekanizmasının 
yavaş işleyeceği, meyvelerinin de anlık olarak alı-
namayabileceği durumlar olduğunu belirtmekte 
fayda var. Sabır, özveri, araştırmacı ruh ve bilme-
diğini bilmek, sürecin daha kolay geçmesine yar-
dımcı olmaktadır. Okulsuzluk yaklaşımında bir 
çocuğun okuma yazma becerisini elde etmesi yada 
basit matematiksel işlemleri yapabilmesi için ta-
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yin edilmiş bir yaş kısıtlaması yoktur. Bu, her türlü 
bilgi çeşidi için geçerlidir. Çocuk ilgilidir, 5 yaşın-
da kendi kendine harf ve rakamları çözümleyerek 
ilerleme kaydeder. Aynı şekilde 8 yaşında olup ha-
len matematikle çok arası olmadığı düşünülen bir 
çocuk, bir anda kek yapan annesine yardım eder-
ken hesap kitap işlerine girişip herkesi şaşırtabilir.

Neden Bu Eğitim Yaklaşımları Ortaya 
Çıkmıştır?
Ev okulu yada okulsuzluğu tercih eden ailelerin 

birbirinden farklı gerekçeleri olabilmektedir.

- Okulda her bir bireyin özellikleri göz önünde 
bulundurularak değil, standardize bir yaklaşımın 
sergilenmesi

- Eğitim otoritesi tarafından belirlenmiş olan 
müfredatın ailelerin politik, dini yada sosyal dü-
şünceleri ile uyumlu olmaması 

- Çocukların okula gidiş dönüş için yolda zaman 
harcamaları, haftada 5 gün okul binası içinde, okul 
dersleri bitiminde yine okulda yada etütte oldukça 
uzun süre vakit geçirmeleri, bazı dönemler buna 
hafta sonlarının da dahil olması (anne babasının 
günlük mesai saatlerinden daha uzun süre okul-
ders ikilisi arasında en taze yıllarını geçiren öğren-
ciler olarak özetlemek daha kısa ve öz olacaktır)

- Okul odaklı yaşama rağmen akademik ve sosyal 
gelişim anlamında çocukların yeterli donanıma 
sahip olamaması

- Bitip tükenmek bilmeyen sınav stresi ve kaygısı

- Ders ve sınavın hayatlarının odağında olması 
sebebi ile normal hayatta sahip olmaları gereken 
temel kabiliyetleri oldukça geç edinmeleri (karnı-
nı doyuracak kadar yemek pişirmek, çamaşırlarını 
yıkamak, ev işlerine katkı sağlamak,...)

- Kalabalık sınıf mevcutları sebebi ile hastalık ris-
kinin artması

- Akran zorbalığı

- Kontrol edilemeyen arkadaş ortamları sebebi ile 
olumsuz alışkanlıkların edinilme ihtimalin olması

Saydıklarıma ilave olarak eklenebilecek unsurlar 
olabilir. 

Alternatif Eğitim “Hayatımızın Okulsuzlaştırıl-
ması” isimli kitapta “Unutmamalıyız ki; çocuk 
yetiştirme tarzımız her şeyden önce politik bir fa-
aliyettir” ifadesi yer almaktadır (1). Durup bir dü-
şününce, ülkemizde hükümetler değiştikçe hatta 
aynı siyasi doğrultuda yıllarca devam eden iktidar-
lar döneminde dahi eğitim sistemin nasıl şekillen-
diğini yeniden etraflıca değerlendirmek yerinde 
olacaktır. Bununla birlikte İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi 26. madde 3. fıkrasında “anne baba-
lar  çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelik-

li hak sahibidir” ibaresi yer almaktadır.

Dünyada Durum Nasıl?

Amerika, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, 
İngiltere, Fransa, İrlanda, Polonya, Belçika, İtalya, 
Çek Cumhuriyeti, İspanya, Avusturya, Portekiz 
gibi ülkelerde ev okulu serbesttir. Fakat uygulama-
lar her ülke için (2), hatta Amerika’da eyaletlerin 
her birinden farklılık gösterebilmektedir.

Yunanistan’da ev okulu ile ilgili kanun yasalarda 
yer almamaktadır. Fakat özel nedenlerle evde ders 
alınabilmektedir. İsveç’te ev okulu yasal değildir. 
Hollanda’da yasalarca tanınmamaktadır (2). Fran-
sa, Belçika, İtalya ve Avusturya gibi ülkelerdeyse, 
evde eğitim alan çocukların sürekli denetlenmesi 
prensibi bulunmaktadır. Avusturya kanunlarına 
göre, bu çocuklar yılda 4 kez sınava girmektedir. O 
sınavda okula giden yaşıtlarıyla aynı performansı 
gösteremezlerse, okula dönmeleri gerekmektedir 
(3). 

Eğitim konusu her daim tartışmaları beraberinde 
getirmektedir. Ev okulu ve okulsuzluk kavramları 
ülkemiz için yeni olmakla birlikte gerek ülkemizde 
gerekse diğer ülkelerde de pek çok farklı bakış açı-
sı ve eleştiriye konu olmaktadır. Mevzu pedagoji, 
hukuk, psikoloji, sosyoloji, dini eğilim ve tercihler, 
devlet politikası gibi çok farklı dalla yakından iliş-
kilidir. Pek çok soruyu ve alt başlığı da beraberinde 
getirmektedir. Bu sebeple konuyu bir yazı dizisi 
şeklinde ilerletmek daha makul olacak kanaatin-
deyim. Bir sonraki yazıda ülkemizde konuyla ilgili 
yasal durum, öğretmensiz ve okulsuz bir eğitimin 
nasıl yapılabildiğine dair örnekler, ailenin bu eği-
tim yaklaşımlarındaki rolü, bu eğitim yaklaşımla-
rının her aile tarafından uygulanmasının mümkün 
olup olmadığı, çocukların sosyal ortam ihtiyaçla-
rına yanıt verebilme yöntemleri, dijital teknoloji-
lerin eğitimdeki yeri gibi farklı konu başlıklarına 
değinmeyi planlamaktayım. Konu ile ilgili olarak 
okurlarımızın yorumlarını öğrenebilmeyi çok arzu 
ederim. Bu sebeple paylaşmış olduğum elektronik 
posta adresine görüşlerinizi yazarsanız oldukça 
mutlu olurum.

Sağlıklı olduğumuz, üretken ve sorgulayan dü-
şüncelerin her daim bizlerle olduğu günler gör-
mek temennisi ile...
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Bütün bu vahşet ve katliamlar BOP uğruna yapıl-
maktadır. AB ve ABD işleri savsaklamakta, ipe un 
sermektedir. İşlenen insanlık suçlarını kınamalarla 
geçiştirmektedirler. Birleşmiş Milletler ve uluslara-
rası insan hakları örgütleri üç maymunu oynamak-
tadırlar. Hiçbir güvenirliklerinin ve ciddiyetlerinin 
olmadığını ortadadır.

Rusya’nın bu kanlı savaşa müdahil olmasını çok 
tehlikeli. Bu ateşe körük çeken, son günlerde İran-
Suudi Arabistan gerginliği mezhep savaşının fitne 
ateşini tutuşturan bir kıvılcım olabilir, Allah mu-
hafaza!

Bu gidiş üçüncü dünya harbinin ön habercisi ola-
bilir. Sarsıntılar hayra alamet değil. Suriye’de şid-
detli çatışmalar, Mısır’da iç savaş, Libya bölünmek-
te, Orta Doğu’da her gün yeni sosyal çalkantılar...

Türkiye Hükümeti, izlediği tutarsız, ciddiyetsiz dış 
politikalarla sefilleri oynamakta, yalnız kalmanın 

sıkıntılarını çekmektedir. Suriye’de derinliklere 
kök salmış toplumsal gerginlik gittikçe artan oran-
da karmaşık hal almış ve içinden çıkılmaz, arapsa-
çına dönmüştür. Maddi-manevi yönden yıkılmış, 
harap olmuş durumdadır. Küresel emperyalist 
güçler kasalarını kanla. göz yaşları ile doldurmaya 
devam etmektedirler. Maalesef Müslümanlar öl-
mekte, İslâm’ın temiz adı ise terörle aynı anda zik-
redilip insanların algıları bulanıklaştırılmaktadır. 
İleride onarılması güç olacak yaralar açmaktadır. 

Bir yandan, Suriye muhalefetini destekleyen 
Amerika, Avrupa birliği, Ürdün, Suudi Arabistan 
ve Katar yönetimleri; karşı tarafta de ise Suriye Esat 
yönetimini destekleyen Rusya, İran, Çin ve son za-
manlarda Lübnan Hizbullah’ı var. 

Türkiye, Amerika’nın da Rusya’nın da ipi ile kuyu-
ya inmemeli, onlara hiç güven duymamalıdır, ”Ayı-
dan post, eski düşmandan dost olmaz”

ABD-Rusya Siyonizm’e Kukla
Orta Doğu’da Ne İşiniz Var!

/  O s m a n  İ k i n c i

Gündem Suriye ve İdlip 
konusu uzun bir müddet 
daha devam edeceğe 
benziyor. Arap Baha-
rı olarak adlandırılan 
kurgulu halk isyanları; 
Libya, Mısır, Suriye ve 
Irak’ta can almaya, kat-
liamlara ve son zaman-
larda da kimyasal silah 
kullanılmasına kadar da 
vahşileşti. Hem baskıcı, 
zalim, gaddar ve hiçbir 
kural tanımaz olan Esat 
rejimi ve bir o kadar 
da suçlu, zalim ve katil 
sözde Suriye Muhalefet 
gücü, İran ve Rusya kan 
ve göz yaşı akıtmaya 
devam ediyor.
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/  İ b r a h i m  A y a n

Doğu Akdeniz

Rusya’nın güneye inme ve Batılı güçlerin Rusya’yı 
engelleme çabası Doğu Akdeniz’i bir askeri mü-
cadele alanı haline getirmiştir. Nitekim, Osmanlı 
Devleti, Rodos, Girit ve Kıbrıs’ı elde bulundurma-
ya ciddi gayret sarf etmiştir.

Akdeniz’in jeopolitik ve jeostratejik açıdan en 
önemli adasının da Kıbrıs olduğunu söylemek 
mümkündür. Ada, bütün Orta Doğu ülkelerini 
kontrolünde bulunduran sabit bir uçak gemisi 
gibidir. Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün ta-
mamen, Irak ve Mısır ise kısmen bu geminin men-

Paylaşımı ve Türkiye

zilindedir. Orta Doğu bölgesinin kalbi, İskende-
run-Basra-Süveyş üçgenidir. Kıbrıs, Sicilya, Malta 
adalarına, Doğu Akdeniz ile Hint Okyanusu’nu 
birleştiren Süveyş Kanalı’na sahip olması ve Dün-
ya petrolünün yarıdan fazlasını ihtiva eden Orta 
Doğu ve komşu bölgelerini kontrol altında tutması 
nedeniyle hem bölgede bulunan devletleri hem de 
diğerlerinin ilgisini çekmektedir.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından Nil 
Deltası Havzası’nda yaklaşık 1.8 milyar varil petrol, 
6.3 trilyon metreküp doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı 
doğalgaz rezervi olduğunun tahmin edildiği, Kıb-
rıs çevresinde de 8 milyar varil olduğu söylenen 
petrol rezervinin değeri yaklaşık 400 milyar dolar 
civarında olduğu açıklandı. Yine “Heredot” olarak 
adlandırılan Girit’in güney ve güneydoğusundaki 
alanda biri 1.45 diğeri 2 trilyon metreküp olmak 
üzere 3.5 trilyon metreküplük doğalgaz bulunduğu 
ifade edilmektedir.

8 Nisan 2010 tarihinde ABD Jeolojik Araştırma-
lar Merkezi tarafından yayımlanan raporda Kıb-

Tarihsel süreçte küresel ve bölgesel güç-
ler, hem kendi menfaat ve güvenliklerini 
uzak mesafelerde koruma, hem de diğer 
devletleri tehdit ve baskı altında tutma 
gayreti ile Doğu Akdeniz’e yerleşme ve 
Doğu Akdeniz’i denetim altında tutma 
çabasında olmuştur.(1)
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rıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan Levant 
Havzası’nda 3.45 trilyon metreküp doğalgaz ve 1.7 
milyar varil petrol bulunduğunun tahmin edildi-
ği yer almaktadır.(2) 2010 yılı verilerine göre Türki-
ye’nin 572, Avrupa’nın 30 yıllık doğalgaz ihtiyacını 
karşılayabileceği belirtilmektedir.

Şimdi de Akdeniz’de ki küresel aktörleri gözden 
geçirelim:

İngiltere:
Kıbrıs Adası’nda, biri Limasol diğeri de Larna-

ka’da olmak üzere ve İngiltere toprağı sayılan 
“Ağratur” ve “Dikelya” üslerine egemen olması 
neticesinde Orta Doğu’yu yakından takip ediyor. 
Akdeniz’deki enerji jeopolitiği denkleminde GK-
RY’nin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde 
(MEB) hak iddia edebilecek olmasına rağmen, bu 
günlerde İngiltere hiçbir iddiada bulunmaması 
dikkat çekicidir.

Amerika Birleşik Devletleri:
Girit Adası’nda bulunan Suda Üssü ile NATO De-

nizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi marifetiy-
le hem Doğu Akdeniz’i hem Orta Doğu’yu hem de 
Ege ve Karadeniz’i izlemesi yanında Akdeniz’de 
uçak gemisi dolaştırması, 6. Filonun Suriye nede-
niyle bölgede bulunması.

ABD’nin en büyük petrol şirketlerinden olan 
Exxo Mobil’in 2019 yılı Şubat ayında GKRY’nin 
sözde ruhsat sahalarından 10 numaralı parselde 
142 ile 227 milyar metreküp arasında değişen mik-
tarda doğalgaz yatağı keşfettiği, son 3 yılın en bü-
yük keşfi olduğu açıklamasında bulunuldu.(3)

Rusya Federasyonu:
Doğu Akdeniz Havzası’nda üs edinme gayretle-

rini her dönemde sıcak tutmuş, 1977 yılından beri 
Suriye’de Tartus limanını bir lojistik üssü olarak 
kullanmaktadır. Yine devlet başkanı Putin 2013 yı-
lında Akdeniz bölgesini Rusya’nın birinci derece 
ulusal çıkarı ilan etmesi ile başlayan süreçte 2017 
yılının sonlarında Tartus yanında Hmeymim as-
keri üslerinin kalıcı varlığına yönelik çalışmaların 
başladığını ilan etmiştir.(4)

Fransa:
Londra ve Zürih Antlaşmalarının hilafına ulusla-

rarası hukuku aykırı sayarak 1 Mart 2007’de GKRY 
ile Baf kentinde bulunan Andreos Papandreu Hava 
üssünün kullanımı için askeri işbirliği antlaşması 
imzalamıştır.

