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“İstanbul Sözleşmesi”
Neden Tehlikeli?



Çok kıymetli Bayrak okurumuz...

Elinizde tuttuğunuz dergi, yarım asrı 
aşkın süredir devam eden 
mücadelenin sesi ve okuludur.

Derginin bugüne kadar hayatını 
sürdürmesi; davasına hizmet etmeye 
çalıştığımız Hakk’ın lütfu olmasıyla 
beraber; yazanı, dağıtanı, okuyanıyla 
hep beraber büyük Bayrak Ailesinin 
onurlu mücadelesinin eseridir. 
Bayrak’ın tarihi, akıl almaz, göz 
yaşartıcı özveri hikayeleri ile doludur. 
Her bir emek sahibine şükranlarımızı 
sunarız.

Bu mücadelenin, bu didinişin gayesi; 
hakkı haykırmak, yeryüzüne O’nun 
yüce şanını yaymaktır. Yayıncılık bu 
mücadelenin en etkili vasıtasıdır. 
Dergimiz yayıncılık faaliyetlerinin 
miğferidir. Bu dergi, kadim davaya 
hizmet eden şahsiyetli bireyler 
yetiştiren bir okuldur.

Bayrak, siz kıymetli okuyucuları ile 
birlikte Türkiye’nin millî, manevî 
kadrolarına hep öncülük etti, yol 
gösterdi, yol açtı.

Sizi yeni başlayan çalışmaya destek 
olmaya davet ediyoruz. Yayınlarımızı 
daha büyük kitlelere ulaştırmak için, 
sesimizi ilk defa duyup gelecek 
olanlara çağrımızı iletecek yeni 
çalışmalarımızı daha emin adımlarla 
sürdürebilmek için sizi Bayrak’ı 
desteklemeye davet ediyoruz.

- Bir sevdiğinize Bayrak 
ya da gökmavi için 

abonelik hediye edin.

- Bölgenizden, 
öğrencilerinizden, 

yakınlarınızdan
Bayrak ya da gökmavi 

adına reklam alın.

- Tanıdıklarınızdan 
Bayrak kitaplarını

almasını isteyin.
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Dünün önemli konuları bir 
anda ceviz kabuğunu dol-
durmaz oluverir. Bizi yoran 
ne varsa değersizleşir. İşte o 
zaman anlarız elimizdekilerin 
kıymetini. 

O kutlu misafir bu yıl bahar-
da çaldı kapımızı. Dünyanın 
salgınla boğuştuğu, ölümün 
hepimize, herkese çok yakın 
olduğu, baharımızı kışa çevi-
ren kasvetli günlerde yeniden 
diriltti gönlümüzü.

Aşiretten devlete uzanan 
çizgide kazanılan bu zafer üç 
kıtaya hükmeden Pek yüce, 
pek şerefli ve pek yüksek bir 
devletin müjdesini veriyordu. 

Bu Sayıda

/ Gökmen Kahraman

 / Hayrettin Durmuş

Neden Şükür

Orucun Açtığı Kapı

Fetih Şuuru

Abone Servisi: Salih Şirin
Hesap İşleri: Mustafa Koçak

www.bayrakyayincilik.com
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24 Nisan 2020 Cuma günü Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş; 
Koronavirüs salgını sebebiyle sem-
bolik şekilde kılınan Cuma Namazı 
öncesi hutbesi ile 2012 yılından 
beri görmezden gelinen çok önemli 
bir sorunun su üstüne çıkmasına 
sebep oldu. İnternet  sitesinden de 
yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığı 
Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde 
Ali Erbaş şunları söyledi:

“-Ey insanlar! İslâm zinayı en büyük haramlar-
dan kabul ediyor. Eşcinselliği* lanetliyor. Nedir 
bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getir-
mesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda 
yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız haya-
tın İslâmî literatürdeki ismi zina olan bu büyük 
haramın sebep olduğu HIV** virüsüne maruz 
kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları ko-
rumak için birlikte mücadele edelim.”

Hutbeye Gelen Tepkiler
Hutbe sonrası ilk tepki Ankara Barosundan gel-

di. Baro, Erbaş’ı “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
etmekle” suçladı. Ankara Barosunun, “Sesi çağlar 
öncesinden gelen” diye kast ettiği hutbe okuyan 
kişi midir, yoksa İslâm mıdır? Çok yönlü olarak 
beraberce irdeleyelim.

*-  Buradaki “lutîlik” kelimesi bilinçli olarak silinmiş-
tir. Bu çirkin günah “Hz Lut’a ait” anlama gelen kelime 
ile kullanılamaz.

**-  HIV virüsü maalesef sadece ahlaksızlık güna-
hını işleyenlere bulaşmamaktadır. İlk defa sapkın 
iğrençlikler sebebiyle, hayvanlardan insanlara geçtiği 
düşünülen HIV virüsü, kan yoluyla da maalesef pek 
çok masum insana  bulaşmaktadır.

li

E D İ T Ö R D E N

İhanet Planıdır
Ülkemizdeki Din Düşmanı, Daha 
Doğrusu İslâm Düşmanı Kesimin 
“İnsanlık Dışı” Zihniyetine Asla Fırsat 
Verilmemelidir
Ankara Barosu; Diyanet İşleri Başkanı’nın hut-

besi sonrasında, Erbaş’ın hutbesini eleştiriyor-
muş gibi yaparak çocuk tecavüzcülüğünü ve 
kadın düşmanlığını dine mal etti. “Ellerinde me-
şalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya 
davet etmenin” karanlık Batı’nın skolastik düşün-
cesinin ürünü olduğunun bile idrakinden yoksun 
zihinler bilmelidir ki; Batı insanını Orta Çağ’da 
içerisinde debelendiği fizikî ve düşünsel pisliğin 
doğurduğu her türlü hastalıktan kurtaran; bilimi, 
özgür düşünceyi, insan onurunu, kadını, aileyi, 
çocuğu sefil düşüncelerin, katillerin, engizisyon 
cellatlarının, ilk gece kuralı koyucusu  alçakların 
insafından, insan eti yiyicilerinin zulmünden kur-
taran, hastalıkları iyileştiren İslâm’dır, İslâm’ın 
hadimliğini yapma şerefine nail olan yüce Türk 
Milleti önderliğindeki Müslümanlardır.

Buraya bir not olarak, kalemi şahit tutarak ifade 
ederiz ki; Müslümanların içerisinde bulunduğu 
olumsuz şartlar tertemiz İslâm’ın değil o hatayı 
yapan Müslüman’ın suçudur, günahıdır. Coğ-
rafyanın içerisinde bulunduğu olumsuz şartlar, 
insanlığa umut olan İslâm’ın üstünlüğüne -haşa- 
zeval getirmez. Ne zaman Allah’ın dinine gerçek 
anlamda dönülürse, o zaman tüm insanlık için 
yüceliş başlar. Allah’ın Kur’an’da ortaya koyduğu 
kurallar konjonktüre ve şartlara göre değişmez. 
O kuralları idrak etmek ve uygulamak çapına, ka-
biliyetine sahip yöneticilerin var olup olmaması-
na göre hayata geçer ya da geçemez.

Hukuk Talimatla mı İşliyor?
Hutbe sonrasında Ankara, İzmir Baroları, pek 

çok ne idiğü belirsiz dernek ve vakıf kan görmüş 
vampir yarasa gibi dinimize saldırmak için baha-
ne aradı. Atatürk rahmetlinin talimatı ile kurulan, 
Türk insanına hurafelerden arındırılmış, Türk örf 
ve adetlerini hiçe saymadan yüce dinimizi yaşa-
yabilmenin yolunu açan, İmam-ı Azam Hazretle-
rinin akıl dolu fıkhını rehber edinen Diyanet İşle-
ri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli 
makamlarındandır. Üstlendiği görevinin istisnai 
hali sebebiyle de özerk olması gereken bir ku-
rumdur. Kurumun başındaki kişinin söylemleri 
8 yıl geç kalmış olmasına rağmen söylenenler 
doğrudur. Bu kurum nezdinde dinimizin hor ha-
kir görülmesinin cevabını da elbette Yüce Türk 
Mahkemeleri vermelidir. Savcılarımızın hareke-
te geçmesi son derece doğaldır, elzemdir. Ancak 
“Neden Cumhurbaşkanının demeçlerinin ardın-
dan harekete geçildi?”, “Savcılarımız -Allah koru-
sun- talimatla mı harekete geçiyor?” sorularının 
toplumda yayılması adalete olan güveni daha 
da sarsacaktır. Diyanet İşleri, Kur’an’ın davetini 
korkusuzca, özgürce yalnız Allah’a hesap verecek 
şekilde yapmalıdır.

İstabul Sözleşmesi
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Müslümanlar Şapkalarını Önlerine 
Koyup Düşünmelidir
Yukarıda bahsettiğimiz İslâmofobikler, elbette 

ki aç sırtlanlar gibi zihniyetlerine uygun olarak 
İslâm’a ve yüce kutsallarımıza saldıracaklar. Peki 
İslâm dünyasının en aydın ülkelerinden birisi 
olan ülkemizde kendisi için “İslâm’a uygun yaşı-
yorum” diyenler tam anlamıyla, hakkıyla İslâm’ı 
idrak edebilmekte midir? Diyanet İşleri; çağın 
meselelerine dinamik şekilde, Kur’an’ın ve ak-
lın aydınlığında, birikimsel İslâm kültüründen 
hareketle, yeni içtihat ortaya koymaktan çekin-
meden cevap verebilmekte midir? Müslümanlar, 
“İslâm yaşantısı” olduğu zannedilen yaşamlarını, 
Kur’an’ı ellerine alarak sorgulamalıdırlar. O za-
man “bizim   çocuklar”, “bizden olanlar” denilen-
lerin yaptığı hatalar İslâm’a mal edilmeye çalışıl-
mayacaktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an kurslarında ya-
şandığı  söylenen ve bazılarının dillerine doladık-
ları akıl almaz iddiaları, savcılık makamlarından 
önce tetkik etmeliydi. Kadını, mal sayıldığı cahi-
liye toplumunda bile -layık olduğu gibi- en asil 
konuma yükselten İslâm’ın kadına bakışının bu-
günün Müslümanları tarafından ne kadar anlaşıl-
dığı yüreklice düşünülmelidir. Kadının mahkûm 
edildiği durum İslâm’ın değil saltanat sevdalısı 
ve bencil insanın ortaklaşa kabahatidir.

Hatırlayınız... Peygamber torununu şehit eden 
o zalim, melun Yezid’in karşısında kimse diki-
lemezken Hz. Zeynep dikilmişti. O zalimlerin 
“Zeynep’in sesi fitne çıkarıyor” dediğinden beri 
meclislerimizde kadınların, adaleti, hakkı savun-
maktan men edilişi İslâm’ın suçu değildir. Za-
limlerin hükmünü sorgulamadan devam ettiren 
bizim suçumuzdur. 

İslâm’ın kadına, aileye, çocuğa ve insana dair 
hükümleri Kur’an ışığında yeniden ortaya koyul-
duğunda İslâm düşmanlarının bize dayatmala-
rına fırsat kalmayacaktır. Aile yapımıza ve doğ-
rudan birliğimize kasteden “Batı sevicilerinin” 
sözde aydınlanma ve kadını koruma faaliyetleri, 
sözleşmeleri esasında Türk Milletini yok etmek 
çabası dışında bir şey değildir. 

Hutbede Bahsedilen Günahlar Yıllar 
Önce Suç Olmaktan Çıkarıldı!
Yukarıda bahsettiğimiz sözleşme ve dayatma-

lardan en önemlisi, kamuoyunda “İstanbul Söz-
leşmesi” olarak bilinen sözleşmedir. Bu sözleşme, 
2012 yılında yasalaşarak yürürlüğü kabul edildi.

Sözde kadını korumaya yönelik olan bu sözleş-
mede öncelikle “kullanılan üslup” dikkat çekiyor. 
Bu metin, çok özenle ve profesyonelce kurgulan-
mıştır. Pek çok iğrençliğin meşru ve makul kabul 
edilmesi istenen bir dayatmadır. Maksadı, ne ka-
dını ne de çocuğu korumaktır. Maksat; metinde 

geçtiği hali ile “kültür, örf ve adet, gelenek, din 
veya namusun ortadan kaldırılmasıdır”. Ve baş-
ka bir maddede “örf ve adetleri, gelenekleri ve 
her türlü farklı uygulamaları ortadan kaldırmak  
amacıyla kadınlar ve erkeklere ilişkin sosyal ve 
kültürel davranış modellerinin değişimini sağla-
mak için gerekli tedbirleri alır.” denmektedir.

Hemen belirtelim ki kadına ve çocuğa yönelik 
her türlü kötü niyetli eylem; ibret oluşturacak ve 
tekrarı  başka hastalıklılar tarafından akıldan ge-
çirilemeyecek sertlikte ve caydırıcılıkla uygulan-
malıdır. 

Tamamı cüretkârca yayınlanan metin kabaca 
incelendiğinde; sapkınlıkların, hastalıklı yaşantı-
ların yayılmasının hedeflendiği, bunun önündeki 
kanun engellerinin kaldırılmasının hedeflendiği 
çok açıktır. 

Metnin amacı; aklı, vicdanı ipotek altına alınan 
beyni yıkanmışların “özgürlük” sandıkları yaşan-
tının yaygınlaştırılmasıdır. Allah’ın insana verdi-
ği özellikleri seçimlik olarak tayin etmek teşvik 
edilmekte ve devlet korumasına alınması sağlan-
maktadır.

“Toplumsal cinsiyet”, “cinsel yönelim”, “cinsel 
kimlik” sapkın kavramları özenle metne yerleşti-
rilmiştir. Kur’an’ın lanetlediği, kayıtsız kalınması-
nın bile helake müstahak yasaklar, yeni kavram-
lara büründürülerek sözleşmeye taraf devletlere 
kabul ettirilmiştir.

Kadına yönelik şiddeti cinsiyetçilik saplantısı 
ile ele alan ve fıtrata aykırı yaşamların yaygın-
laştırılması amacı alenen ortada olan sözleşme 
maalesef “Müslümanların”*** en güçlü olduğu 
sanılan dönemde imzalanmıştır.

Çözüm sayın Aykut Edibâli’nin yıllardır çağır-
dığı İslâm Rönesansı’ndadır. Türk insanı kendi 
Kitabına döndüğü zaman Batı’yı da Doğu’yu da 
aydınlatacak, kadını, çocuğu ve tüm insanları ay-
dınlatacak, barış ve kardeşlik güneşi İslâm  Me-
deniyeti ile yeniden tanışacaktır.

Ramazanınız mübarek olsun. Yaklaşan 
Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik 
ederiz. İnşallah bu salgının bertaraf 
edildiği, birlikte kutlayacağımız nice 
bayramlara ulaşmak temennisi ile. Sağ-
lıcakla kalınız.

***- - İktidar veya muhalefette olsun, kim Allah’ın 
birliğine, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi 
olduğuna şahitlik ediyorsa Müslümandır. Burası asla 
tartışılamaz.  Tırnak içerisindeki ifade bir dönemin 
hatalı kullanımıdır. Her fırkanın kendisini seçilmiş ve 
“Müslüman” saymasına bir atıftır. Asırlardır süren bir 
yanlış fırka-i naciye telakkisinin yansımasıdır. Gerçek 
fırka-i naciye idraki için Bayrak’ın İslâm Rönesansı’nın 
sayısı Başyazısı ve Rahmetli Hamidullah’ın  Sünnet 
isimli eseri, s.248 incelenmelidir.
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*Mitomani: Yalan söyleme

Siyaset adına bir sürü ya-
lanın ardına takılmamalı ve 
olmadık boş şeylerle millet 
meşgul edilmemeli, kandı-
rılmamalıdır. Siyasette doğ-
ruluk, samimiyet ve ehliyet 

esas alınarak adaletle millete 
umut, güven verilmelidir.  Si-
yasetçi kendilerine verilen gö-
revi, şahsi çıkarları için değil 
devlet ve millet için kullan-
malıdır!”

Siyaset bir ibadet anlayışı ve 
ahlakıyla yapılırsa kıymetlidir

Siyasette Mitomani* Atışması
Siyasette liderler birbirlerini yalancılıkla suçlayarak yeni bir tartışma ve karşılıklı 

mitomani atışması başlattılar.

“Siyaset bir ibadet anlayışı ve ahlakıyla yapılırsa kıy-
metlidir. Siyasi gücü Firavunlaştırmaktan, Karunlaştır-
maktan uzak durmalı.

Yahya Demeli, Siyasi Mücadelenin Zururiyeti Ve Şartları! (I), Bayrak 2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP 
lideri Kılıçdaroğlu’na ortaya attı-
ğı iddialardan dolayı psikiyatrik 
bir hastalık olan mitomani teşhisi 
koyarak, “Ne dünyadan ne Türki-
ye’den haberdar olduğu sözleri-
nin takdirini milletime bırakıyo-
rum. Bu mitomani hastalığıdır. 
Bunu bir araştırsın.” dedi.

Kılıçdaroğlu da; “Eğer benimle 
tartışmak istiyorsa söyledim iste-
diği gazetecileri getirebilir, otu-
rup konuşuruz kim mitomanidir, 
değildir hep beraber görürüz.” 
diye cevap verdi.

Mitomani nedir?
Modern çağın yaygın hasta-

lıklarından biri olan mitomani 
durduk yere yalan söyleme ihti-
yacı olan insanlarda ortaya çıkar. 
Yalan söyleme hastalığı olarak 
bilinir. Yalan söyleme hastalığı, 
kişinin dikkat çekmek için söyle-
diği yalanlarla başlar. Yalan söy-
lemeyi alışkanlık haline getiren-
ler bir noktadan sonra kontrolü 
kaybederler ve zamanla yalan 
söylemeyi alışkanlık haline geti-
rirler. Hastalığın en korkunç yanı 
ise hasta attığı bütün yalanlara 
inanıyor. 

Hannah Arendt, ‘Siyasette Ya-
lan’ adlı makalesinde yalanların 
akla çok yatkın olduğunu bunun 
için de siyasette yalanın çok rahat 
kullanıldığını belirterek şöyle di-
yor;

“Yalanlar, çoğu zaman gerçek-
likten çok daha makul, akla çok 
daha yatkındır, çünkü yalancı, 
izleyenin ne duymak istediğini ya 
da nasıl bir beklenti içinde oldu-
ğunu önceden bilmenin sağladığı 
büyük avantaja sahiptir. Yalancı, 
toplumun tüketimine sunacağı 

hikayesini hazırlarken, hikayesi-
nin inandırıcı olmasına özellikle 
dikkat etmiştir. Oysa gerçekliğin 
bizi hiç ummadığımız şeylerle 
karşılaştırmak gibi rahatsız edici 
bir alışkanlığı vardır ve biz her 
seferinde buna hazırlıksız yaka-
lanırız.”

Siyasi liderleri takip eden mil-
let; mitomani hastalığına kimin 
yakalanıp kimin yakalanmadı-
ğına, milleti yalanları ile kimin 
kandırıp kimin kandırmadığına 
karar verecektir. 
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Nobel ödüllü bilim adamından 

Koronavirüs 
laboratuvarda 
üretildi iddiası 

Fransa’da Nobel Ödüllü virolog Profe-
sör Luc Montagnier, Covid-19 hastalı-
ğına neden olan SARS-CoV-2 virüsün-
de AIDS’e yol açan virüsten parçalar 
olduğunu iddia ederek virüsün bu 
nedenle ancak laboratuvarda üretilmiş 
olabileceğini öne sürdü. Montagnier’in 
bu açıklaması tartışmalara neden oldu.

2008’de Nobel Tıp Ödülü alan araştırmacı, “Araş-
tırmalarımızda bu virüsün değiştirildiği sonuçları-
na vardık. Yarasadan gelen klasik bir virüs modeli 
var. Bu modelin üzerine HIV kesitleri eklenmiş. 
Kimin bu değişikliği yaptığını bilmediğini ama 
Wuhan’daki laboratuvarda üretilmiş olabileceğini 
söyledi.

Profesör Luc Montagnier’in iddiası ne kadar 
doğru çıkar veya çıkmaz onu zaman gösterecek-
tir. Laboratuvarda üretildiği iddia edilen bu virüs, 
kontrolden çıkarak mı yoksa bilinçli olarak mı 
dünyaya yayıldı bunun araştırılması gerekir. Hatır-
lanacağı gibi virüs ile ilgili Çin Amerika’yı, Ameri-
ka da Çin’i suçlamıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 
30 büyükşehire giriş-çıkışın yasaklan-
ması ile sokağa ve yollara çıkmayan 
insanlar evlerine kapandı.  Devlet, 
hazine garantileri nedeniyle araçların 
geçmediği yolların, köprülerin, tünel-
lerin parasını ödemeye devam ediyor.

Mücbir sebepler gösterilerek belediyeler kira-
cılarından belli dönem için kira alacaklarından 
vazgeçtiklerini bildirmelerine rağmen köprü ve 
tüneller için verilen döviz garantili ödemelerin de-
vam etmesi ekonomimizin nasıl zora sokulduğunu 
göstermektedir. Garantili ödemelerin en az bir yıl 
ertelenmesi, ödemelerde TL’ye dönülmesi ve elde 
kalan paranın da virüs dolayısı ile işsiz kalan va-
tandaşlar için harcanması gerekir.

Şehir hastaneleri, köprü ve otoyollar için Hazi-
ne’den yapılan ödemenin 2018’de 6.2 milyar lira, 
2019’da da 9.7 milyar lira olduğu göz önüne alınırsa 
ve 2020 bütçesinden de garanti ödemelerine 18.9 
milyar lira kaynak aktarılması tahmin edildiği-
ne göre hazine garantili işlerin başlangıçta cazip 
göründüğü fakat gerçekte felaket olduğunu gös-
termektedir. En azından yapılan hatalardan ders 
alınmalı bundan sonraki yatırımlarda aynı hataya 
düşülmemelidir.

Vatandaş Ödemeye 
Devam Ediyor

Kullanılmayan Yol 
Ve Köprü Parasını
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Bayrak Panorama

atanlara karşı İslam’ın hükümlerini zamanında 
hatırlatmaması ve uyarmaması Diyanetin eleşti-
rilmesine sebep olmuştur. Bu konu temsili olarak 
kılınan bir Cuma namazında değil camilerde ce-
maatle Cuma namazının kılındığı 2011 yılında ya-
pılmalıydı. Buna imza atanlar o tarihlerde Kur’an 
içeriği ile uyarılamaz mıydı? Diyanet şimdiye ka-
dar neden sessiz kaldı da açıklama yapmak için bu 
Ramazan ayını seçti? 

Ramazan vesilesi ile madem Kur’an hakikatleri 
gündeme getirilecek bu uygulamaya kimse kar-
şı çıkamaz. Bu güzel açıklamalar yalnız Ramazan 
ayında değil devamlı yapılmalıdır. Mesela; hırsız-
lık, dolandırıcılık, adaletsizlik, devlet malına el 
uzatma, devlet malını talan etme… gibi konularda 
gündeme daha canlı olarak getirilerek kamuyu ay-
dınlatılmalıdır.

İstanbul Sözleşmesinin imzalandığı dönemden 
bu tarafa Ak Partiye yakın olan yazarlardan ve mu-
hafazakâr çevrelerden de sert eleştiriler gelmişti 
ama her nedense iktidar bunları duymazdan, gör-
mezden geldi. İstanbul sözleşmesi sanki Ak Parti 
iktidarından önce yapılmış gibi bir algı oluşturu-
luyor. İktidar ve mecliste bulunan siyasiler sami-
milerse İstanbul sözleşmesinin iptali için harekete 
geçmelidirler. Öğrenci seviye belirleme imtihanla-
rında bilindiği gibi dört yanlış bir doğruyu götürür.  
Ahlaki konularda yönetim kademelerinin yapaca-
ğı bir yanlış bir toplumu götürür. Siyasiler samimi-
yet sınavında.

Hatırlatma: Nispet (î)si ile kullanılan Lûtîlik, Lût’a ait 
demektir. Ahlâksızlık Hz.Lût’a değil, kavmine aittir. 
Peygambere nispet edilemez! Paylaşımlarda bu konuya 
dikkat  etmek gerekir.

Diyanet ve Siyasiler Samimiyet Sınavında

“Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan 
kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir 
bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi 
ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz-
binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın isla-
mî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın 
sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz 
bu tür kötülüklerden insanları korumak için bir-
likte mücadele edelim.”

Ali Erbaş’ın hutbesindeki, Lûtîlik ve eşcinsellikle 
ilgili sözleri üzerine Ankara Barosu yönetiminin 
yaptığı açıklama kamuoyunda sert eleştirilere se-
bep oldu. Siyasilerden sivil toplum kuruluşlarına, 
basın yayın kuruluşlarından sosyal medya hesap-
larına kadar her tarafta lehte ve aleyhte sert açık-
lamalar yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanının gündeme getirdiği ve 
İslam’ın yasakladığı bir haramı savunmak müm-
kün değildir. Maalesef üsluptaki ve zamanlama-
sındaki yanlış doğru sözün celladı olmuştur. Baş-
kanın bahsettiği ve Lut kavminin işlediği fiillerin 
İstanbul sözleşmesi ile tanınması 11 Mayıs 2011’de 
imzalanmış, 14 Mayıs 2012’de onaylanmış ve 1 
Ağustos 2014’te yürürlüğe girmiştir. O tarihten bu 
tarafa İstanbul sözleşmesi devamlı eleştirilmesi-
ne rağmen Diyanetin bu konuda sözleşmeye imza 

Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Prof. Dr. 
Ali Erbaş, 24 Nisan 2020 Cuma günü 
Hacı Bayram Camii’nde temsili Cuma 
namazında okuduğu hutbede, korona-
virüs kıranına değinerek şöyle diyor.
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Koronavirüsün Türkiye’de yaygınlaş-
ması ile hükümet ülke genelinde soka-
ğa çıkma yasağı ilan etmezken birçok 
işletme alınan kararlar ile kapatıldı.  
Yüzbinlerce kişi işsiz kalırken ekono-
mik sıkıntı baş gösterdi.

Çalışanından, işletmecisinden, emeklisine va-
rıncaya kadar ekonomik sıkıntının had safhaya 
vardığı bir dönemde yardım kampanyalarında 
dahi birliğimizi dayanışmamızı sağlayamadıysak 
birbirimize nasıl yeteceğiz? Ben yaparsam doğru 
diğerlerinin yaptıklarının doğru da olsa yanlış ola-
rak değerlendirilmesi toplumun ayrıştırılması ve 
kamplara bölünmesi değil midir? Ayrışarak nasıl 
birbirimize yeteceğiz?  Toplumu kamplara ve ku-
tuplara ayrıştırma siyasetinden biran önce vaz ge-
çilmelidir.

Yardımda Ayrışırsak Nasıl Biz Bize Yeteriz?

Avrupa ülkeleri alım fiyatlarını açıklamaktan 
çekinmiyor da bizim açıklamamız neden ticari 
sır gerekçesi ile açıklanmıyor, yoksa biz ucuz filan 
alıyoruz da diğer alım yapan ülkelerin bizim fiyatı 
duyunca itiraz edip anlaşmamızın iptal olmasın-
dan mı korkuyoruz?

Herkes ucuz alırken bizim pahalı aldığımızın an-
laşılmasının kamuoyu tepkisine yol açma endişe-
sinden mi açıklanmıyor?

Türkiye’nin çıkarlarını koruması gereken bir ku-
rum ve siyasi irade Türkiye’nin zarara uğratılmasını 
ticari sır olarak açıklamaktan kaçınamaz. Milletin 
kendisini yakından ilgilendiren anlaşmaların içe-
riğini öğrenmesi en tabii hakkıdır. Milli Güvenlik 
gerekçesi ile millete bilgi verilmiyorsa en azından 
kapalı oturumda Milletin temsilcilerine mecliste 
bilgi verilmelidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, CHP Mersin Milletvekili Ali 
Mahir Başarır’ın “Avrupa doğalgazın bin 
metreküpünü 120 dolar civarında satın 
alırken, Türkiye’nin aynı miktarda doğal-
gazı 280 dolara almasının nedeni nedir?” 
soru önergesine, “ticari sır” diyerek şu 
cevabı verdi:

Doğalgazı Pahalı Almamız Ticari Sır Mı?

