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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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Devlet başkanlığı, dev-

letin yönetim şekli, devle-
tin başına geçecek kişinin 
kimliği ve nasıl seçileceği 
gibi konularda ayrıntılı 
hükümler yer almaz. Sev-
gili Peygamberimiz (s.a.v.), 
kendisinden sonra devleti 
kimin yöneteceğine dair 
doğrudan herhangi bir ka-
naat belirtmemiştir.

Müslüman aydınlar tara-
fından “İslâm Rönesansı” 
kavramı üzerine çalışılıyor. 
Kavramın adlandırılması 
değişik çalışma gruplarında 
farklı farklı da olsa hem yurt 
içinde, hem de yurt dışında 
önemli aşamalar kaydedildi.
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Burak Berk: Sayın genel başkanım ekibimiz 
adına sizi saygıyla, hürmetle ve muhabbetle se-
lamlıyorum.
Edibâli: Çok teşekkür ederim sağ olunuz…

Burak Berk: Sayın genel başkanım, zamanında 
verdiğiniz talimatınız gereği, iletişimi kuvvet-
lendirmek üzere çevrimiçi toplantılar düzenli-
yoruz. İşaret edeceğiniz konuları öğrenmek için 
ilk çalışmamızı zatı alinizle gerçekleştiriyoruz. 
Şeref verdiniz.
Edibâli: Ne güzel bir imkân… Bütün yeğenle-

rim karşımda duruyor. 
Çok hoş bir sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. 

Her nasıl temin ettiyseniz. Gençleştirdiniz beni… 

Burak Berk: Zaten gençsiniz sayın genel baş-
kanım.
Edibâli: Doğru, haklısınız ben daha 18 yaşında-

yım…
Filiz Edibâli: Minik oğlunuz nerede yanınızda 

mı Burak Bey? Bizim miniklerle nerede? Afacan-
lar.. 

Burak Berk: Bugün bir tanesinin doğum günü. 
Doğum günüm için hazırlık yapılıyor. Diğeri de 

Edibâli: Kaybettiğimiz 
Değerlerimizi Yeniden Bulmalıyız!

Ramazan Bayramının ikinci günü 
Bayrak Sosyal Medya ve Yayın yöneti-
minden bir grup arkadaşımızla beraber 
Bayrak Dergisi kurucu başyazarı, Mil-
let Partisi genel başkanı Sayın Aykut 
Edibali Beyfendi ve Filiz Edibali ha-
nımefendi ile çevrimiçi bayramlaşma 
gerçekleştirdik.

Kendilerinin çok önemli görevler verdi-
ği, bir ağabeyin, amcanın yeğenleri ile 
buluşması, bayramlaşması samimiyetin-
deki sohbeti sunuyoruz. Kurumsallaş-
ması planlanan bu sohbete soruları ve 
katılımları ile katkı sunan Yunus Emre, 
Muhammed Bekir İncearık, Akif Akyıl-
dız, Ali Emin Temizer, Seyfettin Özyurt, 
Sabri Gümüşhan, Aykut Burak Berk, Ali 
Rıza, Abdurrahman Önel ve Salim Yıl-
maz’a en içten teşekkürlerimizi sunarız. 
Toplantının moderatörlüğünü Sayın 
Burak Bey üstlendi. 
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dört yaş küçük. Beraber içerideler… 

Sayın genel başkanım, arkadaşlarla hasbihal 
ederken zatıaliniz de -eğer müsaitseniz- Bayra-
mınızı tebrik edelim, saygılarımızı hürmetleri-
mizi arz edelim istedik. Ve sizin de bugüne özel 
paylaşmak istedikleriniz var ise, talimatlarımı-
zı, duygularımızı, düşüncelerimizi, emirlerinizi 
bekliyoruz. 
Edibâli: Çok teşekkür ederim.  Toplantımızın 

yöneticisi kim?

Burak Berk: Toplantının sunumu ve oturum 
yöneticiliğini bendeniz üstlendi. Fikir ve genel 
yönetim Seyfettin Bey’de, teknik yönetmen Yu-
nus Bey.
Edibâli: Dostları bir araya getirdiniz, hatırlat-

tınız… Gerçi bizler unutulmaz bir davanın men-
suplarıyız. Kardeşiz. Biz birbirimizi unutmayız. 
Her birinizin yeri bu milletin tarihinde, bilincin-
de çok ayrıdır. “Altın nasıl” diye bir tanımlama 
vardır ya siz “elmas nesilsiniz”. Pırıl pırılsınız. 
Allah hepinizi korusun, çalışmalarında muvaf-
fak etsin.

Yunus Emre: Burak Bey söz alabilir miyim? 
Sayın genel başkanım 90’ların sonunda sizinle 
yapılan bir röportajdan bir bölüm aktarmak is-
tiyorum. Tamamını değil küçük bir bölümü ak-
taracağım müsadenizle. Bayrak dergisine verdi-
ğiniz demeçte şunları ifade etmişsiniz: “…hatta 
2000’li yıllara girerken istişare düzenini, kura 
düzenini -adı mükemmel bir demokrasi arayışı-
dır aslında- internet yoluyla sağlayabiliriz. Bu 
teoriyi geliştirin.” Siz 22 sene önce bu yaptığımız 
çalışmayı öngörmüşsünüz. 
Edibâli: İşte buna aldım atmışsınız siz. Bu ça-

lışmaya devam edin. Biz hazırız. Çünkü Müslü-
man ebul vakittir. Vaktin zamanın önünde gi-
dendir. Biz öncü olmak mecburiyetindeyiz. Hem 
yurdumuz için, hem İslâm dünyası için, hem de 
insanlık için çok önemli görevlerimiz var. Müs-
lüman yeryüzündeki esas görevini hatırladığın-
da yeryüzündeki sudan da, dünyanın havasın-
dan da kendisini mesul hissedecektir. Çünkü biz 
Müslümanız.  

Burak Berk: Bizden bir isteğiniz arzunuz var 
mı, emirlerinizi bekliyoruz. 
Edibâli: Estağfurullah. İsteğim az önce bahset-

tiğim istikamette çok çalışmanızdır. Bu memle-
ketin çok çalışmamız gerekir. Siz de bu memle-
ketin göz nurusunuz. Birlik içerisinde, intizam 
ile, gayretle çaba göstermemiz lazım. Çalışma-
larımızı başarıya ulaştırmamız lazım. Daha çok 

insana ulaşmamız daha çok gönüllere girmemiz 
lazım. İnsanlara fikirlerinizi ulaştırdığınızda or-
taya çıkabilecek en büyük sorun taklitlerin pey-
dah olması, önünüze geçmeye çalışmasıdır. Ama 
endişe etmeyin, taklitler aslının yerini hiçbir şe-
kilde tutamaz.