Yunanistan: 
Girit, Kaşot, Kerpe ve Meis adalarını birleştiren 

hattı esas alarak GKRY, Mısır ve Libya ile MEB 

sınırı çizme çabaları sürmektedir. Yunan akade-
mik ve siyasi çevreleri konuyu tartışmaktadır.(5) Bu 
alanlar ile Türkiye’nin Anadolu yarımadasından 
kaynaklanan deniz yetki alanları ile önemli ölçü-
de örtüşmektedir. Yunanistan kıyıdaş devletlerle 
ikili sınırlandırma antlaşmaları yapmak suretiyle 
Türkiye’nin petrol ve balıkçılık gibi kaynaklardan 
yararlanmasını engellemek ve Türkiye’yi uluslara-
rası kamuoyu nezdinde emrivakilerle karşı karşıya 
bırakmak amacındadır.

Yunanistan’ın Mısır ve Libya ile görüşmeleri sür-
mekte olup, uygun bir zaman yakaladığında GKRY 
ile sınırlandırma antlaşması yapıp, MEB konusu-
nu meclise taşıyarak tartışma yapmıştır.

Yunanistan, Libya’daki iç karışıklıkları fırsata çe-
virmek için tek taraflı olarak hidrokarbon rezerv-
lerinin tespiti için sismik araştırma yapılması için 
Girit’in güneyi ve İyon Denizi’nde 3 Aralık 2011 ta-
rihinde AB Resmi gazetesinde ilan etmiş, 2014 yı-
lında ihaleye çıkmıştır.

Libya ile Girit arasındaki sınırlandırmada ise 
ortay hat esasına göre Yunanistan tarafından tek 
taraflı olarak belirlenen sınırlar göz önüne alındı-
ğında, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alan-
larının sınırlandırılmasında esas alınabilecek hat-
tın sözde 15 numaralı parsel içinde kaldığı, sözde 20 
numaralı parselin ise Türkiye-Libya  arasında bir 
deniz yetki alanı sınırı çizilmesi halinde Libya’ya 
ait olacak deniz alanları ile çakıştığı görülmekte-
dir. Böylece Yunanistan, hem Türkiye’nin hem de 
Libya’nın hakkını açıkça gasp etmektedir. Libya’nın 
39.000 Kilometre kare hakkını, Türkiye’nin de 
8.900 kilometre karelik alanını haksız yere oldu- 
bitti ile sahiplenmeye çalıştığı görülmektedir.

Türkiye-Libya deniz yetki alanları sınırlandırıl-
masına konu olabilecek deniz alanları ile çakışan 
Yunanistan ruhsat sahalarına Türkiye tarafından 
vakit geçirilmeksizin itiraz edilmesine ihtiyaç bu-
lunmaktadır. İhaleye çıkılan sahalara itiraz ha-
linde Libya ile Yunanistan arasındaki deniz yetki 
alanları sınırı Yunanistan ve GKRY’nin yetki alan-
ları sınırlandırılması konusundaki adalara tam 
etki tanıyan tezleri doğrultusunda zımnen çizilmiş 
olacaktır.

Yunanistan, Girit, Kaşot, Çoban, Rodos, Meis 
hattını ilgili kıyı kabul ederek Türkiye’yi Doğu Ak-
deniz’den dışlamayı çalışmakta, GKRY ile birlikte 
Türkiye’ye sadece Antalya Körfezi ile sınırlı çok 
az bir kıta sahanlığı ve MEB alanı bırakmaya yö-
nelik hareketinde uluslararası kurum/kuruluşlar 
ve üçüncü devletler tarafından üretilmesi tesadüfi 
değildir.

Yunanistan- Mısır ve Yunanistan-GKRY arasın-
daki deniz yetki alanlarının paylaşımına dair ant-
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laşmaların imzalanması, millî hak ve menfaatle-
rimize zarar verebilecek en kötü senaryodur.(6) Bu 
durumun gerçekleşmesi halinde 189.000 kilometre 
karelik yetki alanımız 41.000 kilometrekarelik alan 
ile sınırlanacak yani 148.000 kilometrekarelik alan 
kaybedilmiş olacaktır.

Yunanistan tezinin geçersizliğinin ortaya çıkma-
sından korktuğu için Yunan bürokrasisi UAD’ye 
gitme seçeneğini, almış olduğu kararlar nedeniyle 
2015 yılında ortadan kaldırmıştır. Yani Yunanistan 
14 Ocak ve 16 Ocak 2015 tarihlerinde yaptığı iki ayrı 
beyanla UAD’nin yargı yetkisine 1994 yılında ge-
tirdiği çekinceyi genişletmiştir. Yunanistan, bahse 
konu bildiriminde ulusal savunma kapsamında 
gerçekleştirdiği savunma amaçlı askeri faaliyetler 
nedeniyle doğabilecek ihtilafları, UAD’nin zorun-
lu yargı yetkisi dışında bıraktığını da kayda geçir-
miştir.(7)

Suriye:
19 Kasım 2003 tarihinde, Suriye’nin karasuların-

da ulusal egemenliğinin belirlenmesine ilişkin bir 
yasayı onaylamıştır. Buna paralel olarak karasula-
rının esas hatlardan itibaren 12 deniz mili, bitişik 
bölgesinin ise 24 deniz mili ve 200 deniz milini 
aşmayacak şekilde münhasır Ekonomik bölgesi ol-
duğunu Birleşmiş Milletlere bildirmiştir.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de Türk deniz yetki alan-
larını kapsayacak şekilde 27 Nisan 2012 tarihli ve 
28276 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararıyla petrol ruhsat sahalarını ilan et-
miştir. TPAO’ya verilen ruhsat sahaları ile Suri-
ye’nin 25 Mart- 5 Ekim 2011 tarihleri arasında 6 
aylık sürelerle ihale açtığı alanlarla çakıştığı görül-
mektedir.

İsrail:
17 Aralık 2010 tarihinde GKRY ile Münhasır Eko-

nomik bölge anlaşması imzalamıştır. 12 Temmuz 
2011’de Münhasır Ekonomik bölge sınırlarını gös-
teren koordinatları Birleşmiş Milletlere bildirmiş-
tir.

KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgen tara-
fından 25 Ocak 2011 tarihinde BM genel sekrete-
rine bir mektup göndererek, İsrail ile GKRY’nin 
imzaladığı anlaşma ile GKRY’nin kendisini Kıb-
rıs’ın tek sahibi gördüğünü KKTC’nin haklarını 
yok saydığını, Ada’da tek bir makamın olmadığını, 
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuran iki halktan biri 
de Kıbrıs Türkleridir ki Ada’nın doğal kaynakla-
rından eşit yararlanması gerekir. GKRY’nin yaptığı 
tüm antlaşmaları Kıbrıs Türk halkı olarak tanımı-
yoruz. Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgen mektu-
ba KKTC’nin 106/3/ 2010 sayılı kınama kararını da 
eklemiştir.

Lübnan:
17 Ağustos 2010 tarihinde Lübnan Meclisi aldığı 

bir kararla deniz yetki alanları sınırlarını belirten 
bir kanunu onaylamıştır. BM Genel sekreterliğine 
19 Ekim 2010 tarihinde sunmuştur. 2011 yılı içinde 
ilan ettiği MEB’de yer alan parseller için 2017 Ara-
lık’ta ihale açmış, 4 ve 9 nolu sahaları ENİ/TOTAL/ 
NOVATEK konsorsiyumu almıştır.

NATO:
2004 yılında itibaren NATO’nun “Etkin Çaba” ve 

müteakiben “ Deniz Muhafız Harekatı” ile bağlan-
tılı olarak icra ettiği “Akdeniz Kalkanı Harekatı” 
bölgedeki muhtemel risk ve tehdit unsurlarına ve 
yasadışı faaliyetlere karşı caydırıcılık sağlanması 
açısından önem arz etmektedir. Riga Zirvesi (2006) 
sonunda yayımlanan “enerji güvenliğinin sağlan-
masının önemini ve bu konudaki milli ve ulusla-
rarası girişimlerin desteklenmesi” bildirisinde vur-
guluyordu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi:
GKRY, AB desteğini de alarak 2 Nisan 2004’te 

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin haklarını yok 
sayarak “Kıbrıs Cumhuriyeti” adı altında 21 Mart 
2003 tarihinden geçerli olmak üzere MEB ilanında 
bulunmuştur. Hemen belirtelim ki Mısır, meşrui-
yeti ve yetkisi tartışmalı olan GKRY’i yerine Türki-
ye ile bir sınırlandırma antlaşması yapsaydı 11.500 
kilometrekare daha fazla deniz alanına sahip ola-
caktı. Yine GKRY’mi, Mısır’ın hakkını gasp ettiği 
gibi İsrail’inde hakkını gasp ediyor. İsrail, Türkiye 
ile deniz yetki alanı sınırlandırması antlaşması 
yapsaydı, Afrodit sahasında 12 parselin tamamı ile 
7,8 ve 11 nolu parsellerin bir kısmına sahip olabile-
cekti.

Doğu Akdeniz’de, GKRY’in sözde MEB’indeki 
uluslararası hukuka  aykırı ruhsatlandırma ve son-
taj faaliyetleri ile Türkiye karşıtı enerji işbirliği faa-
liyetleri, Yunanistan, AB, ABD, Fransa ve İtalya’nın 
iştiraki ile sürdürmektedir.17 Eylül 2019 tarihinde 
İtalyan ENİ ile Fransız TOTAL şirketleri arasın-
da yapılan bir antlaşma ile GKRY’in sözde ruhsat 
sahalarından, 7 numaralı parselde %50 hak sahi-
bi olacağı, TOTAL, ENİ’nin bulunduğu 2, 3, 8 ve 
9. Sahalarda % 20-40  oranında paylaşacağı, Kore 
KOÇAS’ın ise %20 payla 2, 3 ve 9. Sahalarda yer 
alacağı açık kaynaklarda yer almaktadır.

GKRY’nin yaptığı antlaşmalarda yer alan 7 nu-
maralı parselin bir bölümü ile 2, 3, 8 ve 9 numaralı 
sahalar KKTC’nin TPAO’ya verdiği ruhsat sahaları 
ile çakışmaktadır. GKRY ve Yunanistan’ın izlediği, 
Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de Antalya Körfezi’ne 
hapsetmeyi öngören yaklaşımın Avrupa’nın deği-
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şik üniversiteleri de desteklemektedir. Seville üni-
versitesinin yayımladığı harita örnek gösterilebilir.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku:
1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku açısından 

olaya baktığımızda, Münhasır Ekonomik Bölge ka-
rasularının (MEB) ölçülmeye başlandığı esas hat-
lardan itibaren en fazla 200 deniz mili genişlikte 
bir alan da, deniz yatağı ve toprak altı ile üzerinde-
ki suların canlı ve cansız doğal kaynaklarını araş-
tırma, işletme, muhafaza ve yönetim hakkını ilgili 
devlete tanımaktadır. (8)

MEB ilan etmek için 1982 BMDHS’nin 75’inci 
maddesi gereğince sahildar devletin ilan ettiği 
MEB’i gösteren harita yayımlayarak veya coğrafi 
koordinatlara ilişkin listeleri gerektiği şekilde ya-
yımlayarak bunların bir nüshasını BM Genel Sek-
reteri’ne göndermesi gereklidir.

Türkiye Cumhuriyeti:
Doğu Akdeniz’deki paylaşım savaşı iyi anlamak 

için Girit Adası’nın statüsüne iyi bakmak gerekir. 
Bunun içinde Türkiye’nin 30 Mayıs 1913 Tarihli 
Londra, 10 Ağustos 1913 Tarihli Bükreş, 14 Kasım 
1913 Tarihli Atina ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan 
Antlaşmalarının asıllarını gözden geçirmemiz ge-
rekiyor.

Sinan Meydan’ın Yüzyılın Kitabı’nda Osmanlı 
Balkan Savaşı’nı kaybedince Girit Adası, 30 Ma-
yıs 1913’teki Londra ve 10 Ağustos 1913’teki Bükreş 
Antlaşmasıyla kesin olarak Yunanistan’a bağlandı. 
Acaba gerçek öyle mi?

30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması’nda Girit Adası, 
Müttefik devletlere (Yunanistan, Karadağ, Sırbis-
tan ve Bulgaristan) verilmiştir. Bu durumda Girit’te 
Yunanistan’ın hakkı dörtte birdir. Girit Adasını et-
rafındaki 14 adacık ve kayalıklar Osmanlı Devleti 
egemenliğinde kalmıştır. Bulgaristan, Karadağ ve 
Sırbistan’ın Girit Adası üzerindeki haklarından 
feragat etmesi üzerine Girit Adası’nın dörtte üçü 
Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. (Bükreş Antlaşması)

Osmanlı Devleti ve Yunanistan 30 Mayıs 1913 
Londra antlaşmasının 5. Maddesi de dahil olmak 
üzere uygulayacakları konusunda anlaşmışlar-
dır. (Atina Antlaşması 14 Kasım 1913) Yunanistan, 
1-14 Kasım 1913 Atina Antlaşması’nın 15. Madde-
sini uygulayacağını teyit etmiştir. Prof. Dr. Sertaç 
Hami Başeren’in yayımladığı Türk Kıta Sahanlığı 
ve MEB sınırlarına Girit adasının 4/3 si yok. Yani 
156.614 Kilometre kare olup,78.200 Kilometrekare 
eksiktir. Dr. Cihat Yaycı’nın Türk Kıta Sahanlığı 
tezi de Girit’in4/3 nü almıyor. Yani 159.954 kilomet-
rekare olup 74.860 kilometrekare eksiktir

Türk Kıta sahası olması gereken 30 Mayıs 1913 
Londra Antlaşması md.4.5, 24 Temmuz 1923 Lozan 
Antlaşması md. 12.15, Birleşmiş Milletler Deniz Hu-
kuku Sözleşmesi Md. 76 ve Md.121 e göre Türk kıta 
sahanlığı Girit’in 4/3 ‘ünü de içine alan 33 derece 
45 dak.00 saniye Kuzey, 23derece 20dak.00saniye 
doğu ile Kıbrıs adasının güneyinden yani 33derece 
40 dak 00saniye kuzey ile 32 derece 16 dak 18 saniye 
doğu arasındadır.(9)  Eastmed  Türk Kıta Sahanlı-
ğından geçiyor.

Sonuç olarak diyoruz ki ülkem idarecileri bir an 
önce Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını belirle-
yip Birleşmiş Milletler Sekreterliğine bildirmeli ve 
ülkemizin çıkarlarını korumalıdır.