“Doğal Gaz Alım Satım Anlaşmaları uluslararası 
ilişkiler açısından ekonomik ve siyasi etkileri olan 
ticari akitler olup, bu anlaşmalar hükümleri ticari 
gizlilik içermektedir. Ticari gizliliğe haiz konula-
rın açıklanması anlaşmaya aykırılık teşkil etmek-
te olup bu durum gerektiğinde anlaşmanın feshi 
veya bu nedenle doğan zararın tazmini gibi yaptı-
rımlara yol açabilmektedir.”
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A l i  R ı z a

Yaratılış ve Cinsiyet Eşitliği

Bu farklılıklar beden yapısında olduğu kadar 
duygu, düşünce, davranış ve tutumlarda da kendi-
sini gösterir. Her cinsin kendine has ve diğerinde 
bulunmayan bazı özellikleri vardır. Bu farklılıklar 
birbiriyle çatışan değil, birbirini bütünleyen ve 
tamamlayan özelliklerdir. Dolayısıyla cinsler kar-
şılıklı olarak birbirini tamamlar. Bu nedenle cin-
siyetteki bu fıtrî farklılıkları korumak gerekir. En 
güzel şekilde yaratılan insan, yaratılış fıtratından 
kendi tercihi ile yabancılaşıp uzaklaşırsa, fıtratıyla 
var olan uyumunu bozar. Bu hâl ise eşyanın tabia-
tına aykırılıktır. 

Üstün Olmak Kadın ya da Erkek 
Olmakta Değil Takvadadır
İslâm’a göre, insan olmaları bakımından kadın 

ve erkek arasında herhangi bir ayırım söz konusu 
değildir. Her ikisi de hak ve sorumluluk açısından 
eşittirler. İslam’a göre sadece kadın erkek arasında 
değil bütün insanlar arasında üstünlük veya aşa-
ğılık söz konusu değildir. Üstünlük veya aşağılık 
bir yerde mevcuttur. Kur’an’a göre takva (kulluk-
sorumluluk bilinci) sahibi insan ancak üstündür.2  
Yani kim daha çok kendine, topluma, kâinata 
(doğa-evren) ve Yüce Allah’a karşı görev ve so-
rumlulukları yerine getiriyorsa o kişi ister erkek 
olsun ister kadın olsun üstündür.

Aile toplumun en küçük birimidir. Toplumun 
korunması ve mutlu olması ailenin korunması ve 
mutlu olmasına bağlıdır. Toplumu ayakta tutan 
aile olduğundan dolayı aileyi oluşturan bireylerin 

Fıtrat, varlıkların temel yapısını ve onu 
oluşturan yaratılış, değişim ve gelişim 
ilke ve kanunlarını ifade eder. Yüce Al-
lah, varlıkların en değerlisi olan insanı, 
kadın ve erkek olarak yaratmıştır.1  Bu 
nedenle cinsiyet, insan tabiatının en 
köklü ve ayrılmaz bir özelliğidir. Cinsi-
yet farklılığı; hayatın devamı, sürekliliği 
ve düzeni için zorunludur.  Erkek ve 
kadın olarak ayrılan iki farklı cinsiyet, 
tek tek ele alındığında birbirinin aynısı 
olmayıp, aralarında yaratılış (biyolojik 
ve psikolojik) farkları vardır.
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de kendi cinsiyetlerine sahip çıkması gerekir. Aile 
hayatını sağlıklı devam ettirebilmek için kadın-
erkek arasındaki fıtri (doğuştan gelen biyolojik ve 
psikolojik özellikler) farklılıkları bilmek ve ona 
göre davranmak gerekir.  Ailede huzur ve mutlu-
luk erkek ve kadının mümkün olan en üst seviyede 
kendi cinsî rollerinin gerektirdiği sorumlulukları 
yerine getirmesi ile mümkündür.

İstanbul Sözleşmesi nedir?
Ülkemizde, ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi 

Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele’ etmek 
amacıyla İstanbul Sözleşmesi’ni 11 Mayıs 2011’de 
imzalandı, 14 Mayıs 2012’de onaylandı, 1 Ağustos 
2014’te yürürlüğe girmiştir. İstanbul Sözleşmesi 
olarak adlandırılan sözleşme cinsiyet kimliği te-
melli tüm ayrımcılık biçimlerine karşı mücadele 
edilmesi, erkek şiddetinin önlenmesi, şiddete kar-
şı tedbir alınması, şiddete maruz kalan kadınların 
zararlarının tazmin edilmesi ve şiddet uygulayan 
kişilerin şiddet eylemi ile orantılı cezalar ile ceza-
landırılması konusunda taraf devletlere pek çok 
yükümlülük getirmiştir.  

İstanbul Sözleşmesi başlangıçta, kadınlara yöne-
lik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi amaçlarken 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”  (Kadın-Erkek eşitli-
ği)   olan tanım genişleyerek, Erkek, Kadın, Lezbi-
yen, Gay, Biseksüel, Trans (LGBT) eşitliğine dönüş-
türüldü. Yani insanın doğuştan getirdiği özellikler 
bir şekilde tercihe dayalı olarak fıtrata aykırı eği-
limler  (LGBT)  hukuk hiyerarşisindeki metne yer-
leşmiş oldu. 

Cinsiyetsizleştirilmiş Bir Toplum İnşa 
Edilmek İsteniyor
Son yıllardaki kadın-erkek eşitliği iddiası ile baş-

layan iki cinsi birbirine benzetme, fıtri farklılıkları 
yok etme hatta cinsiyetsizliğe doğru gidiş çabaları 
günümüzün en büyük tehlikelerinden biridir. Bu 
durum gelecek adına kurgulanan bir proje olup 
toplumları cinsiyetsizleştirme çabasıdır. Bu konu, 
2018 yılında Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda 
Profesör Hariri’nin sunumunda şöyle açıklanıyor: 
‘Çok değil 15-20 sene sonra insanlar bambaşka bir 
cins haline gelme durumun söz konusu, yani bu şu 
anda yaşadığımız insan son normal insan jeneras-
yonudur.’3

Bu proje kapsamında insanların herhangi bir 
cinsiyet rolü dayatması olmaksızın hayatlarını sür-
dürmeleri; dilde, hukukta, kıyafetlerde, kültürde, 
insan ilişkilerinde, iş hayatında, eğitimde kısacası 
hayatın her alanında bireylerin toplumsal cinsiyeti 
ifade edici sıfatlardan arındırılması hedeflenmek-
tedir.  ‘Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına’ neden 
olduğu için sosyal medya, TV ve yazılı basında 

cinsiyeti hatırlatmayan kelimeler önerilmekte; bu 
çerçevede abi, abla, anne, baba, bey, hanım, kadın, 
erkek, hatun, adam, namus gibi cinsiyeti işaret 
eden kelimelerin kullanılması hoş karşılanma-
maktadır.4 Dizilerde, sosyal medya da erkek erke-
ğe, kadın kadına ilişkiler özendirilmektedir.

Bu genel girişten sonra eşler arasında sorunlar 
özelde de şiddet konusuna gelelim. Eşler arasında 
elbette ki sorunlar var. İnsan olan yerde problem 
olur. Akıllı insan problemlerine çözüm üreten in-
sandır. Bu sorunların ekonomik, sosyal, kültürel, 
kişilik yapılarının birbirine uymaması, kötü alış-
kanlıklar, kadın ve erkeğin biyolojik ve psikolojik 
olarak eşit kabul edilmesi gibi birçok nedeni var-
dır. 

Kadın Kadın Olduğu İçin Erkek de Erkek 
Olduğu İçin Güzeldir
Her şeyden önce insanları biyolojik ve psikolojik 

olarak eşit kabul etmek yanlış ve fıtrata aykırıdır. 
Kadının ve erkeğin fıtri yapıları ve ihtiyaçları fark-
lıdır.  Kadın fıtraten naif, zarif ve naziktir. Aynı şey 
erkek için de geçerlidir. O da bir kadının şefkatli 
yüreğine, sabrına ve sığınacağı bir limana ihtiyaç 
duyar. Kadın, kadın olduğu için, erkek de erkek ol-
duğu için güzeldir. İkisi bir bütünün parçalarıdır 
ve biri olmadan diğeri olmaz, yarım kalır. Kadın ve 
erkek özellikle de eşler bir birlerinin rakibi veya al-
ternatifi değildir.

Kadın, her şeyden önce annedir. Çocuk doğu-
rur, baba ile beraber çocuğu yetiştirir, eğitir. Aile 
bu yönleriyle de toplumun temelidir.  Halide Edip 
Adıvar, “Beşiği sallayan el dünyaya hükmeder” di-
yerek anneliğin önemine vurgu yapmıştır. Bir ço-
cuğu yetiştiren anne, o çocuğu topluma kazandı-
racak, mesleği ve kişiliği ile insanlığa faydalı birey 
olacaktır. Eğitimli anneler, eğitimli nesiller yetiş-
tirir. Sevgili peygamberimizde “Cennet anaların 
ayakları altındadır.”5 buyurarak adeta cennet gibi 
mükemmel bir yeri annelerin ayağı altına sermiş-
tir. 

Toplumuzda kadın erkek eşitliğini, kadının bir 
kamu kuruluşunda veya özel sektörde çalışmasıy-
la eşdeğer tutan bir anlayış hâkimdir. Kadının fıtri 
özelliklerine zarar vermeyen ister kamu olsun iste 
özel sektör olsun her yerde çalışabilir, kazanabilir 
ve servet sahibi olabilir. Ayrıca her türlü sosyal fa-
aliyete, siyasal çabaya dâhil olabilmektedir. Günü-
müzde kadınlar ister kamu olsun ister özel sektör 
toplumun her kademesinde etkin bir şekilde çalı-
şarak değer üretmektedir. Ayrıca Anadolu kadını 
zaten hem evde hem de dışarda çalışıyor. Sabah 
güneşten önce uyanan kadın hava kararıncaya ka-
dar tarlada, bağda bahçede kış yaz çalışıyor.  Ocak 
başında una bulanmış hamur yoğuran elleriyle pi-
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şirdikleri mis kokulu sıcacık ekmek yaparken ça-
lışıyor. Güneş doğarken, uykulu gözlerle, hayvan-
larını sürüye katarken çalışıyor. Yemek, bulaşık, 
çamaşır, soba, hayvan bakımı, tezek, süt, yoğurt 
vs. işlerini yorulmak bilmeden yaparken çalışıyor. 
Evde temizlik, ütü yaparken, çocukların eğitimi ile 
meşgul olurken çalışıyor. Kadın nerde çalışırsa ça-
lışsın emeğinin gerçek karşılığı yoktur. Bütün bu 
çalışmalar karşıdan kadın çalışmıyor gibi mi görü-
nüyor? Ben annemin yorgunluktan akşam yemek 
yerken sofrada uyuduğuna şahidim.  

Şunu kabul etmek durumundayız ki maalesef 
eğitimsizlik, ekonomik sıkıntılar, ataerkil toplum 

özelliği gibi nedenlerle aile yapımızda erkek hâki-
miyeti ve tahakkümü söz konusudur. Gelinen sü-
reçte coğrafyamızda insanımız, özellikle de maale-
sef kadınlarımız horlanmış, hakir görülmüş, şiddet 
görmüştür. Burada kısaca şiddeti tanımlamak isti-
yorum.

Şiddet Nedir?
Şiddet, uygulayıcısı tarafından bilinçli olarak kar-

şıdaki kişiye ya da kişilere, hatta canlı diğer varlık-
lara (bitki örtüsü, hayvanlar, yaşam kaynakları vb.) 
karşı üstünlük kurmak, ayrıcalık sağlamak, saygın-
lık ya da sevgi kazanmak, kısacası maddi ve mane-
vi çıkar ve menfaatlerin elde edilmesini sağlamak 
amacı ile uygulanan her türlü tutum ve davranış-
tır. Şiddet, sözlü, psikolojik, fiziksel ve ekonomik 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Örnek vermek gerekirse, itip kakmak, tokatla-
mak, tartaklamak, tekmelemek, kesici ve vurucu 
aletlerle ya da yakıcı maddelerle bedene zarar ver-
mek, vb. davranışlar fiziksel şiddet göstergeleridir. 

Evli bir çiftin, birbirlerini aşağılaması, küfür et-
mesi, hakaret etmesi gibi davranışlar  sözlü şiddete 
örnektir. Yine çiftler arasında dargınlık ve eşlerin 
birbirine surat asması, kişilik ve kültürel farklılık-
ları reddetmek gibi davranışlar psikolojik şiddete 
örnek gösterilebilir.

Kişinin parasına veya banka kartlarına el koy-
mak, kişiyi borçlanmaya zorlamak, kişiye hiç para 
vermemek veya çok az miktarda para vermek, gibi 
ekonomik şiddete örnektir.

Şiddetin her türlüsü insanın(kadın-erkek) fiziksel 
görünüşünde bozulmalara sebep olur.  Şiddet, ka-
dını ve erkeğin ruh sağlığını bozarak kalıcı izlere 
sebep olacak sağlık sorunlarına yol açar. Kısaca 
şiddet insan salını bozan bir davranış bozukluğu-
dur. 

Proje kapsamında insanların herhan-
gi bir cinsiyet rolü dayatması olmak-
sızın hayatlarını sürdürmeleri; dilde, 
hukukta, kıyafetlerde, kültürde, insan 
ilişkilerinde, iş hayatında, eğitimde kı-
sacası hayatın her alanında bireylerin 
toplumsal cinsiyeti ifade edici sıfat-
lardan arındırılması hedeflenmekte-
dir.  ‘Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına’ 
neden olduğu için sosyal medya, TV ve 
yazılı basında cinsiyeti hatırlatmayan 
kelimeler önerilmekte; bu çerçevede 
abi, abla, anne, baba, bey, hanım, kadın, 
erkek, hatun, adam, namus gibi cinsiye-
ti işaret eden kelimelerin kullanılması 
hoş karşılanmamaktadır. Dizilerde, 
sosyal medya da erkek erkeğe, kadın 
kadına ilişkiler özendirilmektedir.
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Peki, İstanbul Sözleşmesi gelinen süreçte şiddeti 
önlem konusundaki beklenen hedefi gerçekleştir-
di mi? Kocaman bir Hayır!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin ev-
lenme ve boşanma istatistiklerine göre;

Türkiye’de geçen 2019 yılı evlenen çift sayısı 541 
bin 424, 

Boşanan çift sayısı ise 155 bin 47 oldu. 

Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 2,3 azalırken, boşanan çiftlerin sa-
yısı yüzde 8 artış gösterdi.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanundan 
sonra kadına karşı şiddet ve cinayetler ülkemizde 
hiç olmadığı kadar arttı. Sözleşme öncesi senede 
100 civarında olan kadın cinayetlerinin sayısı 2020 
Ocak ve Şubat aylarında 49, 2018 yılında 440, 2019 
yılında 474 oldu.6

Şiddeti önleme konusunda mevcut problemleri-
mizden biri de boşanma süreci. Ülkemizde boşan-
ma süreci çok yıpratıcı ve kadın istemezse çiftler 
senelerce boşanamıyor. Evden uzaklaştırma ka-
rarlarında, şikâyet edilen erkeği polis eve gelerek 
çocuklarının gözü önünde evden uzaklaştırıyor. 
Sonra erkeğe uzaklaştırma cezasının şartları açık-
lanıyor. Her nerede olursa olsun belli bir mesafeye 
kadar kadına yaklaşmayacağı, oturduğu eve hatta 
mahalleye girmeyeceği, çocuklarının okullarına 
yaklaşamayacağı, eğer bunlardan birini yaparsa 
hemen hapse gireceği bildiriliyor. Bazen mahkeme 
kararına rağmen çocukları babasına gösterilmiyor. 
Bunların yanında kendisine düşmanlık eden kadı-
na bir de nafaka ödemek zorunda kalan, psikoloji-
si bozulan, ödeyemediği nafaka için hapse atılan, 
cinnet geçiren erkekler ya alkol ya da uyuşturucu 
bağımlısı oluyorlar. Asgari ücretle çalışan bir er-
kek bütün bunları karşıladıktan sonra bir de ken-
dine kalacak yer ayarlayacak ve kendi masraflarını 
karşılaması gerekiyor. Uzaklaştırma kararı kadını 
korumadığı gibi tam aksi erkeği onu evinden atan, 
çocuğunu göstermeyen eski karısına karşı maale-
sef intikam duyguları ile dolduruyor. 7

Uzaklaştırma kararı sadece kanuni bir bildirim-
dir. Uzaklaştırma kararı insan psikolojisi dikkate 
alınmadan hazırlandığı için sonuçlar kötü oluyor 
maalesef. Bu arada şiddet ihbarları yüzbinleri ge-
çince devlet gerçekten şiddete uğrayan kadınları 
koruyamaz oldu.

Burada bir konuya daha dikkat çekmek istiyo-
rum. Şiddet uygulamayan erkekler de psikolojik 
şiddet bahanesi ile kadın şiddetine maruz kalmış-
tır. Tarihsel süreçteki erkek hâkimiyeti yıkılma ça-
bası sonucunda belki de bir intikam duygusuyla 
son yıllarda kadınlar da eşlerine psikolojik olarak 

şiddet uygulamaktadırlar.  Bunun yüzlerce belki 
de binlerce örnekleri vardır. Şiddet uygulamayan 
erkekler de psikolojik şiddet bahanesi ile kadın 
şiddeti karşısında çaresiz bırakılmamalıdır.

Şiddetin cinsiyeti yoktur sadece güce göre şekli 
değişir. İstanbul Sözleşmesi bütün erkekleri sal-
dırgan, kadınları kurban ön kabulü ile hazırlanan 
bir sözleşmesidir. Ayrıca, ülkemizde 18 yaş altında-
ki kızlar, dini nikâhla (doğru değil) evlendiğinde 
kocaları tecavüzcü sayılıp hapse atılıyor. Fakat mo-
dern söylemle ifade edeyim partneriyle nikâhsız, 
-bu durum nitelikli beraberlik olarak adlandırılı-
yor (!)- birlikte olup zina yapsalar bir problem yok. 
Bu durum ülkemizde ciddi bir problemdir. 

Şiddeti gerçekten bitirmek isteyenler kadın ve 
erkeği birbirine düşman etmez. Şiddeti genel bir 
sorun olarak görür ve önlemek için çalışma yapar.  
Şiddet uygulayanlar, uzmanlar ve psikiyatrinin gö-
zetiminde tedavi edilmeli,  evinden atılıp, sokak-
larda ölüm makinasına çevrilmemelidir.

Allah insanı eşit değil eşit hak ve sorumluluklar-
la yaratmıştır. Nedir bu eşitlik yarışı her insanın 
yaratılışı aynı, eşit değildir. Elbette ki haklar ve so-
rumluluklar bakımından aynıyız, eşitiz. Bununla 
beraber “kadına şiddete hayır”, “kadına haklarını 
vereceğiz” diyerek başka bir yanlışın içine düşü-
yoruz ve yeni mağduriyet yaşatıyoruz. “İnsanlara, 
kadınlara haklarını veriyoruz” diyerek onların fıt-
ratına, doğasına aykırı roller biçmek de neyin nesi. 

Sonuç olarak, kadın erkek eşitliğinin gerektiği 
gibi yaşanabilmesinde, cinsel kimlik sınırlarının 
korunması önemlidir. Cinsel kimliği bozucu dav-
ranışlar hem kişilerin psikolojik doğası, hem de 
insanlığın geleceği açısından onaylanmamalıdır. 
Bu durum insanın mutlu olmasını engelleyecek, 
uzun vadede olumsuz toplumsal sonuçlar doğura-
caktır. Sebep ne olursa olsun hiç kimsenin kimseyi 
öldürme hakkı yoktur. Bir ülkenin kanunları kadın 
erkek demeden bütün vatandaşlarını korumak zo-
rundadır.  Ayrıca çözümü de neden kendi medeni-
yetimizde aramıyoruz.

1 Ra’d suresi, 3; Zâriyât suresi, 49; Fâtır suresi,11; Şûrâ 
suresi, 11; Hucurât suresi,13; Necm suresi, 45. ayetler.

2 Hucurat suresi, 13. ayet.

3 https://www.youtube.com/watch?v=4EDORSxv4CI

4 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/324725

5 Ahmet b. Hanbel, Müsned, III, 429; İbn Mace, Sünen, 
II, 930

6 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-
kad%C4%B1n-olman%C4%B1n-
bilan%C3%A7osu/a-52666056

7 http://www.cocukaile.net/istanbul-sozlesmesi

https://www.youtube.com/watch?v=4EDORSxv4CI
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/324725
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kad%C4%B1n-olman%C4%B1n-bilan%C3%A7osu/a-52666056
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kad%C4%B1n-olman%C4%B1n-bilan%C3%A7osu/a-52666056
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kad%C4%B1n-olman%C4%B1n-bilan%C3%A7osu/a-52666056
http://www.cocukaile.net/istanbul-sozlesmesi
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/  İ d r i s  T a ş p ı n a r

FETİH ŞUURU
“Bir gün gemiler dağ-
lara tırmandı deniz-
den” bilmeyenlere pek 
anlamlı gelmeyen bu 
mısra Türk tarihinin 
şanlı bir sayfasının 
İstanbul’un Fethi’nin 
hatırlatıldığı bir zafer 
marşının sözleridir 
aslında. Aşiretten dev-
lete uzanan çizgide 
kazanılan bu zafer üç 
kıtaya hükmeden Pek 
yüce, pek şerefli ve 
pek yüksek bir devle-
tin müjdesini veriyor-
du. 
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Bu yeni Türk devletin adı (Saltanat-ı Âlem Penah, 
Saltanat-ı Adalet-i Unvan, Devlet-i Muazzama, 
Devlet-i Ebed Müddet, Devlet-i Âliye) idi. “ Bu dev-
let sayesinde ne dini ne de kökeni sebebiyle kimse 
korkmak zorunda değildi; Alışkanlıklara ve gele-
neklere dokunulmuyordu.” Bu fetihle gölgesine 
âlemin sığınacağı bir saltanat oluşturulmuştu.

Egemen olduğu geniş topraklar üzerinde, idare-
leri altına aldıkları yerli unsurların din ve vicdan 
hürriyetine müdahale edilmedi. Onlar her türlü 
baskıdan da kurtarıldı. Yirmi farklı etnik gruptan 
dört ayrı din mensubu yönetildi. Birlik ve beraber-
liği tarihi boyunca uyguladığı hoşgörü ve adaletle 
sağladı. Başka din, dil ve milletlere karşı hep saygı 
duydu. İslâm dinindeki Zımmî hukuku çerçeve-
sinde bütün milletleri himayesine alarak yeni bir 
millet sistemi oluşturdu. Tarihe “Osmanlı Barışı” 
olarak geçen bir dönemi yazdırdı. 

Bizans’ın Tarihe Karışması Gerekirdi!
Bu zaferle Avrupa’nın doğudaki en son kalesi 

yüzyıllara meydan okuyan muhteşem surlarına 
rağmen tarihe karışıyordu. Karışması gerekirdi 
de. Zira Bizans İmparatorluğu Avrupalı devletle-
re Haçlı Seferleri düzenleterek binlerce Türk ve 
Müslümanı katlettirmişti. Fatih Sultan Mehmet’e 
kadar Türkleri Rumeli ve Anadolu’dan atmak için 
Fransız, Germen, Macar ve Ulahları Tuna’dan ge-
milerle geçirerek üzerimize saldırtmıştı. Yıldırım 
Bayezid’in İstanbul’u kuşatması sırasında Timur’u 
üzerimize kışkırttırmıştı. Karaman Beyliğini de-
vamlı Osmanlının üzerine salmış, bazı Osmanlı 
Şehzadelerini destekleyip fitne çıkartarak Müslü-
manları bir birine kırdırmış, Avrupa’nın sırtlanla-
rını sürekli üzerimize göndermişti.

Bizans kendi varlığını koruyabilmek için kendi 
dindaşlarına bile zulmetmiş, ahlaksızlık arttıkça 
artmış, adalet kalmamıştır. “Bizanslılar para ile sa-
tılır, hilekâr, hain ve adileşmiş insanlardı. İmpara-
torluğun sarayında Türkler hesabına devletine iha-
net eden yüksek memurlar da vardı.” Bizanslılar 
“Bir Ortodoks ve Rus yazarı aralarındaki mezhep 
birliğine ve kültür yakınlığına rağmen, Türklerin 
bahşettiği din hürriyeti ve adalet dolayısıyla İstan-
bul’un Sultan Mehmet’in âdil eline geçmesini ilahi 
bir emir saymıştı. Slavların çoğu da Türklere değil 
hâlâ Bizanslılara düşman gözüyle bakıyorlardı.”1 

Katoliklerle birleşip Avrupa dan yardım almak 
isteyen Bizans ileri gelenlerine karşı da Papazlar ve 
halk “İstanbul’da Latin külahı görmektense, Türk 
sarığı görmeyi tercih ederiz.” diyorlardı. Çünkü 
Latinlerin İstanbul’u yüz yıla yakın işgalleri sıra-

1- 1- Prf. Dr. Osman Turan Türk Cihan Hâkimiyeti Tarihi 
S. 52-53 

sında yakıp yıktıklarını, halkı soyduklarını, şehri 
talan ettiklerini ve her türlü tecavüzleri yaptık-
larını gördükleri gibi, Bizans tekfurlarının ağır 
baskılarından bıkmışlardı. Başta kendileri olmak 
üzere Slav milletlerini de derebeylerinin sömürü-
sünden, Türklerin kurtardıklarını iyi biliyorlardı. 
İşte bu sebepledir ki, Ertuğrul Bey ve oğlu Osman 
Beyden beri, gerek Anadolu’da, gerekse Rumeli’de 
gayri Müslümlere Türklerin adaletli ve dürüst dav-
ranışları halkın sevgi ve sempati duymalarını sağ-
lamıştı.

Fatih’in Sarsılmaz İradesi 
Henüz yirmi bir yaşında hükümdar olan Sultan 

Mehmet kendisine “Fatih” sıfatını kazandıracak 
olan bu fetihle tüm İslam dünyasının en büyük 
hayalini de gerçekleştirmiş bulunuyordu. Sultan 
Mehmet; İstanbul’u fethetmek Hazreti Peygam-
berin “İstanbul’u fetheden komutan ne güzel ko-
mutan. İstanbul’u fetheden asker ne güzel asker” 
müjdesine mazhar bir cihangir olma idealiyle tu-
tuşuyor ve bu azim meselenin derhal halline çalışı-
yordu. Bu nedenlerle çağın ilk büyük ateşli silahlar 
ve toplar ile orduyu dayanılmaz bir güç haline ge-
tirdi. Muhasara makinaları ve seyyar kuleler yap-
tırdı. Güçlü bir ordu oluşturdu. Rumeli Hisarını 
yaptırarak Bizans’a Karadeniz den gelecek yardımı 
engelledi. Avrupa dan kara yoluyla gelecek yol gü-
zergâhlarını kontrol altına aldı. 

Sultan Mehmet’in, Bizans İmparatorunun Rume-
li Hisarı’nın inşasına engel olmak üzere gönderdiği 
elçilere “ Benim kudretimin erişeceği şeyler, ben-
den öncekilerin hayal ufkuna bile değmemiştir.” 
demesi bile, projelerini gerçekleştirme konusunda 
çok inatçı, her işte cüretkâr ve atılgan, kendine gü-
veni ve inancının tam olduğunu gösterir. Muhasa-
ranın kaldırılmasını ve vergi vermeyi kabul eden 
imparatorun elçilerine “Ya ben İstanbul’u alırım 
ya İstanbul beni.” diye cevap veriyordu. O gemileri 
karadan yüzdürmeyi düşünecek kadar üstün ve ye-
tenekli komutandı. Dahası; “ Dünya tek bir din, tek 
bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul’da cihanın 
payitahtı olmalıdır” düşüncesine sahip, hedefini 
büyük tutan bir kılıç adamı ve hükümdardı. ”Aynı 
zamanda bir fikir, gönül ve mâna insanıydı. Avni 
takma adıyla şiirler yazıyordu. Altı kadar yabancı 
dil biliyordu. Matematikte, fizikte, mekanikte üs-
tünlüğünü ispatlamıştı. Söz gelişi İstanbul muha-
sarasında kullanılan havan toplarının balistik he-
sap ve planını bizzat kendisi hazırlamıştı. Kuşatma 
için İstanbul önlerine çekilen topların güzergâhını 
da kendisi tayin etmişti. Kısaca Fatih her yönüyle, 
komple bir insandı.”2

2- Ziya Tütüncü Fatih Sultan Mehmet Türk Büyükleri 
Neşriyatı S.5-6
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Bu hükümdar ki; oyunda oynaşta olmayan, gö-
nüllerde başta olan, gündelik işlerle telaşta olma-
yan, kendiyle savaşmayan, vatan, millet, din ve 
devlet için canını ve varını ortaya koyan, ümidini 
hep diri tutan bir fetih toplumuna da sahipti.