Burak Berk: Uygun görürseniz sayın genel 
başkanım, zaman zaman, daha geniş katılım ile 
sohbetlerinizi, söyleşilerinizi sosyal medya üze-
rinden yaymayı arzu ediyoruz. 

Kaybolan Müslümanları Bulmamız 
Gerekir Endülüs Müslümanlarının 
Haklarını Siz Savunacaksınız
Edibâli: Bence çok güzel olur. İyi hazırlanın 

yapalım. Vazifemiz doğruyu beyan etmek, açık-
lamak. Bir yanlışımız olursa da, insanlar göste-
rirse, açıklarsa kendimizi tashih ederiz. Hatala-
rımızı ortadan kaldırmaya gayret ederiz. Bizim 
firavuni bir yolumuz yok. “Biz hata yapmayız” 
demeyiz. Hatalarımız olabilir. Allah’a şükürler 
olsun ki istikametimiz doğrudur. Bu istikamet-
ten de ayrılmayacağız. Allah’ın davası, Resulul-
lah’ın bize emanet ettiği yolu var. Bu dava; ata-
larımızın kanlarıyla yazılmış, bize emanet bir 
davadır. Bu yolda atalarımız kanlarını, ilimlerini, 
şehadetlerini ortaya koyarak ilerlediler. 

Asırlar boyunca süren bu kadim davada mille-
timizin kayıpları da oldu. Onları unutmamamız, 
unutturmamız gerekir. Kayıpları ortaya koyma-
mız lazım. Dilimizin, dinimizin kaybolan değer-
leri var. Kaybettiğimiz insanlık değerleri var. bu 
insanlık mirası, emaneti kayıpları bizim yeniden 
bulmamız lazım.

İslâm tarihine baktığımızda ıstırapla hatırlat-
ması gereken, Avrupa’da kaybolan Müslüman-
lar meselesi karşımıza çıkacaktır. Daha dün 
Endülüs’te kaybolan Müslümanlar ne oldu? Mil-
yonlarca Müslüman’ın akıbeti ne oldu? Onların 
davasını bugün biz savunamaz mıyız? Bu hazin 
dava için hiç yoksa insanların ağlanması gerekir. 
Bir Endülüs günü ortaya koyalım. Uluslarara-
sı Gırnata  günü tertip edelim. Bu fikri çalarlar, 
diye endişe ediyor insan ama çalışsınlar... Yeter 
ki Endülüs unutulmasın. Endülüs’te binlerce 
insan öldü. Balkanlar’da milyonlarca kayıbımız 
oldu. İslâm dünyasında pek çok kaybımız oldu.

İslâm’ın kaybolmuş, unutulmuş, unutturulmuş 
her bir eserini bulmak bizim için vazgeçilmez 
bir hedeftir. Kaybolan her bir kıymet; dil, mede-
niyet, kültür bizimdir.  

Hiç bakıyor musunuz Orhun Kitabelerine? 
“Çin’e gittin kayboldun” diyor. Bizim insanlar 
Çin’e neden gitmiş?  Orada hükümdar olmak 
için... Ama maalesef zaman içerisinde kaybolu-
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Ben mesela yitikleri aramaya çalışıyorum. Bi-
zim bu medeniyetimiz nasıl doğmuş zamanın-
da? Bu Hazar Türkleri nereye gitmiş? Bir impa-
ratorluğun halkı durup dururken neden Yahudi 
olmuş? Neden Müslümanlar orada etkili olama-
mış? Nerde bu Gagavuzlar… Bunlar bizim mese-
lelerimiz… İslâm dünyasının kaybıdır gayrimüs-
lim hâle gelmiş Türkler. Bu insanlara ulaşmanın 
yolu belli. Onlarla hâlâ aynı dili konuşuyoruz. 
Bu insanlar Türkçe konuşuyor.

Ne yapılması gerektiği ortadadır. Hazreti 
İsa’nın güzel bir sözü var. Ona, “Misyonun ne-
dir?” diye sorulduğundan; “Ben Musa’nın kay-
bolan koyunlarını topluyorum” diyor. Bizim de 
vazifemiz İslâm dünyasının kayıplarını derleyip 
toparlamaktır. Bunun için çalışmaya devam ede-
ceğiz. Görev yeterince açık değil mi?

Allah gayretinizi arttırsın. Gözlerinizden öpü-
yorum. Başka soru var mı?

Burak Berk: Soru varsa arkadaşlar alabiliriz.

Yunus Emre: Soru çok var aslında ama genel 
başkanımızı yormak istemiyoruz.
Edibâli: Biz yorulmayız Allah’ın izniyle… An-

laşılan siz yoruldunuz… 

Seyfettin Özyurt: Sayın genel başkanım yorul-
madık ama bu çalışmayı bir deneme yayını ola-
rak hazırladık. Fakat verimli olursa daha uzun 
ve geniş katılımlı toplantılar yapmayı düşün-
müştük.
Edibâli: Verimli olacak… Başka yolu yok. Ken-

dinizi hazırlayın… Biz hazırız.
Hepinize hayırlı bayramlar. Gözlerinizden 

öpüyorum. Hepinizi çok özledim. Dua edin…  
Yeğenlerime, yengelerime selam ediyorum. Bü-
yüklerinize de selam söyleyin… Yakın zamanda 
yeniden görüşmek üzere..

Burak Berk: Ellerinizden öpüyoruz sayın genel 
başkanım. Hürmetlerimizi arz ediyoruz. Selamı-
nız baş üstüne…

yorlar. Şükürler olsun ki Müslüman olmuşuz. 
İslâm çok büyük ölçüde Türk milletini korumuş-
tur.

Bugünün şartlarında insanlar; ne dilini ne dini-
ni ne de bunun felsefesini koruyabildi. Kayıpları 
tespit için çaba sarf edenler olmuş, her birisin-
den Allah razı olsun. Bu konuda emeği geçen di-
nimizi, dilimizi, vatanımıza insanlarımıza sahip 
çıkan bütün büyüklerimize, bütün önderlerimi-
ze, âlimlerimize rahmet diliyoruz.

Burak Berk: Çok teşekkür ederiz sayın genel 
başkanım.
Edibâli: Değerli gençler! İçinde yaşadığımız 

olağanüstü durumda sağlığımıza dikkat edin. 
Mutlaka yürüyüş yapınız. Sağlığınızı korumak 
için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Kilonuza 
dikkat edeceksiniz.