Kaynaklar:
1- Dr. Cihat Yaycı Doğu Akdeniz’in paylaşımında müca-
dele ve Türkiye s.21

2- Dr. Cahit Yaycı Doğu Akdeniz’in paylaşımında müca-
dele ve Türkiye s.9.11.12

3- Dr. Cahit Yaycı Doğu Akdeniz’in paylaşımında müca-
dele ve Türkiye s.22

4- Hürriyet gazetesi 26 Aralık 2017

5- www. Energypress gr. 12 Mart 2019

6- Cahit Yaycı Doğu Akdeniz’deki Hukuk ve siyaset 29 
Mayıs 2019

7-Dr. Cihat Yaycı Doğu Akdeniz’in paylaşımında müca-
dele ve Türkiye s.64-65

8-1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 
madde 55-85

9- Kurmay Albay ümit Yalım eski MSB genel sekreteri 
konferansı
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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 tekrar karşınızda. Neee, yine mi? diye feryat 
etmenize hiç gerek yok. Allah ömür verdikçe ve de 
parmaklarım tuşlara dokundukça hep karşınızda 
olacağım, Allah’ın izniyle.

Yazıma Suriye’de şimdi yaşanan bu kanlı savaşın 
daha başlamamış olduğu yıllarda Gaziantep’te bir 
mitingde Erdoğan’ın söylediği sözlerle başlamak is-
tiyorum. 

“Sevgili Antepli kardeşlerim, ne yaptılar, milleti 
korkuttular, Türkiye’nin üç tarafı denizlerle, dört ta-
rafı düşmanla çevrili dediler. Biz ne yaptık, onlar gibi 
vizyonsuz değiliz, geldik bu anlayışı yıktık!

Biz, Esad kardeşimle oturduk, iki dost, iki kardeş ol-
duk, sınırımızdaki mayınları temizledik, vizeleri kal-
dırdık ve sınır kapılarımızı açtık. Şimdi benim Gazi-
antepli kardeşim cebine pasaportunu koyup Halep’e, 
Şam’a gidiyor… 

Halep’teki Şam’daki Lazkiye’deki ve Humus’taki 
kardeşim de cebine pasaportunu koyuyor, istediği za-
man Gaziantep’e geliyor. Peki ne oldu? Bütün o teh-
ditlerin, korkuların ne kadar boş olduğu ortaya çıktı. 
Kim kazandı? Türkiye kazandı!”

Peki Türkiye, Suriye’de kazandığı o durumdan kay-
bettiği bugünkü duruma nasıl geldi dersiniz? Nasıl 
olacak, tabii ki Erdoğan’ın geniş bir vizyon, daha doğ-
rusu tele-vizyon sahibi olması sayesinde. 

Peki, tele-vizyon sahibi olmak ne demek? Tele-viz-
yon sahibi olmak demek ta okyanus ötesinden ken-
dinden istenilenleri kayıtsız ve şartsız yerine getir-
mektir. Onun içindir ki o muhteşem vizyonu;

“Türkiye’nin Orta Doğu’da bir görevi var! Nedir 
bu görev? Biz, Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Pro-
jesi’nin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi 
yapıyoruz!” ile açıklar ve bunu da;

“Büyük Ortadoğu Projesi Türkiye’nin dış politika 
ilkelerine uygun. Biz Amerika ile hareket ediyoruz. 
Amacımız İslam ülkelerine özgürlük ve demokrasi 
getirmek…” diye izah edersiniz. 

Suriye krizi başladığında küresel emperyalizmin 
BOP projesine taşeronluk yapmayalım, ne olur şu 
ihanet coğrafyasına girmeyelim, Mehmetçiği şehit 
ettirmeyelim diyenlere dönemin Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu ne diyordu:

“Artık Ortadoğu’da en büyük oyun kurucu biziz! 
Bundan böyle bizim haberimiz olmadan kuş bile 
uçamayacak! Ecdat yadigârı topraklarda Osmanlı’yı 
yeniden inşa ve ihya edeceğiz!..”

Düşünün, Ortadoğu’da bizden habersiz bir kuş dahi 
uçmayacak, Osmanlı ihya edilecek, hepsinden önem-

ÇUVALDIZ lisi de İslam ülkelerine demokrasi gelecek! Daha ne 
istenir ki. Buna can feda. Bu nedenledir ki canını feda 
edip duruyor bu Millet, İdlib’de olduğu gibi, şehitler 
tepesi boş kalmasın diye… 

Şehitlerimize üzülmemiz, hatta bayram etmemiz 
gerek, önceki vizyon hareketler sonrası yaptığımız 
gibi. Çünkü binlerce rejim askerini öldürdüğümüz, 
tank, top, tüfek ve uçak ellerindekinin hepsini yok 
ettiğimiz açıklandı, hem de birinci elden…

Derken Reis, bu defa bir başka vizyonla seslendi 
dostu Putin’e: Aradan çekilin, katil Esed’i ve rejimi 
bize bırakın. Hem sizin ne işiniz var? bizim ecdat ya-
digarı topraklarımız Suriye’de…

Bu vizyon öyle bir tele-vizyon ki, koştura koştura 
Soçilere kadar gidip Soçi Mutabakatını, Astanalara 
kadar gidip Astana Mutabakatını imzalıyor, hemen 
peşinden de Suriye’de Ruslarla volta atabiliyor… 

Hatta “sizin ne işiniz var?” denildiği günlerde bir 
taraftan Ankara’da Rus heyetiyle görüşülüyor, bir 
taraftan da Putin İdlib’i görüşmek üzere İstanbul’a 
buyur ediliyordu. Lakin Putin şimdi olmaz Mart’ta, 
İstanbul’da olmaz Moskova’da diye diretince,

Reis’in uçağı İstanbul’dan kalkar ve Moskova’ya 
iner. Putin’le görüşülür ve 2. Katerina’nın gölgesi al-
tında ek muhtıraya imza konulur. Ve ne işiniz var de-
diğimiz Rusları Astana ve Şoçi’den sonra bir kez daha 
Suriye’de söz sahibi olarak görürüz.

Ne diyorduk ek muhtıradan önce: “Durmuyoruz, 
katil rejim yok alana kadar ateşe devam!” Peki, ya 
muhtıranın girişinde ne deniyor: “Taraflar, Suriye ih-
tilafının askeri çözümünün olamayacağının… 

… ihtilafın yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve 
sahipliğinde, BM kolaylaştırıcılığında BM Güvenlik 
Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu siyasi süreç 
yoluyla sona erdirilebileceğinin altını çizdi.”

Aslı hedef Türkiye, Suriye’de rejimi yok edeceğiz di-
yerek askeri çözüm peşinde koşarken gittiğimiz Mos-
kova’da ne dedik: İhtilafın askeri biri çözümü yok! 
İyide kırk şehidi niye verdik o zaman? 

Reis sağ olsun! Önemli olan bir çözüme ulaşmak. 
Peki çözüm nerede? Suriyelilerin öncülüğünde ve sa-
hipliğinde, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kara-
rıyla uyumlu siyasi bir süreçte. 
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Yandaş gazete ve TV’lerde “işte lider diplomasisi, 
istediğimizi aldık” diye bol bol methiyeler düzülen o 
görüşmeyi resmeden şu fotoğrafa iyice bakın. Ne gö-
rüyorsunuz? Koltukta oturan bir Reis, ayakta bekleti-
len bir heyet…

Siz Muhsin Çelebi’yi bilir misiniz? O, Osmanlının 
Şah İsmail’e gönderdiği elçidir. Hazineden tek bir 
kuruş dahi almadan bütün masrafları karşılayarak 
heyetiyle yola çıkar Şah’ın sarayına varır. 

Muhsin Çelebi odaya girmeden Osmanlıya büyük 
bir kin duyan Şah İsmail Osmanlıyı aşağılamak için 
odadaki bütün yaygıları kaldırır. Amacı, Osmanlı el-
çisini yere oturtmayıp ayakta bekletmektir. 

 Muhsin Çelebi Şah’ın huzura girer. Koynundan 
çıkardığı padişah mektubunu öpüp başına koyar ve 
daha sonra altın tahtın üstüne ipek yığınlarına sarıl-
mış, tuğlarla, sancaklarla çevrelenmiş tahtına yırtıcı 
bir kuş sessizliğiyle tünemiş Şah’a uzatır. Önünde 
eğilmesini, ayağının öpülmesini bekleyen Şah İsmail 
kızar ve sapsarı kesilir. 

Muhsin Çelebi, tahtın önünden çekilir, çevresine 
bakar, ancak odada oturacak bir şey olmadığını gö-
rür. İçinden «Beni zorla ayakta, saygı duruşunda tut-
mak istiyorlar galiba» der. Bir an bu harekete nasıl 
karşılık vermesi gerektiğini düşünür.

 Hemen sırtından Pembe İncili kaftanını çıkarır. 
Tahtın önüne yere serip üzerine bağdaş kurup otu-
rur. Ve karşısında divan durulmasını bekleyen Şah’a 
“Ataları doğuştan beri hükümdar olan bir padişahın 
elçisi, hiçbir yabancı padişah karşısında divan dur-
maz diyerek Şah’a dersini verir. Muhsin Çelebi sözü-
nü bitirince izin filan istemeden kalkar, kapıya doğru 
yürür. 

Şah taş kesilir. Daha sonra Çaldıran›da kırılacak 
olan gururunun bugün bu Türk’ün ateş bakışları al-
tında eridiğini hisseder. Muhsin Çelebi odadan dışarı 
çıkarken, “Şunun kaftanını verin!” diye emir verir ya-
nındakilere.

Muhsin Çelebi durur, Şah›ın işiteceği yüksek bir 
sesle “Hayır, unutmadım. Onu size bırakıyorum. Sa-
rayınızda büyük bir padişah elçisini oturtacak bir 
seccadeniz, bir şilteniz bile yok. Hem bir Türk, yere 
serdiği şeyi bir daha arkasına koymaz” der.

Denilebilir ki Muhsin Çelebi Ömer Seyfettin’in bir 
hikâye kahramanıdır, gerçek değildir. Doğru, ancak 
yaptığı tam da devlet adamının yapacağıdır. Bu nasıl 
bir liderliktir ki kendisi koltuğa kurulup, yanındaki 
heyeti ayakta bekletilirken sesi çıkmaz, ayağına kadar 
gidilen bu yeni Çar’ın haysiyetsiz davranışına cevap 
verilmez. 

Peki ya siz eyyy heyet. Tamam, sizin pembe incili 
kaftanlarınız yok, lakin sırtınızda en az onun kadar 
değerli olan takım elbiseleriniz var. Niye ceketleri 
yere serip de üzerine oturmadınız? Hadi diyelim ki 
onlara kıyamadınız, peki niçin yere oturmadınız?

Putin Afrikalı heyetleri bile koltuklara oturtarak ka-
bul ederken bize yapılan bu muamele neyin dışa yan-
sımasıdır? Aynı şey Amerika’da da yaşanmış, Trump 
koltukları kendi senatörlerine verdiği için Çavuşoğlu 
da el pençe ayakta bekletilmişti.

 Moskova’da ne şehit edilen Mehmetçiklerimizin 
hesabını sorduk, ne de yüzüne karşı Putin’e “senin ne 
işin var Suriye’de” diyebildik. Aşağılanmış bir şekilde 
imzayı atıp geri geri Külliyemize döndük.

Gelelim tele-vizyonun başka bir ekranına. Fazla 
değil, beş yıl önce başta Suriyeliler olmak üzere ül-
kemizdeki göçmenlerin çok az bir kısmı karadan ve 
denizden Avrupa kapılarına dayanmıştı. 

 Tuttuk, AB ile Geri Kabul Anlaşması imzaladık. AB 
bize sığınmacılara harcanmak üzere 2019 yılı sonu-
na kadar 3 milyar Avrocuk verecekti. Biz de sizin hiç 
korkmanıza gerek yok, biz sığınmacıları toprakları-
mızda tutar, sizin de kâbus görmenizi önleriz dedik. 
Onlar da ala, bir 3 milyar Avrocuk daha veririz deyip 
bol keseden vaat ettiler.

Peki ne oldu? İlk 3 milyar Avrocuğun sadece 2,7 mil-
yarı ödendi, gerisi de ceplerinde kaldı. Siz hiç AB’nin 
Avroları niçin gönderdiğini merak ettiniz mi? Açıkla-
yayım, göçmenleri zamanla bu ülkenin asli birer un-
suru yapmak için. 

Bunu da nereden çıkardın derseniz şöyle bir göz 
atın AB’nin Avrocuklarının harcandığı projelere: 
Eğitim Bursları, Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum 
Yardımı Programı, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim 
Sistemine Entegrasyonu Projesi, Kayıtlı İstihdama 
Geçiş Programı, Geri Gönderme Merkezlerindeki 
Yabancıların İletişim İhtiyaçları ve Göçmen Sağlığı 
Merkezleri Projesi.

Gönderilen bu paralarla bizi kandıran belli, peki 
kandırılan kim? Bugün sınır kapılarını açıp “haydi 
bre” diye göçmenleri sınıra salan ve Avrupa’dan ka-
patın sınırları, bizde Avro gani, dün gönderdik, biraz 
da bugün de göndeririz teklifi alan Reis. 

O zaman teklife kanıp imzayı atan Reis şimdi ne 
diyor? Erdoğan, Avrupa’nın kendisini aradığını ve 
1 milyar Avro teklif ettiklerini söyleyerek “Siz kimi 
kandırıyorsunuz, biz bu parayı artık istemiyoruz. biz 
bu parayı da bulur ve harcarız.

İşte tele-vizyon dediğim bu. Beş yıl önce kabul et, 
beş yıl sonra reddet. Beş yıl önce 3 milyar Avroya ka-
nıp sınırları kapatmasaydık bugün bu sorunları belki 
yaşamazdık. Korkarım ki insani olmayan bu göçmen-
leri sınıra yığma cinliği de yine birilerinin talepleriy-
le sonlanacak, olan ise ölen ve yaralanan, çoluk ço-
cuk sınıra salınan göçmenlere olacak.

Göçmenleri sınıra salıp Yunan’ın merhametine terk 
edip masum göçmenler coplanıp, soyulup, itip kalkı-
lırken efelendiğimiz kadar işgal edilmiş olan 18 ada-
mız için efelenip, bugünden tezi yok, çabuk boşalt 
adalarımızı diyebilseydik keşke Yunan’a…
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/  R a h i m e  E d i b â l i

Kapitalizmin

Ekonomik krizin sorumlusu kapitalizm sistemi 
midir? Krizin en önemli sebebi sağlık olduğuna 
göre, sağlık sorunun ortadan kalkmasıyla sorunun 
kendiliğinden ortadan kalkmasını bekleyebilir mi-
yiz? Veya sebebi ne olursa olsun bu krizi, kapita-
lizm ekonomik sisteminin sorunlarının ortaya çık-
masına vesile olan bir fırsat olarak görebilir miyiz?

Dilerseniz öncelikle son iki yüzyıl içerisinde dün-
yanın geçirmiş olduğu ekonomik kriz ve panik dö-
nemlerini gözden geçirelim

Savaş, devrim, rejim değişikliği ve isyanlar… Bun-
ların tümünün sisteme dışarıdan girdiği ve mode-
lin bunları dağıtacak şekilde dizayn edildiği farz 

Sonu Mu Geldi?