Fethin Sırrı
Sadece surlarına ve Avrupa’dan gelecek yardım-

lara güvenen Bizanslılar, Sultan Mehmet’in 21-23 
Nisan gecesi 70 parça gemiden oluşan Osmanlı 
donanmasını kazıklar üzerinde çektirerek Galata 
sırtlarından Kasımpaşa’ya Haliç’e indirdiğini gö-
rünce sukutu hayale uğramış maneviyatları tüm-
den bozulmuştur. Bu olay Türk ve dünya tarihin de 
önemli bir yer tutar.

“Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan 
irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bü-
tün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kur-
tulmasına imkân ve ihtimal yoktur. Buna bütün 
kanaati vicdaniyem ile inanıyorum.” diyen Fatih 
Sultan Mehmet son hücum emrini verdi. Hazreti 
peygamberin cennetle müjdelediği gazilerin heye-
canı Sultan Mehmet’in ve hocalarının tebliğleri ve 
“Allah’ım sana layık olmaya çalışıyorum” duaları 
ile 29 Mayıs 1453 gecesi denizden ve karadan top 
atışları ve askerlerin Allah ve Muhammet nidaları 
ile surlar yarılmış gaziler Tekbir ve Tehlil sesleri ile 
şafak vakti şehre girmişlerdi. Hak batıla galip gel-
mişti. Bu zafer akıl, hikmet ve imanın önderliği ile 
ulaşabilen bir zaferdi. Bu zafer yaşadığı çağa ruh 
kazandırmaya kendini adayanların zaferiydi.

Yeni Çağın Getirdikleri
Fethin hemen ardından Fatih’in halkın can ve 

mal güvenliğinin sağlanması, insanlara inanç öz-
gürlüğünün verilmesi ve Türk hoş görüşünün gü-
zel örneklerinden biri olmuştur. “Latinlerin istila-
sından sonra gittikçe harabeye dönen, nüfusu her 
geçen gün azalan şehir ahlaki ve manevi yönüyle 
de ölmüştü.” Bu sebeple fetih şehre hayat ve me-
deniyet getirmiştir. Akl-ı selim, kalb-i selim, zevk-
i selim insanlar sayesinde Türk İslam medeniyeti 
ve ülküsü, yüksek ahlak ve nizamının da merkezi 
olmuştur. 

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, 
köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını 
vurmuştur. “ Doğu Roma İmparatorluğunun, yani 
Bizans’ın tasfiyesi, yeryüzüne yeni bir biçim verdi. 
Ortaçağın kapıları kapandı ve Yeniçağın nurlu ka-
pısı açıldı. Bu çağ, aklın, ilmin, hürriyetin ve gerçek 
demokrasinin çağıdır.” İlber Ortaylı’nın deyişiy-
le “İstanbul’un fethi büyük bir olaydır. Bu sadece 
Türklerin milliyetçi tarih şuuru açısından dolayı 

böyle değerlendirilen bir olay değildir. Maalesef 
üzerinde yeteri kadar durulmuyor. İstanbul’un 
fethi ateşli silahların ve modern askeri tekniklerin 
kullanıldığı Rönesans tipi bir savaşın doruğundaki 
bir olaydır.”3

Fatih Sultan Mehmet yaşadığı çağa göre İslam’ı 
mükemmel bir şekilde yorumlayan bir Rönesans 
hükümdarıdır. “Aynı zamanda Prof. Dr. Halil İnal-
cık hocamızın ifadesiyle “Osmanlı imparatorlu-
ğunun gerçek kurucusudur.”4 Kendi adıyla anılan 
Kanûn-Name’si ile de devlet teşkilatında önem-
li bir hamle yapmıştır. Asırlarca yaşayacak olan 
birçok devlet müessesesi, Fatih devrinde ve onun 
himmetiyle kurulmuştur. Devrinde ilim ve sanatın 
hızla yükselmesi mümkün olmuştur. İstanbul’un 
fethi ve yaptığı akıl almaz işlerle Türk milletini 
yüzyıllarca sürecek refah ve mutluluğunu hazırla-
mış, gelecek nesiller tarafından saygıyla anılmıştır.

Yeni Bir Türk İslam Rönesansına 
Muhtacız
İstanbul’un fethi tarihin en önemli olaylarından 

biridir. Türk ve Dünya tarihi için yeni bir dönemin 
başlangıcıdır. Bu fetih yüzyıllara damgasını vuran 
Türklüğün önlenemez yükselişidir. Fetih ile sade-
ce şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Yaşadı-
ğımız çağda yeni fetihlere ve Fatihlere ihtiyacımız 
var. Türk milleti ve İslam âlemi olarak yeni bir 
Türk İslam Rönesans’ına muhtacız.. Bu da ancak 
“büyüyen, gelişen, zengin, mutlu, muktedir ve in-
sanlığın yeni barış medeniyeti İslam Rönesans’ını 
yöneten” “Muhteşem Türkiye Projesi’ni” millet ola-
rak gerçekleştirmekle mümkün olur. Rabbim aziz 
milletimize varlık ve beka yolunda siyasi, askeri, 
ekonomik, sosyal ve kültürel zaferler ve Rönesans-
lar nasip etsin. Şunu asla unutmayalım ki, “Tarih 
yalnız geçmişin kahramanlıklarıyla övünmek de-
ğil, tarih; ibret alarak geleceğe yol almaktır.”

“Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden

Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden”

3- İlber Ortaylı, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek, s. 62
4- Nıcolae Jorga Fatih Sultan Mehmet Yeditepe yayınları 
S.13
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A h m e t  K a r a

Millî Birliği Şimdi Oluşturamayacaksak
Ne Zaman Oluşturacağız?

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomiden sosyal hayata kadar hayatı neredeyse 
felce uğratan “Koronovirüs” ülkemizde de etkisini olumsuz bir şekilde göstermeye 

devam etmektedir. Böyle ulusal bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuz dönemde 
siyasilerimizden sivil toplum kuruluşlarına, çalışanlarımızdan emeklilerimize 

kadar siyasi kimliklerimizi bir kenara bırakarak kenetlenerek bir olup yaralarımızı 
sarmamız gerekmektedir. 

Sanayinin çarklarının durduğu, işyerlerinin ka-
pandığı, işsiz sayımızın milyonlara vardığı mille-
timizin adeta varoluş yok oluş mücadelesi verdiği, 
herkesin gelecek kaygısı ile yaşam mücadelesi ile 
uğraştığı bir zamanda millî birliğimizi oluşturama-
yacaksak ne zaman oluşturacağız?

Mecliste bulunan iktidar, ana muhalefet ve muha-
lefet partileri siyasi ikbal peşinde koşarak mevcut 
krizi  seçim sandıklarına nasıl yansıtırız düşüncesi 
ile politika üretmekten vazgeçmelidirler. Milletin 
hayat mücadelesi üzerinden sandık hesabı yapan-
lar virüsten daha fazla zarara sebep olmaktadırlar.

Virüs hayatın sonu değildir. Hayat bir şekilde de-
vam edecektir. Virüs ile yaşamayı öğrenmek, virü-
sün yapacağı ekonomik ve sosyal tahribatlara karşı 
rasyonel tedbirler alır ve alınan tedbirleri de siyasi 
kaygı taşımadan uygulayabilirsek zararı minimum 

seviyelere indirebiliriz. Bunun için;

Devlet destekli 
israf ekonomisinden vazgeçilmeli
Öncelikle devlet destekli israf ekonomisine dur 

demek gerekir. Zaruri olmayan ihaleler durdu-
rulmalı, hiçbir getirisi olmayan betona yatırım 
yapmaktan vazgeçmeliyiz. En basitinden son dön-
mede alınan bazı kararların sonuçları düşünülme-
den aceleci alındığı görülmektedir. Bundan sonra 
aynı hataların tekrar edilmemesi için daha dikkatli 
olunabilir. Mesela,  Cumhurbaşkanının açıkladığı 
1000 yataklı hastane için Atatürk Hava Limanının 
seçilmesi başlangıçta doğru olarak görülse de uy-
gulamada yanlışlar ortaya çıkmıştır. Hava limanı 
içerisinde kullanılmayan, alt yapısı hazır binalar 
tadilat yapılarak hastaneye kısa zaman içerisinde 
dönüştürülebilme imkânı varken yüz milyonlarca 
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dolara mal olan pistlerin kaldırılarak hastanenin 
pistler üzerine yapılmaya çalışılmasının akıl ve 
mantıkla izah edilecek tarafı yoktur.

Kanal İstanbul için ekonominin can çekiştiği bir 
dönemde ihalesinin yapılması da ayrı bir garabet-
tir.

Sağlık bakanlığının oluşturduğu bilim kurulu 
gibi, ekonomi yönetiminin de istişare edeceği ba-
ğımsız bir kurul oluşturulmalıdır. Tüm siyasi parti 
temsilcilerinin, ekonomi kuruluşlarının da temsil 
edildiği ekonomi istişare kurulu ile ekonomi ka-
rarlarının alınması gerekmektedir.

Yardımlar siyasi malzeme 
yapılmamalıdır
Virüsün meydana getirdiği tahribatın asgariye in-

dirilmesi için merkezi yönetim ile yerel yönetimler 
el ele vererek kriz masası oluşturmalı, süratli bir 
şekilde vatandaşlara hizmet götürmek için siyasi 
kimliklerini bırakarak çalışma başlatmaları gerek-
mektedir. Şu ana kadar yapılan uygulamalara bak-
tığımız zaman yardım kampanyasında dahi birlik 
olamadık. 

Birçok belediyenin başlattığı yardım kampanya-
larının engellenmesi ve bunun devlet içinde devlet 
algısı ile durdurulması siyasi taassup değil de ne-
dir? Başlatılan kampanyaları kim yaparsa yapsın 
teşvik edip vatandaşların kampanyalara destek 
çıkmalarını sağlamak yerine yasaklamanın hat-
ta aşevlerinin kapatılmasının izah edilecek tarafı 
yoktur. Kampanyalar desteklenmeli ve denetlen-
melidir. Kampanya adı altında yapılan usulsüzlük-
ler varsa onların üzerine gidilmelidir. 

Bir yardımda dahi bir araya gelemeyen siyaset an-
layışı ve  yapılan yardımların siyasi yatırım olarak 
değerlendirilmesi ile nasıl biz bize yeteceğiz?

Kampanyalarda kamunun bir cebinden alıp öbür 
cebine koymak veya devlete gelecek vergiyi kam-
panya adı altında yardıma dönüştürmek yardım 
adı altında kendimizi kandırmak değil midir?

Cumhurbaşkanından bakanlarına, milletvekil-
lerinden memurlara varıncaya kadar maaş bağışı 
yapılması yardımlaşma için güzel bir dayanışma 
örneğidir. Siyasiler samimi iseler bu yıl seçim ya-
pılmayacağına göre hazineden siyasi partilere ak-
tarılacak yardımın iptali için girişimde bulunma-
lıdırlar. Siyasi partilere yapılacak hazine yardım 
tutarlarının iptal edilerek işini kaybedenlere akta-
rılması daha güzel olmaz mı?

Yap işlet devret modeli ile hazine garantili yapı-
lan havaalanından köprülere varıncaya kadar bir-
çok işletme garantili sayıyı dolduramadığından 
hazine üzerine bir kambur gibi durmaktadırlar. 
Mücbir sebepler ortaya konarak çoğu da yandaş 
olarak bilinen müteahhitlere bu yıl hazine garanti-
lerinin ödenmeyeceği konusunda bir çalışma yapı-
larak onlara aktarılacak bütçe ile büyük bir kaynak 
temin edilmiş olmaz mı?

Biz yeter ki kaynak bulmak isteyelim. Samimi ol-
duktan sonra kaynaklarımız fazlası ile mevcuttur. 
Yaşadığımız krizi kutuplaştırma ile değil el birlik 
olursak, farklı siyasi düşüncelere sahip de olsak 
dayanışma ruhumuzu ortaya koyarak çözebilece-
ğimizi unutmayalım.

Yaşadığımız virüsün birlik beraberliğimizi sağla-
mamıza vesile olması temennisi ile…
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/  Y a h y a  D e m e l i

geleceğe dair yeni bir sayfada neleri oluşturabile-
ceğimizi düşünmeyecek miyiz? Elbette düşünme-
liyiz… 

Günümüze bakarsak sorumluluğu, davayı, ideali, 
varoluşumuzun hakikatini, varoluş gayemizi unut-
tuk… Hak ve hakikatlerin yerine sanal ve sahtele-
rinin piyasada revaçta olduğunu, millet olarak bizi 
yok etmek isteyenlerin planının olduğunu unut-
tuk…

Yaşanan problemin çözümünde ellerini uzatma-
yanlar, maharet olarak dillerini uzatıyorlarsa kay-
betmiş ve ziyana uğramışlardır.

İnsani erdemlerin yitirilmesi, hassasiyetlerin sek-
teye uğratılması, umut kıvılcımlarının tüketilmesi, 
vicdan tellerinin kırılması, bu ülkenin geleceğine 
dair endişeler taşıyan herkesi yürekten yaralıyor 
ve kahrediyor. İnsanlık hasletlerinden nasipsiz, 
ülkenin nerelere sürüklenmekte olduğunu göre-
meyecek kadar kör ve sağır vicdanlar artık uyan-
malıdır!

Dava ile dertlenmeliyiz!
Davası olanın derdi de çok olurmuş. Derdi ol-

mayana kim ne yapsın ki. İslâm’ın derdiyle dert-
lenmemiş, vatanın, milletinin, birbirinin derdiyle 
dertlenmeyen insan neye yarar ki… Din, devlet, 
vatan, millet, bayrak diye bir derdi olmayana kim 
niye düşman olsun ki… Bu ülkede birilerinin umu-
runda olmasa da bu değerleri dert edinenler var… 
Bu toprakların hem üstünde hem de altında dava-
sı, ülkesi, milleti, dini için dertlenenler var. 

Tek vücut, tek yumruk olarak bu ülkenin derdiy-
le dertlenmeliyiz. Derdi olan insan okumalı, araş-
tırmalı, sorgulamalı, kendini, toplumunun kül-
türünü ve dostu, düşmanını tanımalıdır. Dostun 
gayreti, inancının emrinde mücadele edip haine, 
zalime dur demek, mazluma umut vermek olma-
lıdır. Dert; İslâm’dır, vatandır, millettir, devlettir, 
bayraktır. Dert kendinin ne olduğunu ve ne yap-
mak gerektiğini bilmek, uyanmak, uyarmak, ken-
dine gelmektir.

Dava adamının veya Müslümanın derdi dünye-
vi olamaz! “Derdi dünya olanın dünya kadar der-
di olur.” sözünü hatırlayarak sorumluluğumuzu 
yerine getirmeli, insanımızın, insanlığın derdiyle 
gönüllerimizi dertlendirmeliyiz. Gerçek dertli ve 
sevdalı olmalıyız…

Dünya mücadele alanı, mücadele edenler kaza-
nır. Samimi Müslüman, inancının gereği her alan-
da her yerde mücadele etmekle görevlidir. “Fitne-

Dava İle Dertlenmek!

Dünyada siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel 
alanlarda yaşanan hızlı değişimlere karşı 
kendi kimlik ve kültürünü koruyamayan 
toplumlarda değişim ve dönüşüm hızlı 

oluyor. Bugün çevremizi kuşatmış 
projelerle; insanlık dışı sapkınlıklar, 

yerlerde sürünen ahlaki değerler, insan 
vicdanına sığmayan olaylarla sarsılıyoruz. 

Toplum olarak nereye sürükleniyoruz, 
neler kaybediyoruz, bize düşen görev ve 

sorumluluklarımız nelerdir? 
Fert ve yöneticiler olarak neler 

yapabileceğimizi düşünmeyecek, 
sorumluluk taşımayacak, gerekli çalışma 

yapmayacak mıyız!...

Son senelerde bütün kahırlığı ile yaşadığımız 
problem ve felaketler, insanlığın, İslâm coğrafya-
sının ve ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu 
nasıl izah etmeliyiz? Ne yaptık veya neyi yapma-
dık da bugün böyle bir durumla karşı karşıyayız?  
Toplumsal bir muhasebe ve murakabe yapmak 
zorunda değil miyiz? Burada aklı devreye sokarak, 
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den fesattan eser kalmayıncaya, din Allah’ın oluncaya 
kadar mücadele ediniz.” (Enfal 39) ayeti hatırlanma-
lıdır.

Bu devletin bu milletin, inancın bu topraklarda 
hem derdi var hem de dertlileri vardır… 

Davayı, idealizmi, idealist olmayı 
unuttuk!
Dava nedir, idealist olmak ne demektir, dava ada-

mının görevleri nelerdir? Dava sahibinin mücade-
lesi, dert sahibi bir gönle sahip olup sorumluluğu 
taşımaktır. Biz bu gerçeği göz ardı ettik. Dava ne 
kadar büyükse çile ve dertte o kadar büyük olur. 
Davası olmayanın istikameti de olmaz! En tehlikeli 
hastalıklar, farkına varılmayan, suni gündem, sah-
te algılar ve problemlerle oyalanıp sonunda acılar-
da saklı olanlardır.

İdealist, gerçekliğin temelde düşünsel, ruhsal 
ve fiili olduğuna inanarak kararlı, dürüst, iradeli 
şekilde mücadele eden ülkesini, milletini seven, 
değerlerine bağlı insanlar idealist insanlardır. İde-
allerine ulaşmaları için sistemli, düzenli ve kararlı 
şekilde hayatlarının sonuna kadar uğraşırlar, mü-
cadele ederler.

İdealist ile dava arasında ortak bağ vardır. Hayat-
larını bir davaya vakfedenlerin hareket noktaları 
idealleridir. Dava ruhuna sahip olanlar hayatlarını 
ideallerine göre program altına alır, his ve düşün-
celerini, ideallerinin istikametinde disipline eder, 
arzu ve isteklerine yine bu çerçeve içinde gem vu-
rurlar. Onların yaşadıkları hayat, kendi hayatları 
değil, ideallerinin gerektirdiği hayattır. Onların 
ruh, kalp ve kafaları bu hayat tarzına göre şekille-
nir. Bizim dilimizde onların ifadesi “idealist”, daha 
ciddi sesiyle “Dava Adamı”, daha samimi söyleyi-
şiyle de “Dertliler…”

Sözlükler dava için birçok tarif yapsalar da in-
sanlar davayı bir değer ve inanç manzumesi olarak 
anlamışlardır. Aynı zamanda dava; insanın ve in-
sanlığın kurtuluşuna vesile olacak, dünyanın barış 
içinde huzurlu bir hayat sürmesini sağlayacak ye-
gâne yol olarak görülmüştür! Haksızlıkları ortadan 
kaldırmak için hedefleri olan bir fikri harekettir 
dava! İyinin, güzelin, hayrın, doğrunun ve faydalı 
olanın hayata hâkim olmasının kelimelerde anlam 
bulmasıdır dava...

Hayatın alanlarında ideal eksikliğini yaşıyoruz. 
Gençlerde ideal yok deniyor, neden? Çünkü haya-
tın içinde, evde, okulda ve medyada bir ideal anla-
yış ve düşünce yok ki... Maalesef çocukların işitece-
ği, duyacağı, şahit olduğu idealden konuşulmuyor. 
İdeal konuşmalarımız arasında da yok desek yeri-
dir... Gerçekten de idealist insanlar toplumda sayı-
ları az olsa da hayatta daima dikkat çekerler.

Bir gencin, bir öğretmenin, bir anne babanın 
ideali, hatta bir devletin ideali olmalı. Bu konuda 

medyanın sorumluluğu olmalı. Bize sunulan, pe-
şinden koşulan idol ve kahramanlar bizim olma-
yandan olmamalı. Ne var ki, medyada yer alan 
dizilerde, ideali olan değil de bol bol aldatan, âşık 
olan ve kavga eden kahramanlarımız var. İdeali 
peşinde değil de çıkarları ve hazları peşinde koşan 
bu kahramanlar gençlerimize nasıl ideal aşılayabi-
lir ki…

İdealist insan mücadeleden, yaşamdan zevk alan 
insandır... Dünyayı, ahretin tarlası olarak görendir. 
Allahtan başkasının önünde eğilmeyen, her şeyi 
Allah rızası için yapandır.

Dava adamı olmak!
Dâva Adamının lügatinde kırılma, darılma, bık-

ma, umutsuz olma kelimeleri yoktur. Bir dava ada-
mı kavga adamı olamayacağı gibi bir kavga adamı 
da bir dava adamı olamaz… Dava iyinin, güzelin, 
doğrunun ve faydalı olanın yeryüzüne hâkim ol-
masıdır. Peki, dava tamam da dava adamı kimdir, 
nasıldır? Sorumlu dava adamı olmak kolay değil-
dir. Sorunlu birey değil sorumlu birey olmalıyız. 
“Problemin çözümünde görev almayanlar problemin 
kendisi olurlar.” (Goethe)

İnandığı değerler uğruna önüne çıkan engeller 
karşısında hayatının her anında ve her yerde Hak 
uğruna mücadeleden yılmayan, vazgeçmeyen in-
sandır dava adamı. 

Dava adamı; İnandıklarını öncelikle yaşayan ve 
yaşatılması için çabalayan insandır. Haksızlar kar-
şısında dik durarak, gidilen yolun yanlış olduğunu 
korkusuzca haykıran insandır.  Dava adamı; kemi-
yetin keyfiyete galip gelemeyeceğinin bilincinde 
olarak kalabalıktan korkarak, onlardan veya onla-
rın yanında olan değil, yalnız kalsa da doğrunun 
yanında olandır. Dava adamı; geçmiş olaylardan 
dersler çıkararak geleceğe yön veren insandır. Tu-
fanı görmeden karada gemisini yapan Hz. Nuh (a. 
s), yanacağını düşünmeden ateşe atılmayı göze al-
mış Hz. İbrahim (a. s) olan, Hz. Yusuf (a. s) gibi da-
vası uğruna yıllarca hapiste çile çekmeyi önceden 
kabullenmektir…

Müşriklerin İslâm davasından vazgeçmesi tekli-
fine, Hz. Peygamber (s.a.v), “Sağ elime güneşi, sol 
elime ayı verseler, ben yine bu davadan vazgeç-
mem.” ifadesinde anlam bulmasıdır dava…

Dava adamı; makama, mevkie, mala itibar etme-
den, dünyevi beklentileri olmadan hareket eden, 
dünyevi endişeleri aşmış insandır. Devlet çeşme-
sinden kana kana su içerken o çeşmeden kovalar 
dolusu suyu aşırmayan insandır. Hz. Ebubekir gibi 
sadık, Hz. Ömer gibi adaletli olmaktır.

Dava adamı; “Müminlerden öyle erler vardır ki, Al-
lah’a (C.C) verdikleri sözde sadakat ettiler, kimi adağını 
ödedi, kimi de şehit olmayı bekliyor. Onlar asla verdik-
leri sözü değiştirmediler.” (Ahzab Suresi; 33/23) ayeti 
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mucibince yeri geldiğinde inandığı değerler uğ-
runda ölüme gözünü kırpmadan giden insandır.  

Bir davaya gönül vermiş adamı, içerden ve dışar-
dan kuşatan ilkeler vardır. Dava adamı, gözünü, 
kulağını, elini, dilini, gönlünü, davasına aykırı olan 
her şeyden muhafaza etmekle mükelleftir. Aksi 
takdirde, onun “dava adamlığı” slogandan öteye 
geçemez.

“Gerçek şu ki, İman edip de yalnız Rablerine tevekkül 
edenler üzerinde onun (Şeytanın) bir hakimiyeti yok-
tur.” (Nahl 16/99)

Asıl Dava Adamları; Allah’ın Emirlerine 
Uyup, Resulün Yolundan Gidenlerdir!...
Dava adamı olmak için çok bilgili yahut çok kuv-

vetli veyahut çok zengin olmaya da gerek yoktur. 
Dava adamı olmak için her şeyden önce, kişinin 
davasında samimi olması gerekir. Samimiyet, dava 
adamlarının esası ve temel özelliğidir! Dava adamı 
olmak, sahabe gibi yaşamaya bağlıdır. Dava, fe-
dakâr insanların omuzlarında kemale ulaşır. İman 
ve iradenin kuvvetli olması, bir dava adamının 
dava yolundaki en büyük azığıdır. Bu iki haslet ol-
mazsa dava sahibi olunmaz.

Müslümanın her zaman bir derdi olması gerekir. 
Bu dert, onu harekete geçirecek inancı, insanlık 
adına bir şey yapabilecek, sorumluluğunu hatır-
latacak, davasını omuzlayacak bir anlayış ve idrak 
içeresinde olan bir dert olmalı. “Var oluşuna bi-
linçle katılmayan toplumlar, yok oluşlarına seyirci 
kalırlar”

Dava adamının derdi akıl sahibi olmak, insanlı-
ğını unutmadan dertlenmektir. Dert sahibi olmak 
gaye ve hedefini iyi anlayıp harekete geçmektir. 
Dert sahibi olmak problemler karşısında çözüm 
üretebilmektir. Dert sahibi olmak, ilme sarılmak 
okumak, araştırmaktır. Dert sahibi olmak İslâmın 
derdiyle, mümin kardeşinin, mazlumların sorun-
larıyla hemhal olmaktır. “Emri bil maruf nehyi 
anıl münker.” yapmaktır...

Gerçek ve asıl dert, ferdi dertten ziyade toplumsal 
derttir... Bu sorumluluğu taşıyan her kişi derdi için 
çalışmaya, çözüm üretmeye başlayacaktır. 

İslâm Sözle, Sloganlarla Yaşanmaz, 
Fiiliyatla Yaşanır!
Şurası bir gerçektir ki, hakiki problemler farkına 

varılmadan, çözüm üretilemez. Adaletsiz bir dün-
yayı inşa için zulmettik, haksızlık yaptık, insanlığı-
mızı unuttuk. İnsanı yaratanı, hakkı, hukuku unu-
tarak gün be gün savrulduk. Söylemden eyleme 
geçmeyen fikirlerle avunduk. Şimdi eylem zamanı. 

Tüm Müslümanların bildiği üzere, en büyük ve 
en yüce dava, Allah’ın dininin yeryüzünde galip 
gelmesi ve tüm şirki unsurların ortadan kalkması 
için verilen ilahi mücadeledir. Dava; Hakkı, huku-
ku, adaleti sağlama, medeniyetimizin yeniden in-
şadır. Kavgayı da ayrıştırmayı da bir tarafa bırakıp, 

birlik olma, dayanışma vaktidir. Vatanımıza, mille-
timize, devletimize, ailemize sahip çıkma vaktidir. 

İnanmış insanın davası asla; şan, şöhret, makam, 
mevki davası olmamış, olamaz. “Davamız Müslü-
man Türk Milletinin varlık ve Beka davasıdır!’ O hal-
de; “Millet ızdırap içerisinde iken onun evlatları rahat 
edemez.” (A. Edibali). Bizim davamız; çıkar, kuru 
kavga, kısır çekişme ve oy hesabı değil, ‘Bir mede-
niyetin inşası ve diriliş hamlesi!’ davasıdır. Kendi-
mizi, Müslüman coğrafyasını gördükçe bizlerin ne 
kadar ağmaz, vurdumduymaz olduğumuzu maa-
lesef söylemeliyiz. Oysa ki bizim bir sorumluluğu-
muz, omuzlanacak bir davamız yok mudur? 

Millî ruhun dirilişi, medeniyetimizin ihyası bizle, 
bu milletle olacak. Bizim kızıl elmamız; milletimi-
zin yücelişi, mazlumların umudu, zalimlerin kor-
kusudur.

Ey Müslüman Türk insanı sen düşersen millet 
düşer, siper düşer. İnsanlık ölür, mazlumların göz-
yaşı dinmez. O halde kalk silkelen, titre kendine 
dön. “Bir nal bir atı, bir at bir kumandanı, bir ku-
mandan savaşı kaybeder.” Sen şefkatli kucağında 
hürriyeti besleyensin, sensiz barışın kartalı olmaz. 
Dünya huzura kavuşmaz. Sorumluluğunu yerine 
getir, mücadeleye katıl.

Dava İnsanının Gayesi; 
“Bir medeniyet inşası için kültür taşıyıcısı, reh-

berlik görev ve misyonuyla aklı, düşünmeyi ve ger-
çeklerle Türkiye’yi, yeniden kültürüne ve değerle-
rine göre inşa etmek, Muhteşem Türkiye yapmak” 
arzusunda olmalıdır. İslâm’ın gayesine ve millî 
ideallere inanan, bilimsel düşünceyi önemseyen 
imanlı, cesur, fedakâr ve milletin müdafaasında 
kararlı fertler yetiştirmek vazifemiz olmalıdır.