Allah’ın Davasında Emeklilik Yoktur
Seyfettin Özyurt: Sayın genel başkanım Bay-
ram’da göndermiş olduğunuz video mesajınızı 
aldık büyük bir memnuniyetle izledik. Teşkila-
tımızda büyük bir heyecan oluştu. Sizi yorma-
yacaksak bu çalışmaları tekrar etmek istiyoruz.
Edibâli: Biz gayret kemerlerini kuşandık yü-

rürüz, biz yorulmayız Allah’ın izniyle. İnşallah 
yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Çünkü 
bizim bir davamız var. Bir hatıramı nakledeyim. 
İsmini vermeyeyim, bir arkadaşla bir yolculukta 
yan yana denk geldik. Vaktinde büyük hizmetle-
ri olan bir âlimdi. “Ne yapıyorsunuz, ne ile meş-
gulsünüz?” diye sorduğumda. Emekli olduğu-
nu söyledi. Şaşırdım. “Emekli olunca bıraktım” 
dedi. “Neyi bıraktınız” dedim.

Allah’ın davası nasıl bırakılır. Bu yaptığımız bir 
memuriyet değildir, emanettir. Senin insani, vic-
dani görevin. Peki nereye kadar sürmeli bu çaba. 
Yeryüzünde nifaktan eser kalmayıncaya kadar… 
Çalış... Peki “fitne” nedir? Görmüyor muyuz, 
tabiat bozuluyor, insanlar bozuluyor. O halde 
Müslüman bunları ıslah edecek. Çünkü bütün 
peygamberlerin esas görevi, istikameti; ıslah 
etmektir. Biz neden vaktiyle partinin adını Isla-
hatçı Demokrasi Partisi olarak koyduk? Sebebi 
budur. Mümin’in görevi ıslah etmektir.

Allah  bu istikamette çalışmayı nasip etsin. Bu-
nun için çalışacağız, eksiklerimizi birlikte gide-
receğiz. Muannit olmayacağız. Allah bu istika-
mette çalışmaları nasip etsin, başarıya erdirsin. 
Bunun için yapılan bütün çalışmalara katılaca-
ğız. Hakikati nerede olursa olsun bulacağız. Re-
sulallah; “Hikmet müminin yitiğidir” buyurdu 
çünkü.

Bir hatıramı nakledeyim. İsmini 
vermeyeyim, bir arkadaşla bir yolcu-
lukta yan yana denk geldik. Vaktinde 
büyük hizmetleri olan bir âlimdi. “Ne 
yapıyorsunuz, ne ile meşgulsünüz?” 
diye sorduğumda. Emekli olduğunu 
söyledi. Şaşırdım. “Emekli olunca 
bıraktım” dedi. “Neyi bıraktınız” 
dedim.
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H ü s e y i n  S e z e rBayrak Panorama
Dolar mı yükseliyor 

Türk Lirası mı 
değer kaybediyor?

Ekim 2016 da 1 dolar 3 liradan, 2 Ocak 
2018 de 1 Amerikan dolar 3,76 Liradan 
işlem görürken 1 Mayıs’ta 7 TL psiko-
lojik sınırını aştı.

TL 26 senenin en değersiz seviyesinde. TL de-
vamlı irtifa kaybetmesine rağmen neden irtifa kay-
bettiği üzerinde durma ve çözüm üretme yerine 
Türk lirasına karşı operasyon yapılıyor diye başta 

İngiltere olmak üzere dış güçleri göstermesi yanlış 
takip edilen politikaların üzerinin örtülmesinden 
başka bir şey değildir. Hatırlanacağı gibi bugün 
suçlanan İngiltere’ye 2018 yılı Mayıs ayında Sayın 
Cumhurbaşkanımız üç günlük bir resmi ziyaret 
gerçekleştirerek yabancı yatırımcıların ülkemize 
gelmesi için çalışmıştı. 

İktidar yine o dönemde TL’den kaçışı önlemek 
için yatırımın dövize değil kendi paramıza yapıl-
ması gerektiğini hatta herkesin yastık altındaki 
dövizlerini bozdurarak TL’ye dönmelerini içeren 
kampanyalar yapmıştı. Dönemin Başbakanı Bina-
li Yıldırım, “Dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur”, 
diyerek dolarla alay etmişti. Geldiğimiz noktada 
aradan geçen 3,5 yıl sonra dolar 1 Mayıs itibariyle 7 
TL’nin üzerine çıktı.

Maliye Bakanı Albayrak da dolara yatırım yapan-
ları, “birileri dolar almış yatmış 7 lira olsun da zen-
gin olalım diyerek” adeta dolara yatırım yapanla-
rın pişman olacaklarını, dövize yatırım yapmaktan 
vaz geçmeleri gerektiğinin önemli olduğunu altını 
çizerek söylemişti.

Binali Yıldırım’ın dolar “dolsa ne olur dolmasa ne 
olur” sözü dolduğunda ne olduğunu gösterdi.  Dış 
borcumuz arttı. İğneden ipliğe her şeyin fiyatı arttı. 
Dolara yatırım yapan 2 kat zengin olurken borçla-
nan 2 kat daha borca gömüldü. Bakan Albayrak’ın 
alaycı bir tavırla “7 lira olunca zengin olacakları-
nı” söylediği kesim şimdi Albayrak’la alay ediyor. 
Ekonomi lafla değil icraatla yönetilir. Ekonomide 
yaşanan problemleri çözmek için öncelikle süs-
lü lafları, kalem oyunlarını bırakalım, gerçeklerle 
yüzleşelim. Krizi doğru yönetecek bir ekip kurarak 
ekonomimizi sağlam temellere oturtalım. 

Ekonomimiz yüksek miktarda borçlandığımız dış 
kaynakla ayakta durmaktadır. Ferdi olarak, ticari 
işletme olarak da devlet olarak da ihtiyaç anında 
gelişmek büyümek için borçlanma kaçınılmaz bir 
gerçektir. Ayakta kalmak için pahalıya aldığın bor-
cu, katma değerli gelir getirici alanlara, borcu öde-
me fırsatı olan yerlere değil de gösterişe, betona 
yatırım yaparsanız, borcu yine yeni borçla ödeme 
üzerine ekonominizi kurarsanız paranızın değer 
kaybetmesi kaçınılmaz olur. Hatayı dışarılarda de-
ğil biraz da kendimizde aramamız gerekir.

Bu Yıl Ödenecek Dış Borç 169 Milyar Dolar
Aralık 2019 itibariyle 473 milyar dolar olan dış borcun 124 milyar dolarlık kısmı 
(GSYH’nın yaklaşık yüzde 17’si) kısa vadeli olup bunun 93 milyar dolarlık kısmı 
da özel sektöre aitti. 2020 yılında ödenmesi gereken dış borç ise yaklaşık 169 mil-
yar dolar ile GSYH’nın yüzde 23›üne tekabül ediyor.
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Bayrak Panorama

Salgın hastalık döneminde maske takıla-
cak mı takılmayacak mı tartışması önce 
yalnız hasta olanların takması gerektiği 
şeklinde başladı. Daha sonra kimsenin 
maskesiz dışarı çıkmaması, toplu bulunu-
lan yerlerde maskesiz dolaşmanın ya-
saklanması takip etti. Arkasından; 65 yaş 
üstüne maske ve kolonya bizden, İstan-
bul’dan dağıtmaya başlıyoruz, marketler-
de maske satacağız açıklamaları geldi.