Yakın zamanda sosyalizmin kurucusu 
Karl Marks’ın eseri yeniden gündeme 
geldi. İnsanlar hemen hemen tüm dün-
yaya egemen olan kapitalizm sistemi-
nin ne derece iyi bir sistem olduğunu 
sorgulamaya başladılar. Son yaşanan 
Covid-19 salgınıyla birlikte dünyanın 
etkisi altına girdiği ekonomik kriz bu 
konuya ilgiyi iyice arttırdı.
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edilmektedir. Finansal ve parasal etkilerin ağırlık 
kazanmasını “dışsal etki” olarak tanımlamak zor-
dur. Fakat beceriksizce para basmak, çift metal 
sisteminde altın/gümüş oranıyla oynamak, yatı-
rımcının dikkatini başka yönlere çekecek şekilde 
hükümet gelirinde tasarruf etmek amacıyla dönü-
şümler yapmak, tüm beklentilerin ötesinde başarı-
lı olan yeni krediler vermek, tüm bunlar da ağırlık 
kazandıran etkiler olarak görülebilir.1

Almanya
Hamburg Bankası, Kırım Savaşı sırasında Rus-

ya’ya gümrükten kaçak mal sokma işine giren 
ancak barış zamanında da kaçakçılığa devam 
eden İsveç kurumları nezdinde büyük kredi-
ler açmıştı. İsveçliler bu kredileri 1857’de Dünya 
Krizi’nde Hamburg’u karıştıracak şekilde gemi 
yapımı, fabrika ve madencilik spekülasyonlarında 
kullandılar.

Hamburg tüccarları, 1760’dan Yedi Yıl Savaşla-
rı’nın bitimine kadar mal fiyatlarının düşüşünden 
zarar etmemişlerdi. Dolayısıyla 1799’da Napolyon 
savaşları devam ederken Napolyon’un 1798 Kıta 
sistemi ablukasının sızmasıyla gelen fiyat düşüş-
lerine karşı hazırlıksız yakalanmışlardı. 1888’de 
bakır birliğini oluşturan Fransız bankerler Güney 
Afrika’daki elmas sendikasının ve Rotchields’in İs-
panya’daki civa tekeli ortay çıkmıştı.2

Fransa
Fransa’da Restorasyon Devriminin sonu ve Tem-

muz Monarşisinin başlangıç döneminde 1822-
1832 arasında- Fransızların kötü yollardan elde 
edilmiş paraya duydukları güvensizliğe rağmen, 
spekülasyon çok fazlaydı. Arazi sahipleri aktifle-
rin %2,25-3,75 kazanç elde ediyorlardı. Sanayiciler 
sabit yatırımlardan uzun vadede elde ettikleri faiz 
oranından %2-4 daha fazla yani toplamda %7-9 ka-
zanmaya çalışıyorlardı. 

1890’lardaki eski madenlerinin yeniden açıldığı, 
maden kıpırtılarının dahi işlendiği ve fiyatların 
hızla düştüğü bir ortamda Fransız sendikasının 
elinde yüksek fiyattan aldığı 160 bin ton bakır ve 
daha fazlasını almak üzere kontratlar bulunu-
yordu. Fiyat ton başına 80 pounddan 38 pounda 
düşünce Comptoir d’Escompte batma noktasına 
gelmiş, Paris bankalarının gönülsüzce kefil olma-
sıyla kullandığı 140 milyon franklık avans sayesin-
de kurtulabilmişti. Bu dönem maden atıklarının 
yeniden işlenmesinden kırpıntıların toplanması 
için yapılan büyük girişimlere ve muhalif tarafın-
dan yapılan satışlara kadar gümüş piyasasına te-
kelcilik hakim olmaya çalıştı. 3

Napolyon savaşlarıyla birlikte terör, direktörlük, 
konsülat ve imparatorluk gibi Fransız devrimi sü-

1- Kindelberger, Kriz, Panik ve Cinnet, Bilgi Üniversitesi, 
2007, sy. 58
2- Kindelberger, (sy 53)
3- Kindelberger, sy. 54

reçleri de 1792-93 ve 1997’de geniş çaplı madeni 
para hareketlerini hazırlayarak, İngiltere ve kolo-
ni mallarına Avrupa ve diğer yerlerdeki pazarları 
açıp kapayarak ağırlık kazanan etkiler olarak hiz-
met etmişlerdi. Fransa’daki bu türden diğer siyasi 
olaylar arasında Restorasyon(1815), Temmuz mo-
narşisi(1830), Şubat 1848 Devrimi ve İkinci İmpara-
torluk(1852) sayılabilir.

ABD
1830’larda Birleşik Devletler’deki araziler ön-

celeri yüksek fiyatlı pamuk tarımını yaygınlaş-
tırmak için ve daha sonra tekrar satmak için alı-
nıyordu. Normal zamanlarda etkileri arazilerin 
düşen değerine karşı kendilerini korumak için 
işlediklerinden daha fazla araziyi satın alıyorlardı. 
Patlama dönemlerinde ise bu az çok sağlam 
temel terk edildi. Ve çiftlikler arazi satımlarında 
ipotek olarak gösterildi ve bu araziler daha sonra 
spekülatif fiyat artışlarından yararlanmak üze-
re ipotek edildi.4 1890 Sherman Gümüş Yasası, 
altının konvertibilitesini tehdit etmiş bu sebeple 
de ABD’de 1893 krizine yol açmıştır.

I. Dünya Savaşı öncesinde ve 1930’lardaki Büyük 
Depresyon’daki eşitsizlik birbirine benzerdi. Orta 
sınıf çalışanlar, 19. yüzyılda hemen hemen hepsi 
kendisini orta sınıftan sayıyordu. Ancak 1970’le-
rin sonlarında zenginler orta sınıfın yerini aldılar. 
2000’lerde OECD ülkelerinde bir fenomen oldu. 
Süper zengin insanlar, aynı elit tabakadan gelirler-
ken, orta sınıf erimeye başladı.

1970’lerde Petrol Krizi
1970’lerde üçüncü dünya sendikasyon kredilerin-

deki patlama 1970 baharında keskin faiz düşüşüyle 
başlamıştı. Federal Reserve 1970 borsa çöküşüyle 
mücadele etmek için New York piyasasına para 
akıtmıştı. Oysa bu paralar avro-dolar piyasaları-
na aktarılarak faizlerin daha da aşağıya inmesi-
ne sebep olmuştu. Likitleriyle bankalar bir çıkış 
yolu arıyorlardı. Latin Amerika başta olmak üzere 
Üçüncü Dünya ülkeleri ve bu paraları kredi olarak 
akıttılar. 1982’de Meksika hükümeti borçlarını öde-
yemeyince bu akış durdu. 

Borç dönüşümlerinin yol açtığı ani faiz düşüm-
lerine, bu faizlerinin düşüşlerinin gelirlerini koru-
mak isteyen yatırımcılardan daha riskli yatımlara 
sevk ediliyor. 1970-71’de OPEC’te fiyatları yükselt-
meden önce yanlış para politikasının Avrupa para 
piyasasına yol açtığına ve çoğunlukla bankaları 
üçüncü dünya ülkelerine aşırı borç vermeye yön-
lendiren programı harekete geçirdiğine işaret edi-
liyor. 

1990’larda Asya Kaplanlarının Krizi
Benzer bir borç dalgası “yükselen piyasalara” 

özellikle de Asya Kaplanları denilen Tayland, En-

4- Kindelberger, Sy. 42
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donezya, Malezya ve Güney Kore’de görüldü. ABD 
Yönetim Kurulu federal fonun faiz oranlarını 1994 
kış ve baharında kez yükseltince aynı yılın baha-
rında dalga kesildi. New York’ta finansal faaliyetler 
tahvilden borsaya yöneldiğinden Almanya’ya veri-
len uzun vadeli krediler 1928’de kesildi.

2007-2008 Emlak Krizi
Şok Doktrinine göre, 2007’de kapitalizmin kâr 

sağladığı ortaya çıktı. Kapitalizm sadece kaos 
ortaya çıkarmakla kalmıyor aynı zamanda da 
kaostan kâr sağlıyordu. Bunun en iyi örneği olarak 
da Irak verilmektedir. Süper kar ve kaos, feodal ka-
pitalizm modeline uymaktadır. 1973’teki Şili’den, 
2003 Irak Savaşı’na kadar bunu görmekteyiz. 2007-
2008’deki ekonomik kriz de kapitalizmin krizidir.5

İnsanlar Kapi̇tali̇zmi̇n Büyük İlLüzyonu 
Etkisinde Midir?
Serbest piyasanın, çevresel refahı geliştirdiği ko-

nusunda büyük bir ilizyon yapılmaktadır.6 Pülo-
tokrosi, servet hükümeti, ekonomik adaletsizlik-
ten güç sağlamakta ve büyümektedir. Chomsky’e 
göre Batı serbest piyasa ve sermayenin serbest 
dolaşımının meydana getirdiği baskının altında-
dır. 2007’de ortaya çıkan kriz, Amerikan emlak 
borsalarındaki artıştan kaynaklandı. Ancak Ame-
rikan emlak piyasasında yaşanan kriz nasıl Avru-
pa’yı etkiledi? Etkiledi, çünkü Amerika, borçlarını 
karmaşık finansal araçlarla Avrupa’daki finans 
kurumlarına satmıştı. Amerika’daki balon patla-
dığında, Avrupa’yı da etkisi altına aldı. Politiokrasi 
hükümet sistemi, ekonomik, politik, kültürel ve 
entelektüel elitten oluşur. Bu elit robotların yaygın 
kullanıldığı 4. sanayi devrimine hükümranlık eder. 

2000 yılında dünya nüfusunun %10’u dünya 
zenginliğinin %85’ine sahipti. Küreselleşme ile 
birlikte bu eşitsizlik kuvvetlendi. (Atkinson ve Pi-
ketty, 2010). Günümüzde ise dünya zenginliğinin 
%80’i dünya %1’i sahipliğinde bulunuyordu. (Ba-
uman, 2013). Yani dünya nüfusunun %99’u dünya 
zenginliğinin %20’sine sahip bulunuyor.

İnsanların yaşam standartları artarken, büyük 
ekonomik eşitsizlikler problem olarak görülmüyor. 
Ayrıca insanlar zenginler zenginleştikçe herkesin 
bundan faydalanacağı fikrine alıştılar. Böylece 
ekonomik eşitsizliğe duyulan tepki gizlenmiş oldu. 
Ancak ekonomik büyüme durduğunda, belirsizlik 
arttığında pek çok insan sosyal olarak dışlandığını 
hissetmeye başladı. Shipler, bu insanlara “çalışan 
fakir” der. (Shipler, 2005)

5- Automation, capitalism and the End Of The Middle 
Class, Jon-Aril Johannessen, Routledge Focus, 2019, sy. 15
6-  Baum 2013, Chomsky 2016, Stiglitz 2013

Sonuç İnsan var oldukça ticaretin 
kapitalizmin zaaflarını her şeye 
rağmen kapsayan halde değil de bir 
şekilde devam etmesi kaçınılmaz-
dır. Elbette bir sistemin aksayan 
yönlerinin olması insanın onu dü-
zeltilemeyeceği, ıslah edilemeyece-
ği anlamına gelmez. Kapitalizmin 
içinde bulunduğu hastalığın çaresini 
sosyalizmde, Marks’ın küflü reçete-
lerinde aramak da abesle iştigaldir. 
Kaldı ki sosyalizmin ekonomisinin 
ülke insanlarına, çevresine refah 
getirdiği ne Sovyetler Birliği’nde, ne 
Çin’de ne Küba’da görülmüştür. Sağ 
ve sol kesimden, merkezden iktisat-
çıların hemfikir oldukları görüş ise 
“kapitalizmin en zor dönemlerinden 
geçtiğidir.”7 Kriz dönemlerini insan-
ların akıllarını başlarına almaları, so-
runu çözmek için iyi fırsatlar olarak 
değerlemek de mümkündür. Atom 
fizikçisi Einstein’in söylediği haklı 
sözde olduğu gibi sorunu çözmek 
için sorunu oluşturan bakış açımızı 
değiştirmenin vakti gelmiştir de 
geçmektedir. 

7-  Wolff, MIT Ekonomi Emeritusu
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H a c ı  A l i  Ö z d e m i r

H i b r i t  S a v a ş

D ö r d ü n c ü  B ö l ü m

Siyonizmin Tarihi Kaynakları

Siyonizm; Yahudi tarihine ve inancına 
göre, merkezi siyon tepesinde bulunan 
kutsal Süleyman Mabedi’nin inşa edil-
mesi idealine dayanan ideolojik isimdir. 
Yahudi milleti, birçok yerde, özellikle 
Osmanlı kaynaklarında sıklıkla Musa 
peygamberden dolayı Museviler olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanımlama inançların 
ölçü olarak kabul edilmesine dayanmak-
tadır. Yahudiler başka hangi etkilere göre 
tanımlanmaktadır?

Museviler Nuh peygamberin üç oğlundan Sam’ın 
soyundan gelmişlerdir. Kullanımda Sami soyu ola-
rak bilinen Musevi karşıtı görüşler için, Sami kar-
şıtı yani, “antisemitizm” olarak ifade edilmektedir. 
Hz. İbrahim’in ve kavminin Mezopotamya’nın Ur 
şehrinde ve Harran’da yaşadıkları bilinmektedir.

Museviler, Hz. Nuh’un 10. Göbekten torunu Hz. 
İbrahim’in çocuklarından türemişlerdir. Hz. İbra-
him’in üçüncü göbek çocuklarından Yisrael (İsra-
el) olarak bilinen zatın soyu Musevilerdir. Bundan 
sonraki dönemde İsrailoğulları (Beni İsrail) olarak 
adlandırılmıştır. Bu tanımlama Musevilerin soyla-
rına göre adlandırma olması yanında en son dev-
let halinde yaşamış olan Musevilere, yaşadıkları 
bölgeye (Judea – Yehuda) istinaden Yahudi denil-
mektedir. En son coğrafi tanıma göre Yahudi ismi 
inanca bağlılık statüsünün üstünde vatan edinme 
duygusuna dayanmaktadır. Günümüzde kullanı-
lan tanımlamaların hangisi olursa olsun, (Musevi, 
Yahudi, İsrail) sosyal statüyü, inancı, kültürü ön 
plana çıkaran, ayıklayan bir tanımlama olarak de-
ğil eş anlam olarak anlaşılması gerekir. Kullanıcıla-
rın yaşadığı çağa, inançlarına ve anlatılmak istenen 
özelliğine göre nasıl hitap edileceği seçilmektedir. 
Kur’an’da İsrailoğulları olarak hitap edilmektedir. 
İsrailoğulları, Museviler veya Yahudiler dendiğin-
de anlatılmak istenen konu aynı olmasına rağmen 
günümüzde coğrafi adlandırma olan “Yahudi” ke-
limesi daha çok kullanılmaktadır. Bu tanımlardan 
birinin kullanılması ile diğer tanımları da içinde 
barındırdığı için eş anlam pratiğine indirgenmiş 
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olacaktır. Yahudi tarihini toptan incelemek, bir-
çok peygamberin içinde yer aldığı tarih çağlarını 
kapsadığı için, açıklamalar sadece birkaç cümle ile 
yetinilmiştir.