Hayallerini büyük tutanlar, insanlığı kucaklaya-
cak, çağlara damga vuracak nesiller yetişmesi için 
hep çalışırlar. Bunun için hayallerimiz ve hedefi-
miz büyük olsun. Biri çoban biri şair aralarında 
şöyle konuşma geçer. Şair çobana; “Yum gözlerini. 
Gökyüzüne bak, neler görebiliyorsun?” Gözlerim 
kapalı nasıl görebilirim ki” der. Çoban şaire döner: 
“Sen yum gözlerini gökyüzüne bak. Neler görüyor-
sun” şair şöyle cevap veriyor: “Neler görmüyorum 
ki...” 

Bu ülke ve hedefler, dava insanlarının omuzla-
rında yükselecektir. “Mücadele, kıyamet gününe 
kadar devam edecektir.” Değişim ve gelişmenin 
unsuru evvela insan olduğuna göre, ülkemizin ge-
lişmesini, kalkınmasını evvela fert düzeyinden ele 
alıp işe başlamalıyız. Islahat evvela insandan baş-
lamalı ve böylelikle toplumla neticelenmelidir.

Davanın şuurunda, hayattan dersler çıkararak, 
paylaşarak bizlere daha güzellik ve hayırlar getir-
mesini düşünerek, umut penceremizi daima açık 
bırakalım, idealler peşinde koşalım…
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A h m e t  Ç u v a l d ı z
Evveet değerli okurlar, yazarınız Çu-
valdız bir ay sonra yine karşınızda, 
çok özür dilerim yanınızda. Hani, “hep 
karşımızdasınız, şöyle bir kerecik bile 
olsa yanımızda olsan” diyordunuz” ya, 
ben de artık yanlarında olayım bari de-
dim ve yanınızda olmaya karar verdim. 
Durunn, duruunn yahu, nereye, niye 
kaçışıyorsunuz öyle.

Yahu korkmanıza hiç gerek yok, kanım 
da dahil, ben oldum olası hep nega-
tifim. Bu ülkede ve dünyada yaşanan 
olumsuzluklar ortadayken pozitif 
olmak mümkün mü? İşte bu nedenle 
benim korona da pozitif değil, negatif. 
Yani, benden kaçmanıza hiçbir sebep 
yok. 

ÇUVALDIZ

Bir Virüsün Öğrettikleri
Afrika’daki en ilkel kabilelerden en ileri ve güçlü 

devletlere kadar, hangi devletin vatandaşı olursa 
olsun bütün insanlık, bugün adına korona deni-
len gözle görünmez ve elle tutulmaz bir varlığın 
esiri olmuş durumda. 

Çin’de ortaya çıkarak doğudan batıya, kuzeyden 
güneye bütün dünyaya hızla yayılan bu virüs, bize 
sanki Isra Suresi, 37. Ayet-i Kerime’yi hatırlatmak 
istiyor: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çün-
kü sen yeri asla yaramazsın, boyca da asla dağlara 
erişemezsin.

Evet, bütün dünyayı kendine köle etmek, İslâm 
dünyasının zenginliklerini sömürmek isteyen bir 
ABD veya İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ya da 
başka bir adla anılan bir heyula olabilirsin. 

Doğu Türkistanlı’ya hayat hakkı tanımayan yeni 
dünyada bir efendi de ben olacağım diyen Çin 
veya Kırım’ı midesine indirip başka başka avlar 
peşinde koşan Rusya ya da Filistinli’ye kendi top-
raklarında parya kılan İsrail.

Kim olursan ol, bir gün bir virüs gelir ve size kim 
olduğunuzu, çapınızı, daha doğrusu çapsızlığınızı 
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hatırlatır. Boyalar birer birer akar ve gerçek yüzler 
görünür. Kendilerini süper güç sananlar, sığınacak 
siperler arar.

 “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden 
karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah (CC) 
yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki de 
(tuttukları kötü yoldan) dönerler. (Resulüm) de ki: 
Yeryüzünde gezip dolaşın da daha öncekilerin akı-
betleri nice oldu, görün. Onların çoğu müşrik idi” 
diye uyarmakta Allah (CC) bizleri, Rum Suresi, 41. 
ve 42. Ayet-i Kerimelerle.

Evet, işledikleri kötülükler yüzünden, nice nice 
milletlerin yok edildiğini haber veriyor bu ayetler 
bize. Bu ayetlerden de anlıyoruz ki çoğu müşrik 
olanların yanında inananlar da var. Bunun içindir 
ki sevgili Peygamberimiz (SAV) de “Canım elinde 
olan Allah’a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder, 
kötülüklerden insanları sakındırırsınız veya Allah 
size öyle bir ceza gönderir ki, dua edersiniz duanız 
kabul olmaz.” diye çağlar öncesinden uyarıyorlar.

Evet, adına korona denen bu virüs, inanan ya da 
inanmayan, zengin ya da fakir, güçlü ya da zayıf 
demeksizin ulaştığı hemen herkesi etkiliyor, Şua-
ra Suresi, 30. Ayet-i Kerime’de de bildirildiği gibi: 
“Başınıza gelen bir musibet, mutlaka ellerinizle 
yaptıklarınızdan dolayıdır. Ki Allah yaptıklarınızın 
çoğunu da affediyor.” 

Evet, iyi veya kötü neler yaptık, neler yapmadık 
veya yapamadık ki bugün bu şekilde sınanıyoruz. 
Dönüp şöyle bir geriye bakma, yanlışlıklarımızdan 
dönme, tövbe edip arınma ve gerçek birer mü’min 
olma vaktidir bugün. Zira, yarın çok geç olabilir…

Virüs Yönetimi
Devletler zaman zaman olağanüstü durumlarla 

karşılaşır, tıpkı bugünlerde olduğu gibi. Ve normal 
günlerde bugünleri öngörmek ve gerekli önlemleri 
çok önceden almak ve gerekli altyapıyı hazırlamak 
durumundadır devleti yönetenler.

Çin’de korona virüs salgını ortaya çıktığında çok 
uzak bize kadar ulaşmaz rahatlığındaydık önce-
leri. Ne zaman ki bizde de ölümler başlayınca da 
“Onlar zaten kronik hasta ve yaşlılar, virüsten öl-
meseler nefes darlığından ya da kalp krizinden 
öleceklerdi bir şekilde” diyerek geçiştirmek istedik 
ölümleri.

Ne sınır kapılarını kapattık, ne de hava, kara ve 
deniz trafiğini durdurduk ta ki korona virüsün bizi 

es geçmeyeceği anlaşılıncaya kadar. Ne zaman işin 
şakası olmadığını anladık, önlem almaya başladık!

Önlemleri toptan almak yerine perakendeciliği 
tercih ettik, bir gün bir önlemi, diğer bir gün başka 
bir önlemi devreye soktuk. Ancak, ölümler devam 
edip, giderek artmaya başlayınca da birkaç önlemi 
alelacele birden devreye sokmaya çalıştık.

Çünkü önlemleri toptan devreye sokmak demek, 
sokağa çıkma yasağı ilan etmeyi gerektirecekti. Bu 
ise vatandaşların ihtiyaçlarının devlet tarafından 
karşılanması demekti. Peki, bu durumda devletin 
hazinesi böyle bir külfeti karşılayabilir miydi?

Külliyelere, uçaklara, yazlık ve kışlık konutlara, 
makamlara, makam araçlarına, Suriyelilere ve de 
basiretsiz politikalar sonucunda girdiğimiz Suriye 
bataklığına akıttığımız milyarlar nedeniyle hazine 
tam takır, kuru bakır olmalıydı ki “Biz bize yeteriz, 
hadi öyleyse pamuk eller cebe, toplanan paralar da 
hazineye” diye bir kampanya başlatıldı. Peki, yeter 
mi bu boş hazineyi doldurmaya? Ne mümkün!
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/  M u h a m m e d  R e c e p l i

Kodların Şifresini Çözmek

Günümüzde sadece terör örgütleri 
değil, onları sahaya sürenler ve onları 
manipüle edenler de kodlarla konuşu-
yorlar. Nasıl her teröristin bir kod adı 
varsa, her terör örgütünün de bir kod 
adı ve her emperyal teşebbüsün de bir 
kod adı var. Mesela Anadolu coğrafya-
sını parçalamanın, Anadoluda bin yıldır 
düşmanlara taş çıkartacak bir ahenkle 
kardeşlik, barış ve birlik içinde yaşayan 
Kürt ve Türk topluluğunu birbirinden 
ayırıp birbirine düşman edip büyük İs-
rail’in kapılarını aralamanın adı, kod adı 
Kürt açılımı ve benzeri ifadelerdir. Yine 
bir devlet, bölge, millet ya da topluluğu 
tarumar etmenin adı, kod adı şimdiler-
de demokrasi getirmektir. Irak’da ya-
pılan budur, Suriye’de yapılmakta olan 
budur. Kod alfabesini daha öğrenmemiş 
olan varsa, onlar emperyalizmin gö-
nüllü ya da zoraki köleleri olmuşlardır, 
olmaya mahkûmdurlar.

Suriye Sorununu Çözmek Mümkün Mü?

Unutulası İki Konu
Suriye konusunda ikisi de birer yanlış başlangıç 

olan iki konunun, çözümün hatırına gündemden 
uzak tutulması gerekmektedir: 

Bunlardan biri, pek çok ülkede olduğu gibi, Suri-
ye’de de cetvelle çizilmiş haritanın unutulması ge-
rekmektedir. Cetvelle çizilmek, kötü bir hatıradır, 
ancak onun an itibariyle çözüme bir katkısı olma-
dığından ve olmayacağından gündeme taşınması, 
laf kalabalıklığından başka hiçbir işe yaramaya-
caktır.

İkincisi, Suriye sorununun zorla oluşturulmuş ol-
masıdır. Bu süreç, insanı kahreden, akıl tutulması 
bir süreçtir. Milyonlarca insanı, kadın ve çocuğu 
yerinden yuvasından edip sığınmacı yapıp binler-
cesini öbür dünyaya hiç yere gönderdikten sonra 
namazı Şam’da kılsan ne yazar, başka yerde kılsan 
ne yazar, kılmasan ne yazar? Yatıp kalkıp namaz 
kılsan hangi günahına kefaret olur? Kıldığın na-
maz kul hakkına keffaret olur mu? Gavur askerini 
mahalleye buyur etmenin keffareti var mıdır? Bü-
tün bunlara rağmen, bu ağır vebal, çözüme bir kat-
kı sağlamayacağı için Suriye sorununun çözümü 
sürecinde hiç mi hiç gündeme gelmemelidir.

Maşaların Savaşı
Önceki savaşlar, merdane savaşlardı. Artık mert-

liğin tarih olduğu zaman bir hayli oldu. Karaca-
oğlan; “Tüfek icat oldu; mertlik bozuldu.” diyor 
ya, günümüzde bozulan mertlik bile bir erdemdir. 
Çünkü şimdi savaş meydanlarında sahadan seçi-
len maşalar vuruşturulmaktadır. Afganistan’da, 
Yemen’de, Libya’da savaşanlar hep maşalaştırılmış 
kardeşlerdir. Suriye de öyle. Rusya; Halep ve Şam 
yöresine yerleştirdiği askerlerini Çeçenlerden seç-
miştir. Bölgede çok az sayıda coni bulunmaktadır. 
Çünkü coninin canı tatlı ve kıymetlidir; onun için 
yöreden devşirilen ileri karakollar“Kürtçülük” adı 
altında palazlandırılmakta ve pazarlanmaktadır.

Kardeşi Kardeşe Kırdırma Oyunu Boşa 
Çıkarılmalıdır
Suriye, bizim dünkü toprağımız, vilayetimizdir. 

Suriyeli, bugün aynı kaderi paylaştığımız kardeşi-
mizdir. Suriye halkı ile din kardeşi, çoğu ile aynı 
zamanda kan kardeşiyiz de. Türkmeneli, Halep, 
Şam’da meskun ahalinin pek çoğu Türk asıllı 
Araplaşmış müslümandır. Bu konuda aktaracağı-
mız tek bir pasaj dahi durumu ortaya koymak için 
yeterlidir:
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“…. oralara giden Türkler pek çabuk Araplaş-
makta idiler. Azimzadeler, ki Suriye eşrafının ba-
şındadırlar. Konya’dan göçme “Kemik Hüseyin”in 
torunları idiler. Halep ailelerinden pek çoğu Türk 
aslındandı. Hepsini kaybetmiştik.”(1) 

Hala da kaybetmeye devam ediyoruz. Sözün özü; 
düşmanın oyunlarını fark edip, hamasi nutuklarla 
birbirimizi kırma oyununu boşa çıkarıp namlu-
nun ucunu kahpe düşmana çevirmenin zamanı 
çoktan gelmiştir. Bölgede yaşayan Türkçe, Kürtçe 
ve Arapça konuşan bütün unsurlar birbirlerinin 
ayrılmaz kardeşleri; amca, dayı, hala, teyzeleridir. 
Allah rızası için düşmanın oyununa gelmemeli, 
oyunu düşmanın başına sarmasını bilmelidirler. 
İslam’ın onlara kazandırdığı firaset, onlara bu kud-
reti verecek çaptadır, olmalıdır.

Çözüm Olmak Zorunda
Suriye sorunu, emperyal iştihanın bölgemizin 

başına sardığı başbelası bir sorundur. Çözümü zor, 
fakat mümkündür. Formül şudur: İki mutabakat, 
bir gurup. Şöyle ki:

1.Adana Mutabakatından asla taviz verilmemeli-
dir. Adana Mutabakatının özü, Suriye’nin toprak 
bütünlüğüdür. Bu, titizlikle korunmalı ve asla bun-
dan ödün verilmemelidir.

2.Soçi Mutabakatına sadık kalınmalıdır. Soçi Mu-
tabaktı, Suriye’nin demokratik bir anayasaya sa-
hip olmasını tazammun etmektedir. Gerçekten de 
Suriye’de Suriye’nin tüm katmanlarını içine alan 
kapsamlı, kucaklayıcı, adil, barışçıl, hürriyetçi ve 
kardeşleştirici bir anayasa yapmak; vaz geçilmez 
bir ihtiyaçtır.

3.Bütün bu iş ve eylemleri, Suriye’nin Dostları 
Yüksek Daimi Konseyi yürütmelidir. Bu konsey, 
Suriye’nin komşularından oluşmalı; konsey üye-
leri, üye ülkelerin devlet ya da hükümet başkanla-
rından oluşmalı, dışişleri bakanları da başkanların 
vekilleri olmalıdır. Suriye’nin komşuları; Türkiye, 
Irak, Ürdün, Lübnan ve İsrail’dir. İsrail’in dost ol-
madığı ortada iken onu konuşmak gereksizdir. Su-
riye’nin dostları arasında olmazsa olmaz iki ülke 
olmalıdır. Bunlar Türkiye ve İran’dır. Olmaması 
gereken ise özellikle iki ülke vardır: Birleşik Dev-
letler ve Rusya Federasyonu.

Komşu ülkelerin dostlukları, güvenirlikleri, da-
yanıklılıkları gibi konular elbette tartışmalıdır. 
Ancak ne yazık ki eldeki kumaş budur. Burada za-
afiyeti güce çevirecek iki ana dinamik vardır: Bun-
lardan biri, Türkiye ve İran’ın konuyu samimiyet, 
cesaret ve donanımla omuzlamalarıdır. 

Öbürü ise, diğer devlet yönetimlerinin zaafiyetini 
o ülkenin sahiplerinin/ halkının doğrultmaları ko-
nusunda sorumluluk almalarıdır.

Bunlar, yapılabilir ve yapılmalıdır da. Aksi tak-
dirde herkes gözyaşını şimdiden tedarik etmelidir. 
Çünkü görünen köy kılavuz istemez.

Gözönünde Bulundurulacak İki Husus
Bütün iş ve eylemlerin yapılmasında göz ardı 

edilmemesi gereken iki husus vardır:

1.Suriye müslümanları her türlü mezhebi tutum 
ve yaklaşımdan titizlikle kaçınıp müslüman kimli-
ği ortak paydasında buluşmalı; düşmanın her tür-
lü hile ve oyununa karşı hazırlıklı olup asla tuzağa 
düşmemelidir.

2.Suriyeli üst kimliği şemsiyesi ile Suriye’de ya-
şayan istisnasız herkesin temel hak ve hukuku ga-
ranti altına alınmalı; herkes bu konuda kendisini 
güvende hissetmelidir.

Bütün zoraki misafirler evlerine gönderilmeli, 
mükünse hiç bir ilişikleri bırakılmamalı, değilse 
mümkün olan en az seviyeye indirilmelidir (göz-
lemcilik gibi).

Burada asıl görev, Türkiye ve İran’a düşmektedir. 
Türkiye ve İran ferasetle bu işe ağırlıklarını koyar-
larsa –evvel Allah- bu iş, çözüm sürecine girecektir.

Bütün iş ve eylemler yapılırken provakatif geliş-
melere karşı hazırlıklı olunmalı, stratejik takad-
düm uygulanmalıdır.

Bütün bunlar mümkündür, tabii 
istenirse. 
Türkiye; Irak, Kuzey Irak, Ürdün, Lübnan, İsrail, 

Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan, Bir-
leşik Devletler... ile görüşmekte, ama Suriye ile 
görüşmemektedir. Türkiye komşularıyla rivayetle 
değil vicahetle görüşmelidir.

Almanya’daki veya başka bir Avrupa ülkesindeki 
Suriye Konferansı, leşi üleşme dalaşından başka 
ne olabilir? Bir konferans olacaksa, bunu, Türkiye 
ve İran birlikte adam gibi yapmalıdırlar, yapabilir-
ler. Bunlar yapılmadıkça, yapılan konuşmalar, ma-
sal seviyesine bile ulaşamayan lafu güzaftan öteye 
geçemeyecektir.

Hiçbir zorluk ya da kolaylık sizi gevşekliğe sevket-
memelidir: Muhteşem Türkiye, bir zaruret ve sav-
saklanamaz bir ihtiyaçtır. Allah, bu gayreti mansur 
ve muzaffer kılsın. Amin.

(1) Atay, Falih Rıfkı, Çankaya, Profil,141.
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/  E d i b  A y k u t  Ç i ç e k l i Yeniçağ Müjdecilerinin Yürüyeceği Yol
Tespih şıkırtılarının artırılmasıyla daha fazla 

dindar olunacağı zannının hüsnü kabul gördüğü 
bir toplumda, yeni bir aydınlanma çağı için nite-
likli Rönesans çalışmaları başlatmak hiç de kolay 
bir iş değildir. Geleneğin o kadim engizisyonuna 
yaslanan egemen aforozcuların hışmına uğramak, 
hakikat yolunda mitolojik esaretten kurtulup en 
hakiki hürriyeti elde etmek isteyenlerin apacı yaz-
gıları olagelmiştir hep. Yeniçağ müjdecilerinin yü-
rüyeceği yol, büyük ıstırap mevsimlerinden adeta 
baldıran zehri içercesine pıtraklı fikir arazilerinde 
yalın ayak, yalın yürek yürüme cesaretiyle daha da 
genişleyecek ve bu kudretli cesaret yüksek iman ile 
o beklenen milli kültür şahlanışı, ilmin ve hikme-
tin rehberliğinde fetih ruhunu yitirmeksizin yeni-
den gerçekleşecektir.

Fetih ideali, davaya adanmışlıkla yaşatılır evvela. 
Bir adanmışlık timsali Fatih’i düşünelim biraz da. 
O, kutlu hedefe yürümekten başka bir şey düşün-
meyen, vakti heba edecek ve kalbi köreltecek nice 
eğlencelerden yüz çeviren genç adamın yüreğin-
deki cesaretini esaret kabul etmez bir ruhun en gü-
zel ifadesi bilelim her daim. Fatih olmak, vizyoner 
ve aksiyoner düşünceyi diri tutmakla mümkün. 
Sadece kendi kaynaklarına alaka duymak gibi bir 
megalomanizme savrulmadan Büyük İskender’in 
ve Roma imparatoru Jül Sezar’ın tüm hikâyelerini 
okuyarak zihin dünyasını zenginleştiren o kudret-
li adamın çağları aşan fikriyatını ruha yepyeni bir 
esin kaynağı kılmak, gerek Büyük fetihler kudretli 
Fatihlerin işidir. Saray dalkavukları ve fikir hokka-
bazlarının ihtiraslı heveslerine doğru yelken açan 
aymazların işi değildir.

Fikren köleleşmeyi peşinen kabul etmiş bir in-
san için düşünce hürriyetinin ya da ehliyetinin ne 
önemi var. Hür tefekkürün önünde hangi basma-
kalıp düşünce sonsuza kadar  yaşama imkân ve 
ümidine sahiptir. Anlama yeteneğini aşan her şeyi 
kınamakla herkesten daha önde koşan nice zorba-
lar gelip geçti şu dünyadan. Nice üstün fikir ade-
me mahkûm edildi, nice ehli fikir darağaçlarına 
çekildi. Hakikati değersizleştirmeye yeltenenlerin 
silinip gitmesi mukadder, hak uğruna tüm hayatını 
feda edenlerin ise kök salması en büyük zaferdir.

Zafer, tırnak anlamındaki “zufur” dan gelir. Ku-
şun tırnağı onun en güçlü silahı olduğuna göre 
gücü muhafaza etmeden zafere ulaşılamaz diye-
biliriz. Gücün, öçle değil güçle muhafaza edilmesi 

Adanmışlığın Gölgesinde 
Fethe ve Zafere Dair...

Keramet kılda mı akılda mı? Çember 
sakallı meşhur bir molla, Allah resu-
lünden bir saç teli alıp sarığına takan 
Halid bin Velid’in bu vesileyle girdiği 
bütün savaşları kazandığını anlatma-
yı marifet zannediyor. Okuduğu her 
rivayeti dosdoğru zannetmenin ancak 
büyük bir ahmaklıktan ileri gelebile-
ceğini düşünmeden üstelik… Değil mi 
ki savaşı kazandıran unsur üstün bir 
strateji ve yüksek bir mücadele azmidir. 
Vaiz şu soruyu kendine sormaktan aciz 
midir: Aynı komutan Uhud’da Müslü-
manları yendiğinde hangi tüyü ya da 
kılı başında gezdirmiştir? Ya da Allah 
elçisinin başındaki saç telleri Uhud’da 
neden bir zafer getirmemiştir? 
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iman ve vatan davasında yol alan her hakikat erinin 
en temel prensibidir. Zafere giden yol merhamete 
ve adalete giden yoldur. Her teknolojik imkân ve 
kabiliyet gücün hak için seferber edilmesine bir 
vesiledir. Vesileleri birliğimizi ve dirliğimizi kuv-
vetlendirecek bir fırsat olarak görmezsek eğer pa-
yımıza zafer değil hezimet düşer hep. Muhteşem 
mazimizdeki üstün zaferlerin büyük sırrı işte bu-
dur. Biz etle tırnak olmayı başardığımızda daha 
nice zaferler bizim olacaktır. Devletin çürütülme-
sine milletin yok edilmesine gönlü razı gelmeyen-
lerin destansı mücadeleleri bugünün ve yarının en 
büyük zafer müjdesidir.

Etle tırnak olmak aynı zamanda 
akıl-gönül ilişkisini dengede tutmak 
anlamındadır.
Keramet kılda mı akılda mı? Çember sakallı 

meşhur bir molla, Allah resulünden bir saç teli 
alıp sarığına takan Halid bin Velid’in bu vesileyle 
girdiği bütün savaşları kazandığını anlatmayı ma-
rifet zannediyor. Okuduğu her rivayeti dosdoğru 
zannetmenin ancak büyük bir ahmaklıktan ileri 
gelebileceğini düşünmeden üstelik… Değil mi ki 
savaşı kazandıran unsur üstün bir strateji ve yük-
sek bir mücadele azmidir. Vaiz şu soruyu kendi-
ne sormaktan aciz midir: Aynı komutan Uhud’da 
Müslümanları yendiğinde hangi tüyü ya da kılı ba-
şında gezdirmiştir? Ya da Allah elçisinin başındaki 
saç telleri Uhud’da neden bir zafer getirmemiştir? 
Tüm densizlik ve de dengesizlikleri süpürücü kı-
vam bulmuş bir aklın o en mutedil hükümlerine 
ihtiyacımız her zamankinden daha fazladır. Bu 
örnek bize mitolojik esaretin, köklü bir inkılabın 
önündeki en büyük engel olduğunu ve mitolojiye 
dönüştürülen din duygusunun fetih ruhunu nasıl 
boğduğunu çok çarpıcı bir şekilde anlatır. Kera-
met kılda mı, akılda mı? Elbette akılda… O vakit 
ey hakikat yolcusu bundan böyle meçhule değil 
mefkûreye giden gemiler kalkmalı kalbinin lima-
nından…

Bir kez aklı kuşandı mı insan ona çok tesirli bir 
heybet verilir. Heybet cüsse değildir. Kimin göğ-
sü hakikate açılmışsa onun kalbi dirayetli kılınır 
ve davanın vakarı aklın manevi kuvveti ile ötele-
re mıhlanır. İnanmış insan çağın tüm zorbaları-
na karşı her dem heybetlidir, gayretlidir. Cesaret 
ve samimiyetle kuşanmış bir bedenin adanmışlık 
ruhu onun heybetidir. Aldanmışlığı ise en büyük 
felaketidir.  

Bir kovanı terk eden arılar bazen yeniden bal tü-
keterek balmumu üretmek yerine eski kovanından 
balmumu taşımayı yeğlerler. Davayı terk edenle-
rin yeni bir şey ortaya çıkarmamaları terk ettikleri 
davanın sıhhatine işarettir. Bir peteği inşa etmeye 
başladıklarında arılar balmumu için gerekli ısıyı 
sağlama maksadıyla birbirlerine zincirler halinde 
kenetlenirler. Fetih ruhunu kuşanmış dava nefer-
leri de tıpkı arılar gibi birbirlerine kenetlenerek 

hakikati yüceltmelidirler. Nitelikli üretim, denge-
li iletim ve adaletli yönetim işte budur. Arap, pe-
tekten bal çıkarma işine Şiyar, deveyi teşhir için 
pazardan çıkarmaya Şıvar, arı kovanına ise Meşar 
der. Tüm bunlar Şura kelimesi ile aynı kökten gelir. 
Bu demektir ki meşveretle hedeflenen nitelikli de-
netim ve adaletli yönetimdir. Fetih ruhu ancak bu 
esasların hakkıyla kavranılmasıyla kazanılır. Zafer 
ancak bu esaslarla tüm inanmış ve adanmışların 
kalbine muştulanır.

İrfani derinliğimizi yitirdiğimizden bu yana düz 
mantığın kıyısında zayıflayan o muhakeme gü-
cümüzle sığ ve cılız analizler yapar olduk. Kurtu-
luşumuzun iki esası olan yerli üretim ve adaletli 
yönetim üzerinde ne kadar az düşünüyor kalıcı 
çözümler meselesini ne kadar da çok erteliyoruz. 
“Falancalar filancalar hayır diyor” diye başlayan 
her cümle şeytanın sureti haktan görünme ihti-
malinin baştan reddi manasını içeriyor ve taktik, 
stratejik düşünme kabiliyetinin yitimine işaret 
ediyor. Bize ne oluyor sahi, hiç değilse kadim siya-
setnamemiz o Kutadgu Bilig’e bir kulak verebilsek 
ve gerçeğin ta kendisiyle bir dirilebilsek: “Adalete 
dayanan yasa bu göğün direğidir, yasa bozulursa 
gök yerinde duramaz”

Aklın ve Eylemin Gücü
Adalet her hak sahibine hakkının tastamam ve-

rilmesidir. İstanbul’un dua ve himmetlerle fethe-
dildiğini söyleyen dervişe “Kılıcın hakkını unut-
ma” diye bir hatırlatma yapan büyük komutanın 
adanmışlığı fethe ve zafere giden o kutlu yolu aç-
mıştır. İman ve vatan davasında daima ilerlemeyi 
en önemli vazife bilmek yeni medeniyet inşası için 
fethe ve zafere dair çok hayati bir bilinçlenmeyi 
gösterir. Bu bilincin yükselmesi İslam Medeniyeti-
nin yeniden doğuş ümididir.

Batılı tarih felsefecisi Arnold Toynbee; “Eğer İs-
tanbul fethedilmeseydi ve Osmanlı güçlenerek ta-
rih sahnesine çıkmasaydı, İslam medeniyeti sanki 
yok olmanın eşiğine gelmek üzereydi” der. Fetih, 
İslam medeniyetini ihya hamlesidir. Batıdan gelen 
haçlı, doğudan gelen Moğol saldırıları ile yıkılma 
ve yok olma tehlikesi yaşayan medeniyetimize so-
luk aldırma mücadelesidir.  