Aynı gün muhalefete mensup Büyükşehir Beledi-
yelerinden bir kısmının maskeyi ücretsiz dağıtaca-
ğını açıklaması üzerine maske satışının eczaneler 
dahil her tarafta yasaklandığı ve maskenin devlet 
tarafından PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırıla-
cağı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı.

Maske dağıtım ile ilgili PTT devreye girdi ama alt 
yapı hazır olmadığından dağıtımın altından kal-
kamadı. SSK’lılar ve memurlar iş yerinden alacak 
denildi. 20- 65 yaş arasında maske için eczanelerin 
dağıtması devreye girdi. Her açıklanan maske da-
ğıtım kararı beraberinde problemleri de getirince 
vatandaş ihtiyacı olan maskeye bir türlü ulaşama-
dı.

Gelinen son noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yasak olan maske satışı kararının kaldırıldığını ve 
vatandaşların maskelere daha rahat ulaşabilmesi 
için maske satışına başlanacağını duyurdu.

Başlangıçta belediyeler ve muhtarlarla el ele ve-
rilse kolayca halledilecek maske konusu, “benim 
partilim olmayana engel olurum” anlayışı ile hare-
ket edildiğinden başarısız olunması kaçınılmazdı.

Maske Dağıtımında

Muhalefet, iktidarı kendisine yönel-
tilen ve kamuyu ilgilendiren konu-
larda şeffaf olmaktan kaçarak öğ-
renilmek istenen her soruya “ticari 
sır” gerekçesini göstererek cevap 
vermekten kaçınmakla suçluyor.

Muhalefet milletvekil Fikret Şahin, “Şehir 
hastaneleri” ile ilgili sordukları sorulara “ticari 
sır” olduğu gerekçesi ile cevap alamadıkların-
dan şikayet ederek şunları söyledi: 

“ABD kökenli danışmanlık şirketi Frost & Sul-
livan tarafından hazırlanan raporda Türkiye’de 
yapılmış veya yapılması planlanan 15 şehir has-
tanesine ait yatırım maliyetinin 255 milyon ile 
1.232 milyar $ arasında değiştiği belirtildi. 

Şehir hastaneleri için harcanan para miktarını 
yabancı garantör ve sigorta şirketlerinden öğre-
niyoruz. Bütün dünya bu hastanelere kaç para 
ödendiğini biliyor. Biz de yabancı şirketlerden 
öğreniyoruz. Şehir hastaneleri iktidara yakın 
müteahhitlere ihale ediliyor. Ancak uyuşmazlık 
durumunda Londra Mahkemeleri yetkilendiril-
miş. 

Yüklenici firma Türk, ihaleyi veren Türkiye 
anvak uyuşmazlık söz konusu olursa neden 
Londra mahkemeleri yetkili? Bu, Türkiye için 
bir utanç meselesidir.”

Sınıfta Kaldık Kamu İhaleleri 
Uyuşmazlıklarında 

İngiltere 
Mahkemeleri mi 
Yetkilendirildi?
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Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel, 
Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi 
programında yaz aylarında turizm sek-
törünü canlandırmak için yurt dışında 
4 turizm şirketine turist getirmek için 
120 milyon dolar verildiğini iddia etti.

Yücel, “4 tane yurt dışında 1’i Hollanda’da, 3’ü 
Rusya’da çok olan turizm şirketlerine uygun koşul-
larda çok kısa sürede bir iki gün içerisinde 120 mil-
yon dolar verdiler” iddiasında bulunduğu konuş-
masında, bunun nedenini bir kayırmacılık olarak 
görüyorum, diyerek açıklamasına şöyle devam etti; 
Rusya’dan ve Hollanda’dan kendi bünyeleri içe-
risinden de uçak şirketleri olduğu için desteklen-
melilermiş. Güzel, peki uçak şirketleri olduğu için 
desteklenecekler, bize turist getirecekler, biz turiz-
mi bir ekonomik etkinlik olarak görüyoruz. Rusya 
şu anda yılsonuna kadar çıkışlara izin vermeyece-
ğini açıkladı, Hollanda aynı şekilde, İngiltere aynı. 
Yani iş kaynağında kesiliyor.”

İnsanın nutku tutuluyor söyleyecek söz bulamı-
yoruz. Ne diyelim, bu ne perhiz bu ne lahana tur-
şusu?

Yabancı Turizm 
Şirketlerine 

Turist Getirsin Diye 
120 Milyon 

Dolar Verildi Mi?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, katıldığı NTV canlı yayınında 
Galata Kulesi’nin Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü’ne devriyle ilgili açıklama 
yaparken, “Fatih Sultan Mehmet 
İstanbul’u işgal ettikten sonra Fatih 
Sultan Mehmet Vakfı’nı kuruyor” di-
yerek İstanbul’un fethine “işgal” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı’nın İstanbul’un fethini 
işgal olarak değerlendirmesi milli vicdanımızı ya-
ralamıştır. Bakan üzerine basa basa söylediği bu 
sözün dil sürçmesi olduğunu söylemiş.  Fetih ile iş-
gali birbirine karıştırmak Kültür Bakanına hiç ya-
kışmamıştır. Konuşma, zihin altındaki gerçek dü-
şüncenin dil ile beyanı olmuştur. Her seçim öncesi 
Ayasofya’yı gündeme getirerek ibadete açılmasını 
gündeme getirenlerin bu söylem karşısında sessiz 
kalmaları Fatih’in emanetine sahip çıkmadaki sa-
mimiyetsizliklerinin de tescili olmuştur.

Başbakan Erdoğan, “Gezi olayları sırasında Ka-
dıköy’de eylem yapanlar, o gün duvara bir slogan 
yazdılar bu sloganı asla unutmayın! Neydi o slo-
gan? “Zulüm 1453’te başladı” CHP zihniyeti budur. 
Çünkü bunların zihniyetine bu yakışır. Karanlık 
çağın kapanmasını hazmedemediler. Bu haince 
slogan” açıklaması yaparak 1453 yılını zulüm ola-
rak görenlere bunların zihniyeti diye sert tepki gös-
termişti. Bakalım İstanbul’un fethini işgal olarak 
değerlendiren bakanına da aynı tepkiyi gösterecek 
mi?