Yahudi Tarihi
Yahudiler Hz. Musa döneminde Mısır’da yaşa-

mışlardır. Hz. Musa, Mısır Kralı Firavun II. Ramses 
zamanında Yahudilerin Mısır’dan göç etmelerini 
sağlamış, kendisine inananlarla beraber Filistin’e 
yerleşmek üzere harekete geçmişlerdir. “Filistin’in 
eski ahalisini Kenanlılar, Amurrular, Mittaniler, 
Palestiler ve Aramiler teşkil ediyordu. Filistin’in İs-
rail tarafından fethi, uzun zaman devam etti.”*

Yahudilerin M. Ö. 1215 yıllarında Hz. Musa ile 
Mısır’ı terk etmelerinden önce, Filistin’e yerleş-
me mücadelesi M.Ö. 1285 yılında başlayıp devam 
etmiştir. Yahudilerin Filistin’deki hayatlarına ait 
yaşamları ve başlarına gelen felaketleri Kuran-ı 
Kerim’de haber verilmiştir.

M.Ö. 933 yılında Hz. Süleyman vefat etti. Bundan 
sonra Yahudiler arasında taht kavgaları başladı. 
İsrail toprakları iç çarpışmalar sonucunda ikiye 
bölündü. Kuzey ve Güney olarak adlandırılan bö-
lünmede Kuzeyde İsrail Krallığı, Güneyde Yahu-
da Krallığı kuruldu. Yahudilerin zayıf düştüğü bu 
dönemde Asurlular harekete geçerek Yahudilere 
karşı savaş başlattı. Kuzey İsrail Krallığı yıkıldı. 
Yahuda Krallığı Asur Kralı Sargon tarafından işgal 
edildi. (M.Ö. 722) Güney Yahuda Krallığı Asurlula-
rın yarı sömürge ülkesine dönüştü. Birçok Yahudi, 
mağlubiyetten sonra yurtlarından çıkarılarak sür-
güne gönderildiler. Direnenler katledildi. Olaylar 
Kur’an-ı Kerimde şöyle haber veriliyor:

Biz kitapta İsrâiloğulları’na şöyle bildirmiştik: 
“Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, 
çok böbürleneceksiniz.” Bu iki fesattan ilkinin za-
manı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı 
gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşıp köşe 
bucak her tarafı aradılar. Bu, yerine getirilmiş 
bir vaad idi. (İsra Suresi A:4-5) Bir zaman sonra 
onlara karşı size tekrar üstünlük verdik, servet ve 
oğullarla gücünüzü arttırdık; adamlarınızın sayı-
sını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendi-
niz için iyilik etmiş olursunuz; kötülük ederseniz 
yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalan-
dırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu 
çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide 
girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yık-
sınlar istedik. (İsra Suresi A: 6-7)

Hz. Musa zamanında huzurlu ve bolluk içinde 
yaşayan Yahudiler bir süre sonra sapkınlığa düşe-
rek puta tapınmaya başladılar. Hz. Musa zamanın-

*Millet Düşmanlarının İhanet Planları S.12

da ikinci kez Kudüs’te yapılan meşhur Süleyman 
Mabedi Yahudilerin en kutsal yeri haline geldi. İlk 
defa Hz. Süleyman peygamber tarafından yapılan 
mabet o günün en görkemli eseridir. Kudüs’e yer-
leşen Yahudiler Süleyman mabedini sahiplendiler. 
İbadetlerini ve Yahudi ayinlerini, eğitim çalışmala-
rını bu mabette yaptılar. Altın varaklarla süslenmiş, 
sarı metal alaşımları ile yapılan mabed dini ayinler 
ve kültür merkezi olarak kullanılmıştır. Gençlerin 
eğitimi, dini vaazlar mabette yapılmaktaydı. Kur-
banlar mabette kesilirdi. Buna rağmen bir kısım 
Yahudiler Tevrat yolundan saparak azgınlığa düş-
tüler. Yahudilerin bu sapıklıklarına karşı Allah’ın 
ilk vaadi gerçekleşti. Babil Kralı Nebukadnezzar 
tarafından Kudüs işgal edilerek, (M.Ö. 587) Süley-
man Mabedi yıkıldı. Mabedin bütün değerli eş-
yaları Babil’e taşınmış, mabedin tunçtan yapılmış 
direkleri parçalanarak Babil’e götürülmüştür. Bir-
çok altın kabartmalar, tarihi eserler Babil’e taşın-
mıştır. Yahudilerin evleri teker teker aranmış, karşı 
koyan Yahudiler öldürülmüş, hayatta kalanlar Ba-
bil’e sürgün edilmiştir. Kralın çocukları teker teker 
kralın önünde öldürülmüştür. Kralın gözü kör edi-
lerek sürgüne gönderilmiştir. Babil’e gönderilen 
Yahudilerin sayıları 10.000 civarındadır. Böylece 
Filistin’deki Yahudi krallığına son verilmiştir.

Kudüs, ilk sürgün hayatından yaklaşık 40 yıl son-
ra Persler tarafından kuşatılmıştır. Pers Kralı Kyros 
M.Ö. 538 da Babillilerden Kudüs’ü alarak Yahudile-
rin Kudüs’e dönmelerine izin vermiştir. Yahudiler 
Kudüs’e yerleştikten sonra Süleyman Mabedini 
yeniden yapmışlar. Kültürel hayatları ve dini ha-
yatları yeniden canlanmaya başlayan Yahudiler 
mutlu ve mesut bir hayata kavuşmuşlar.

Yahudilerin mutluluk ve bolluk içindeki refah 
dönemi daha fazla sürmemiştir. Bir kısım Yahudi-
ler Romalılarla birlikte hareket etmeye başlamış-
lar. Hz. Yahya’yı da katletmişlerdir. Nihayet M.Ö. 
63 yılında Romalılar Filistin’e girmişler. Onbinler-
ce Yahudi öldürülmüş, M.S. 70 yılında Romalılar 
Kudüs’ü işgal ederek, baştan aşağı yakmışlardır. 
Bu tarihten sonra Yahudiler dünyanın dört bir ya-
nına dağıldılar. Çok azı Filistin’de kalan Yahudiler, 
Mısır, Makedonya, Batı Avrupa ülkeleri ve Mezo-
potamya bölgelerine dağılmışlardır. M.S. 70 yılın-
daki Yahudilerin yeryüzüne dağılması ve vatansız 
kalmaları sonucunda yaşanan 2000 yıllık tarihin 
neler getirdiğini görmek gerekir.

Yahudilik İdeolojisi
Yahudilerin Hz. İsa’nın doğumundan önceki yıl-

larda sürekli sürgün hayatı yaşamaları, Kudüs’ten 
uzaklaştırılarak en önemli tapınma kutsal mabedi 
olan Süleyman mabedinin defalarca yıkılıp, par-
çalanması, ileri kültür ve medeniyet merkezi olan 
Kudüs’ün devamlı olarak zarar görmesi karşısında 
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büyük bir kin ve öfke birikimi ile hırçınlaşmışlar-
dır. Kaybedilen bu toprakları Tanrı’nın Yahudilere 
vadettiği kutsal vatan olarak benimsemeleri, bu-
nun inanılan dinin esasları olarak kabul edilmesi 
sonucuna varılmıştır.

Yahudi idealinin temeli iki önemli unsur içerir.
Birincisi; vadedilen topraklara ve Kudüs şehrine 

kavuşmak. Süleyman mabedini inşa etmek.
İkincisi ise şartlar ne olursa olsun, sürgündeki 

hayatta egemen toplumun içinde yaşarken, onla-
rın kültür ve inançlarını kabul etmekle birlikte ‘Ya-
hudi kalabilmek’ esasından vazgeçmemek olarak 
özetlenebilir.

Yahudilerin Babil sürgünleri, bugünkü kültürle-
rinin ve inançlarının oluşumunda önemlidir. Kut-
sal mabedin dışında ibadet yapılmayacağı inancı, 
mabet yıkıldıktan sonra, mabedin bulunduğu ta-
rafa yönelerek dua etme ibadetine dönüşmüştür. 
Kurban kesme mabedin dışında yapılmadığından, 
bir süre terk edilmesine rağmen mabedin dışında 
da yapılabilir olmuştur.

Tanrının İsrailoğullarına olan vaatlerinin Mesih 
merkezli gerçekleşeceği inancı oluşmuştur. Dini 
inançlar, kutsal uygulamalar gelmesi beklenen 
Mesih merkezinde toplanmıştır. Yahudi gelenekle-
ri, Musa’dan sonra gelen 7 peygamber döneminde 
mabetsiz uygulanan inanç ve kültür olarak şekil-
lenmiştir. Sünnet ve Şabat inancı geleneğine önem 
vermişlerdir. İnançlarına göre, Tanrı dünyayı 6 
günde yaratmıştır. 7 inci gün dinlenmiştir. Bundan 
dolayı Şabat (cumartesi tatili) Yahudi inancının te-
mellerinden biridir. Cumartesi günü bedeni güç 
harcayarak çalışmak dinen yasaklanmış, sadece si-
nagoglarda (havra) ibadet ve dua edilebilmektedir.

Yahudi çocukları sinagoglarda ilk eğitimlerini 
muharref Tevrat öğretisinden almaktadırlar. Asır-
larca devam etmiş olan başka milletlerin arasında, 
başka dini inancı kabul edip yaşamış gibi görün-
mek (dönmelik), Yahudilerde büyük bir kin ve in-
tikam birikiminin oluşumu gerçekleşmiştir. Ancak 
bu kin ve intikam birikimi açıktan dillendirilme-
den, kendi aralarında inanç haline gelerek, sabır-
la beyinlerde yoğunlaştırılmakta ve kanlı katliam 
fırsatını yakalayana kadar devam etmektedir. İsrail 
askerlerinin Filistin’deki insanlık dışı, kanlı katli-
amları sürdürmeleri bunun en bariz örnekleridir.

Yahudilerin kendi cemaatleri dışında dinlerini 
yaymak için propaganda yaptıkları görülmemiştir. 
Bunun nedeni, Yahudilik sonradan kazanılan bir 
mensubiyet değildir. Yahudilik doğuştan başlar. 
Tora kanununa göre doğan çocuğun annesi Yahudi 
ise bu yeterlidir.

Yahudiler, muharref Tevrat’a inanarak, oradaki 
emirleri tamı tamına uygulamaktadırlar. Yahudi 

doğmayanlar asla cemaate dahil edilmezler . Ken-
dinin Yahudi olduğunu kabul edenler Yahudi de-
ğil, ama Yahudi’ye hizmet eden köle olarak kabul 
edilir. Yahudiler yaşadıkları ülkenin dini inancını 
ve kültürünü, geleneklerini kabul ederek hayatla-
rını sürdürmektedirler. Kendi aralarında İbranice 
isimlerini kullanırken, dışarıda dönme isimlerini 
kullanırlar.

Musevi kimliklerini gizleyerek, bulundukları 
ülkenin en zengini, en kültürlü, başarılı insanları 
olmak temel hedeftir. Böylelikle dini ve ekonomik 
kurumları ele geçirerek devlet yapısı içinde kolay-
lıkla yükselmişlerdir. Bu konularda birbirilerini 
gözeterek destek olurlar. Yahudilerin bulundukla-
rı ülkede birinci sınıf vatandaş olmaları, onların, 
kralların yanında muteber makamlara geçmele-
rini sağlamıştır. Engizisyon mahkemelerini kuran 
rahiplerin, piskoposların, eğitim kurumlarının 
başındaki rektörlerin, yargıçların, hazinedarların 
konversolar (Yahudi dönmeleri) oldukları tarihi 
kaynaklarda mevcuttur.

(Devam edecek)

Babil Kralı Nebukadnezzar tarafından Kudüs 
işgal edilerek, (M.Ö. 587) Süleyman Mabe-
di yıkıldı. Mabedin bütün değerli eşyaları 
Babil’e taşınmış, mabedin tunçtan yapılmış 
direkleri parçalanarak Babil’e götürülmüştür. 
Birçok altın kabartmalar, tarihi eserler Babil’e 
taşınmıştır. Yahudilerin evleri teker teker 
aranmış, karşı koyan Yahudiler öldürülmüş, 
hayatta kalanlar Babil’e sürgün edilmiştir. 
Kralın çocukları teker teker kralın önünde 
öldürülmüştür. Kralın gözü kör edilerek 
sürgüne gönderilmiştir. Babil’e gönderilen Ya-
hudilerin sayıları 10.000 civarındadır. Böylece 
Filistin’deki Yahudi krallığına son verilmiştir.
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H ü s e y i n  T o p t a ş

Peygamber Anlayışındaki

Rabbimiz (cc) buyuruyor:

“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamber-
lere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. 
Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir.” 

(Enbiya 25)

“Biz her bir peygamberi, Allah’ın izniyle, ancak 
kendisine itaat edilmesi için gönderdik.” (Nisa 64)

“O halde, eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gel-
mekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Rasûlü-
ne itaat edin.” (Enfal 1)

“Kendi elleriyle yaptıkları (günahlar) yüzünden 
başlarına bir felâket geldiği zaman: ‘Ey Rabbimiz, 
bize bir elçi göndersen de ona uyup mü’minlerden 
olsaydık’ diyecek olmasalardı (seni göndermezdik. 
Bu bahanelerine fırsat vermemek için seni gönder-
dik)” (Kasas 47)

“Biz peygamberleri, sadece müjdeleyiciler ve uya-
rıp korkutucular olarak göndermekteyiz, inkâr 
edenler ise hakkı bâtılla gidermek için mücâdele 
ediyorlar. (Onlar) âyetlerimi ve uyarıldıkları şey-
leri alaya alıyorlar.” (Kehf 56)

Peygambere iman etmeyen 
Allah’a iman etmemiştir

Kişinin Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmesi 
yalnız başına sahih bir iman için yeterli değildir. 
Allah inancı ile birlikte Peygamber inancına da sa-
hip olmak gerekmektedir. Allah’a inandığını söy-
lediği hâlde peygamberi kabul etmeyen kişi esasen 
Yüce Yaratıcı’nın, dünyaya ve beşer hayatına müda-
halesini reddetmektedir. Günümüzdeki anlamı ile 
deist bir inanç anlayışına sahip olmaktadır.