Yakın tarihimizde yaşanan “Şok ve dehşet ope-
rasyonu” diye adlandırılan Irak işgali ve istilasıyla 
Bağdat ve Basra kütüphanelerinin yağmalanıp ya-
kıldığını böylece İslam medeniyetine ait kültür mi-
rasının yok edildiğini unutmazsak eğer fetih ruhu-
nun diri tutulmasının ne kadar büyük bir öneme 
sahip olduğunu da bir çırpıda anlamış oluruz. Batı 
sömürgeciliğini etkisiz kılmanın ve doğu toplum-
larının ezilmişliğini sonlandırmanın yolu fethi an-
lamak, değişim ve gelişim yolunda yepyeni ufuklar 
açmak ve o istikamette yorulma bilmeksizin bir 
büyük aşkla çalışıp çabalamaktan geçer.



/  A b d ü l k a d i r  T ü r k

Büyük Petro’nun Vasiyeti
“Yeni tarihler yazmak, eski tarihleri 
bilmekle mümkün olur ancak.” 

Rus çarı 1. Petro’dan başka tarihte, hem 
‘Büyük’ hem de ‘Deli’ olarak ad alan bir 
başka lider yoktur herhâlde. Petro son-
rası Rusya tarihinde Deli Petro’yu en iyi 
anlayan, vasiyetine sadık kalan, belki de 
en önemli lider Putin olmuştur.

Putin geçenlerde bir, ‘Halka Sesleniş’ konuşma-
sında şunları açıklıyordu; “Biz Suriye’de Rus halkı-
nın millî çıkarları için bulunuyoruz. Suriye’de te-
rörist gruplara yönelik hava operasyonlarında yer 
alan Rus askerleri aslında Rusya için savaşıyorlar.”

Bazı tarihçeler Çar Petro’yu Rusya’yı dünyanın 
küresel bir gücü hâline getirdiği için, ‘Büyük Pet-
ro’, kimi tarihçilerde ulaşılamaz olarak görülen bir 
takım sivri fikirleri (Sıcak denizlere inme hayali 
gibi) nedeniyle de, ‘Deli Petro’ diye adlandırdı onu.

Sıcak denizlere inme hayali nedeniyle Osman-
lı’da Çar Petro’ya, “Deli Petro” demiş, lâkin deniz-
cilik ve gemicilik alanındaki başarıları sonrası Prut 
savaşında Osmanlı’nın karşısına büyük ve daya-
nıklı gemiler çıkardığını görünce de, “Büyük Petro” 
demek zorunda kalmıştır.

Çar Deli Petro’ya kadar Rus düşünce sistemi kara 
hakimiyeti üzerine devam etmişti. Sonrasında 
Petro’nun denizciliğe ve gemiciliğe olan ilgisi, do-
nanma kurması, Rusya’nın güneyinde tersaneler 
kurması, orduyu baştan aşağı yenilemesi, Rusya’yı 
Avrasya bölgesel kara gücünden, Avrupa deniz gü-
cüne dönüştürmüştür.

‘Deli’ ya da ‘büyük’ Petro ölümünden sonraki Rus 
liderlerine ve Rus toplumuna, tarihe ‘Büyük Pet-
ro’nun Vasiyeti’ olarak da geçen bir vasiyet bırak-
mıştır.

Esasen Petro’nun vasiyetnamesi Rusya’nın cihan 
egemenliği, hayali ve sevdasına şekil veren bir ma-
nifesto, bir formül mahiyetinde diyebiliriz.

Vasiyetnamenin temel mantığı ise, Rusya’nın ha-
yat sahasının ancak sıcak denizlere hakim olmak-
tan geçtiği inancı üzerine oturmasıdır.

Bugün Putin Rusya’sının Suriye’yi bir üs seçme-
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Hüseyin TOPTAŞ tarafından hazırlanan 
“Kur’an’dan Rahmet Esintileri” kitabı Çimke 
yayınları arasında yayımlanarak okuyucuların 
istifadesine sunuldu. Toptaş kitap ile ilgili “Bu 
çalışmamızda Kur’an’ın pratik olarak anlaşıl-
ması için okuyuculara kısa ve öz bir derleme 
yaptık. Umulur ki okuyucular üzerinde bir 
rahmet esintisi etkisi bırakır. ‘Kur’an’dan 

Rahmet Esintileri’ çalışmamızda ayetleri konu-
larına göre tasnif etme yerine cüz cüz ele alarak, 

hatim okuyan kardeşlerimizin okudukları 
bölümler için bir özet hazırladık. Böylelikle 

Rabbimizin mesajlarını rahmet esintisi olarak 
günümüze taşımaya çalıştık” açıklamasını yaptı.

H ü s e y i n  T o p t a ş 

e s i n t i l e r i
rahmet

Kur’an’dan

kitabı yayınlandı

sini, Rus Çarı Deli Petro ve sonrası sıcak denizlere 
inme hayali ve idealinin bir planı, parçası olarak 
görmediği sürece, Türkiye’nin güney doğu politi-
kaları sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.

Devlet Yöneticilerimiz Kurnaz Ve Şeytan 
Putin’in Bilinç Altını Doğru Okumalı Ve 
Çözümlemelidir.
Rusya’ya Suriye sorununda, ‘Garantör devlet’ 

statüsü hangi realiteler üzerine veriliyor anlamak 
kâbil değildir.

Tarihen sabittir ki,  Güney ve Orta Doğuda Os-
manlı Türkiye’sinin dışında ne Amerika’nın, ne 
Rusya’nın, ne de bir başka Avrupa ülkesinin söz ve 
tasarruf hakkı yoktur.

Osmanlı’nın Orta Doğu’dan yaralı olarak çekilip 
Anadolu’da odaklandığı vakitte bir Fransız gazete-
si, bir tefrika yazısına şu başlığı atmıştı; “Osmanlı 
Gitti Orta Doğu Bitti.”

“Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar” 
Der Atalarımız
Tarihi emanetimiz olan Orta Doğu’nun kaderi ne,  

asrın kapitalist ve muhterist tüccarı, bencil Ame-
rika’ya, ne Amerika’nin piyon ve peykleri haline 
gelen, bir türlü devlet olmayı beceremeyen, bedevi 
ruhlu, türedi petrol zengini Arap aşiretlerinin eli-
ne bırakılabilir ne de Deli Petro’nun kurnaz halefi 
Putin Rusya’sının; Makyavelist, dönek Avrupa’nın 
gönlüne ve insafına.

Suriye özelinde, Ortadoğu genelinde bölgede hu-
zuru getirecek, yaraları iyileştirecek, akan kanları 
durduracak güç Türkiye Cumhuriyet devletidir.

Milletiyle, mehmetçiğiyle evvel Allah, Türkiye 
Cumhuriyeti  Devleti bu kabiliyete ve potansiyele 
sahiptir. Tarihi ‘Barış Pınarı’ harekatı hebâ edilme-
melidir.

Göstermelik sözde mutabakatların hile dişlileri 
arasında fırsatlarımızı, umutlarımızı ve geleceği-
mizi öğüttürmeyelim. Kötü niyetlerini istisnasız 
her defasında göstermiş, terör belâlarını başımıza 
sarmış  devletlerin parlak sözlerine, tatlı vaatlerine 
kanmayalım.

Büyük, köklü devletler bugünü değil, asırlar öte-
sini görür ve ona göre  tedbir alır, politika belirler.

Doğu ve Güney bölgelerimizdeki hain planlara 
karşı tedbirli olmamız, Türkiye Cumhuriyeti ola-
rak bir cihan devleti olmamızın da garantisi ola-
caktır. Müstevli zihniyetli ve zihniyetli devletlerin 
içindeki korku budur.

Bölgenin gerçekleri ve Türk Milletinin kadim 
müktesabatı bu sonucu gerekli ve zorunlu kılıyor.
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/  M e h m e t  M u t l u o ğ l u

Emanetleri Ehline Vermek

Kesintisiz değişen ve gelişen teknoloji, kurum-
larda daima daha nitelikli çalışanlara olan gerek-
sinimi artırmaktadır. Yeni teknolojinin gereklerini 
karşılayacak insan gücünü seçmek, yerleştirmek 
ve değerlendirmek kurumların amacı olan üretim 
açısından büyük önem taşımaktadır.

Yeni kabul edilen iş gücüyle gelecekteki tekno-
lojinin gerektirdiği işgücü arasında nitel ve nicel 
dengelerin sürekli izlenip kollanması; korunması 
gereklidir. Bu amaçla şimdiki durumdan başlaya-
rak güvenle kestirilebilecek bir süre için ne tür, ne 
kadar insan gücüne ihtiyaç vardır? Gelecekte bu 
ihtiyaç nitelik ve nicelik olarak nasıl bir durumda 
olacaktır? sorularına cevap aramada insan kaynak-
ları yöneticileri önemli kestirim güçlükleri ile kar-
şılaşmaktadırlar.

İnsan kaynağını yönetme konumunda olanlar 
yakın bir gelecek için seçecekleri insanların ni-
teliklerini tanımlamakta zorluk çekmektedirler. 
Bilinmeyen insana ait sınırlı bilgilerimiz; seçme, 
değerlendirme işlevini ister istemez bütünlük ve 
güvenirlikten uzaklaştırmaktadır.

İnsan için genelleme yapma imkanının sınırlılığı, 
bireysel farklılıklara saygı duymanın ahlaki bas-
kısı; işe almada nesnel ölçütlerin geliştirilmesini 
güçleştirmektedir.

Öte yandan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerde işsizliğin yoğun biçimde toplum yaşamını 
etkilediği ortamlarda, çağdaş yönetimin ve çağdaş 
yönetim anlayışının henüz yeterince gelişmediği 
kurumlarda insan kaynağının seçimi genellikle 

Cenabı Hak Yüce Kur’an’da:

“Muhakkak ki Allah emanetleri ehline 
vermenizi ve hükmettiğiniz zaman ada-
letle hükmetmenizi emreder.” (4 Nisa 
Suresi, 58) buyurmaktadır. Yine Hazreti 
Peygamber: “Emanet zayi edildiğin-
de kıyameti bekleyiniz.”(Buhari, ilim) 
hadisiyle ehliyet ve liyakate dikkati 
çekmektedir. Denilebilir ki insan kay-
nağının yönetiminde ehliyet ve liyakati 
esas aldığımız zaman bütün problemler 
çözülebilmekte ve bir millet yükselip 
yücelebilmektedir. Yüceliş ve yükseli-
şin temel anahtarı emanetleri, ehline 
vermek ve layık olanlara tevdi etmektir 
dense bir abartı olmaz.

Ehil İnsanı Seçme İşlevi 
Çalışmak amacıyla başvuranlar arasından, önce-

den belirlenen ölçütlere uygun en iyi potansiyele 
sahip ve var olan iş ihtiyaçlarını en iyi karşılaya-
bilecek adayı belirleme işleri olarak tanımlanan 
“seçme” işlevi (Açıkalın, 1994: 55) insan kaynakları 
yönetiminin en sorunlu alt sistemidir.



2 9
 / Ekonomi / 1314

kuşkulu bir alan olarak ortaya çıkar. Bu nedenle 
“işe adam alma” işlemleri, güç kazanmak isteyen 
odakların en çok ilgi duydukları yönetim alanı 
olur.

Ülkemizde de personel seçimi yıllardan beri si-
yasetin, nüfuz sahibi güçlerin elinde kullanılmış 
ve son derece olumsuz sonuçlar doğurmuştur. “İşe 
göre adam seçme yerine adeta adama göre iş” pren-
sibinden hareket edilmiştir. (Bursalıoğlu, 1984: 107) 
Böylece başta Kamu İktisadi Teşekkülleri olmak 
üzere bütün devlet adeta işlemez hal almıştır.

KİT’ler İflasın Eşiğine Gelmiştir
Yıllardır siyasi iktidarlar için “Yağma Hasan’ın 

Böreği” gibi görülen KİT’ler Cumhuriyetin ilk 
kuruluş yıllarında bin bir güçlük ve fedakarlıkla 
kuruldukları ve çok önemli işler gördükleri ade-
ta unutulmuştur. Bu durum insan kaynaklarının 
yönetimi hususunda çağdaş yönetim anlayışının 
yıllardır uygulanmadığını, ve hala bu konuda cid-
di bir çalışmanın yapılmadığını göstermektedir. 
Halbuki insan kaynaklarının seçiminde ehliyet ve 
liyakat başarılı sonuçları elde etmek için olmazsa 
olmaz önemdedir.

Personel seçiminde kullanılan ölçütler
Personel seçiminde belirlenen ölçütler bilimsel 

inceleme, çözümleme ve tanımlamalara dayan-
malıdır. Yöneticilerin subjektif yargılarına, duy-
gularına, kültürlerine, kişisel amaçlarına, siyasi 
tercihlerine dayalı ölçütlerle personelin seçiminin 
yapılması oldukça İlkel bir yöntemdir.

Diğer yandan belirlenen seçme ölçütlerinin za-
manla geçerliliklerinin azalması hatta tümüyle 
geçersiz duruma gelmesi doğaldır. Böyle bir du-
rumda personel yönetimine ve seçme işlevine kar-
şı oluşacak olumsuz yargılar; iş analizleri, iş tanım-
ları ve iş gerekleri çalışmalarının kesintisiz olarak 
sürdürülmesi; ölçütlerin geçerliliğini yitirmeden 
güncelleştirilmesi yoluyla önlenebilir.

Personel seçmede kullanılacak ölçütlerin insan 
kaynakları uzmanları ve yöneticileri ile alan uz-
manı ve yöneticilerinin birlikte gerçekleştirdikleri 
iş analizlerine, iş tanımlarına ve iş gereklerine da-
yandırılması çağdaş insan kaynakları yönetiminin 
temel ilkelerindendir. (Açıkalın, 1994: 57)

İnsana ilişkin ölçütleri bütünüyle belirlemek ba-
şarılması zor bir iştir. Aynı zamanda bu ölçütleri 
bireyde tarayıp var oluş düzeyini belirleyecek araç-
ların geliştirilmesi de o denli zordur.

Bu nedenle seçme işlemlerinde personel birimin-
deki uzmanlar kurum dışında bireyi tanıma; bilgi, 
beceri ve yeteneklerini ölçecek araçları hazırlama, 
geliştirme ve uygulama konularında uzman kişi ve 

profesyonel kuruluşlarla da işbirliği yapmalıdır.

Kurumların seçme sürecine, alana insan gücü ye-
tiştiren kurumların temsilcileri de katılırsa kurum, 
personel seçme ölçüt ve yöntemlerini bütünlük ve 
tutarlılık yönünden geliştirme imkânlarını sağla-
yabilir.

Bireyde aranan bilgi, beceri ve tutu-
mun ölçülmesi için gerekli; geçerli ve 
güvenilir araçların ve uygulama ortam-
larının hazırlanması insan kaynakları bi-
riminin önemli, somut görevlerindendir. 
(Doğan, 1987: 146)

Sonuç
İnsan kaynağının yönetiminde en problemli ve 

zor; ama o ölçüde önemli ve hayati olan seçme iş-
levini, seçme işlevinin süreçlerini, seçme sırasında 
kullanılan ölçütleri, seçme işlevinin görev kapsa-
mını ve görevin gerçekleşmesinde muhtemel en-
gellerin neler olduğunu bu çalışma ile ortaya koy-
maya çalıştık.

Çağdaş dünya ile yarışabilmek ve çağdaş bir dün-
yada maddeden yükselmiş ve manen yücelmiş bir 
toplum olabilmek için bütün maddi ve manevi 
yükseliş ve yücelişlerin en önemli temeli olan in-
san kaynağını yönetmenin ve seçmenin de çağdaş 
yönetim anlayışına göre olması gerekmektedir.

Yüce ileri ve mutlu bir hayat ve toplum sadece 
temennilerle oluşturulamaz. Bilimin en yeni bul-
gularının da hayatımızın her alanına yön vermesi 
şarttır. Eldeki veriler ülkemizde her alanda nitelik-
li insan kaynağının bulunduğunu göstermektedir. 
Mesele her insanın kendi yeti, yetenek, bilgi ve 
tutumlarına uygun alanlarda istihdam edilmesini 
sağlamak; ehliyet ve liyakati esas almaktır.

Ehliyet ve liyakatin; iş analizleri iş tanımları ve 
iş gereklerine göre ortaya konması ve insan kay-
nağının yönetiminde bilimsel yöntemlerin kulla-
nılması maddeden yükselmiş ve manen yücelmiş; 
mutlu, gelişmiş, güçlü ve Muhteşem Türkiye için 
bir zarurettir.

Yararlanılan kaynaklar
1- Açıkalın,Aytaç. “Çağdaş Örgütlerde İnsan Kaynağının 
Yönetimi”, Pegam Yayınları,
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2- Bursalıoğlu, Ziya. “Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve 
Davranış”, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984
3- Canman, Doğan.” Çağdaş Personel Yönetimi TODAİE 
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4- Yazıcı, Reşat. “İnsan İlişkileri ve Personel Yönetimi” 
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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

B e ş i n c i  B ö l ü m

İsrail’in Kuruluşuna Doğru

Yüzyıllar boyunca Hıristiyan kilise rejimi tara-
fından zulüm, işkence ve ölüm ile tehdit edilen 
Yahudiler için güvenlik birinci sorun haline gel-
mişti. Hayatını kurtarmak isteyenler için kurtuluş 
yolu sürgün olmuştur. Son olarak M.S. 70 yılında 
Filistin’den sürülen Yahudiler yaklaşık 2.000 yıl 
vatansız ve dağınık olarak çeşitli milletlerle birlik-
te yaşamışlardır. 17. Yüzyıllarında kilise hakimiyeti 
ile idare edilen Avrupa’da hakim olan kilisenin 
dini ve mezhebi ne ise siyasi iktidardaki kralların 
din ve mezhebi de aynı idi. Başka din ve mezhepte 
olanlar engizisyon mahkemelerinde yargılanarak, 
din değiştirmeye zorlanırlardı. Dinlerini değiştir-
meyenler sokaklarda çarmıha gerilerek ölüme terk 
edilir, ya da giyotin ile idam edilirdi.

Avrupa’daki Rönesans hareketleri ile kilise ha-
kimiyetinin yıkılması mukadder olmuştur. 1789 
Fransız ihtilalı arkasından Amerikan Bağımsızlık 
bildirgesi Yahudilerin toparlanmasına vesile ol-
muştur. Avrupa ve Amerika’da cereyan eden siyasi 
olaylarda dönme Yahudilerin önemli rolleri ol-
muştur.   

Yahudi tarihinde milliyetçilik olarak adlandırılan 
ilk hareketin başlatıcısı Theodor Herzl’dir. Theo-
dor Herzl ile başlayan Yahudi hareketlerinde milli-
yetçilik duygusundan ziyade güvenli bir hayat ara-

yışı ön plana çıkmıştır. 1896 yılında Theodor Herzl 
“Yahudi Devleti” kitabını neşrederek Yahudilerin 
bir araya gelmeleri konusunda çalışmalar ve top-
lantılar yapmaya başlamışlardır. 

Yahudi Protokolleri
1897 yılında İsviçre’nin Basel şehrinde toplanan 

197 kişilik Yahudi topluluğu 16 ülkenin delegeleri 
bir araya gelmiştir. Birinci Siyonist kongresi olarak 
yapılan toplantıya Theodor Herzl başkanlık yapı-
yordu. Toplantıda güvenli bir yurt edinme konusu 
tartışılarak, her yıl Siyonist kongresi yapılması ka-
rarlaştırıldı. Theodor Herzl’in ölümünden sonra 
gerçekleştirilen 7. Siyonist Kongresinde Yahudile-
rin vatan olarak Filistin topraklarında Yahudi Dev-
letinin kurulmasına karar verildi. Filistin toprakla-
rına yerleşmek ve devlet kurarak burada yaşamak 
fikri tüm Yahudiler tarafından benimsenmemiştir. 
Filistin ideali yerine birçok Yahudi bulunduğu 
ülkede zengin ve itibarlı bir hayat sürmeyi tercih 
etmekteydiler. Yahudi devleti fikri hararetle iste-
nen bir hedef olmamıştır. Buna rağmen Theodor 
Herzl’in ölümüne kadar devlet olma fikri üzerinde 
çalışılmıştır.  

Siyonist kongrelerinin 1897 yılı ilk toplantısı Ya-
hudiler için yeni bir çağın başlangıcı olmuştur. 
Asırlardır başka milletlerin içinde, kendi dinlerini 
serbestçe yaşayamayan, bulundukları topluluğun 
dini, kültürü ve geleneklerini yaşamak mecburi-
yeti ile tutsak olduklarının algısı içinde bulunan 
Yahudiler için umut başlamıştır. Günlük hayatları 
değişik meslek, sanat ve makamlarda olan insan-
ların gerçekte Siyonist rollerinin ne olduğu kong-
relerde ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlara rağmen 
Yahudiler bulundukları topluluklarda üstlendikle-
ri seçkin görevler nedeni ile üstün mevkilerde yer 
almaktaydılar. Dünyada fakir fukara, ya da dilenen 
bir Yahudi’ye rastlanmamıştır. Yahudi protokolle-
rinden öğrendiğimiz prensip şudur: “Bir ülkede 
iktidarı ele geçirmek için haklı olmak yetmez. Hak 
güçte gizlidir. Güçlü olursan haklısındır.”

Tevrat’ta vaat edildiği şekli ile bir vatan topra-
ğında devlet kurmadan Yahudiliğin uygulanacağı 
hayat nizamını yaşamak mümkün olmayacaktır. 
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Siyonist kongreleri ve sonunda yayınlanan pro-
tokoller dünyaya yayılımış olan Yahudilere yön 
vermekte ve komuta etmekteydi. 1900 lü yılların 
başından itibaren neşredilen protokoller kitap ha-
linde basılıp Yahudiler arasında dağıtılmaktaydı. 
İbranice, Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça vb. 
dillere çevrilip, matbaalarda bastırılan broşürler, 
gizli olarak dağıtılmaktaydı. Kural şudur: “Görün-
meyen bir gücü kim devirebilir? Yahudi’nin gücü 
budur.”

Muharref Tevrat’ın emir ve hükümlerine göre 
Yahudi olmayan insanlar Yahudi’nin azatsız kö-
lesidir. Dünya sadece Yahudilerindir. Yahudiliğin 
cihan hâkimiyeti nasıl olacaktır? Cihana hükme-
decek Yahudi diktatörlüğünün nasıl olacağı Yaho-
va tarafından Tevrat’ta belirlenmiştir. Yahudiliğin 
insanlığı kurtuluşa götürecek bir daveti yoktur. 
Tevrat yalnızca Yahudilerin kitabıdır. Diğer mil-
letlerin din, inanç, kültür ve ideallerinin ortadan 
kaldırılıp, kökünden değiştirilip, köleleştirildiği, 
hayvan sürüleri haline getirildiği, cihan diktatör-
lüğü, Siyonizm’in hedefidir. Özgürlük ve yaşama 
hakkı yalnızca Yahudi’ye tanınmıştır. Yahudi’nin 
dışındaki bir kişi Tevrat’a inanamaz, Tevrat’a göre 
amel edemez. Tevrat’ı Tanrı Yehova sadece doğuş-
tan Yahudi olan kişiye göndermiştir.      

Neden Filistin?
Yahudilerin Filistin’e yerleşmek istemelerinin en 

önemli nedeni Kudüs’teki yıkılan Süleyman Ma-
bedinin yeniden yapılmasıdır. Yahudilerin Süley-
man Mabedine bakış açıları, diğer dinlerdeki Ma-
bet anlayışından farklıdır. Yahudi inancında bazı 
ibadetlerin eda edildiği tek mekân Süleyman Ma-
bedidir. Ahit sandığının saklanıp, muhafaza edi-
leceği yer bu mabettir. Yahudiliğin din temelinde 
can damarını oluşturan Süleyman Mabedi dinin 
kendisi olmuştur. Yahudi erkeklerine yılda 3 defa 
mabedi ziyaret etmeleri dini bir zorunluluk ol-
muştur. Buna hac denmiştir. Birinci hac ziyaretine 
Pesah denilmektedir. Pesah bayramında kurban 
kesilmektedir. Kurban kanları evlerin kapılarına 
ve duvarlarına sürülmektedir. İkinci hac bayramı 
Pesahtan 7 hafta sonra yapılan Şavout bayramıdır. 
Hasat bayramı da denilen Şavout bayramının özel 
bir töreni olmamasına rağmen bir çiftçinin elde 
ettiği ürünü mabede sunması ile başlatılmaktadır. 
Şavout bayramının diğer adı “haftalar bayramı”dır. 
3. Bayram şenliği ise Yahudilerin Mısır’dan çıkışla-
rı ve 40 yıl süren göçebe hayatları anısına yapılan 
Sukot bayramıdır. İbranicede çardak ya da çadır 
anlamına gelen Sukot ile göçebe anısının unutul-
maması istenmiştir. 

Yahudiler Hz. Musa tarafından yapılan ve adına 
Mişkan denilen çadırlarda toplanıp ibadet eder-
lerdi. Yahudiler kurbanlarını Mişkan’ın önünde 

keserlerdi. Daha sonra kurban ibadeti yalnızca 
Süleyman Mabedinde yapılmıştır. Mişkan döne-
mi yaklaşık 4 asır devam etmiştir. Daha sonra Hz. 
Davut’un Kudüs’ü fethetmesinden sonra, buraya 
büyük bir mabet yapmak istemiştir. Tanrı Davut’a 
izin vermemiş, ama oğlu Süleyman zamanında 
Tanrı’nın izni ile mabet yapılmaya başlanmış. Hz. 
Davut mabedin yapımına yardım etmiş. Gerekli 
malzeme ve işçilerle ustalar tedarik edilmiş. Sur 
kralı Hiram başkanlığında mabedin inşaatı devam 
etmiş. Dillere destan olan mabet 7 yılda tamamla-
nabilmiş. Mabette çalışan işçilerden hiç biri hasta-
lanmamış ve ölmemiş. İnşatta kullanılan aletlerin 
hiç biri arızalanmamış. O dönemde dünyanın en 
büyük mabedi olarak tamamlanan mabette çalı-
şan bütün işçiler ve ustaların işi bitince ölmüşler. 
Böylece aynı mabedin ikincisinin bir daha yapıl-
ması mümkün olamamış. (M.Ö. 957)  

Süleyman Mabedi 370 yıl hizmet vermiştir. M.Ö. 
587 yılında Babilliler tarafından Süleyman Mabedi 
yıkılmıştır. Böylece 1. Mabet dönemi sona ermiştir. 
Sağ kalan Yahudiler Babil’e sürgün edilmişlerdir. 
Yaklaşık yarım asır sonra Mabet yeniden yapılmış-
tır. Dört yıl süren inşaattan sonra bitirilen mabet 
ile 2. Mabet dönemi başlamıştır. 1. Mabet döne-
minden daha uzun hizmet veren 2. Mabet nihayet 
Romalılar tarafından M.S. 70 yılında yıkılmış ve 
bir daha yapılamamıştır. Mabette saklanan kutsal 
sandık kaybolmuş ve bir daha bulunamamıştır. 
Süleyman mabedinde yapılması şart olan kurban 
ibadeti terk edilmiştir. Bazı ibadet ve çalışmalar ar-
tık sinagoglarda yapılmaya başlanmıştır. 

Süleyman Mabedi günümüzde Mescidi-i Aksa’ 
da Harem-i Şerif ’in bulunduğu yer olduğu söy-
lenmektedir. Mabedin inşa edildiği yerin Harem-i 
Şerif ’in neresi olduğu konusunda görüş birliği bu-
lunmamaktadır. 

MS 70 yılı Yahudi tarihinin dönüm noktası ol-
muştur. Yahudiler için Filistin yaşanacak bir ülke 
olmaktan çıkmıştır. Kutsal mabet yıkıldıktan son-
ra, artık mabedi yapacak bir devlet ve güç kalma-
mıştır. Yahudiler kutsal inançlarını yüreklerine 
gömerek Filistin’den ayrılıp dünyanın dört bir ta-
rafına dağılmışlardır. İbadetlerini ve gelenekleri-
ni sinagoglarda yapmaya başlamışlardır. Yaklaşık 
2000 yıl süren vatansız ve devletsiz dönemdeki 
Yahudi tarihi içinde 1789 Fransız ihtilalı, Avrupa’da 
Marksizm’in gelişmesi ve Komünizm rejiminin 
tatbikatı, Kapitalizm, ihtilallar, 1. Dünya savaşı, 2. 
Dünya savaşı ve İsrail’in kuruluşu, muharref Tev-
rat hükümlerine göre dünyayı tek merkezden idare 
edecek rejimin kuruluşu çalışmaları ile şekillenen 
günümüzdeki olayları dinamik tahlil metoduna 
göre analiz etmek gerekecektir.

(Devam edecek)
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Bu öyle bir iklim ki değerini ancak yaşayanlar 
bilir. Ruhları sımsıcak bir sevgi sarar. Umutlar sı-
ralanır, perdeler aralanır, kör gözler çıralanır. Gö-
nüllerden gider ayaz, her yürekte bin bir niyaz. O 
yüceler yücesi çaresizlere olur çaresaz.