Fatih İstanbul’u işgal etmemiş ama Bakan bu 
değerlendirmesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığını 
işgal etmiştir. Türk Milletinden özür dileyerek ba-
kanlıktan biran önce istifa etmeli, istifa etmiyorsa 
görevden alınmalıdır.  

Kültür Ve Turizm Bakanlığı

İşgal Altında mı?
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 B a y r a k  A n a l i z  /  M u s t a f a  G ö k t e k i n

Vah Milletim Vah! Aman Dikkat!

“Kursağımızda Kaldı”(!?)

Ülke TV’de 3.5.2020 tarihinde “Arafta 
Sorular” programına katılan; Sevda 
Noyan, 15 Temmuz darbe girişimiyle 
ilgili “15 Temmuz kursağımızda kal-
dı. İstediklerimizi yapamadık. Yanlış 
anlaşılmasın doğru anlaşılsın. Bizim 
aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok 
donanımlıyız maddi ve manevi olarak. 
Liderimizin yanındayız ve asla ye-
dirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. 
Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede 
hâlâ 3-5 var, benim listem hazır.” Sos-
yal medyadan gelen tepkiler üzerine ise 
“Konuşmam niye size dokundu, tek-
rar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? 
Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız.”

Devletin Güvenliği!
İnsan öldürmek için hazır edilecek donanım ne-

dir? Sevda Noyan kimleri öldürmeyi planlıyor? 
15 Temmuzda öldürmek isteyip de öldüremediği 
insanlar kimler? Niye hevesi kursağında kalmış? 
Ülkede darbe yapacak olanlar kimler? İktidarın 
bilgisi ve kontrolü dışında, devletin içinde yapılar 
mı var? 

Devleti korumaya; devletin güvenlik güçlerinin 
imkânı ve gücü yetmiyor mu ki birileri ihtilal bas-
tırmayı kendisine görev olarak kabul ediyor? Biri-
lerini öldürmek için insanlar nasıl liste yapar? Re-
is’i korumak adına liste yapan insanlar hakkında 
devletin savcıları, adli kolluk güçleri herhangi bir 
tedbir almayı düşündü mü? Gerçekten ihtilal yap-
mak derdinde olanlar varsa; yeterli deliller bulun-
muşsa yetkililerin bu eylemi önlemesi ve sorumlu-
ları cezalandırması gerekmez mi? 

Başkaları da Var Mı?
Kimmiş bu “Sevda Noyan” isimli kadın? Nereden 

ve hangi kuvvetten izin alır veya kime güvenir de 
böyle sözler söyler? Bu kadının basındaki isminin 
altında “Aktivist-Yazar” ifadeleri var. Aktivistliği-
nin ne olduğunu hayatıyla ilgili basından sorgula-
dığınızda anlaşılıyor zaten. 

Çarpık zihniyetli kişileri basında parlatıp, top-
lumda yer edinmesini temin etmek kimlere ne 
fayda sağlar anlamak mümkün değil! Bu tür sapık 
ve çarpık düşünceler ancak toplumda karmaşa 
çıkarır, barışı bozar. Onun için bu düşünceleri sa-
vunanın da, savunulmasına izin verenin de hukuk 
önünde hesap vermesi gerekir. 

Bu anlayıştaki insanlar devletin aynı anda savcısı, 
hâkimi, celladı mıdır? Böyle sapık düşünce sahip-
leri nasıl olur da devletimizin adına infazda bu-
lunacağını iddia ediyor? Bu insanlar, devletin bir 
yetkisine mi sahiptir? Görevlilerse görevlerini han-
gi kanundan alırlar? Öldürmek istedikleri kişileri 
neye göre tespit ediyorlar? Başka kaç tane 50 kişilik 
ölüm listesi yapılmıştır? Başka kimler liste hazır-
lıyor? Bu ülkede hukuk ve adalet rafa mı kalkmış-
tır? Hukuk varsa bu insanların yakasından neden 
tutmaz? Devlete başkaldıranı da, devleti yıkmak 
isteyeni de, devlete ve millete karşı suç işleyeni de, 
devlet adına hareket etmeyi kendine vazife sayanı 
da hizaya getirmesi gereken güç hukuk değil mi-
dir?
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İhbar Sayılmalıdır
Bir insan komşularını öldürmek için nasıl liste 

yapar? Bu insanlar hangi silahlarla donanmışlar-
dır? Bu silahlanma itirafı ile ilgili devletin savcıla-
rı her hangi bir soruşturma yapmışlar mıdır veya 
yapmayı düşünürler mi? Elbette bu tür beyanlar 
ihbar sayılmalıdır ve gereğini yapmalıdır.

Allah’ım! Nasıl milletimizin içinde bu kadar za-
lim ve birliğimize kast eden insanlar türedi? Üs-
telik bunları örnek alan insanlara ne demeli? Bu 
insanlarla bir kare bile poz veren devlet ricaline 
ne demeli? Bu insanlar hakkında adalet meka-
nizmasını işletmeyenlere ne demeli? 

Birlik Ama Nasıl Bir Birlik
Muhalif partilerin, siyaset adamlarının bütün bir-

lik ve barış taleplerini cevapsız bırakanların, hatta 
hakarete varan sözlerle cevap verenlerin; kendile-
rinin birlik ve beraberlik mesajları vermesini an-
lamakta güçlük çekiyorum. Sanırım; birliği bütün 
muhalefet partilerinin kapanarak ve her seçmenin 
bilâistisna kendi partilerini desteklemesi olarak 
algılıyorlar. Tıpkı tek parti dönemlerinde olduğu 
gibi… Kendi partisinden başkasının yaşamasına, 
idareye talip olmasına tahammülsüzler!

İnsan üzülmeden edemiyor. Komşusunu katle-
den, komşusunu öldüren insanları biz, Balkanları, 
Kafkasları kaybederken gördük. Yani daha öncele-
ri kaybettiğimiz topraklarda yaşandı bu olaylar… 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde veya Osmanlı’nın 
son demlerinde bizler pek çok parti gördük, ismi 
gereksiz bu partilerin mensupları iktidar uğruna 
yaptıkları ile kaldılar ve pek çoğu tarih sayfaların-
da yerlerini aldı. Onlar hakkında hem tarih ve hem 
de Mahkeme-i Kübra hüküm verecektir.

Nisa Suresi 93 ve Usame!
Nasıl bir Müslüman, başka bir Müslüman karde-

şini öldürebilir veya öldürmeyi düşünebilir! Hem 
de iman ettiğini söylediği Ku’ran’ın ayetleri ve siye-
ri nebi açık seçik olduğu halde! 

“Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, için-
de devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona 
gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük 
bir azap hazırlamıştır.” Nisa Suresi 93

Hazreti Üsâme hicretin 8. yılı (Haziran 629) 
Fedek civarında oturan Mürre kabilesi üze-
rine gönderilen 200 kişilik seriyyede yer aldı. 
Bu sırada Cüheyne kabilesine mensup Mirdâs 
b. Nehîk’ı “lâ ilâhe illallah” dediği halde onun 
gerçekte müslüman olmadığını, ancak can 
korkusuyla Müslümanlığı kabul ettiğini dü-
şünerek öldürdü. Bunu duyan Resûl-i Ekrem 
Üsâme’yi çağırıp, “Kalbini yarıp da mı bak-

tın?” diyerek yanlış yaptığını belirtti. Üsâme 
böyle bir hata yaptığı ve Resûlullah’ı üzdüğü 
için kendini affedememiş ve “Keşke daha önce 
değil de bugün müslüman olsaydım” demiştir.*

Rol Model Kim?
Efendimizin hayatından ve Kur’an’dan; her hangi 

bir Müslüman’ı, Allah’ın selamını veren bir insanı 
öldürmenin veya öldürmeyi düşünmenin, teşeb-
büs etmenin İslâm ile ilgili olmadığına dair birçok 
delil bulabilirsiniz. Üstelik insani ve vicdani olanı 
da barış varsa, barış içinde yaşamak ve adaletten 
sapmamaktır.

Osmanlı’nın sonunu hazırlayıp onu zayıf kılan; 
milletin birbirine düşürüldüğü, kardeşin kardeşi 
katlettiği  bir fitne dönemidir. Tarih unutulmama-
lıdır. Kur’an’ı ve siyeri okuyan her Müslüman bilir 
ki; Müslüman barışı bozan, sebepsiz yere insan 
kanı döken değildir. Müslüman’ın, kendisi gibi dü-
şünmeyen Müslüman’ı katletmek için ölüm liste-
leri hazırladığı gaflet ve fitne dönemi karanlığına 
Yahudi, Hristiyan ve müşriki ve Müslüman’ı bir 
arada yaşatan, Efendimizin ortaya koyduğu Medi-
ne Anayasası ışık tutmalıdır.

Müslümanlar adına konuşturulan, Müslüman-
ları temsil ettiğini iddia edenlerin kendilerini 
Kur’an’a ve efendimizin sünnetine göre ıslah etme-
lerini, tövbe etmelerini tavsiye ederiz. Bu kan düş-
künü söylemi savunanlar, bilerek ya da bilmeyerek 
kime hizmet ettiğini iyi düşünmelidir. Bu kişilerin 
kan ve katliam söylemleri Türk Milletine, Müslü-
manlara ve insanlığa ve hatta uğruna ölümü göze 
aldıklarını iddia ettikleri liderlerine büyük zarar 
vermektedir.

En güzel örnekleri Kur’an’da, Efendimizin ve 
onun seçkin sahabelerinin hayatında görmek 
mümkündür. Örnek almamız gerekenler onlardır.

Ölçü de belli, tartı da belli! İnsanlığa, İslâm dün-
yasına hizmet etmek isteyene Kitabın ve Sünnetin 
emrine uymak yakışır.

Devletimizi idare edenler, kendilerinden gözü-
ken ama kendileri hakkında şaibeler çıkmasına 
sebep olacak bu tür insanlara yüz vermekten ka-
çınmalıdır. Üstelik milletimizin birliğe ve kardeşli-
ğe her zamankinden çok ihtiyacı vardır. Onun için; 
vatandaşlar ve yöneticler toplum içerisindeki bazı 
kişileri sevmeseler de, onlarla aynı fikirde olma-
salar da ülkenin insanı olan herkesle geçinmek ve 
onlarla ortak paydalarda buluşma zorundadırlar. 
Ülkemizin ve milletimizin hayrı için oturup ko-
nuşmak ve çağımızın Medine Anayasasını ortaya 
koymak mecburiyetimiz vardır.

*- (Buhârî, “Meġāzî”, 45; Müslim, “Îmân”, 158; İbn Sa‘d, 
II, 119). / ÜSÂME b. ZEYD (Ebû Zeyd, Ebû Abdillâh, Ebû 
Hârise) (ö. 54/674) TDV İslam Ansiklopedisi s. 361
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/  A h m e t  K a r a

Sorunlar

Mart ayının gelmesinden bu tarafa Koronavirüs ile oturup onunla kalkıyoruz. Ha-
ber bültenlerinden siyasilerin gündemine kadar her şeyde gündem virüse odak-

lanmış durumda. Tüm dünyayı ilgilendiren ve pandemi olarak değerlendirilen bu 
salgın elbette gündemimizde olmalı, salgının meydana getireceği maddi ve mane-

vi tahribatın bertaraf edilmesi için el birlik çalışarak gerekli tedbirleri almalıyız.

Problemler topyekun ele alınmalı biri ile ilgile-
nirken diğerleri ihmal edilmemelidir. Bir taraftan 
salgınla mücadele yürütülürken diğer taraftan da 
ülkemizi yakından ilgilendiren iç ve dış sorunlar 
aynı ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmelidir.   

Sorunlar virüs halısının altına mı 
süpürülüyor?
Mart ayında virüs ile ilgili ülkemizde olağanüs-

tü tedbirler alınmadan önce yaşanan bir takım 
olaylar bir anda gündemimizden düştü. Problem-
lerimiz halloldu da mı gündemden düştü yoksa 
zamana bırakılarak unutulmaya mı terk edildi? 
Gündemimizde olan ve ülke olarak gerek iç politi-
ka gerekse dış politikamız açısından hayati öneme 
haiz olan meseleler maalesef çözüme kavuşturu-
lamadan halledilmiş gibi gündemden düşürüldü. 
Kamuoyunun görmemesi için virüs halısının altı-
na hepsini süpürerek üzerleri kapatıldı. Gerçekle-
rin üzerini istediğiniz kadar kapatmaya çalışın o 

gerçekler er veya geç bir gün karşınıza çıkacaktır. 
Unutmayalım ki güneş balçıkla sıvanmaz.