Peygamberler arasında ayrım yapılmaz
Rabbimiz (cc) buyuruyor:

“Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkar eden-
ler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmaya-
rak ayrım yapmak isteyenler, “(Peygamberlerin) 
kimine inanırız, kimini inkar ederiz” diyenler ve 
böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir 
yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten 
kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazır-
lamışızdır.

“Allah’a ve peygamberlerine iman edenler ve on-

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin 
dünyaya gönderilmesinin sebebi; hak 
yoldan saparak azgınlaşan, Rabbin emir 
ve yasaklarına isyan ederek tevhit inan-
cından uzaklaşarak kulluk vazifelerini 
unutan insanları Rabbin yoluna davet 
etmektir. Peygamberlerin hepsi, kendi-
lerinden sonra insanların Allah’a karşı 
bahaneleri kalmasın diye müjdeleyici 
ve uyarıcı olarak gönderilmişlerdir. 

Zehirli Telkinlere Dikkat
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lardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara ge-
lince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. 
Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” 
(Nisa 150-152)

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman 
etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, 
meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman 
ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden 
hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de de-
diler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden 
bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” 
(Bakara 285)

Son Peygamber, 
Efendimiz Muhammed’dir (SAV) 

Hz. Adem (as) dan itibaren her topluma kendi iç-
lerinden ve kendi dilleri ile konuşan peygamberler 
gönderilmiştir.  Kur’an-ı Kerim’de bunlardan yal-
nız 25 peygamberin adı geçmektedir. Son peygam-
ber de Efendimiz Muhammed (SAV) dir. Bundan 
sonra da peygamber gelmeyecektir.

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin ba-
bası değildir. Fakat o, Allah’ın Resülü ve nebilerin 
sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” 
(Ahzab 40)

Hz. Peygamber’in konumunu, misyonunu doğ-
ru bir şekilde anlamak için müracaat edilecek tek 
kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Peygamberimizi tanı-
tan, hayatını değişik yönlerden ele alan çok değişik 
eserler vardır. Bunların içerisine doğru bilgiler ya-
nında hurafeler veya israiliyat bilgilerinin karışma 
ihtimali de vardır. Bundan dolayı peygamberimiz 
ile ilgili yazılan bu eserleri toptancı bir anlayış ile 
yok sayarak dışlamak yerine bunları muhtemel 
doğrular olarak ele almamız gerekmektedir. Mut-
lak doğru olan, şek ve şüphe olmayan tek kitap 
Kur’an’dır. Rabbimizin bize Kur’an’da tanıttığı şe-
kilde peygamberimizi tanırsak akidemizi sağlam 
temellere oturtmuş oluruz.

“Nasıl ki bize Kur’an’ı Hz. Peygamber öğretmişse, 
Hz. Peygamber’i de Kur’an öğretmektedir. Kur’an’ı 
Hz. Peygamber’in aracılığına başvurmadan anla-
maya çalışmak nasıl Kur’an’ı yanlış anlamaya yol 
açıyorsa, Hz. Peygamber’i Kur’an’ın aracılığına 
başvurmadan anlamaya çalışmak da, Hz. Pey-
gamber’i yanlış anlamaya yol açacaktır. Bu ikisi et 
ve tırnak, tohum ve toprak kadar birbirine bağlı-
dır.” (1)

Kur’an Peygamberleri tanıtırken özellikle onla-
rın kendi toplumlarının içerisinden çıktıklarını 
ve beşeri özelliklere sahip olduklarını bildirmiştir. 
Peygamberler de diğer insanlar gibi evlenmişler, 
çoluk çocuk sahibi olmuşlar, hastalanmışlar, se-
vinmişler, üzülmüşlerdir... Kısacası insanın yaptığı 
tüm faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Diğer insan-
lardan farkları vahiy almalarıdır. Yani vahiy alan 
bir beşerdirler. Toprağın altından maden olarak 
kömür de çıkmaktadır elmas da. İkisi de taş olma-
sına rağmen değerleri farklıdır. 

“İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve 
uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve be-
raberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri 
şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üze-
re kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apa-
çık âyetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap 
verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden an-
laşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman 
edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa 
düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola 
iletir.” (Bakara 213)  

Bu ayetten şu da anlaşılıyor ki; her peygamber, 
zamanında gönderildiği insanlar arasında üzerin-
de görüş ayrılığı olan Allah’ın emrini açıklayarak 
ayrılıkları ortadan kaldırmış ve tevhidi öğretmiştir. 
Bu konuda açık nasla ve kesin deliller getirmiştir. 
Bu nedenle müminlerin ve âlimlerin görevi, hak-
kında nas olan bir konuda görüş ayrılığı çıkarmak 
değil; nasların hüküm getirmediği hukuki olay-
larda açıklanmayan delillerden hak ve gerçekleri 
araştırmakla görüş ayrılıklarını ortadan kaldıra-
cak hükümleri çıkarabilmek ve böylece “icmâ-ı 
ümmet”in yollarını ilmen ortaya koymaktır. Kısa-
cası, kişisel görüş ayrılıkları olmasaydı, insanlar 
hakime, hükme ve ceza hükümlerine muhtaç ol-
mayacaklardı.” (Elmalı C. 2. S.)  

Hz. Peygamber çeşitli ayetlerde şöyle tanıtılmıştır:

Peygamber diğer insanlar gibi bir insandır  
“De ki: “Ben, yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var 
ki bana, ilâhınızın, sadece bir ilâh olduğu vahyo-
lunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekli-
yorsa dünya ve âhirete yararlı iş yapsın ve rabbine 
ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.” (Kehf 110)

“Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; on-
lara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz ya-
pan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber 
göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa 
onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.” 
(Al-i Imran 164)

Kur’an Hz. Peygamberin beşer olmasını özellik-
le belirttiği gibi Rasulullah (SAV) de hadislerinde 
kendisi ile ilgili beşer ve kul tabirlerini sürekli ola-
rak vurgulamıştır.

“Ben ancak bir beşerim. Sizler de muhakeme olmak 
için yanıma geliyorsunuz. Olabilir ki, sizden biri-
niz diğerine nazaran delillerini daha güzel anlatır. 
Ben de duyduğuma göre hüküm veririm. Her kime 
kardeşinin aleyhinde bir şey verirsem onu almasın. 
Çünkü bununla ona ateşten bir parça veriyorum.” 
(Müslim)

“Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı insanüstü va-
sıflarla övdükleri gibi siz de beni övmeyin. Ben sa-
dece Allah’ın bir kuluyum; benim için O’nun kulu 
ve resulü deyin” (Buhârî)
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Hz. Peygamber tebliğ görevini tam yapmıştır 
Tüm Peygamberler gibi Hz. peygamber (sav) de 

Allah (cc) tarafından kendisine verilen görevi hiç-
bir insan ayrımı yapmadan, gizlemeden, tebliğ 
esnasında karşılaştıkları tüm engellemelere, sıkın-
tılara, tehditlere rağmen yerine getirmiştir. Tebliğ 
esnasında kendisine gelen vahye ne ilave yapmıştır 
ne de çıkarma da bulunmuştur ne de belli insanla-
ra sır olarak söyleyerek belli bölümleri gizlemiştir.  
Kur’an-ı Kerim’de 29 surenin başında bulunan hu-
rufu mukatta harfleri bir mana ifade etmemesine 
rağmen vahiy olarak geldiği şekilde ilgili surelerin 
başında yer almıştır. 

“Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ 
et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamber-
lik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni 
insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler toplu-
luğunu hidayete erdirmeyecektir.” (Mâide 67)

“Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve 
mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık 
ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.” (A’raf 2)

“Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah si-
zin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.” (Maide 99)

“Onlara vadettiğimiz azabın bir kısmını sana gös-
tersek de, (göstermeden) senin ruhunu alsak da se-
nin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek 
ise bize aittir.” (Ra’d 40)

“De ki: “Sizin, Allah’tan başka ibadet ettiğiniz şey-
lere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben 
sizin arzularınıza uymam. (Uyarsam) o takdirde 
sapmış olurum, hidayete erenlerden olmam.” 

De ki: “Şüphesiz ben, Rabbimden (gelen) kesin bir 
belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele 
istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnız-
ca Allah’a aittir. O, hakkı anlatır. O, hakkı batıldan 
ayırt edenlerin en hayırlısıdır.”

De ki: “Sizin acele istediğiniz azap şayet benim 
elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette 
bitirilmiş olurdu.” Allah, zalimleri daha iyi bilir.” 
(En’am 56-58)

“Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve ke-
yiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, Allah’tan sana 
ne bir dost, ne bir yardımcı vardır.” (Bakara 120)

“Âyetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak 
okunduğunda, (öldükten sonra) bize kavuşmayı 
ummayanlar, “Ya (bize) bundan başka bir Kur’an 
getir veya onu değiştir” dediler. De ki: “Onu kendili-
ğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. 
Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbi-
me isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün 
azabından korkarım.” (Yunus 15)

“Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, 
bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran 
bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönder-
dik.” (Ahzab 45-46)

“Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve 
uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu 
bilmezler.” (Sebe 28)

“Bu Kur’an bana, hem sizi hem de ulaştığı herkesi 
onunla uyarmam için vahyedildi.” (En’am 19)

“Kur’an’ı gönderen Allah (CC), onu indirdiği pey-
gamberine sadece Kur’an ayetlerinin okunması, 
nefisleri tezkiye etmek, kitap ve hikmeti öğretmek 
görevini vermemiş; bu göreve bağlı olarak gönde-
rilen hakikatın yaşantıdaki şekli, yani pratiğinin 
gösterilmesini de emretmiştir. Bu da peygamberin 
yaşantısında ortaya çıkmıştır.

Şöyle ki; Allah (cc), kullarına bildirmek istediği 
bütün hükümleri peygamber ile tebliğ etmiş, yine 
Allah (cc), insanlardan temizlemek istediği, küfrün 
pisliklerini peygamberin eli ile ortadan kaldırmış-
tır. Bütün bunlar peygamber vasıtası ile gerçek-
leştirilmiştir. Allah (cc) dileseydi bunları başka 
şekilde de yapabilirdi fakat O insanlara bir insanı 
örnek olarak göndermiş ve büyük lütufta bulun-
muştur.”(2) 

Hz. Peygamber ilahi mesajın 
açıklamasını yapmıştır

“Hz. Peygamber’in görevi sadece ilâhi mesajı in-
sanlara tebliğ etmekten ibaret değildir. Eğer pey-
gamberlik görevinin sadece tebliğden ibaret ol-
duğu düşünülürse, bu tebliğata muhatap olanlar, 
kendilerine tebliğ olunan Allah’ın ayetlerini ge-
rektiği şekilde anlayıp onlarla amel edebilirler mi? 
Yoksa bu ayetlerin hepsini olmasa bile, bir kısmını 
kendilerine açıklayacak ve yapılması gerekenleri 
öğretecek bir kimseye ihtiyaç hasıl olacak mıdır? 
Hz. Peygamberin görevi sadece bir takım bilgileri 
aktarmak olmayıp, aynı zamanda bunların pratik 
yönlerini ve uygulama şekillerini insanlara somut 
olarak göstermektir.

İnsanlara ulaştırılan tebliğden amaç, ilâhî mesa-
jın doğru bir şekilde anlaşılması ve hayata geçi-
rilmesidir. Kur’an, ana esaslar itibariyle öz ve kısa 
olduğu için Sünnet, onu tefsir ederek mücmelini 
tafsil, mutlakını takyid, umumi lafızlarını tahsis 
etmektedir. Kur’an’ı açıklayan sahih hadisler hesa-
ba katılmaksızın Kur’an’ı tefsir etmeye kalkışmak 
doğru değildir. Dolayısıyla salt postacı ve aktarıcı 
konumunda kalmayan, Kur’an’ın içeriğini insan-
lara anlatan ve bunları öğreten Hz. Peygamber’in 
öncelikli vazifelerinden birisi de, Kur’an’ı beyan 
olduğu bilinmektedir. Kur’an-ı Kerim’i ayrıntılı bir 
şekilde insanlar arasında en iyi bilen ve en iyi anla-
yan kuşkusuz Hz. Peygamber’dir.” (3)

“O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metin-
lerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendile-
rine açıklaman için ve (ola ki üzerinde) düşünürler 
diye sana da uyarıcı kitabı indirdik.”  (Nahl 44)

“Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara 
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açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu 
gösterici ve rahmet olarak indirdik.”  (Nahl 64)

 “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler 
diye yarattım” (Zariyat 56) şeklinde buyrulan ayette 
insanların mükellef tutulduğu ibadetlerin ayrın-
tıları ve uygulamaları fiili olarak Hz. Peygamber 
tarafından bizzat gösterilmiştir. Hz. Peygamber’in 
uygulamalarını esas almadan ibadetleri yerine 
getirmemiz ve dolayısıyla Allah’a karşı görevimizi 
tam olarak yapmış olmamız mümkün değildir. Ör-
neğin hadiste namazın nasıl kılınacağı konusunda 
“Ben nasıl namaz kılıyorsam, siz de öylece benden 
gördüğünüz gibi kılınız” (Buhari) şeklinde buyrul-
maktadır. Aynı şekilde Hac ibadetinin de, kendisi-
nin yaptığı gibi yapılması istenmektedir.” (4)

Hz. Peygamber çeşitli ayetlerde şöyle tanıtılmıştır:

Allah’ın izni olmadan fayda sağlayamaz 
zarar gideremez, gaybı bilemez

“De ki: “Ben, Allah’ın dilediğinden başka kendime 
herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip 
değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok 
hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık do-
kunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir 
uyarıcı ve müjdeleyiciyim.” (A’raf 188)

Peygamber mü’minler için rol modeldir 

“Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve 
ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikre-
den kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab 21)

İletişim çağında birçok insan kendisine rol model 
olarak sanatçılardan, sporculardan, siyasetçiler-
den birilerini örnek alarak onların yaşam tarzları-
nı kendi hayatlarına uyarlamaya çalışmaktadırlar. 
İman eden ve Allah’ı çok zikreden mü’minler için 
her zaman için örnek alınacak rol model Allah Ra-
sulü Muhammed (sav) dir.