Mahyalar kurulur, kandiller yanar. Gönüller aşka 
düşüp Rabbini anar. Şafaklar heyecandan allanır, 
diller en güzel isimlerle ballanır. “Çeldirici”lerin 
en büyüğü kalın zincirlerle bağlanır. Engeller kal-
kar aradan. Göğün kilitleri açılır, üstümüze inci 
mercan saçılır. Kapanır yedi kapısı ateşin.

Kitapların anası yoldaştır bize. Her sayfasından 
bir ışık parlar. Her satırı şimşek olur beynimizde, 
her harfi bize O’nu hatırlatır. Hangi arazide durdu-
ğumuzun, nereye ait olduğumuzun farkına varırız. 
Her şey susar, bir tek O konuşur. Sarsar bizi, uyan-
dırır gafletimizi. Ahsen-i Takvime doğru bir tırma-
nış başlar. Yarışımız meleklerledir. 

/  H a y r e t t i n  D u r m u ş

Orucun Açtığı Kapı

O kutlu misafir bu yıl baharda 
çaldı kapımızı. Dünyanın 
salgınla boğuştuğu, ölü-
mün hepimize, herkese çok 

yakın olduğu, baharımızı kışa çeviren 
kasvetli günlerde yeniden diriltti gön-
lümüzü. Camiler mahzun, teravihlerin 
boynu bükük olsa da yıldızların bir 
başka ışık saçtığı, mü’min gönüllerin 
kanat takıp uçtuğu kutlu bir iklime 
kavuşmanın sevinci içindeyiz. Gerçe-
ğin en son temsilcisinin  “Başı rahmet, 
ortası mağfiret, sonu ise ateşten kurtu-
luş” diye tarif ettiği müstesna günler-
deyiz. 
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Oruç bizi sarıp sarmalıyor, sarsıyorsa, ruhumuzu 
inkılâba uğratıp büyük bir değişim geçirmemizi 
sağlıyorsa hakkıyla tutulmuş demektir. Bizim oru-
cu tuttuğumuz kadar o da bizi tutmalı ki arkadaş-
lığımız pekişsin. Bizim onu beklediğimiz gibi günü 
geldiğinde o da bizi beklesin. Bizim onu karşılayıp 
ağırladığımız gibi o da bize mihmandar olsun.

Eskiler “bir avam, bir de havas orucu var” derler-
di. Avam orucu günün belli saatlerinde aç ve su-
suz kalmakla olur. Havas orucu ise fikredenlerin 
orucudur. O oruç sadece mideyle tutulmaz. Oruç; 
eli, ayağı, gözü, kulağı tutar. Hikmet burcuna doğ-
ru bir yolculuk başlar. Dil zikreder, beyin fikreder. 
Hadi biz de orucun bize ilham ettiği düşünceleri-
mizi açıklayalım:

Oruç bize zamanı nasıl kullanacağımızı öğretir. 
Sahur ve iftar deyip geçmemek gerekir. Modern 
dünyada “personel-para-zaman yönetimi” diye sis-
temleştirilen düşünce aslında namaz ve oruçla her 
mümine daha çocuk yaşta öğretilmektedir. Yoksa 
yatıp yatıp kalkmak namaz olmadığı gibi, sadece 
aç kalmakla da oruç hakkıyla tutulmuş olmaz.

Oruç bizi haram yemememiz konusunda helalle 
uyarır. Diğer zamanlarda yemesi, içmesi helal olan 
şeyler Ramazan ayında günün belli saatlerinde ha-
ramdır, yasaktır bize. İzin almadan, iftar topu pat-
lamadan ağzımıza götüremeyiz ekmeği, suyu. Yani 
oruç bize diyor ki; “Ey Müslüman! Helal olanı bile 
izinsiz yiyemezken zaten haram olanı nasıl yersin? 
Nasıl el uzatırsın hakkın olmayana?”

Oruçlu insan dingin olur. Benzi soluk olsa da, hal 
ve hareketlerine dikkat eder, daima uyanıktır ve 
düşmana karşı teyakkuz halindedir. Düşman kim? 
Nefis ve şeytan. Aslında oruç bize oruçlu olmadı-
ğımız zamanlarda da düşmanlarımıza karşı uyanık 
olmamızı öğütler.

Komşumuza ikram edeceğimiz bir tabak yemekle 
sosyal toplumun temelleri atılmış olur. Orucu tut-
ması için çocuğa teşvik edici hediyeler vererek, gü-
zel bir işe nasıl başlanılması gerektiğinin ipuçları 
verilirken doğal eğitim ortamında umut, sevgi ve 
güven tazelenir.

Bunlar ilk anda benim aklıma gelenler. Elbette 
daha çok derinliği olan düşündüğümüz, düşün-
mediğimiz ne hikmetler gizlidir bu ayda. Eskiler 
bir yazıyı bitirince “Her şeyin en doğrusunu ancak 
Allah bilir.” manasında “Allah-u âlem” derlerdi. 

Aliya İzzetbegoviç İslam’ın çağımız insanına ne-
ler verdiği üzerinde düşünürken “İslam’ın ilk şartı 
Allah’a imandır. Atom çağında dine kuşkuyla ba-
kanlara Albert Einstein’ın Allah’a inandığını ha-
tırlatmak isteriz. Namaz sadece dua değil, disiplin, 
birlik ve dayanışma okuludur. Oruç ibadettir. Aynı 

zamanda da pedagojik, tıbbi, sosyal önemi vardır. 
İslam toplumu hiçbir zaman bireyi şahsi meselesi 
olarak görmedi. Zekât sadaka değil, fakirlere ve-
rilen bir tür vergidir. Hac’da hâkim olan manzara 
eşitliktir. Şimdi kim İslam’ın mesajlarının geçer-
liliğini kaybettiğinden bahsedebilir?”1 sorusunu 
sormuştu. Bu soruları çoğaltmalı ve İslam’ın günü-
müze mesajını duymaya, duyurmaya gayret etmeli 
değil miyiz?

Kurtuluş günleridir bu mevsim bizim için. Arın-
manın, yunmanın vaktidir. Sezai Karakoç “Beton-
ları Kıran Oruç” yazısında  “Bir ev nasıl yılda bir 
defa temizlenir, örümcek ağlarından kurtarılır, 
kiremitleri aktarılır, sıvanır, yıkanır, onarılır ve ba-
dana edilir; yani yeni yapılmış hale getirilirse, bir 
ruh da yılda bir kere böyle bir genel temizlik ve 
revizyon ister. Bir şehrin temizlenmesi, onarılma-
sı, yeniden yapılması, sıva, boya ve badanalarının 
tazelenmesi ile Müslüman bir şehrin oruç boyun-
ca ruhî canlılık ve hareketi, yükselme ilerlemesi 
birbirini çok andırır. Oruç, demek ki bir noktadan 
bakılınca, ruhun ve vücudun dezenfekte edilmesi 
oluyor”2 der. 

Biz acıkır susarız da oruç acıkmaz mı? Cevabı Se-
zai Karakoç’tan dinleyelim isterseniz:

“Evet, oruç da susar, oruç da acıkır. Orucun susa-
dığı ve âb-ı hayat gibi kanamadığı su, Kur’ân sesi, 
acıktığı namaz, örtündüğü merhamet, kuşandığı, 
giyindiği, Allah adının yükseltilmesi yani cihattır.”

Ah bizler de oruç gibi acıkıp, susayabilsek… 
Kur’an’ı ayet ayet, sûre sûre içebilsek. Günahtan 
kararan gönüllerimizi onunla aydınlatabilsek, da-
ralan ruhumuzu onunla genişletsek, İçimizdeki 
yangını Kur’anla söndürebilsek. Nefs denen ku-
durganı onunla dizginleyebilsek. O zaman oruçla 
arkadaşlığı hak ederiz belki. Günün birinde bekler 
bizi Reyyan denen kapıda.

1-  Aliya İZZETBEGOVİÇ. İslam Deklarasyonu.   Fide yy  
İstanbul,2007 s.30-33
2-  Sezai KARAKOÇ. Samanyolunda Ziyafet. (6.baskı) 
Diriliş yy. İstanbul, 2013 (140 sayfa)
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İman Esasları: Kitaplara İman

İnsan bu dünyada başıboş ve yalnız bırakılmadı-
ğından yaratılış amaçlarına uygun bir hayat yaşa-
maları, doğru yolu bulmaları, istikametlerini şa-
şırmamaları için Rabbimiz ilk insandan itibaren 
insanlık tarihinin değişik dönemlerinde insanlara 
rehberlik etmek için önce elçilerini sonra da hida-
yet rehberi olarak kitaplarını göndermiştir.

Nasıl ki kullanmak için aldığımız eşyaların içinde 
bir kullanma kılavuzu varsa, o kılavuza göre eşya-
nın kullanılması anlatılıyor, kılavuza aykırı kul-
lanmanın mahzurları izah ediliyorsa Rabbimizin 
gönderdiği kitaplar, sahifeler de insanların hayat 
kılavuzudur. Bu kılavuza göre hayatlarını tanzim 
etmelidirler.

Yüce kitabımız Kur’an’da kitap olarak; peygamber-
lerden Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. Dâvûd’a Zebur, Hz. 
İsa’ya İncil ve Hz. Muhammed’e de Kur’an verildi-
ğini bildirilmektedir. Bunlar ile ilgili ayetlerde şöy-
le buyrulmuştur:

“Doğru yolu bulasınız diye Musa’ya Kitab’ı ve hak 
ile bâtılı ayıran hükümleri verdik.”(Bakara 53)

“Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere 
vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, 
İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Ey-
yüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyet-
miştik. Davûd’a da Zebûr vermiştik.”(Nisa 163)

“Ardından o peygamberlerin yolu üzere, kendinden 
önce gelmiş olan Tevrat’ı tasdik edici olarak Mer-

Allah’a ve resullerine iman ile birlikte 
iman esaslarından bir tanesi de kitapla-
ra imandır.

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’den önce de 
elçileri vasıtası ile kitaplar (Tevrat, İn-
cil…) göndermiş olmasına rağmen ma-
alesef inananları tarafından bu kitaplar 
tahrif edilerek orijinal halleri ile sonraki 
nesillere intikali mümkün olmamıştır. 
İmanımızı sağlam temellere oturtmak 
istiyorsak kitaplara iman konusunda 
sağlıklı bilgiye sahip olmamız ve iman 
ettiğimiz kitabımızın emir ve yasakları-
na uyarak Ehli Kitabın düştüğü hatala-
ra düşmememiz gerekir.  
Rabbimiz (cc) buyuruyor:

“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)



3 5
 / İnanç  / 1314

yem oğlu Îsâ’yı gönderdik. Ona da içinde hidayet 
ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tev-
rat’ı tasdik edici, takvâ sahipleri için bir yol gösteri-
ci ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Maide 46)

“O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğ-
rulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve 
İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. 
Furkan’ı da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini 
inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah 
mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.” (Al-i Imran 
3-4)

Bu ayetler, Rabbimizin gönderdiği dört büyük 
kutsal kitap olarak bildiğimiz kitaplardan bizleri 
haberdar etmektedir.

Ayrıca, “Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygam-
berlik verdiğimiz kimselerdir.”  (En’am 89) ayetiyle 
bunların dışındaki peygamberlere de kitap veril-
miş olabileceğine işaret edilmektedir.

Ayrıca Kur’an’da bazı peygamberlere Hz. Musa 
ve Hz. İbrahim’e sayfalar anlamına gelen “suhuf” 
gönderildiği bildirilmektedir. “Yoksa, Mûsâ’nın ve 
Allah’ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim’in 
sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi 
mi?” (Necm 36-37)

Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde; elli sa-
hife Şit’e, otuz sahife İdris’e, on sahife İbrahim’e ve 
on sahife de Tevrat’tan önce Musa’ya indirildiğini 
belirtmiştir. Bazı tefsirler, on sayfa verilen peygam-
ber olarak Hz. Musa’nın yerine Hz. Âdem’i zikret-
mişlerdir.

Peygamberler nasıl kendilerinden önce gelenleri 
tasdik etmişse kitaplar da kendilerinden öncekile-
ri tasdik etmiştir. Böylece ilâhî kaynağın bir oldu-
ğunu ortaya koymuşlardır. 

“Allah, sana Kitabı (Kur’an) hak ve kendisinden 
öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi.” (Al-i Imran 3)

“Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak 
peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa’yı 
arkalarından gönderdik. Ve ona, içerisinde hidayet 
ve nur bulunan, öncesindeki Tevrat’ı doğrulayan 
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola 
iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Maide 46)

Her biri kendisinden öncekini tasdik eden ve son 
halkası Kur’an olan ilâhî kitaplara, hepsinin doğ-
ru, gerçek olduğuna ve hepsinin hidayet vesilesi 
olarak insanlığa sunulduğuna inanmak; iman et-
menin, mümin olmanın gereklerinden biridir. Kı-
saca ilâhî kitaplara iman “âmentü” olarak bilinen 
iman esaslarındandır. Fakat günümüzde insan-
ların elinde bulunan İncil ve Tevrat’ın ilahi kitap 
olma özelliği taşımadığını, tahrif edilmiş olduğunu 
da unutmamak gerekir.

Kur’an, müminlerin kitaplara iman ettiğini özel-
likle vurgulamış, kitaplarla birlikte diğer iman 
esaslarına inanmanın da gerekli olduğunu bildir-
miştir. 

“Deyin ki biz, Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), 
İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına 
indirilene, Musa ve İsa›ya verilene ve diğer bütün 
peygamberlere Rableri tarafından verilen kitapla-
ra iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt 
etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara 
136)

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygam-
berine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kita-
ba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, 
peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse de-
rin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa 136)

İlâhi kitapların taşıdıkları mesaj açısından arala-
rında bir fark yoktur. Hepsi haktır ve gerçeği bildi-
rir. Hepsi melekler aracılığı ile indirilmiştir. Hepsi 
Allah’ın birliğini, yalnız O’na kulluk edilmesi ge-
rektiğini ifade eder.

Bu husus Kur’an’da şu şekilde açıklanır: “Senden 
önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, “Ben-
den başka ilâh yoktur, bana kulluk edin.” diye vah-
yetmiş olmayalım.” (Enbiya 25)  

İlâhî kitapların dilinin hepsinin Arapça olduğu 
düşünülemez. İndirildikleri topluma göre farklı 
dilleri olabilir. “Biz her peygamberi, ancak kendi kav-
minin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) 
iyice açıklasın.” (İbrahim 4) 

İlahî kitaplardan günümüzde geldiği gibi koru-
nan yalnız Kur’an-ı Kerim kalmıştır.  Kur’an ve 
hadislerde bahsi geçen sahifeler günümüze ulaş-
mamış; Tevrat, Zebur ve İncil ise orijinal hâllerini 
koruyamamış, ilk hali sonraki nesillere intikal etti-
rilememiştir. 

Yahudilerin kendilerine indirilen Tevrat’ı tahrif 
edişleri ve Allah’ın kelâmı olduğunu bildikleri 
hâlde onu gizleyip inkâr ederek istedikleri gibi yo-
rumladıkları,  kelimelerin yerlerini değiştirdikleri 
Kur’an’da şöyle haber verilir:

“Şimdi (ey müminler!) onların size inanacaklarını 
mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre, Al-
lah’ın kelâmını işitirler; sonra o kelâmı iyice anla-
mış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif 
ederlerdi.” (Bakara 75)
“Onlar Allah’ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. 
Nitekim “Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi” 
dediler. De ki: “Öyleyse Mûsâ’nın insanlara bir nur 
ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi?” Siz 
onu kâğıtlara yazıp (istediğinizi) açıklıyor, çoğunu 
da gizliyorsunuz. Sizin de, atalarınızın da bileme-
diğiniz şeyler (Kur’an’da) size öğretilmiştir. (Resu-
lüm!) Sen “Allah” de, sonra onları bırak, daldıkları 
bataklıkta oyalanadursunlar!” (En’am 91)
“Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağız-
larıyla “İnandık” diyenler (münafıklar) ile Yahu-
dilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, 
(Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler, 
sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. 
Kelimelerin (ifade içindeki) yerlerini bildikten son-
ra yerlerini değiştirir ve şöyle derler: “Eğer size şu 



3 6
 / İnanç  / 1314

hüküm verilirse onu tutun. O verilmezse sakının.”” 
(Maide 41)

Ayet, Yahudi hahamlarının, kendi görüşlerine ve 
anlayışlarına uymayan Tevrat ayetlerini istedikleri 
şekilde çarpıtarak yorumlamak suretiyle değiştir-
melerini hatırlatmaktadır.

Kitâb-ı Mukaddes adı altında birleştirilen bu ki-
taplardan Tevrat, Ahd-i Atîk; İncil, Ahd-i Cedîd 
olarak anılmakta, Zebur ise Mezmurlar adıyla 
Ahd-i Atîk içinde yer almaktadır. 

Tevrat ve İncil metinlerinin hem kendi içlerinde 
hem de Kur’an’la karşılaştırıldığında ortaya çıkan 
çelişkiler, söz konusu tahriften kaynaklanmakta-
dır. Kitabın tahrif edilmesi aslında peygamberin 
mesajının bozulmasıdır. Peygamberin mirası olan 
kitaba ihanet, peygambere ve dolayısıyla Allah’a 
ihanettir. Hz. Peygamber, Yahudi ve Hıristiyanların 
Tevrat ve İncil’i okumalarına rağmen hükümleriy-
le amel etmedikleri için dinî bilginin aslını kaybet-
tiklerini ifade etmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamber’in mesajla-
rında özellikle vurgulanan, “Bütün ilâhî kitaplara 
iman etme” emri, hiç şüphesiz o kitapların tahrif 
edilmemiş yani Allah’tan geldiği şekliyle muhafa-
za edilmiş hâlleri için söz konusudur. Müminler bu 
kitapların asıllarının Allah kelâmı olduğunu kabul 
etmekle yükümlü olduğu kadar, Kur’an dışındaki 
mevcut ilâhî kitapların tahrif edilmiş olduğuna da 
inanmakla sorumludur. Bu nedenle Tevrat ya da 
İncil’den gelen bir bilgiyle karşılaşan mümin, bu 
bilginin doğru veya yanlış olduğunu söylemeden 
önce Kur’an’a başvurmalıdır. Kur’an’ın verdiği bil-
gilerle tenakuz hâlinde olmaması, Kur’an’ın genel 
ilke ve prensipleri ile çelişmemesi böyle bir bilgi-
nin doğru olabileceğine işarettir. Kur’an’ın değer 
yargılarıyla ve evrensel mesajı ile çelişen bilginin, 
Allah’tan gelen bir bilgi olarak değerlendirilmesi 
söz konusu olamaz.

Allah Teâlâ, son peygamber olarak Muhammed’i 
(sav) göndermiş, son kitap olarak da Kur’ân-ı 
Kerîm’i indirmiştir. Artık tek rehber, hidayetin 
kaynağı, dünya ve âhiret mutluluğunun anahtarı 
Kur’an’dır.

Peygamber Efendimizin ümmetine bıraktığı en 
büyük miras, Allah’ın Kitabı Kur’an’dır. Bu bağ-
lamda Allah Resûlü (sav) Veda Haccı sırasında üm-
metine şu tavsiyede bulunmuştur: “Size öyle bir şey 
bırakıyorum ki ona sarıldıktan sonra asla sapıtmazsı-
nız. O, Allah’ın Kitabı’dır.”  (Müslim)

Kur’an kıyamete kadar gelecek bütün kuşaklara 
hitap etmektedir.

“Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür 
ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir müka-
fat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem 
dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.” (İsra 9)

Kur’an’a göre hayatlarını tanzim edenler asla yol-

larını şaşırmayacak, istikametlerini kaybetmeye-
ceklerdir. Kur’an, şifa kaynağı, hidayet rehberi ve 
rahmet vesilesidir.

“Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalple-
re bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber 
ve rahmet (olan Kur’an) geldi.” (Yunus 55)

Kitaba sarılmak, ona tutunmak, onun rehberliğin-
de hayat yolculuğuna devam etmek ancak onun 
hükümlerini uygulamakla, emir ve yasaklarını tam 
olarak yerine getirmekle mümkün olmaktadır. Al-
lah Resûlü, “Kur’an’ın haramlarını helâl sayan, ona 
iman etmemiştir.”  (Tirmizi) buyurarak bu gerçeği 
ifade etmiştir.

Bu çerçevede Kur’an’ın sayfalarını yüceltip kut-
sallaştırmak ama diğer taraftan hükümlerini çiğ-
nemek, ona tutunmak değildir. Kur’an’ın süslü 
kılıflar içerisinde evlerin en mutena köşelerine 
yerleştirilip ele alındığında öpülüp baş üzerine 
konulması ancak ve ancak şeklî saygının ifadesi ve 
tezahürüdür.

Bütün bu gerçekler bir kenara bırakılır ve Kur’an 
hayatın dışına itilirse Peygamberin, “Ey Rabbim! 
Kavmim şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline getir-
di.” (Furkan 30) serzenişiyle karşı karşıya kalınabi-
lir.

Kur’an nazil olmadan önce gönderilen 
kitapların kendilerine inananlar tara-
fından tahrif edildiği tarihi ve dini bir 
gerçektir. Onlar kitaplarını yırtıp çöpe 
atarak tahrif etmemişlerdir. İçeriğini 
kendi menfaatlerine göre değiştirmiş-
ler, kendilerini sahip oldukları kitaba 
göre değil kitabı kendi düşüncelerine 
uydurarak tahrif etmişlerdir. Yüce kita-
bımız Kur’an, onların düştükleri hataları 
sık sık mü’minlere hatırlatarak, onların 
helaklerine sebep olan hataları yapma-
malarını istemiştir. 
Yüce kitabımıza göstermiş olduğu-
muz hürmeti, O’nu anlama ve hayatı-
mıza uygulama alanlarında da göste-
rirsek yüce kitabımız Kur’an’a gerçek 
manada iman etmiş oluruz. Aksi tak-
dirde sözde kalan bir iman anlayışı ile 
önce zihnimizde sonra da hayatımızda 
tahrife uğramış bir kitaba iman anlayı-
şına sahip oluruz.

İmanımızda samimi olmak 
temennisi ile…



3 7
 / Kitap / 1314

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

dan okuyan güçlüklerle başa çıkamadığını düşü-
nür. Meydan okuma güçlüğü, çocuğa duygusal ve 
sosyal problemler oluşturur. Çeşitli desteğin tabiat 
ve etkinliği, çocuğun tecrübe ettiği düzensizlik tü-
ründen kaynaklanmaktadır. Asperger sendromu 
olan çocuklar ile ADHD(bir tür hiperaktivite) her 
ikisi de sosyal yeteneklerinin geliştirilmesini ge-
rektirir. 

İki Kere Özel Çocukları Sınıflara 
Alıştırmaya Çalışma Ne Kadar Da 
Akıllıca!
Ancak sosyal yetenekleri çok farklı yollardan öğ-

renirler. Sosyal ve duygusal uzmanlıklar, zaman 
içinde elde edilen başarılarla kuvvetli ilişkilidirler. 
Çocuklar kendilerine benzeyen çocuklarla arka-
daşlık kurma eğilimindedirler. Öğrenme güçlüğü 
olan çocuklar, ADHD, otizm spektrum bozukluk-
ları ola çocukların 1/3’üne kadar ertelenme eğili-
mindedirler. Sosyal ve duygusal olarak 2 ile 5 yaş 
kadar daha üsttedirler. Böyle bir çocuğu sosyal ge-
lişimi yıllar alacak olan bir sınıfın içinde koymak 
ne kadar da akıllıcadır!? Bahşedilmiş çocuk bu 
grubun içerisinde öğrenme güçlüklerini nasıl aşa-
bilecektir? Ancak iki kere özel çocuklar, bu tür ço-
cuklar için uygulanabilecek bir formül de yoktur. 
Bu çocukların sadece sınıfta bulunmaları yetmez, 
arkadaş olabilecekleri diğer insanlarla da tanışma-
ları gerekir. İki kere özel çocukları, daha yükseköğ-
renim şekillerini kullanma avantajları vardır. Bu 
avantajlarını kullanabilmelidirler. 

Son 25 Yılda Gelinen Aşama
İki kere özel çocuklar hakkında son 25 yıldır yapı-

lan çalışmalar hala tanımlama, eğitim ve çocukla-
ra destek aşamasında geliştirilmeye muhtaçtırlar. 
Bahşedilmiş çocukların başarılarının mental yete-
neklerine göre değerlendirilmeleri gerekir. Yoksa 
pek çok bahşedilmiş çocuk gözden kaçabilir ve sa-
dece öğrenme güçlüklerine odaklanılmış olur. 

İki kere özel çocuklar, öğrenme spektrumunda 
iki yönde de başarısızlık gösteren çocuklardır. Bir 
veya daha fazla alanda üstün başarı gösterirken, 
Asperger sendromu, hiperaktivite bozuklukları, 
öğrenme güçlükleri olan çocuklardır. İki kere özel 
çocukları diğer populasyondan ayır eden faktörler 
nelerdir? Liseye gelene kadar veya üniversiteye ge-
lene kadar sıkıntıları fark edilmeyebilirler. İkinci 
gruptaki öğrenme güçlüğü olan çocuklar erken 
yaşlarda fark edilirken, özel yetenekleri maskele-
nebilir. Üçüncü gruptaki çocuklarda bahşedilmiş 
çocuklara özgü davranışlar sergilemezler. İyi aka-
demik performans, kendilerini kontrol, ileri sosyal 
gelenekler, iyi çalışma alışkanlıkları, kurallara ve 
sosyal normlara uyma vb. 

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, sakar koordi-
nasyondan yoksun olabilirler, fiziksel aktiviteler 
yapmak istemeyebilirler.

SOSYAL VE DUYGUSAL ÖZELLİKLERİ
İki kere özel çocuklar, başarısızlıkları nedeniyle 

depresyon, kaygı, çekilme başarısız olma tehlike-
siyle karşı karşıya kalırlar. 

Öğrenme güçlüğü, kendisini belli eder: 
- İstatiksel olarak testlerdeki farklılıklar olabilir.
- Sözel yetenek, bahşedilmiş zekası olanlarla ol-

mayan çocukları ayır etmede gerekli değildir.

Öğrenme Güçlükleri Olan Bahşedilmiş 
Çocuklar
Bazı çocuklar yetenekli oldukları alanlar ile öğ-

renme güçlüklerinin birarada görülebilir. Mesela 
matematikte ileridirler ama okuyamayabilirler. 
Veya ileri dil yetenekleri gösterirler ama otistiktir-
ler. Ancak bahşedilmiş çocuklardaki öğrenme güç-
lüğü genellikle fark edilmez.

Pek çok çocuk, özellikle zayıf sosyoekonomik 
yapısı olan, azınlık çocukları ve duygusal ve sözel 
yetenekteki dezavantajları standart testlerle ortaya 
çıkmaz.

Pek çok okul personeli, çocuğun kendisine mey-

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 -6

V e  O n l a r a  Y a r d ı m c ı  O l m a
Ö z e l  Ç o c u k l a r ı  İ k i  K e r e  Ta n ı m a 
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Koronavirüsün Hatırlattıkları

sever.”1 Bu ayeti kerimeye göre özellikle kıtlık, yok-
luk ve tehlikeli zamanlarda iyilik yapmak, maddi 
yardımda bulunmak Allah’ın hoşuna gitmektedir. 

İslam’ın Hastalıklara Karşı 
Aldığı Bazı Tedbirler 
Allah’ın verdiği beden, ruh ve akıl emanettir. 

Bunları korumak hem ibadet ve hem de görevdir. 
2020 yılının Ocak ayında meydana gelen ve hızla 
dünyaya yayılmaya başlamasından sonra ilgililer 
ve sağlıkçılar ısrarla temizliğe dikkat edin, elle-
rinizi sık sık yıkayın diye uyarıyor. İslam’da 1400 
senedir biz insanları temizliğe davet etmekte ve 
uyarmaktadır. Bu konuda bedenimizi emanet etti-
ği Allah (CC) maddi ve manevi temizlik yapanları 
sevdiğini bildiriyor… “Allah hem çok tevbe eden-
leri, ma’nevi temizlik yapanları ve hem de çok 
temizlik yapanları sever.”2

Allah Resul’ü de; “Temizlik imanın yarısıdır. Süb-
hanallah ve elhamdülillah’’ cümleleri de (sevap 
bakımından) yerle gök arasını doldururlar. Namaz 
aydınlıktır. Sadaka (imanın) delildir. Kuran senin 
lehine yahut aleyhine şahittir. Herkes sabahleyin 
işine gücüne çıkar da kendisini satar; ya kazanır, ya 
kaybeder.”3

Sevgili peygamberimiz bu hadisinde iyilik peşin-
de koşanların kendisini kurtaracağından, kötülük 
peşinde koşanların ise kendisini helâk edeceğin-
den yani kaybedeceğinden bahsetmektedir.