Hatırlanacağı üzere, virüs olayı patlak vermeden 
kısa süre önce İdlip’te onlarca Mehmetçiğimiz 
şehit olmuş Suriye’de takip edilen politika kamu-
oyunda ciddi manada tepki görmeye başlamıştı. 
Mehmetçiğimize hain ve alçakça saldıranlar rejim 
güçleri olarak açıklanmasına rağmen Rusya’nın 
desteği ile bu saldırının yapıldığı ortaya çıkmıştı. 
Şehitlerimizin acısı yüreklerimizden soğumadan 
Suriye konusunu görüşmek üzere önce Putin’in 
Ankara’ya geleceği açıklandı, o gelmeyince biz 
ayağına gittik. Büyük bir diplomatik nezaketsiz-
likle karşılaştık. Hem Suriye politikası hem Rusya 
da karşılaşılan tavır kamuoyunun tepkisini zirveye 
taşımışken bir anda Koronavirüs imdada yetişti. 
Gündemimizden Suriye de Rusya da çıkmış oldu. 
Ne İdlib ne de Rusya’da yaşanan diplomatik kriz 
yeterince kamuoyunda tartışıldı.

Virüs Halısının Altına Mı Süpürülüyor?
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Yine aynı dönemde Libya’ya asker göndermemiz 
ve Libya’da çatışmanın açık tarafı olmamız eleştiri 
konusu olurken oradan da şehit haberlerinin gel-
mesi kamuoyunun tepki oklarının siyasi otoriteye 
çevrilmesine sebep olmuştu. Koronavirüs sayesin-
de Libya’da gündemimizden birden düştü.

Kıbrıs’ta doğalgaz arama çalışmaları, Ege adala-
rına Yunanistan’ın asker çıkarması ve gözümüzün 
içine baka baka yine yapılan anlaşmalara aykırı 
olarak Yunan bayraklarının adalarda çekilmesi ve 
askeri tatbikat yapmaları koronovirüs gündemi ile 
gündemde kendisine yer bulamayan milli mesele-
lerimiz arasında yer almıştır.  

Koronovirüs iktidara en büyük desteğini ekono-
mideki kötü gidişin üzerini örtmesine yardımcı 
olarak göstermiştir. Yıllardır takip edilen beton 
ağırlıklı yanlış ekonomi politikası, hazine garantili 
kamu özel işbirliği ile yapılan yatırımlar ekonomi-
mizi uçurumun eşiğine getirmiştir. İşsizlik oranı 
milyon sayıları ile ifade ediliyor, işyerleri iflas ve 
konkordatoya başvuruyor, paramız yabancı para-
ları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor, 
dış ve iç borcumuz tarihin zirvesine ulaşıyor ama 
ekonomi yönetimi pembe tablolar çizerek ellerin-
de bulunan kitle iletişim araçları ile milletin gözü-
nü boyamaya devam ediyor. Ekonomide yaşanan 
sıkıntılar vatandaşın canını yakmaya acı gerçekler 
gün yüzüne çıkmaya başlayınca iktidarın imdadı-
na yine Koronovirüs yetişti. Başarısızlığın faturası 
virüse kesilerek gerçeklerle kamuoyunun yüzleş-
mesi maskelenmiş oldu. 

İktidar zora girdiği her dönemde ya dışarıda ya da 
içeride gelişen bir olay hemen imdadına yetişiyor. 
Kitle iletişim araçlarının büyük kısmı da iktidarın 
kontrolünde olunca gerçeklerin üzerlerinin örtül-
mesi de kolaylaşıyor. Bakalım şimdi elimizde virüs 
halısı var elimize ne geçerse onun altına süpürerek 
gerçeklerin üzerlerini örtüyoruz. Halının altında 
süpürecek yer kalmadığında ne yapılacak zamanı 
geldiğinde onu da göreceğiz.  

Virüsün gündemimizden 
düşürdüğü konular
Suriye’de takip edilen politikalardan kimse bah-

setmez oldu. Suriye’de Amerika petrolün oldu-
ğu bölgeye hâkim oldu terör örgütlerini de bekçi 
yaptı. Rusya da Suriye’nin bir bölümüne rejim ile 
birlikte söz sahibi olarak sıcak denizlere inme he-
definde güvenliğini sağlayacak üslerini de kurdu. 
Önceden tek komşumuz vardı şimdi Suriye’de üç 
komşumuz oldu. Bizim kazancımız ne oldu? 

Nisan ayında aktif hale getirilmesi taahhüdünde 
bulunulan S 400 ler neden aktif hale getirilmedi? 
Milyarlarca dolar peşin olarak ödenen paralarımız 

hangarlarda bekletilecek ve kullanılmayacak olan 
S-400’ler için mi ödendi? Amerika’dan borç para 
alabilmek için S400 leri kullanmama garantisi ver-
dik mi?

Nisan ayında Trump’a yardım ile birlikte gön-
derilen mektupta “Nitekim Suriye ve Libya başta 
olmak üzere, bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-
ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde 
sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha göstermiştir” açıklaması, Suriye ve Lib-
ya’da politika değişikliğine gidileceğinin işareti 
mi? Amerika, Suriye’de terör örgütlerine on bin-
lerce tır silah gönderdiğini, bizi kandırdı diye yap-
tığımız açıklamanın üzerinden yıl geçmedi. Bu son 
mektupla dile getirilen işbirliği vurgusu, Suriye’de 
ABD ile işbirliği aynı zamanda terör örgütleri ile 
işbirliği değil midir?

Amerika Libya’da karşı tarafımızda olan Hafter 
güçlerini desteklemektedir. Mektupla verdiğimiz 
söz Libya politikasını değiştiriyor mu? Libya’da 
ABD politikasına mı dönüyoruz?

AB günü için yayınlanan mesajda Türkiye olarak, 
müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara 
rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birli-
ği’ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız, açıklaması 
Avrupa Birliğinden gerekirse çıkarız diye meydan 
okumalarımızdan vaz geçtiğimizi mi gösteriyor?

Devamlı ekonomimiz üzerinde dış güçlerin oyu-
nu olduğunu söylüyoruz ama suçladığımız, efe-
lendiğimiz aynı dış güçlerden borç para istiyoruz? 
Kimse düşmanının kalkınması için borç para ver-
mez. Düşman elinde olanı almak, seni batırmak 
için borç verir. Ya düşman ilan ettiklerimizden 
borç istemeyelim ya da borç isteyeceksek ve buna 
da ihtiyacımız varsa ticaretin kurallarına göre tavır 
ortaya koyalım. Nefret dili yerine devlet dili kul-
lanmak her zaman, her yerde fayda getirir.

İktidar ve onun kontrolünde bulunan kitle ileti-
şim araçları maalesef ülkemizin gerçek gündemi 
ile değil oluşturdukları sanal gündemlerle kamuo-
yunu meşgul etmekte, tozpembe çizilen tablolarla 
göz boyamaya devam etmektedirler. Gerçeklerin 
acı sonuçları öğrenildiğinde pişmanlıkların bir 
faydası olmayacaktır. Geç olmadan gerçek günde-
mimize dönelim, sorunlarımızın üzerine milli mu-
tabakatla gidelim.