Allah’ın izni olmadan Peygamber mucize 
gösteremez

“Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber bir muci-
ze getiremez. Her ecelin (vadenin) bir yazısı vardır. 
(Ra‘d 38)

Peygamber kaba ve katı yürekli değildir 

 “Sen onlara sırf Allah’ın lutfu sayesinde yumu-
şak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç 
şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, 
onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara da-
nış, karar verince de Allah’a güven, doğrusu Allah 
kendisine güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân 159)

Peygamber ilâhî yardımla desteklenmiştir 

 “Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Al-
lah sana yeter; yardımıyla ve müminlerle seni des-
tekleyen O’dur. “ (Enfâl 62)

“Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah’ın 
bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni 
dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah’ın sana güçlü 
bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih 
ihsan ettik.” (Feth 1-3) 

Peygamber ilâhî gözetim ve koruma altındadır 

“Sen rabbinin hükmünü sabırla bekle, kuşkusuz 
sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her 
kalktığında rabbini hamd ile tesbih et.” (Tûr 48)

Peygamberin hidayete, dosdoğru yola erdirildiği-
ne 

“Öyle ise sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz 
sen doğru bir yol üzeresin. Şüphesiz bu Kur’an, 
sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan he-
saba çekileceksiniz” (Zuhruf 43-44)

Peygamber müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönde-
rildi 

“Doğrusu biz seni Hak (Kur’an) ile müjdeleyici ve 
uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden 
sorumlu değilsin. (Bakara 119)

“Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, arala-
rında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” (Fâtır 24)

Allah ve melekler peygambere salât eder

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât 
ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, 
selâm edin. 

Şüphesiz Allah ve Resûlünü incitenlere, Allah dün-
ya ve ahirette lânet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir 
azap hazırlamıştır.” (Ahzâb 56-57) 

Peygambere Allah’ın salât etmesi, rahmet etmesi; 
meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini di-
lemeleri; mü’minlerin salât etmesi ise, dua etmele-
ri anlamını ifade eder. 

Allah’ı incitme ifadesi mecâzî bir kullanımdır. 
Allah’ın hoşnut olmayacağı işler yapmak, Allah’a 
uygun düşmeyecek nitelemelerde bulunmak de-
mektir.

Peygamber müminlere karşı çok şefkatli 
ve merhametlidir

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber 
gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır 
gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok 
şefkatli ve merhametlidir. (Tevbe 128) 

O’nunla kavga edenin cehennem ateşine atılacağı 
ikâzı 

“Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri 
zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın 
için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları 
yoktur. Kim Allah’a ve Resülüne karşı gelirse şüp-
hesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.” (Ahzab 36)
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Peygamber ile konuşurken sesi yükseltmek amel-
leri boşa götürür 

“Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önü-
ne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüp-
hesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin 
üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, 
Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz 
farkına varmadan işledikleriniz boşa gider.” (Hu-
curat 1-3)

Peygambere iman edin ki doğru yolu bulasınız

 “Peygamber, onlara iyiliği emreder, onları kötü-
lükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, 
kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır 
yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, 
ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona 
indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar 
kurtuluşa erenlerdir.” (A’raf 157)

Peygamberi dışlayan bir anlayış belli bir süre son-
ra Kur’an’ı da dışlayacaktır

“Aralarında hüküm vermek için Allah’a (Kur’an’a) 
ve Resûlüne davet edildiklerinde, mü’minlerin söy-
leyeceği söz ancak, “işittik ve iman ettik” demele-
ridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Kim Allah’a ve Resûlüne itaat eder, Allah’tan kor-
kar ve O’na karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar 
başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.” (Nur 51-52)

“Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size 
yasak ettiyse ondan vazgeçin.

Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın 
azabı çetindir.” (Haşr 7)

Ayeti Kerimelerde Peygamber Efendimize itaat 
açık bir şekilde emredildiği halde, son zamanlar-
da Peygamber efendimizin bir beşer olduğu ısrarla 
vurgulanarak, sanki Kur’an’dan başka bir şeyler 
tebliğ ederek dine ilaveler yapmış gibi bir anlayış 
yaygınlaştırılmak istenmektedir.  O’nun yaşantısı 
bir kenara bırakılarak, dışlanarak Kur’an bize yeter 
mantığı ile Müslümanlara telkinler yapılmaktadır. 
Bu telkinler Peygamber Efendimizi Allah ile insan-
lar arasında bir postacı konumuna getirmektedir. 
Bu zararlı ve zehirli telkinlerle zihinlerinde mey-
dana getirilecek tahribatlara karşı Müslümanlar 
uyanık olmalıdırlar. Kur’an ilkelerinin hayatımı-
zın her alanında yaşanması, beşeri ve sosyal iliş-
kilerimize vahyin yön vermesi ancak Peygamber 
Efendimizin iyi anlaşılması ve örnek alınması ile 
mümkündür. Peygamberi dışlayan bir anlayış belli 
bir süre sonra Kur’an’ı da dışlayacaktır.

Yrd. Doç.Dr. Saffet Sancaklı, Sünneti doğru anlamak, s. 16

Mevdudi, İslami Kavramlar, S. 87

Yrd. Doç.Dr. Saffet Sancaklı, Sünneti doğru anlamak, s. 
38-39

Yrd. Doç.Dr. Saffet Sancaklı, Sünneti doğru anlamak, s. 41

Söylemleri Hakça kelam 
Can dostlara, candan selam. 
Tükenecek bunca elem 
Baharlarla yazlarla gel.

Dünya fani, dünya yalan 
Güzel eylem makbul olan. 
Yüreklere muştu salan 
Çözüm sunan tezlerle gel

Dün ne isek bugünde o 
Yanlışları geride ko 
Sesin güzel verme eko 
Türkülerle, sazlarla gel.

Birlik dirlik olsun kaygın 
Yaptığın iş, Hakka, uygun. 
Gönüllerde olsun saygın 
Eğri değil düzlerle gel.

Yüreğinde bitmez sızın. 
Tükenmesin sakın hazın. 
Bu yol kutlu hem de uzun. 
Acelesiz hızlarla gel.

İhlas dolu özlerle gel 
Hikmet yüklü sözlerle gel 
Sevgilerin yansıdığı 
Aydan arı yüzlerle gel.

gel

İ d r i s  T a ş p ı n a r
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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

Cuma Günü ve Cuma Namazının Önemi

Cuma Gününün Önemi 

“Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma 
günüdür. Adem Aleyhisselam Cuma günü yaratıl-
dı. O gün Cennet’e yerleştirildi, yine o gün Cen-
net’ten çıkarıldı. Bir de kıyamet Cuma’dan başka 
bir günde kopmayacaktır.”(Riyazü’s-Salihin, Cilt. 3, 
say.4  hadis no. 478)

Cuma Günü Müslümanların Bayramıdır
Cuma gününün bayram olduğunu bazı tatil gün-

lerini hedef alarak bir alternatif olarak söylemiyo-
ruz. Bu konuda Rasulullah (SAV) şöyle buyuruyor.

“Şüphesiz ki Cuma günü, Allah’ın Müslümanlara 
bayram kıldığı bir gündür. O halde her kim Cuma 
namazına gelecekse gusletsin. Koku da varsa on-
dan biraz sürünsün. Bir de misvakı (diş ve ağız 
temizliğini) terk etmesin.” (Sahih-i Buhari Cilt; 3, say: 
28-29, hadis no. 482) 

Ülkemizde 18 milyon öğrenci ve beş milyon me-
mur var. Pazar yerine Cuma, Cumartesi tatil yapıl-
sa Cuma namazı kılmak isteyenler herhangi bir 
yetkiliden izin almadan, kimseden çekinmeden 
tahatça Cuma namazına gidebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti, laik bir ülke ise yüzde dok-
san dokuzu müslüman bir ülkede Cuma gününün 
tatil olmasını istemek demokratik bir haktır. (Böy-
le olunca birçok lüzumsuz tartışmalar da ortadan 
kalkar) 

Bu bir temennidir, tekliftir. İnşaallah gerçekleşir. 

Cuma Namazı Kaç Rekâttır?
Cuma namazı 12 rekâttır.
4 Rekât sünnet, hutbeden ve farzdan önce kılınır. 
2 Rekât farz, hutbeden sonra kılınır. Akabinde 
4 Rekât sünnet kılınır,
Son olarak vakit sünneti niyetiyle iki rekât daha 

sünnet namaz kılınır. 

Kaynak: 
Ömer Nasuhi Bilmen, (Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Diya-
net İşleri Başkanı) Büyük İslam İlmihali say: 160

Ahmed Hamdi Akseki (Türkiye Cumhuriyetinin 3. 
Diyanet İşleri Başkanı) İslam Dini İtikat, İbadet, Ahlak 
Say. 172

Rasulullah (SAV)’da Cuma namazının önemine 
işaret ederek şöyle buyurmuştur: 

“Bir de bilmiş olunuz ki, Allah Celle ve Ala Haz-
retleri Cuma’yı şu benim durduğum ve bu yılı-
mın, bu ayındaki, bu günde size kıyamet gününe 
kadar farz kılmıştır. Her kim hayatında olsun, 
benden sonra olsun, adil cair yani zalim bir imam 
(başkan) varken onu hafife alarak yahut inkâr 
ederek terk edecek olursa, Allah iki yakasını bir 
araya getirmesin ve kendisine ait hiçbir hususu 
mübarek kılmasın. İşini rast getirmesin. (başarılı 
kılmasın) Haberiniz olsun ki, böylesi tövbe edile-
cek (Cuma’yı kılmaya başlamadıkça) ne namaz, 
ne zekât, ne hac, ne oruç, ne de başka hiçbir hay-
rının sevabı vardır. Her kim de tövbe ederse Allah 
tövbesini kabul eder”  (Sahih-i Buhari Cilt; 3, say: 47-
48, hadis no. 487) 

Bir başka hadisi şeriflerinde Allah Rasulü şöyle 
buyurarak ümmetini uyarmıştır.  

“Herhangi bir Müslüman topluluğu ya Cuma 
namazlarını terk etmeden sakınırlar, veyahut 
Cenab-ı Hak onların kalplerini mühürler de ga-
fillerden olurlar.”(Riyazü’s-Salihin, Cilt. 2, say.331, hadis 
no. 1178)

“Namaz vakitleri arasında namaz, iki Cuma ara-
sında Cuma namazı iki Ramazan arasında Rama-
zan küçük günahları siler.” (Riyazü’s-Salihin, Cilt. 2, 
say.331, hadis no. 1177)

Allahüteala hazretleri Müminleri 
Cuma namazına davet ediyor. 

“Ey iman edenler! Cuma günü na-
maz için çağrıldığınız zaman (ezan 
okunduğu ) hemen Allah’ı zikret-
meye gidin alış verişi (namaza mani 
olacak işleri) bırakın. Bu bilirseniz 
sizin için daha hayırlıdır.”

(Cuma Suresi, Ayet:9)



4 4
 / Psikoloji / 1313

H a t i c e  Z e y n e p  /  P s i k o l o g

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 

Sevgili insan
Sevgili demem seni şaşırtmış olmalı keza sana karşı çok sevgi dolu olmadığımı düşünüyor-

sun. Kötü söz söylemek istemem ama “halt ediyorsun”. Bu zanna konfor düşkünü ve aceleci oldu-
ğun için kapılıyorsun. Senin düzenin bozulmasın da istersen çöplükte yaşa istiyorsun. Benim hak-
kımda düşmanca türküler şarkılar yapıyorsun, ağlamaklı filmler, kitaplar yazıyorsun ve bunların 
kendi zihin ürünün olduğunu görmüyorsun. 

Çünkü bana dert diyorsun. Bela diyorsun. Sıkıntı, kaygı bazen de panik ile karşılıyorsun 
beni. Bazılarınız sonuçları değiştiremeyeceğine inanıp çaresizlik hissediyor. Bazılarınız enerjilerini 
yanlış şeylere yönlendirip “dert”lerini derinleştiriyor. Çok azınız dert dedikleri şeye kafa yoruyor, 
dağılmıyor, mücadele ediyor, kazanıyor ya da kaybediyor ama büyüyor. 

Bu son gruba teşekkür ediyorum. Onların dudaklarında eminim ki ben “sevgili” dediğimde 
hafif bir gülümseme oluşmuştur. Onlara zarar vermek amacında olmadığımı bilirler. Onlara faydalı 
olmak gibi bir amacımın olmadığını da…

Sadece ben benim işte. Bunu bilir ve buna göre davranırlar. Başa gelen hadisenin iyi ya da 
kötü olduğuna kim karar verir ki? Ya da hangi fenomen salt iyi ya da kötüdür bunun ayrımını 
kim yapabilir ki? Bir dert olarak da ben de tam bu noktada dertleniyorum. Ben de kendi kendime 
diyorum ki, seni birilerinin sorun olarak algılaması seni sorun haline getirir mi? Buna yanıtım evet 
oluyor maalesef. Çünkü beni sorun gören benden sorun gibi kaçtığı için başka olaylara sebep oldu-
ğunu fark edemeyerek daha büyük sorunlara yol açtığını görmezden gelip “derdim bin bir iken bin 
beş yüz oldu” diyebiliyor. 

Görmüyor ki İnsan, kendi geliştirme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle semboller üretiyor, 
derdini anlatıyor, soyut ifadeler kullanıp sanat yaparak derdini anlatıyor, teknoloji icat edip derdini 
çözüyor, dert edip dert üretip şifa arar şifa bulur şifa olur hale geliyor. Bunların her birini kendine 
sunulan imkanları en iyi şekilde kullanarak eski “ben” olmama ihtimalini göze alarak yapıyor. Bu 
dert devinimi insanın kişisel tarihinde itici bir güç oluştururken, toplumun tarihinde medeniyeti 
oluşturur. Bunu fark eden insanlar “bir derdim var bin dermana değişmem” diyor. 

Toplumların dert olarak gördüğü şeyler esasında itici güçlerdir bunu görün. Bu itici güçler 
bireylerin sorumluluk almasına, kendini geliştirmesi, yeni davranışlar deneyimlemesine sebep olur. 
Böyle bir bakış açısı ile “öldürmeyen şey güçlendirir”. 

Kendimi övmek istemem ama sayemde neler yaptığınıza bir bakın. Kişisel ve kamusal hijyene 
ne kadar dikkat eder hale geldiniz. Aslında olması gerektiği gibi bedeninizi ihtiyaçlarına duyarlı 
hale geldiniz. Sokakların, toplu taşımaların tertemiz olabileceğini ve temiz kalabileceğini gördü-
nüz. Karantinada kalarak toplumun diğer fertlerini korumanın da bir değer olduğunu düşünmeyi 
öğrendiniz. Hayatın çok kontrol edilemez olduğunu, dünya lideri olsanız bile risk altında olduğunu 
fark ederek yaşamdan beklentilerinize ayar verdiniz. Toplum olarak tedbir almanın ne kadar işlevsel 
olduğunu fark ettiniz. Toplum olarak kriz yönetebilme potansiyelinizi gördünüz. Dünya tarihinde 
başka var mıdır bilmem ama bir barış döneminde de ülkeler kendi içlerine kapanabildiklerini ve belli 
bir süre bile olsa rölantide varlık sürdürebildiklerini gördünüz. Hep hız, hep başarı nereye kadar. Var 
kalmanın da başarı olduğunu gördünüz Her nefes alışın bir bayram olduğunu…

Şimdi 2020 kötü başladı kötü gidiyor, ülkemizin başındaki bu felaketler, dünya nereye gi-
diyor demekten vazgeçin de biraz dünya tarihi okuyun. Sizin dert dediğiniz şeylerle mücadele eden 
toplumların, kendi tarihiniz de olabilir, tarihinden feyz alın ve olayları iyi ya da kötü olarak sınıf-
lamaktan vazgeçerek daha iyi ne yapabilirim diye kafa yorun.