Sağlığı korumak ve temiz bir hayatiçin İslam dini, 
“Yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayın” diyor. 
Hiçbir şey, mendiller, peçeteler dahi suyun yerini 
tutmaz. Her şey yaşamasını suya borçludur. Çünkü 

1- Bakara Suresi 195
2- Bakara Suresi 222
3- Riyazüssalihin Cilt 1 S.45 Hadis No 26

“Hatırlayınız ki Rabbiniz (size) şunu 
bildirmişti: - Andolsun, şükrederseniz 
elbette sizi (n ni’metinizi) artırırım. 
Andolsun, nankörlük ederseniz hiç 
şüphesiz benim azabım çetindir”.

(İbrâhîm sûresi 7)

“(O Raab) ki beni yaratan ve bana doğ-
ru yolu gösterendir.”

“Bana yediren, bana içiren Odur”.

“Hastalandığım zaman bana şifa veren 
Odur”.

Beni öldürecek, sonra beni diriltecek 
olan Odur”. 

(Şuarâ Suresi 78,-81)

Allah’u Teâla Hazretleri milletimizi, ümmeti Mu-
hammet’i ve bütün insanları bu korkunç salgın 
koronavirüs hastalığından korusun. Ölenlere rah-
met, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Âmin…

 Koronavirüs hastalığı asrımızın en büyük ve kor-
kunç belasıdır. Geçmiş zamanlarda da benzeri sal-
gın ve yaygın bulaşıcı hastalıklar yaşanmıştır. Bize 
düşen görev Allah ve Resul’ünün ve idarecilerinin, 
konuyla ilgili emir, tavsiye ve uyarılarına uymaktır. 

Cenab-ı Hak bütün tehlikelere karşı bizi uyar-
maktadır. “Allah yolunda mallarınızı harcayın, 
kendinizi hazırlık yapmayarak ve gereken tedbirle-
ri de almayarak tehlikeye atmayın. Her türlü hare-
ket ve davranışınızda dürüst olun. Allah dürüstleri 
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Allah ( CC ) her şeyi sudan yaratmıştır. “Göklerle 
yer bitişik bir halde iken (bir madde halinde ecza-
sı gaz zerreleri şeklinde birbirine yapışıkken) biz 
onları birbirinden yarıp ayırdığımızı, her şeyi de 
sudan yarattığımızı o kâfir olan inkârcılar görmedi 
(ler mi, görmeyecekler mi?) Halâ iman etmeyecek-
ler mi onlar.”4

Şu hususu okuyucularıma ve mümin kardeşle-
rime hatırlatıyorum. Allah-u Teâlâ Hazretlerinin 
bizim namazımıza, niyazımıza asla ihtiyacı yoktur. 
Bizim her zaman, her yerde onun yardımına ve ko-
rumasına ihtiyacımız vardır. Namaza ilgi duyma-
yanlar bakışlarını ve namazın önemi hakkındaki 
görüşlerini tekrar gözden geçirsinler.

Dünyada İlk Olarak Karantina 
Uygulamasını Hazreti Peygamber 
Emir Ve Tavsiye Buyurmuştu
Bulaşıcı hastalıklarla ilgili Rasülullah’tan günü-

müze de ışık tutan iki hadisi şerif veriyoruz:
Irak Fatih’i Rasulullah’ın “Kahraman dayım” 

dediği, Saad bin Ebi Vakkas hazretleri 20 yaşında 
Suriye fetih ordusu başkomutanı ÜSAME İBN-İ 
ZEYD’e “Bulaşıcı hastalık hakkında RASÜLÜL-
LAH (SAV) den ne duydun?” diye sormuş Üsame 
de Rasülullah (SAV)’ın şöyle buyurduğunu işittim 
demiş:

“Bulaşıcı salgın hastalık bir azaptır. Ben-i İsra-
il’den bir kavme yahut sizden önce geçen bir üm-
mete gönderilmiştir. Siz bir yerde onun çıktığını 
duydunuz mu? O bulaşıcı hastalığın bulunduğu 
yere gitmeyiniz, yaşadığınız yerde zuhur ederse 
oradan kaçarak çıkmayınız!” 

Rasülullah’ın bu tavsiyesine uyarak Hazreti 
Ömer, hilafeti zamanında Şam ziyareti için yakını-
na vardığında Şam’da bulaşıcı hastalık olduğunu 
öğrenince ziyaretten vazgeçerek başkent Medine-i 
Münevvere’ye dönmüştür.5 

Rasulullah’ın muhterem eşi müminlerin saygı 
değer annesi Hz. Ayşe (RA) Rasulullah (SAV)’e bu-
laşıcı hastalığı sordum da bana şöyle cevap verdi 
demiştir:

“Bulaşıcı salgın hastalık bir azaptır, Allah dilediği 
kuluna gönderir. Yine muhakkak ki Allah (CC) bu-
laşıcı salgın hastalığı müminler hakkında şahadet 
vesilesi kılmıştır.” “Bir yerde salgın bulaşıcı has-
talık çıkar da orada bulunan mümin (Tıp ilminin 
öngördüğü tedbirleri alarak) sabrederek sevabını 
Allah’tan umarak bu hastalık Allah’ın takdiridir 
dilediği kimse yakalanır diye inanır bulunduğu 
yerden ayrılmaz ve orada ölürse Allah (CC) indin-
de şehittir. Ölmezse de Allah (CC) ona şehitlik se-

4- El-Enbiya Suresi 30
5- Sahihi Buhari Cilt 9 S.206-207 Hadis No 1417

vabını verir.”6 Ne mutlu tedbir alarak ölenlere ve 
sabredenlere.

İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor, Allah kulla-
rına ceza verir mi? Onlara işkence çektirir mi? Eğer 
kullar kendisine iman etmez, itaat etmez peygam-
berini kabul etmez, Kitabını tanımaz, dinine say-
gı duymazsa insanların acizliğini göstermek için 
ağızlarının tadını bozan hayatı çekilmez hale ge-
tiren hastalıklar, yokluklar, susuzluklarla imtihan 
eder. Bu konuyu Allah-u Teâlâ Hazretleri uyanma-
mız ve ibret almamız için şöyle açıklıyor; “Biz o en 
büyük azaptan (ahiret azabından) önce de onlara 
(insanlara) mutlaka yakın azaptan (kıtlık, esaret, 
salgın hastalık gibi dünyevi azaptan) uyanmalarını 
ve hakka dönmeleri için tattıracağız.”7

Koronavirüs Hastalığı Belasından 
Kurtulmak Ve Korunmak İçin Manevi 
Tedbirler 
İbadet; namaz kılarak tevbe istiğfar ederek ve dua 

yaparak, asrımızın korkunç hastalığı ve belasından 
kurtulmaya ve korunmaya çalışalım. Özellikle dua 
yaparak, çünkü yüce Rabbimiz Allah’ü Teâla Haz-
retleri dualarımızı kabul buyuracağı ve istediğimi-
zi vereceğini bize müjdelemiştir. Rabbiniz (şöyle) 
buyurdu: Bana dua edin. Size icabet ( ve duaları-
nızı kabul) edeceğim. Çünkü bana (duadan) iba-
detten büyüklük taslay (ıp uzaklaş) anların kor ve 
hakir olarak cehenneme gireceklerdir.”8

Duaya çokça devam edelim! Allah’ın Resülü 
“Dua İbadetin ta kendisidir” buyurmuştur.

Her Müslüman istediği gibi dua yapabilir. Mesela 
“Yarabbi bizi yaşadığımız bu korkunç hastalıktan, 
beladan kurtar ve koru.” şeklinde niyazda buluna-
bilir. Ancak her türlü musibetten, beladan ve sal-
gın yaygın hastalıklardan korunmak ve kurtulmak 
için Rasullülah (SAV)’in öğrettiği en etkili duayı 
okuyalım. Bu dua hakkında şöyle buyurmuştur. 
“Her kim, her günün sabah ve akşamında üç defa 
“Bismi’llahi’llezi lâ yedurru maa’smihi şeyün fi’l – 
ardı ve lâ fi’s-semai ve hüve’ssemiu’l-âlim.” derse 
ona hiçbir şey zarar vermez.

Bu mübarek duanın manası;
“İsm’i Şerifi sayesinde, yerde ve gökte hiçbir şey 

zarar vermeyen ve her şeyi, işiten, bilen Allah’ın 
adıyla derse O’na hiçbir şey zarar vermez.” 

Unutmayalım! “Hayat, beşik ile mezar arasındaki 
imtihan süresidir.” Allah’a emanet olun. Sağlıcakla 
kalın.

6- Sahihi Buhari Cilt 9 S.207 -208” Hadis No 1418
7- Secde Suresi 21
8- Mümin Suresi 60
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Ben bu tanıtımı kitabın kitaplığımdaki altıncı 
baskısı üzerinden yaptım. Şu an piyasada sekizinci 
baskısı var. Bu bakımdan verdiğim sayfa numara-
ları tutmayabilir. Lakin, döneminden kolaylıkla 
bulabilirsiniz. 

Kitabın yazarının da katıldığı değerlendirme-
ye göre; 1862 yılında doğan Fatma Aliye Hanımın 
eğitim ve yetişme dönemi Sultan Abdülaziz’in 
saltanat yıllarında, tanınması sultan Abdülhamit 
döneminde, unutulması da İttihat ve Terakki İkti-
darında başladı, Cumhuriyet döneminde tamam-
landı. Böylece kitabı üç bölüm olarak düşünmek 
mümkün: Eğitim dönemi, ismini kazandığı ve ta-
nındığı dönem ve bugünden Fatma Aliye’ye bakış-
tan oluşan dönem. 

İlklerin kadını olan Fatma Aliye Hanım tam 
unutulmuşken 2008 yılı temmuz ayında 50 liralık 
banknotların arkasına resmi basıldı. Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından belirlenen 100 Temel Eser 
arasına en önemli eseri MUHADARAT da daha 
önce alınmıştı. Bakanlık daha sonra bu uygulama-
dan vazgeçti. 

Yazar “Dip Hikâye” adını verdiği sunumunda: 
“Bu kitap, üst üste binmiş arayışların kitabı. Ben 
Fatma Aliye’yi aradım. O, mümin bir alime olarak 
“Muasır medeniyet” ler içinde Osmanlı kadınına 
yer aradı. 1926’dan, öldüğü tarih olan 1936’ ya ka-
dar evden kaçan kızını aradı. Ulaşabildiği kızı de-
ğil, kızının tanassur1 edişinin hikâyesi oldu. Kızı 
İsmet, Katolik rahibe olarak ruhunu teslim eden 
İsmet, evden ayrıldıktan sonra, annesine kendini 
bir daha hiç göstermedi.” 

Bu girişten sonra dilerseniz biz de arayışa katıla-
lım. Ahmet Cevdet Paşa’nın Ali Sedat, Fatma Aliye 
ve Emine Semiye adlarında üç çocuğu oldu. Bu 
arada A. Cevdet Paşa’nın askerlikle ilgisi yoktur. 
Kendisi devlet adamı, hukukçu (fakih), tarihçi ve 
şairdir.   Osmanlı sisteminde subay rütbeleri ile 
sivil bürokrasi makamları arasında denklik vardı. 
Kendisi üst düzey yönetici olduğu için (valilik, na-
zırlık ve çok kısa bir süre sadrazam vekilliği yaptı.) 
Bu görevlerin askerlikteki karşılığı olan paşa’lık 
unvanı ile anıldı. 

1- Tanassur: Hıristiyan olmak, Nasıralılaşmak. (Nasıra, 
Hz. İsa’nın köyünün adı.)

Fatma Aliye: Uzak Ülke*

Fatma Barbarosoğlu’nun yedi yıl 
araştırıp dört yılda yazdığı biyogra-
fik romanı Uzak Ülke, Ahmet Cevdet 
Paşa’nın kızı, Gazi Osman Paşa’nın 
yeğeninin eşi, Türk dünyasının ve tüm 
İslam aleminin ilk kadın romancısı 
Fatma Aliye Hanımı anlatıyor. Yazar, 
ilk baskısının yapıldığı 2007 yılında 
bir gazeteye verdiği röportajda “Uzak 
Ülke ne yazık ki bizim için hem Os-
manlı Tarihi hem de Fatma Aliye’nin 
bizzat kendisidir” diyor. Ve kitabı bu 
uzaklığı biraz da olsa yaklaştırmak için 
kaleme aldığını ifade ediyor. 

*Fatma Aliye: Uzak Ülke, Fatma Barbarosoğlu, İstanbul, 
2013 (6. Baskı), Profil Yayıncılık
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Çocukluğu Ve Eğitimi
Yazar, Fatma Aliye’nin 1862’deki doğumundan 

1936 yılında ölümüne kadar olan bir sayfayı belli 
yılların kronolojik tarihi olaylarına ayırmış. Küçük 
F. Aliye, kız çocuklarının aksine konağın harem 
bölümünde değil de erkeklerin yanında selamlık 
bölümünde geçiriyordu. Konağa çok sık gelen yaşlı 
İngiliz konsolosu Mösyö Eskin, biraz da istihbarat 
toplama maksadıyla Fatma Aliye ile dost olmuştu. 
Onun meraklı sorularını uzun uzun cevaplıyordu. 

Bir gün küçük Aliye, Mösyö‘ye sarılarak:“Gavurlar 
cehennemde yanacaklar imiş, ben seni çok seviyo-
rum. Yanacaksın diye acıyorum.” Demez mi? Mös-
yö Eskin, A. Cevdet Paşa’yı “Çocuğa bu tür bilgileri 
vermemeleri” hususunda uyarır. “Yıllar sonra F. 
Aliye, başkalarının dilinde adı “gavur” olan dost-
larını sevmenin ıstırabını yaşayacaktır. Kendinde 
henüz yangına benzemeyen sevgi, kızı İsmet’te 
yangının adı olacaktı.” (S. 27)

F. Aliye, beş yaşında iken Kur’an’ı Kerimi hat-
metti. Harekeli bütün metinleri okumaya başladı. 
Daha sonra ağabeyi Ali Sedat’a ders veren hocaları 
o da dinlemeye başladı. Hoca Mustafa Efendi’den 
üç yıl edebiyat, tarih, coğrafya ve felsefe dersleri 
aldı. On yaşına geldiğinde kendisine yeni ihtida 
etmiş bir İngiliz olan Refika Hanım piyano hoca-
sı olarak tutuldu. Ondan ailesinden habersiz ola-
rak Fransızca da öğrenmeye başladı. Durumu fark 
eden A. Cevdet Paşa, Fransızca hocası tutulmasına 
karar verdi. 

“Aliye hem hukuk hem de tıp tahsil etmiş, üstelik 
pek çok mevzuda yararlı eserler vermiş olan İlyas 
Matar Efendi’nin 1872 -1875 tarihleri arasında, üç 
yıl boyunca talebesi oldu. (S. 41) Bu talebelik O’na 
anadili gibi konuşacağı Fransızca öğrenmenin yo-
lunu açar. 

Ağabeyinin bir gün Ahmet Mithat Efendi’nin 
Letaif-i Rivayat adlı eserini vermesiyle F. Aliye 
için yeni ufuklar açıldı. “Aliye, Letaif-i Rivayat ile 
buluşmasından sonra, hoca olmadan da kitaplar-
dan bilgi edinilebileceğini keşfetti. … Süt babasına 
“Ahmet Mithat Efendi” diye pusula yazdı. Bu zatın 
bütün kitapları bulunup alınacaktı.” (S. 44) Daha 
sonraları “Manevi pederim” diyeceği A. Mithat 
Efendi ile gıyaben tanışması da başlamış oldu2.

13 yaşına gelen F. Aliye, tesettüre girer. Ama bu 
durum eğitim hayatını etkilemez. O yıl babası Yan-
ya3 valiliğine atanır ve İstanbul’dan ayrılır. F. Aliye 
özlemle babasına Latin harfleri ile ve Fransızca bir 
mektup yazar. -Latin harflerini kendi kendine öğ-
renmiştir.- Bunun üzerine babası Yanya’ya gelme-
lerini ister. Trieste postası ile yola çıkarlar. Vapur-

2-  19. Yüzyılın ikinci yarısının İstanbul’unda bir genç 
kızın çarşıya çıkması kolay değildi. Hatta 1960’lı yıllarda 
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde durum farklı değildi. 
3-  Yanya: Yunanistan’ın Epir bölgesinin en büyük şehri. 

da kendilerinden başka Türkçe konuşan yoktur. 
Gemi personeli dahil. Ağabeyi cesaret edemeyince 
ailenin tercümanı olur. Yolcularla Fransızca konu-
şarak pratiğini geliştirir. F. Aliye 1910 yılına kadar 
bitmeyen bir enerji ile öğrenmeye devam etti: 

“… İmparatorluk, yatağından çekilmiş bir nehir 
gibi kururken, F. Aliye Hanım, istikbal için umut 
devşirmeye devam etti. 1922’ye kadar hem kale-
miyle hem kelamıyla.” (S. 53)

1878 yılı olaylarının anlatıldığı bölümle, tarihimi-
zin içinde Plevne Müdafaası gibi bir gurur tablosu 
da bulunan 93 Harbi’nden (1878 Osmanlı-Rus Sa-
vaşı) hazin bir kesit anlatılıyor. 

1879 yılı olayları ise evlilik haberi ile başlıyor. 
“Fatma Aliye, 17 yaşında, kendisinden dokuz yaş 
büyük olan, Abdülhamit’in Kolağası4 Faik Bey ile 
evleniyor. Pederi münasip gördüğü için.” (S. 61)

Faik Bey, Plevne Müdafii Gazi Osman Paşa’nın 
yeğenidir. Fatma Aliye, eşi ile Fransızca konuşarak 
yabancı dilini ilerleteceğini, edebiyat, felsefe ve 
siyaset konuşarak ilmini artıracağını hayal etmek-
tedir. Umduğunu bulamaz. “Ama olmamıştır. Faik 
Bey düşlediği gibi değildir. Fransızcası sıradan, ye-
tersiz. Üstelik Faik Bey kitap okumayı sevmediği 
gibi kitap okuyan kadınları da sevemeyeceğini ima 
etmiştir. Elindeki romanı kaldırıp atması, F. Ali-
ye’ye ne kadar ağır gelmiştir.” (S. 63)

F. Aliye kocasını babasına şikâyet etmedi. Ama 
O’nunla arasına kırmızı bir çizgi de çekti. Önce zih-
ninden, daha sonra gizli gizli yazdı. Fransızcadan 
tercüme yaptı. Kız kardeşi Emine Semiye: “Bunları 
ne yapacaksın?” diye sorduğunda “bastırırım” ce-
vabını aldı. Ahmet Mithat Efendi’nin Hasan Mel-
lah romanını okuduğu günden beri kendisinde 
roman yazma arzusu uyanmıştı. 

Faik Bey, önceleri romanların zararlı olacağını 
düşünüyordu. Ama F. Aliye’nin on bir yıllık çabası 
ve sabrı her şeyi değiştirdi. Artık birlikte okuyup 
değerlendirmeler yapıyorlardı. Nihayet Georges 
Ohnet’in Volonte romanının tercüme edilmesine 
rıza gösterdi. “On bir yılın sonunda. Onca sıkın-
tıyla geçmiş on bir yılın sonunda! Kâğıdın ve mü-
rekkebin kokusu, F. Aliye için yasak ve uzak ülke 
olmaktan çıkıyordu.” (s. 65)

Osmanlı aristokrasisinin “Fransız mürebbiye” 
tutma zaafını gören Katolik misyonerlerin eleman-
larını nasıl yetiştirdikleri de ayrı bir bölüm olarak 
“çerçeve içinde” özetleniyor. Vahim sonuçlarını ile-
ride göreceğiz. 

F. Aliye Hanım, Volonte romanını 1899 yılında 
Meram adıyla ve “Bir kadın” imzasıyla yayınladı. 
Hemen basında bir tartışmadır başladı. “Bir kadın 

4-  Kolağası: Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı 
arasında bir rütbe. 
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nasıl bu kadar iyi Fransızca bilecek!”  diyeninden 
“Fransızca bilse bile, bu bilgiyi yazı diline bir ka-
dının aktarabilmesi kabil midir?” (S. 76) diyenine 
kadar çeşitlilik göstererek! Kızına en büyük desteği 
Ahmet Cevdet Paşa verdi. “Cahilin akıl yürütme-
sine mesnet aramaya çalışmak beyhude” diyordu. 
Aynı günlerde Batıda da kadın yazarlar müstear 
erkek adları kullanarak kitap yayınlıyorlardı. Du-
rum bizimkinden pek farklı değildi. F. Aliye’nin 
günlük gazetelerdeki birçok makalesi “Mütercime-
i Meram” adıyla yayınlandı. 

1891 yılında F. Aliye, Ahmet Mithat Efendi ile bir-
likte “Hayal ve Hakikat” adlı kitabı, “Bir Kadın ve 
Ahmet Mithat” imzası ile yayınlandı. Kitaptaki ka-
dın kahraman konuşmalarını F. Aliye kaleme aldı.

Bir Murarrire-i Osmaniye’nin Neş’eti
Bir yıl sonra ise kendi adıyla, çok ses getiren ilk 

romanı Muhadarat’ı yayınladı. Ağabeyinin karşı 
çıkmasına rağmen A. Mithat Efendi ile mektup-
laştı. Ahmet Mithat Efendi’nin “Kerime-i Mane-
viyem” (manevi kızım) dediği F. Aliye’ye yazdığı 
245 adet mektubu “Fazıl ve Feylesof Kızım: Fatma 
Aliye’ye Mektuplar” adıyla günümüz Türkçesine 
aktarılarak yayınlandı. Bu mektuplar adeta “mek-
tupla öğretim” işlevi gördü. F. Aliye’ye yol gösterdi. 
F. Aliye’nin cevaplarının da derlenip, yayınlanması 
önemli bir boşluğu dolduracaktır. 

Ahmet Cevdet Paşa, ilk tercüme kitabı yayınla-
nınca kızına felsefe ve tarih dersleri vermeye başla-
dı. Bu dersler Paşa’nın ölümüne kadar devam etti. 

1893’te Ahmet Mithat Efendi: “Fatma Aliye Ha-
nım: Yahud Bir Muharrire-i Osmaniye’nin Neş’eti” 
adıyla bir kitap yayınladı. “Bu kitap sensin” diye-
rek kendisine takdim etti. Kitap, günümüzde “Bir 
Osmanlı Kadın Yazarın Doğuşu” adıyla yayınlandı. 

Fatma Aliye Hanım, Hanımlara Mahsus Gaze-
te’de başyazılar yazdı. Ayrıca İnkılâb, Malûmat, 
Servet-i Fünun, Tercüman-ı Hakikat vb. gazete ve 
dergilerde makaleler yazdı. 1890’dan sonra doğan 
kız çocuklarına Fatma Aliye adı verildi. Eserleri 
Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapçaya tercüme 
edildi. 

ABD Şikago Dünya Kadın Kütüphanesi tarafın-
dan düzenlenen 1893 Şikago Dünya Fuarı’na davet 
edildi. Benzer bir daveti de yedi yıl sonra Fran-
sa’dan aldı. A. Mithat Efendi’ye mektupla sormak 
dahil yaptığı istişareler ve değerlendirmeler sonu-
cu her ikisine de gitmedi. Ama kitaplarını gönder-
di. ABD’de kütüphanenin kataloğuna girdi. Başta 
İspanyol Kraliçesi’nin gönderdiği gazeteci olmak 
üzere, röportaj için gelen hiçbir yabancı gazeteciyi 
kabul etmedi. Kitapta konu ile ilgili değerlendir-
meler var. F. Aliye’nin ilm-i siyaseti iyi öğrendiği 

anlaşılıyor. Ne de olsa babasının kızı…
1895 yılının en unutulmaz olayı Fatma Aliye için 

babasının vefatı oldu. Son iki mısraını alacağım şi-
iriyle tarih düştü: 

(…)
“Tarihi yazan kalem kırılsın 
Ahmet Cevdet Paşa vefat eyledi” (1312) (S.91)
Sadece O’nun için değil, tüm İslam dünyası için: 

“Alimin ölümü, alemin ölümü” idi. 
19. yüzyılın son yıllarında Madam Serandi bir 

sohbetlerinde: “Müslüman kadınlar yirmi yıl önce 
böyle değildi. Artık siz başka türlü yaşlanıyorsu-
nuz.” der. (S.94) 

Ve devam eder: “Daha önce, Müslüman kadınla-
rın yüzündeki çizgiler yumuşak olurdu… Neden 
derdim, biz Katolikler katılaşa katılaşa ölüyoruz da 
Müslümanlar gittikçe hafifleşerek ölüyor?” (S.95) 
Sohbetin sonunda Müslüman kadınlarında artık 
Batılı kadınlar gibi yaşlanıp, öldüğünü ifade eder. 
Batı tarzı hayatın, bize sirayetini çok güzel gözlem-
lemiş. Bu taklit 20. Yüzyılda zirve yapacak ve haya-
tın her alanında etkisini gösterecektir. 

Fatma Aliye Hanım, 1897 Osmanlı-Yunan Sava-
şı sırasında hanımları teşkilatlayarak “Cemiyet-i 
İmdadiye”yi kurdu. Osmanlı döneminde bir kadın 
tarafından kurulan ilk dernektir. Yaralılara yardım 
için Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazdığı yazı-
larla çok miktarda yardım malzemesi temin etti. 
Hilal-i Ahmet Cemiyeti’nin (Kızılay) ilk kadın üye-
si oldu. “Şefkat nişanı” alan ilk kadındır. 

1900 yılında aile iki ölümle sarsılır. Birincisi ağa-
beyi, matematikçi ve mantıkçı Ali Sedat Bey. Ah-
met Cevdet Paşa, O’nun eğitimi için konakta la-
boratuvar bile kurdurmuştu. İkinci ölüm Plevne 
kahramanı Gazi Osman Paşa…

1908 yılının en önemli olayı, bütün ülke için Sul-
tan Abdülhamit’in tahttan indirilmesi ve devletin 
yıkılışının sebebi olacak İttihat ve Terakki yöneti-
minin başlamasıdır. Ne yazık ki A. Cevdet Paşa’nın 
küçük kızı Emine Semiye de İttihat ve Terakki 
Partisi’ne üye olmuştur. Üstelik babasını da eleştir-
mektedir. 

Fatma Aliye Hanım yazdığı bir makalede başör-
tüsü ile ilgili olarak: “Kadınların terakkiyatı denildi 
mi bazı erkekler bunu kadınların başlarını açması 
suretinde anlıyorlar…. Kadınların en şiddetle mü-
dafaa edecekleri şeyin başlarının örtüsü olduğunu 
anlamalılar.” (S.113) Dediği halde sonraları kendisi-
nin başını açması hayatın cilvelerinden.

Balkan bozgunu sırasında, Hilal-i Ahmer Kadın-
lar Şubesi’nin İstanbul Darül Fünun binasında 
(şimdi İstanbul Üniversitesi merkez binası) düzen-
lediği mitinge 5000 kadın katılır. F. Aliye Hanım’ın 
mitingde yaptığı enfes konuşma sonrasında büyük 
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yardım toplanır. Bu konuşmanın bir bölümünü ki-
tabın 1912 yılı bölümünde bulabilirsiniz. Bu yıl Ah-
met Mithat Efendi’nin ölümü de F. Aliye’yi derin 
üzüntülere gark eden olaylardandır. 

Fatma Aliye Hanım, beş roman, iki felsefe ile il-
gili kitap, “Kosova Zaferi ve Ankara Hezimeti” adlı 
tarihi kitabından sonra 1914 yılında “Ahmet Cevdet 
Paşa ve Zamanı” kitabını yayınladı. Bu eser resmi 
tarih yaklaşımına pek uymadığı için unutulmasın-
da etkili olmuştur denilebilir. 1922’den sonra ise 
hiç yazmadı…

Yakın tarihimizde üzerinde durulmayan, yaklaşık 
beş yıl süren İstanbul’un işgali, yapılan mezalim 
ve çekilen çileler 1920 yılı olayları arasında F. Ali-
ye’nin gözünden aktarılıyor. Aynı yıl en küçük kızı 
Zübeyde İsmet, sonu hüsranla bitecek Notre Dame 
de Sion Fransız Kız Lisesi’ne kaydolur.