Bir derdiniz de ben olmayayım. 

Selametle
İmza 

“Salgın Hastalık”
“DERT” ADI VERİLEN OLAYLAR TOPLULUĞU ÜYESİ
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E d i t ö r :  S t e v e n  I .  P f e i f f e r 
 K i t a p  A n a l i z :  R a h i m e  E d i b a l i

P
Lo

re
m

 ip
su

m

A
Lo

re
m

 ip
su

m

T

Lo
rem

 ipsu
m

K

Lo
rem

 ipsu
m

Lo
rem

 ipsu
m

tanımlamanın güçlükleri nelerdir? Bunları şöyel 
sıralayabiliriz: Sosyal izolasyon, egosantrik tutum-
ların ve davranışların gelişmesi, kişilik gelişimini 
tehlikeye atmak, çok fazla başarma baskısı veya 
fazla sorumluluk. Ayrıca tanımlamada sürecinde 
metodolojik problemler de ortaya çıkabilir. 

Bahşedilmiş Çocuk 
Ne Zaman Tanımlanır?
Bahşedilmiş/yetenekli çocuklar ne zaman keşfe-

dilmelidir?
1) Anaokullarında olabildiğince erken yaşlarda 

teşhis edilebilirler.
2) Devam eden tanımlama süreçleri sırasında.
Bu tanımlama süreci gönüllü olarak mı yoksa 

okulda zorunlu olarak mı yapılmaktadır? Bu süre-
ce etki edenler, sadece bilimsel değil aynı zamanda 
da motivasyonel ve kişisel gelişimin sosyal duygu-
sal alanları ile ilgilidirler. 

Bahşedilmiş Çocuğun Eğitimi Ve Kariyer 
Danışmanlığı
Bahşedilmiş çocukların hayatında en önemli iki 

yetişkin grup, çocukların aileleri ve öğretmenleri-
dir. Ancak aileler, okul personeli ile uyumlu çalış-
ma yeteneğinden yoksun olabilirler. Kariyer seçi-
mi bu yetenekli çocuklar, çoklu yeteneklere sahip 
oldukları için güç olabilir. Aileler çocukları için en 
iyisini isterken, motivasyonları bazen daha az öz-
verili olabilir. Bu tür bahşedilmiş/yetenekli çocuk-
lara kariyer tavsiyesinde bulunurken şunları göz 
önünde bulundurabilirsiniz:

Öğrencilere hayatları boyunca sadece tek bir ka-
riyerlerinin olmayabileceğini hatırlatın. 

Boş zamanlarında kişisel gelişimlerine odaklanın
Benzer yetenekleri ve ilgileri olanlarla ilgilenin, 

böylece izolasyondan kurtulmasını sağlarsınız
Kariyer danışmanlığını, hayatınızı tatmin edici 

konuları öğrenmek için bir fırsat olarak görün.

Bahşedilmiş/ yetenekli çocuklar nasıl tanımlana-
bilir? Ne zaman ve kesin olarak hangi yetenekleri 
geliştirilebilir? Tek bir yöntem mi kullanılması ge-
rekir, yoksa başka başka yöntemleri bir arada kul-
lanılabilir mi?

Bahşedilmiş/Yetenekli çocukların eğitiminde 
öğretmenlerin ve ailelerin oynadığı rol nedir? Bu 
roller birbirinden nasıl farklılık gösterirler? Bahşe-
dilmiş çocukların diğer çocuklardan farklı duygu-
sal gereksinimleri var mıdır? Bahşedilmiş çocuk-
lar, eğitim desteğinden mahrum kaldıklarında ne 
olur? 

Bahşedilmiş Çocuğu Tanımlama
Tanımlama, bahşedilmiş/yetenekli çocukları ta-

nımlayan teorik temelde olduğu kadar, tanımla-
manın amacına da bağlıdır. 

Yüksek yetenekli çocuklar, sanılanın aksine he-
men tanımlanamazlar. Bununla birlikte, aşağıdaki 
unsurlar yeteneği keşfetmede güçlük çıkarmakta-
dır:

-Gözlemsel hatalar
- Ailelerin veya okulun sosyalleşmeye uygun ol-

mayan yapısı
Peki, bahşedilmişliği/yeteneği ortaya çıkarmanın, 

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 -5

B a h ş e d i l m i ş  Ç o c u k l a r ı n  G e l i ş i m i n d e
T a n ı m a  V e  K a r i y e r  P l a n l a m a
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G ö k m e n  K a h r a m a n

Bir yakının kaybı, yaşanan kaza, yaralanma veya 
hastalık, doğal afetler, şiddete veya istismara maruz 
kalma, savaşlar, salgın hastalıklar, ekonomik kriz-
ler, aile bütünlüğünün bozulması travmatik olayla-
ra örnek olarak verilebilir. Bu tür olaylar yaşandı-
ğında , üzüntü, öfke, endişe, suçluluk, umutsuzluk, 
kaygı, korku, karamsarlık duyguları yaşanabilir. 
Bunların hepsi normal duygular ve tepkilerdir. 
Normal olmayan; yaşanılan durum veya olaydır.

Yaşanan travmalar herkesi aynı şekilde ve aynı 
düzeyde etkilemez. Travmanın yarattığı etkiler; 
yaşanan olaydan zarar görenler, yakından ta-
nık olanlar, geçmişte benzer durumlar yaşamış 
olanlar, yeterli sosyal destekleri olmayanlar için 
daha ağır olabilir. Çocuklar için de travmatik bir 
durumla, olayla baş etmek hatta anlamak, an-
lamlandırmak kolay değildir. Çocuklar böyle 
durumlarda daha çok korku hissederler. Duygu-
larını ifade etmekte zorlanırlar. Tepkilerini daha 
çok yetişkinleri gözlemleyerek ortaya koyarlar.

Doğru Bilgilendirin
Çocukların olan bitenle ilgili korku ve kaygıları 

genellikle haber programlarından ve çevrelerin-
den duydukları, yaşlarına uygun olmayan bilgiler-
den, ifadelerden, görüntülerden kaynaklıdır. Bu 
yüzden çocukların yanındaki konuşmalarınıza, 
izlediklerinize özen gösterin. Sizi görmediklerini, 
duymadıklarını, anlamadıklarını düşünmeyin. 

TRAVMA VE ÇOCUK
“Travma” kelimesini, günlük dilde bizi 
zorlayan, şaşırtan, canımızı sıkan du-
rumlar ve olaylar için sık sık kullanı-
yoruz. Psikolojik anlamda ise travma; 
“Günlük rutinimizi bozan, ani ve bek-
lenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, 
kaygı ve panik yaratan, baş etmekte 
zorlanılan, fiziksel, duygusal bütünlü-
ğümüzü tehdit edebilecek yaşantılar 
ve durumlar” olarak tanımlanabilir.
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Onları daha fazla korkuya, endişeye sürükleye-
cek, felaket senaryoları içeren konuşmalardan 
kaçının. Hem kendinizin hem çocuklarınızın ek-
ran karşısında geçireceği süreye dikkat edin. Sos-
yal medyadan değil güvenilir kaynaklardan bilgi 
alın ve çocuğun yaşına uygun düzeyde paylaşın.

Durum Ve Duygular Hakkında Konuşun
Bazı yetişkinler, çocukların anlamayacağını ya da 

daha fazla tedirgin olacaklarını düşünerek yaşanan 
olay, durum hakkında konuşmaktan kaçınabilirler. 
Çocukların etkilenmemesi için onların yanında hiç 
konuşmamak, her şey normalmiş gibi davranmak 
da doğru değildir. Çocuk kendi duyguları ile ilgi-
li suçluluk hissedebilir. Ailenin diğer bireylerinin 
de benzer duygu ve düşünceleri olduğunu bilmek, 
duymak çocukları rahatlatır. Ailenin zor günlerde 
bir arada olduğunu, duygularını paylaşabildiğini 
görmek kendisini güvende hissetmesine yardımcı 
olur. Korkunun da diğer duygularımız gibi normal 
olduğunun, bizi önlem almaya, tedbirli olmaya 
iten bir duygu olduğunun anlatılması önemlidir.

Konuşması İçin Cesaretlendirin
Bazen çocuklar konuşmak istemeyebilirler. Böyle 

bir durumda konuşması için onu cesaretlendirin. 
Siz kendi duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak ko-
nuşmayı başlatabilirsiniz. Çocuğunuz konuyu ko-
nuşmak istediğinde geçiştirmeyin. Yaşına uygun ve 
doğru bilgi verin. Konuyla ilgili korku ve endişele-
rini dinleyin. “Korkma bir şey olmaz” demek yeri-
ne; “Korkuyorsun, seni anlıyorum ama bu süreç-
te ben yanında olacağım” mesajı veren cümleler 
kurabilirsiniz. Bilginiz olmayan ya da nasıl cevap 
vereceğinizden emin olamadığınız durumlarda 
sorularının cevabını bilmediğinizi açıkça söyle-
yebilirsiniz. Bu konuda araştırma yapacağınızı, 
öğrendiklerinizi paylaşacağınızı belirtebilirsiniz. 

Kuralları Esnetin
Bir travma yaşandığında küçük çocuklarda en sık 

görülen problem uyku ile ilgili olanlardır. Kendi 
başlarına yatmak istemeyebilirler, uyumakta güç-
lük çekebilirler, geceleri sık sık uyanabilirler veya 
kabuslar görebilirler. Anne babalarına yakın olma-
ya daha fazla ihtiyaç duyabilirler. Böyle zamanlarda 
uyku düzeni konusunda daha esnek davranılabilir. 
Birlikte daha fazla vakit geçirmek, olumsuz dav-
ranışlar yerine olumlu davranışlara odaklanmak, 
esnetilebilecek kurallar konusunda inatlaşmamak 
sorunun daha kolay çözülmesine yardımcı olabilir.

Günlük Hayatı Düzenleyin
Travmatik durumlarda çocuklar güvende olduk-

larını hissetmek isterler. Günlük hayatın ve rutin-
lerin dışına çıkılması güven duygusunu zedeler. 

Sadece söylenen sözlerle değil davranışlarla da 
güven verilmesi gerekir. Bu yüzden mümkün ol-
duğunca çabuk günlük yaşantıya ve evin genel dü-
zenine dönmekte fayda vardır. Uzun süre karmaşa 
yaşanmasına, hayatın rastgele akışına izin verme-
yin, düzen oluşturun. Hatta günlük işlere onları 
da katmak hem güzel vakit geçirmelerini hem de 
hayatın daha hızlı normalleşmesini sağlayacaktır.

Oyuna Zaman Ayırın
Çocuklar en güzel oyun oynarken kendi-

ni ifade eder. Bol boy oyun oynamasına mü-
saade edin. Birlikte oynayabileceğiniz oyun-
lar hem size hem ona iyi gelecek. Mümkünse 
akranları ile vakit geçirmesine imkan verin.

Güvende Olduğunu Hissettirin
En önemlisi de; Çocuklar dünyanın güvenli bir 

yer olduğuna inanmaya ihtiyaç duyarlar. Yetiş-
kinlerin sözleri ve davranışları bu inancın olum-
lu ya da olumsuz yönde oluşmasında etki eder. 
Anne babalar zor zamanlarda yaşamlarını dü-
zenlerken, kendi duygu ve düşüncelerini ifade 
ederken bu etkiyi dikkate almayı unutmamalılar. 

Sakinliğinizi Koruyun, Örnek Olun
Travmatik durumlarda öncelikle yetişkinlerin 

sakinliklerini korumaları, stresi-kaygıyı doğru 
yönetmeleri, çocuklarda: “Annem babam ken-
dini koruyamıyor, beni nasıl koruyacaklar?” 
şüphesinin oluşmasına fırsat verilmemesi açı-
sından hayati önem taşır. Bu durumun geçici 
olduğunu, yaşanılan duyguların normal oldu-
ğunu, fakat çaresiz olmadıklarını, durum ile baş 
etmeye yardımcı yöntemler-kişiler bulunduğu-
nu yetişkinlerin sözleri ve davranışları ile his-
settirmeleri çocukların sağlıklı tepkiler verme-
sine ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacaktır.

Bazı yetişkinler, çocukların anlama-
yacağını ya da daha fazla tedirgin 
olacaklarını düşünerek yaşanan olay, 
durum hakkında konuşmaktan kaçı-
nabilirler. Çocukların etkilenmemesi 
için onların yanında hiç konuşmamak, 
her şey normalmiş gibi davranmak da 
doğru değildir. Çocuk kendi duyguları 
ile ilgili suçluluk hissedebilir. Ailenin 
diğer bireylerinin de benzer duygu ve 
düşünceleri olduğunu bilmek, duymak 
çocukları rahatlatır.
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K A D I N H A N I Q T A H I R L I Q W A
Y A L I H Ü Y Ü K W İ E İ Ç N B V C K K
R N H F D İ G R A E S R N H F D Ü Ğ O Ö
E İ Ç N B L Ü E R R R E İ Ç N B V C N R
R N H F D Ğ N R A T E R N H F D Ü Ğ Y E
Q W E R T E E İ P Y V İ K İ K R I K A N
E İ Ç N B R Y H I U İ S E İ Ç N T S Q A
R N H F D E S E N I N E R N H F U A W K
K Ç U M R A I Ş A O Ü L E İ Ç N Z R E Ş
İ R N H F D N İ R P N Ç R N H F L A R E

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

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

KO N YA  •  K I R K İ K İ  • 
SE LÇ U KÜ N İ V E R Sİ T E Sİ  • 

NECMETTİNERBAKANÜNİVERSİT 
•  A H I R L I  •  A KÖ R E N  •  A K ŞE H İ R 

•  A LT I N E K İ N  •  B E Y ŞE H İ R 
•  B O Z K I R  •  Cİ H A N B E Y L İ  • 

ÇE LT İ K  •  Ç U M R A  •  D E R B E N T 
•  D E R E B U C A K  •  D O Ğ A N H İ S A R 

•  E M İ RG A Z İ  •  E R EĞ L İ  • 
G Ü N E Y SI N I R  •  H A D İ M  • 

H A L K A P I N A R  •  H Ü Y Ü K  •  I LG I N 
•  K A D I N H A N I  •  K A R A P I N A R 
•  K A R ATAY  •  KU LU  •  M E R A M 
•  S A R AYÖ N Ü  •  SE LÇ U K LU  • 

SE Y D İ ŞE H İ R  •  T U Z LU KÇ U   • 
TA ŞK E N T  •  YA L I H Ü Y Ü K  •  Y U N A K

B U L M A C A
B U L A B İ L İ R  M İ Sİ N İ Z ?  •
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Artık Dünya Çapında 
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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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