1924 yılı olayları kronolojisinde, “Şer’iye ve Evkâf 
Vekaleti ile Şer’iye Mahkemeleri kaldırıldı” satır-
ları; bir hukuk şaheseri olan Mecelle’nin hazırla-
yıcısı A. Cevdet Paşa’nın gerçekte o gün öldüğünü 
düşündürmüş müdür acaba?

F. Aliye Hanım, Lâtife Hanım’a Millî Mücade-
le’nin öneminden ve Mustafa Kemal Paşa’dan övgü 
ile bahseden bir mektup yazar. Paşa’ya da okuması 
notunu düşerek Latife Hanım’ın 09.04.1924 tarihli 
cevabı, aynı sıcaklıkta değildir. “… onca nazik üslu-
buna rağmen satırlar uzak ve mesafeli” dir. (S.158)

Fatma Aliye’nin bütün roman kahramanları hü-
zünlü bir hayat yaşıyor. Tıpkı kendisi gibi. En bü-
yük kızı Ayşe Sıdıka ders aldığı hocasına kaçtığı 
için ömür boyu affedilmiyor. Onun küçüğü Hati-
ce, Adalardaki köşkün balkonundan düştüğü için 
aklını kaybediyor. En küçük kızı Zübeyde İsmet, 
1926 yılında “hür yaşamak için gidiyorum” notu 
bırakarak İstanbul’dan İzmir’e kaçıyor. Fransa, Tu-
nus, Cezayir, Fas gibi ülkelerde Katolik bir rahibe 
olarak yaşayacağı hayata ilk adımı atmış oluyor. 
Ondan bir yaş büyük ablası Nimet’in nişanı bozu-
luyor. 

Fatma Aliye bir yazısında: “Geçmiş ile ilişkinin 
her zaman gelecek ile ilişki kurmak olduğunu” 
(S.159) ifade etmiştir. 1927 senesinde “Bütün resmi 
ve milli binalar üzerimdeki tuğra ve methiyelerin 
kaldırılması hakkında kanun” yayınlanıp, uygu-
lanması ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Geçtiği-
miz yıllarda Ahmet Ümit’in bir röportajında ben-
zer ifadeler kullandığını hatırlıyorum.

1928 yılı olayları: Latin alfabesi kabul edildi, “Tür-
kiye Devleti’nin dini İslamdır” cümlesi 1924 anaya-
sasından çıkarıldı, F. Aliye’nin eşi Ferik5 Mehmet 
Faik Paşa vefat etti. F. Aliye Hanım: “Bu harfler 
okumak için iyi, lakin yazarken hız kesiyor; yazının 
hızı kesilince düşüncenin de hızı kesiliyor.” (S. 233) 

5-  Ferik: Korgeneral veya orgeneral karşılığı rütbe.

değerlendirmesini yapar. 

“Bir Garip Ölmüş Diyeler”
1934 yılında TBMM’de soyadı kanununu kabul 

edilmesiyle F. Aliye Hanım, Topuz soyadını aldı. 
Aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde:  ”Muharrire Fat-
ma Aliye Hanım öldü” diye bir yalan haber yayın-
landı. Kuruluştan mayası bozuk olan Cumhuriyet, 
yayın hayatını aynı minval üzere sürdürecektir. 
Sürekli birilerinin yalakalığını yaparak. Bunlara 
Hitler de dahil…

İşin daha hazin tarafı, evlerine kimse taziyeye gel-
medi. Nimet kablosunu koparmamış olsa da ihti-
mal telefon hiç çalmayacaktı. “Fatma Aliye şimdi 
uzak bir ülke, devr-i evvelde kalmış uzak bir ülke.” 
(S.204)

14/07/1936 günkü gazetelerde gerçek bir ölüm ha-
beri yayınlanır. “Merhum Ahmet Cevdet Paşa keri-
mesi…” (S.215) cenazesinde 15-20 kişi katılır. Tıpkı 
Ahmet Mithat Efendi’nin cenazesi gibi. Ercüment 
Ekrem Talu’nun nefis yazısını tam metin olarak bu 
bölümde okuyabilirsiniz.

“Müddet-i ömrümce İslâmiyet’in hizmetkârı ol-
maya çalıştım.” (S.212) diyen, “Yaşarken unutulmak 
çok elem veriyor olmalı.” diyen patavatsız gazete-
ciye: “Ben trenden indim…… Unutulmadım. Sizin 
dünyanıza hiç girmedim diyelim.” (S.192) cevabını 
veren Fatma Aliye Hanım bu fani dünyadan sessiz-
ce ayrıldı.

“İki günü eşit olan ziyandadır.” Hadisi şerifini 
ölçü alarak, son nefesine kadar daha iyiye ve daha 
güzele ulaşmaya çalışan Fatma Aliye Hanım, tama-
mı bugünün Türkçesi ile basılan eserleriyle bizleri 
de aynı ideale çağırmaya devam ediyor. 

Kitapta teferruatıyla anlatılan, annesinin ömrü-
nün son on yılında, babasından kalan bütün mirası 
elden çıkararak aradığı en küçük kızı Zübeyde İs-
met’in Katolik rahibe oluşuna kısaca temas ettim. 
Bu olayı müstakil bir yazı olarak Namık Kemâl’in 
torunu Selma Ekrem’in “özgürce şapka giymek” 
için 1923’te ABD’ye kaçışı -kitapta bu konuya da 
temas ediliyor- F. Aliye’nin en büyük kızı Ayşe Sı-
dıka’nın kızı Hümeyra’nın Romen konsolosu ile ev-
lenip, “komünist” oluşu vb ile birlikte yazacağım.

Aynı yıl rahmetli olan Mehmet Akif ile F. Aliye 
Hanım’ın hayatları arasında inceleme boyunca 
hep bir paralellik gördüm. Her ikisine de Fati-
ha’mızı eksik etmeyelim. 

Yazıyı sadece Talat ile sınırlı kalmayan bir alt üst 
oluşu hülasa eden şiir ile bitirelim: 

“Sen yakışmaz dersin amma kel başa şimşir tarak
Sadrazam oldu Talat, cilve-i takdire bak.”
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G ö k m e n  K a h r a m a n

Günlük koşturmacanın içinde hayatımızın olum-
lu yönleri, sahip olduğumuz güzellikler sıradan-
laşır ve unutulur genellikle. Zihnimizi en çok; 
eksikliğini hissettiklerimiz, geçmişte olanlar ya da 
gelecekte olması muhtemel şeyler doldurur. Geç-
mişin hesaplaşmaları ve gelecek kaygısı ağır basın-
ca yaşadığı günün kıymetini fark edemez insan. Ta 
ki elindekini kaybedene kadar.

Yaşadığımız günün ve sahip olduklarımızın kıy-

NEDEN ŞÜKÜR?

Hayat bazen hiç beklenmedik şekilde bir noktadan kırılıverir ve bilinmeyen bir 
yöne doğru akmaya başlar. Dünün önemli konuları bir anda ceviz kabuğunu 

doldurmaz oluverir. Bizi yoran ne varsa değersizleşir. İşte o zaman anlarız 
elimizdekilerin kıymetini. 

metini bilmek, şükürle olur. Şükür yaşanılan her 
ânın değerini fark etmektir. Bu farkındalık en 
olumsuz koşullarda bile kişinin yaşama sevinci 
duymasına, inancını canlı tutmasına neden olur. 
Şükür, insanın hem ruh hem de beden sağlığını 
ayakta tutar. Araştırmalar, şükretmenin mutluluk 
ve umut gibi olumlu duyguları güçlendirdiğini ve 
yaşam doyumunu artırdığını, fiziksel sağlığın da 
bu psikolojik iyilik halinden doğrudan etkilen-
diğini göstermektedir. Sahip olduklarımızı dü-
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şünüp, “bu günüme çok şükür” diyebildiğimizde 
beynimiz vücudumuza şu mesajı verir: “Her şey 
yolunda, tehlike yok, rahat olabilirsin.” Sahip 
olamadıklarımıza, geçmişte yapamadıklarımıza, 
gelecekteki muhtemel sorunlara odaklandığımız-
da ise beynimiz vücudumuza: “Sorun var, tehlike 
altındasın, rahatlamamalısın” mesajı verir. Stres 
dediğimiz şey tam da bu şekilde yerleşir hayatımı-
za. Sıklıkla geçmişe takılmak depresyonu, gelece-
ği fazla düşünmek kaygıyı artırır. Vücudun strese 
verdiği cevap; kalp hastalıkları, sindirim sistemi ve 
bağışıklık sistemi hastalıkları şeklinde sıralanır. Bu 
yüzden yaşanan her ânın hakkını vermek, sahip 
olduklarımızın farkına varmak beden ve ruh sağ-
lığımız için koruyucu bir etkiye sahiptir. Başka bir 
deyişle; en büyük şükrümüz olan sağlığımız şük-
rettikçe çoğalır. 

Sahip olduklarımızın içinde en değerli olanlar 
parayla satın alınamayanlardır. Özgürlük, sağlık 
ve sevgi gibi zenginlikler dünyanın bütün hazine-
lerine bedeldir. Bunları fark etmek, kaybetmeden 
kıymetlerini bilmek gerekir. Şükreden insan, bu 
bilinçle bakıp çevresindeki iyilikleri, güzellikleri 
görür ve minnet duyar. Şükrünü hem iyilik gördü-
ğü insanlara hem de iyiliği var eden kaynağa dili, 
kalbi ve davranışları ile ifade eder. Yani sadece dile 
dolanmış birkaç cümlelik, sözlü bir eylem değildir 
şükür. Sağlığı için şükreden bedenini korumak ve 
onu iyi işlerde kullanmak durumundadır. Aldığı 
nefese şükreden, nefesini neye tükettiğini de dü-
şünür. Varlığına şükrettiği insanların şükür sebebi 
olabilmek için çaba harcar. Sadece bireysel fay-
da sağlayan bir eylem de değildir şükür. Yaşadığı 
topluma, insanlığa karşı sorumlu olduğunu fark 
edebilecek akıl ve bilgiye sahip olan kişi; aklının, 
bilgisinin, gücünün şükrünü başka insanlara karşı 
sorumluluklarını yerine getirerek ifade eder. Böy-
lece şükür, hem bireysel hem toplumsal bir iyilik 
hareketine dönüşür. 

Şükretmek elbette sorunları, eksikleri görmez-
den gelmek değildir. Elindekinden daha iyisi için 
uğraşmaktan vazgeçmek de değildir. Her insan bu-
lunduğu noktadan ileriye gitmek ister, mutluluk 
ve huzur arar fakat beklenti ve ihtiyaçların sonu 
yoktur. Tüm beklentilerin karşılandığı, tüm ihti-
yaçların giderildiği bir günü beklemek, huzurla 
yaşanabilecek zamanları da kaçırmak olur. Şükret-
mek; hayatın inişli çıkışlı bir yolculuk olduğunu, 
hiç sıkıntı yaşamamanın ya da her istediğini elde 
etmenin mümkün olmadığını kabul etmektir. Şük-
retmek; İsteklerin bitmez, sorunların kaçınılmaz 
olduğunu, anlamlı bir yaşam için bunları göze al-
mak ve mücadele etmek gerektiğini bilmektir. Bu 
mücadelede bize güç veren pek çok şey bulundu-
ğunu fark etmek, fark ettiklerimizi verene teşekkür 
etmektir: Şükürler olsun Allah’a.

Yaşlı usta, çırağının sürekli her şeyden şikayet et-
mesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gön-
derdi. Çırak döndüğünde, yaşlı usta ona bir avuç 
tuzu bir bardak suya atıp içmesini söyledi. Çırak 
yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzın-
dakini tükürmeye başladı.

“Tadı nasıl?” diye soran yaşlı adama öfkeyle “Çok 
tuzlu” diye yanıt verdi.

Usta, çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Ses-
sizce az ilerideki gölün kıyısına götürdü. Bu kez bir 
avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini istedi. 

Söyleneni yapan çırak ağzının kenarından akan 
suyu koluyla silerken aynı soruyu sordu ustası:”Tadı 
nasıl?” Genç çırak bu kez “Ferahlatıcı” dedi. 

“Tuzun tadını aldın mı?” diye soran yaşlı adamı, 
“Hayır” diye yanıtladı.

Bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çök-
müş olan çırağının yanına oturdu ve şöyle dedi: “Ha-
yattaki acılar tuz gibidir. Sen küçük bir bardak su 
isen hayatın bütün acılarından, olumsuzluklarından 
etkilenirsin. Eğer kişiliğinle, gönlünle bu göl gibiy-
sen hayatta karşılaşabileceğin bütün olumsuzluklar 
seni, bir avuç tuzun gölü etkilediği kadar etkileyecek-
tir. Seçim senin; ya bardak olacaksın, ya da göl.”

(Hikaye alıntıdır.)

Göl Olmak
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P S İ K O L O J İ

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

Rutinlerimizin altüst olduğu bugünler-
de sıradan şeylerin ne de güven verici 
olduğunu fark etmeyenimiz yok sanı-
rım. Komik ama zorunluluklardan bile 
mahrum kalmanın sancısını çekiyoruz. 

Her ne kadar biyologlar insanın uyum kapasi-
tesinin yüksek olduğunu söylese de bir psikolog 
olarak buna katılmam güç. Düşünsel ve duygusal 
birçok engel yeni duruma uyum sağlama kapasi-
temizi ciddi anlamda azaltıyor. Tüm benliğimizle 
alışkanlık haline getirdiklerimizi sürdürmek ve bir 
engellenme ile karşılaşmak istemiyoruz. Tanıdık 
olan zor ve çekilmez bile olsa güven verirken en-
gellenmek ise öfke hissettiriyor. 

Kendimizi güvensiz ve öfkeli hissetmek tercih 
edilesi bir durum değildir. Mecburen yaşamak zo-
runda kalırsak neler olur benliğimizde?

İnkâr
Elbette hikayeyi covid-19 salgını üzerinden yazı-

yoruz. İçinde bulunduğumuz durum rutinleri boz-
mayı,  yeni koşullara uyum sağlamayı, alışkanlıkla-
rı değiştirmeyi, yeni davranış kalıpları oluşturmayı 
öngörüyor. Bu tam anlamı ile mevcut konforun 
bozulması anlamına geliyor. 

“Konfor” ile kastedilen; lüks evde rahat koltukta 
oturmaktan ziyade güvende hissedilen ve kendi 
tercihi gibi görülen ortamlarda bulunamama du-
rumudur. Ekonomik zorluk içerisinde, işsiz orta 
yaşlı bir erkeğin öğleden sonra kahvehaneye uğra-
yamaması, çocukları evde olduğu için evde gürül-
tünün olması, tıraş olmak için bir berberin bulun-
maması konforun bozulması anlamına geliyor. 

Elleri daha sık ve daha uzun yıkamak zorunda 
olmak, kişisel temizliğe daha önce olmadığı kadar 
önem vermek, tokalaşmamak, ziyaretlerde bulun-
mamak, sosyal mesafeyi korumamak da sorumlu-
luk yükleyerek zulmü (!) arttırıyor. 

Her akşam televizyonda Bakan tarafından empati 
ile paylaşılan rakamların insan hayatı olması, bizi 
ve yakınlarımızı can ile tehdit ettiğini her surette 
hatırlatması,  güçlü devletlerin bile acziyetlerini 
gözler önüne seren salgın hastalık tehlikesi ciddi 
bir duygusal yük getiriyor. 

Ve daha nice olumsuz yaşantıya sebebiyet veren 
bu durum karşısında bazı insan tepkileri baban-
nem ile film izlediğimiz zamanları hatırlatıyor. Ba-
bannem çocukluğunda geçirmiş olduğu hastalık 
nedeniyle işitme problemi olan zeki bir kadındır. 
Filmlerde şiddet, ölüm gibi sahneler olduğunda 
bu durumdan hoşnut olmaz, bize ve kendine sü-
rekli “pilm bu pilm pilm” diyerek sahnelerin ger-
çek olmadığını hatırlatır. Gerçekten izlediğimiz 
filmdir. Babannem kendini ve bizi olayın ağırlığın-
dan kurtarmak için gerçek olmadığını hatırlatır. 

Bazı insanların da yaşanılanları film gibi izlediği, 
komplo teorileri kurduğu, küresel güçlerin oyunu 
olduğundan söz ettiği, fazla abartıldığını düşün-
düklerini, kısıtlılıkların hükümetleri kurmacası ol-
duğuna iddia ettiklerini görmüşsünüzdür. Baban-
nemin gerçeklik algısının bu kadar bozulmadığını 
buraya not düşmeliyim ki, bu inkâr tedbirsizliğe, 
risk almaya ve riske sokmaya işaret etmektedir. 

İnkâr eden kişi yaşam konforunu korumak ister. 
Bir salgın olmadığını ya da varsa da bunun abar-

Bir Virüsün Büyüttüğü Nesil 
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tıldığına inanarak sorumluluk almaz. Duygusal ve 
düşünsel dünyasını kısa süreli bir korumaya alır. 
Belki ABD, Türkmenistan ve Belarus başkanları ile 
İngiltere başbakanı bunu yapmak istemişti.

İnkâr kötüdür demiyorum, başlarda toplumun 
büyük kısmının da böyle düşündüğüne eminim. 
İnkâr, duygusal dünyamızın işleme kapasitesini 
aşan durumlarda ortaya çıkan ve gerçekliğe uyum 
sürecinde kişinin enerji toplamasına yardımcı 
olan bir süreçtir. Süreçtir kısmının altını çizmek 
gerekir ki, bu sürecin uzaması alınacak tedbir ve 
yerine getirilecek sorumlulukları ihmal anlamına 
geldiği için inkâr edilen duruma göre fatura öde-
mek zorunda kalınabilir. 

Peki inkâr sürecinin zamanını belirleyen nedir? 
Bir konu hakkında bilgimiz, zorluk hakkında ümi-
dimiz, yeni durumlara uyum kapasitemiz ne ka-
dar yüksek ise inkâr süreci o oranda kısalacaktır. 
İyi eğitim alan bireylerin değişim kapasitesi daha 
fazladır. (Eğitimden kastım diploma sahibi olma 
değil, kendi kendine yetebilme, öğüt alabilme, 
değişim ve gelişme açık olma, süregelenden farklı 
tavır alabilme, yeni duruma göre şekillenme bece-
rilerinin edinilmesinden söz ediyorum).

Öfke
İnkâr sürecinden sonra gelen, “neden” sorusuna 

cevap aranan aşamadır. Bu süreçte toplum olarak 
Çinlileri ve onların tuhaf beslenme alışkanlıkları-
nın sorguladık. Sosyal medyada bir ırkı karalayan, 
hakarete, sözün kötüsüne maruz bırakan payla-
şımlar yapıldı. (Bazen dillerimizin farklı olmasının 
da nimet olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize 
her ecnebinin ne söylediğini anlasa idik ya da on-
lar bizi anlasa idi…)

Öfke, bir zorlukla mücadelede ihtiyaç duyulan 
enerjinin ortaya çıktığı döneme işaret eder. Öfke 
duygusu bize açıkça “tehlikedesin savun” mesajını 
verir. Bu oldukça yapıcı ve işlevsel bir enerji iken 
mücadele edemeyeceğimiz ya da zararlı çıkacağı-
mız alanlara yönlendirilmesi ve bu sürecin uzama-
sı yaşam uyumumuzu bozar. 

Peki, öfke sürecinin zamanını ne belirler? Duy-
gularımızın verdiği mesajları doğru okumayı alış-
kanlık haline getirirsek, her düşündüğümüz şeyin 
doğru olmadığını, test edilebilir ve faydasının tar-
tışabilir olduğuna dair inanç geliştirirsek öfke sü-
recini daha hızlı tamamlarız. “Çinliler yarasa yedi-
ği için bu hastalık insanlara bulaştı, Çinliler bizim 
zorluk yaşamamıza neden oldu” önermesi doğru 
dahi olsa (bundan da emin değiliz) “şimdi ve bu-
rada” olan “ben” için işlevsel olmayan ve sağlıklı 
engel alamama engel olan bir önermelerdir. 

“Çinliler dünyanın başına açtığı bu dert yüzün-

den kötüdür” önermesi ise sadece bir düşüncedir. 
Trupm’ın böyle düşünüyor olması bunun gerçek 
olduğu anlamına gelmez. Kaldı ki zararsız olan 
birey de yoktur toplumda. Tercih ettiği tutum ve 
eylemler ile virüsleri masum bırakan insanın ta 
kendisidir. 

Pazarlık
Öfke sürecinden sonra gelen bu süreçte “madem 

salgın var, şöyle yapayım” diyerek plan yapmaya 
başladığımız ve olayı kontrol alamaya çalıştığımız 
aşamadır. Bu aşamada insanların ihtiyaçları olma-
yan şeyleri stokladıklarına; bilgisayardan, telefon-
dan, televizyondan virüs ile ilgili haberleri takip 
ettiklerine, bu haberleri paylaştıklarına,  şikâyet 
ettiklerine, kolayca etkilendiklerine, hissettiğimiz 
korku ve öfkeyi yaymaya çalıştıklarına şahit ol-
duk. Aslında benim bu çalışmayı yaptığım günler-
de hâlâ bu süreçteyiz. Bazı insanların ise gelecek 
hakkında, insanlık adına ümitsiz olduklarına şahit 
oluyorsanız bu durumun da kabullenme sürecinin 
bir parçası olduğunu belirtmeliyim. 

Pazarlık aşamasında yaşanılan belirsizlik tüm 
çıplaklığı ile fark edilmeye başlar. Hayatın tabiatı 
belirsizlikler ve karmaşa üzerine kurulu iken sü-
rekli bu gerçeği unutarak beklentilerimizin gerçek 
olması gerekirmiş gibi yaşarız. Bu böyle olmazsa 
haksızlığa uğradığımızı hissederiz. Daha şiirsel 
ifade ile: 

“yol bir yere gitmez 
o bir durma biçimidir 
her garantiyi istersin hayattan 
oysa ölümle yaşam arası 
uzun malum ince bir yol 
bir yere gitmez 
o bir ölme biçimidir”1

Pazarlık aşaması bu satırları yazdırır ve sonra her 
zorluğun üstesinden gelen sükunet hali gelir. 

Kabullenme
Kontrol edemeyeceğimiz şeyleri bırakmaya baş-

ladığımız, duygularımız fark ettiğimiz, gerçekçi 
tedbirleri alamaya başladığımız döneme işaret 
eder. Belirsizliğin hayatın en büyük gerçeği oldu-
ğunu kabul ile zihinsel olarak rahatlatmaya başlar. 
Korku biter tehlike kalmamıştır demek değildir 
bu. Korku gerçektir, tedbir önemlidir demektir. 
Yani hem dert hem ümit vardır. Hem ümit hem 
kabul vardır. Buna göre aktiviteler planlanır, her 
zorluk sonrası sosyal ilişkiler değerlendirilir önce-
likler belirlenir. Sevme ve sevilme kapasitesi artar, 
“şimdi”ye odaklanır, “umut” yayar insan.

İnsan eser miktarda büyür, ömrü varsa öğrenile-
cek çok şey vardır keza. Bir de insanlık unutmasa…

1  Bu Yol Nereye Gider, Yılmaz Erdoğan 



4 8
 / 1314

Ü L A D İ K L İ A H M E D E F E N D İ T

Ğ K O N Y A S E Y D İ H A R U N N C A A

P A İ D O K U Z U N H A N I F Ç B X N H

O R İ W I I K V Y U S U F A Ğ A V Z A İ

İ A M E Ş R E F O Ğ L U C A M İ İ Ü D R

M T A Q U K J Ç V A Ö B A İ D Ö İ M O H

İ A C Ü Y İ H A C R M V K Ç A İ S E L O

D Y U Ğ T K G K X M N C Ş E Z İ E R U C

A M P P R İ F I Z U B X E R İ M L A S A

H E A O E İ D L K Ç S Ğ H İ Z A A M E B

D D K Ü W Ş S L Ü A U A İ Ç İ C L B L O

E R İ L B L A A Ç Z L D R U Y E E A Ç L

M E İ Ö E K Ç R Ü A T İ K M E Y Ş Ğ U A

M S M G Y A R A K K A L İ R C İ Ü L K Y

A E A R Ş M Ö S G Ş N E R A A M R A L K

H S C İ E I M E Ü U D K A L M İ P R U O

U İ N H H S Ö V Z K A K Z K İ L Ö I L N

M O İ E İ R M İ E O Ğ A I J İ E K Ü A Y

D I D Ş R A N N L Y L T İ H S S R Ğ R A

İ U D K G L B Ç Ç K A A N A L V E M I Ş

A Y A A Ö K V Ö Z A R X Ş G A Ö Y S P E

S T A Ü L Ö G Z U T I Z L F Ç M V İ O K

U R L O Ü K O N Y A O V A S I N C L I E

B E A İ S E P E T N İ D D A A L A L U R

E W Q I A C O H N İ D D E R S A N E Y T

KO N YA • K I R K İ K İ • A N A D O LU SE LÇ U K LU L A R I • M E V L A N A • TA K K E L İ D A Ğ • SU LTA N D A Ğ L A R I • T U ZG Ö LÜ • A K ŞE
H İ RG Ö LÜ • B E Y ŞE H İ RG Ö LÜ • KO N YA OVA SI • Y E R KÖ P R Ü ŞE L A L E Sİ • M E R A M B A Ğ L A R I • Sİ L L E • N A SR E D D İ N H O
C A • E B U S A İ D M U H A M M E D H A D İ M İ • E ŞR E F O Ğ LU C A M İ İ • A L A A D D İ N T E P E Sİ • A L A A D D İ N C A M İ İ • K A P U C A M İ İ
• SE L İ M İ Y EC A M İ İ • A Z İ Z İ Y EC A M İ İ • A KYO KU Ş • K A Z A Ç U M R A • İ ÇE R İ Ç U M R A • L A D İ K L İ A H M E D E F E N D İ • TA H İ R
H O C A • B O L AY • K A R A • M I SR A L • KÜ Ç Ü KG Ü Z E L • I LG I N K A P L I C A L A R I • A K ŞE H İ R K İ R A Z I • Ç A K I L L A R • SE V İ N Ç •

KO N YA ŞE K E R • SE Y D İ H A R U N • D O KU ZU N H A N I • K A R ATAY M E D R E SE Sİ • Y U SU FA Ğ A

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

 
 
 
Yardımcı olur musunuz? 

          

                 

                  

                 

        

               

           

                  

                 

                  

             

                  

                  

 

         

                  

 



Çok kıymetli Bayrak okurumuz...

Elinizde tuttuğunuz dergi, yarım asrı 
aşkın süredir devam eden 
mücadelenin sesi ve okuludur.

Derginin bugüne kadar hayatını 
sürdürmesi; davasına hizmet etmeye 
çalıştığımız Hakk’ın lütfu olmasıyla 
beraber; yazanı, dağıtanı, okuyanıyla 
hep beraber büyük Bayrak Ailesinin 
onurlu mücadelesinin eseridir. 
Bayrak’ın tarihi, akıl almaz, göz 
yaşartıcı özveri hikayeleri ile doludur. 
Her bir emek sahibine şükranlarımızı 
sunarız.

Bu mücadelenin, bu didinişin gayesi; 
hakkı haykırmak, yeryüzüne O’nun 
yüce şanını yaymaktır. Yayıncılık bu 
mücadelenin en etkili vasıtasıdır. 
Dergimiz yayıncılık faaliyetlerinin 
miğferidir. Bu dergi, kadim davaya 
hizmet eden şahsiyetli bireyler 
yetiştiren bir okuldur.

Bayrak, siz kıymetli okuyucuları ile 
birlikte Türkiye’nin millî, manevî 
kadrolarına hep öncülük etti, yol 
gösterdi, yol açtı.

Sizi yeni başlayan çalışmaya destek 
olmaya davet ediyoruz. Yayınlarımızı 
daha büyük kitlelere ulaştırmak için, 
sesimizi ilk defa duyup gelecek 
olanlara çağrımızı iletecek yeni 
çalışmalarımızı daha emin adımlarla 
sürdürebilmek için sizi Bayrak’ı 
desteklemeye davet ediyoruz.

- Bir sevdiğinize Bayrak 
ya da gökmavi için 

abonelik hediye edin.

- Bölgenizden, 
öğrencilerinizden, 

yakınlarınızdan
Bayrak ya da gökmavi 

adına reklam alın.

- Tanıdıklarınızdan 
Bayrak kitaplarını

almasını isteyin.

b a y r a k @ b a y r a k y a y i n c i l i k . c o m  /
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( s a d e c e  w h a t s a p p )

Bayrak’a
Nasıl 

Destek
Olursunuz?

gökmavi’yi
beraber
tasarlayalım!
amatör ya da profesyonel olarak
çizim yapıyorsanız
bizimle iletişim kurun.
çalışmanızı gönderin,
yayınlayalım.
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“İstanbul Sözleşmesi”
Neden Tehlikeli?
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