Şeyh Edebali’nin Osman Gaziye na-
sihati herkesin kulağına küpe ol-
malıdır. “Güçlüsün, akıllısın, söz 
sahibisin; ama bunları nerede, nasıl 
kullanacağını bilemezsen, sabah rüz-
garında savrulup gidersin.”
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/  Y a h y a  D e m e l i ne düşerse rıza göstereceksin… İşte bugün Türki-
ye’nin verdiği mücadelenin hedefinde, oyuna dahil 
olmak ve sürecin gidişatında rol almak gibi bir si-
yasi manevra mecburiyeti gerekiyor.  

Dünya ve insanlık son derece karmaşık, adlan-
dırılması kolay olmayan bir süreç içerisinden 
geçiyor. Küresel güçler arasındaki sert rekabetin 
stratejik, siyasi ve ekonomik yansımaları çoğu za-
man karmaşık biçimlerde görünse de uluslararası 
sistemi kontrol etme amaçlı bir hegemonya yarışı 
ve dünya hakimiyeti sürüyor. Hedeflenen nedir? 
Günümüz de hedeflerini ortaya koyanlarla, koya-
mayanlar arasındaki savaş devam ediyor. Dünyada 
bir tiyatro oynanıyor ve en iyi oynayan kazanıyor…
Ülkelerin geleceğini belirleyenler sadece iktidar-
dakiler, şahıslar değil, o devletin temel taşları olan 
güç merkezleri oluyor.

‘Medeniyetler çatışması’, ‘Batı-Doğu çatışması’, 
‘İslâm-Hristiyan çatışması’, ‘mezhep savaşları’, ‘te-
rörle mücadele’, ‘Teröre Karşı Küresel Savaş’ vb. 
ifadeler adeta gündelik yaşamımızın bir parçası 
olmuş durumda.1 Bugünlerde gizlenen hedefler 
artık deşifre oluyor. Bir yığın haline getirilmeye 

1- İslâmsız Dünya, Graham E. Fuller, Profil Yayıncılık, 
2012 4. Baskı, s 9

Türkiye’yi Neler Bekliyor!

Dünya kıyamete doğru koşarken Tür-
kiye olarak bizi bekleyen tehlike, tehdit 
ve umutlarımız nelerdir? Haçlı seferleri 
devam ediyor, emperyalistlerin 1000 
yıllık amaçları sürüyor. Bugün bir Siyon 
Argemedon savaşı yeni boyut kazan-
mışken, Yeni dünya düzeni kurulurken, 
soğuk savaş bütün şiddeti ile devam 
ederken, ülke olarak bizleri neler bekli-
yor? 

Dünya düzenine yön veren ülkeler, kendilerini 
ve yaşadıkları toplumu asla dünya düzeninden 
ayrı görmezler. Bu bir devlet geleneği olup, büyük 
devlet olabilmenin şartındandır. Büyük devlet ol-
mayı teorik anlamda düşünen ancak pratik olarak 
gerçekleştirmeyen devletlerin önünde iki seçenek 
mevcuttur; ya düzeni değiştirmek için oyuna dahil 
olacaksın ya da olan biteni seyredip, kendi payına 
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çalışılan uyuşturulan, uyutulan bir İslâm coğraf-
yası var. Teknolojik, biyolojik, kimyasal ve soğuk 
savaşlarla korku imparatorluğu oluşturuluyor. Ül-
kelerde askeri, sivil kurum ve kuruluşlar, emperyal 
merkezlerin reçetelerini uygulayarak uyutuluyor 
ve sömürülüyor. Talan edilen ülkeler, yok edilen 
insanlar, kardeşi kardeşe kırdırmalar, coğrafyalar-
da güçlü olanlar zenginlikleri paylaşıyor. Bunun 
yanında, Orta Doğu’da Müslüman tek etkin güç ve 
devlet olarak, halen uğraşmalara rağmen tam tes-
lim alınamayan bir Türkiye var.

Oyunlar Hiç Bitmez!
Emperyalizmin emelleri hiç değişmez. Ulusla-

rarası emperyalist odaklar, milletleri din, ahlak, 
milliyet ve tarih bağlarından kopararak, köleliğe 
koşan insanlık dünyasına büyük bir sosyal ihti-
lalle hâkim olma amacındadırlar. Bugün Orta 
Doğu’nun, İslâm coğrafyasının ve ülkemizin yaşa-
dıkları önceden hazırlanan gizli stratejilerin, plan-
ların günümüzde uygulanmasıdır. Dost ve müttefik 
görünenler, kuzu postuna bürünmüş kurtlardır… 
Bilinmelidir ki, devletlerin dost ve müttefiklerin-
den ziyade menfaatleri vardır. İnsanlar, devletler 
dost, müttefik ve düşmanlarını iyi tanımalıdırlar. 

Zamanımızda, küreselleştirme politikaları adı 
altında, tarihte olduğu gibi devletimiz aleyhi-
ne kutsal ittifaklar başlamıştır. Küresel tehdidin 
merkezinde Türkiye vardır. Bugün görünmese de 
asıl amaç, Tanrının krallığı için savaşan, sömü-
ren, avangelist (Hıristiyan Siyonist) bir batı vardır. 
Bu krallığın kurulması için her yolu deneyen ve 
zorunlu gören Armagedon savaşı vardır… Hatta 
avangelistlere göre Türkiye’nin parçalanması ve 
kuşatılması Tanrının emridir!

ABD planlarını yapıyor. CIA organizatörlüğünde 
bölge ülkelerinde iktidara getirdikleri anlayışlar 
ile bu planlarını devreye sokuyorlar.

Ünlü CIA teorisyeni Graham Fuller “İslâmsız 
Dünya” adlı kitabında, Orta Doğu’da milliyetçili-
ğin çözülmesiyle birlikte yükselen İslâmcı hareket-
lerle ABD’nin uzlaşması gerektiğini söylemekte. 
Bölgenin sakinleşebilmesi için Amerikan ve Batılı 
güçlerin bölgeden çekilmesini, Müslüman dünya-
sındaki “demokrasinin desteklenmesini önerir.2

ABD’den bakıldığı zaman Çin ve Rusya, aslında 
çoktandır adı konmamış ve resmiyete dökülmemiş 
bir ittifak ilişkisi içindeler. ABD’nin özellikle Av-
rasya ana kıtası ve Asya-Pasifik’teki etkisinin kırıl-
ması, küresel tedarik ve finans zincirlerinin ABD 
kontrolünden çıkarılması gibi kritik konularda 
ortak çıkarlara sahipler. Ayrıca Suriye’den Kırım’a 
kadar birçok bölgesel çatışmada birlikte pozisyon 
alarak ABD’nin manevra alanını daraltmaya çalı-
şıyorlar. Çin ve Rusya’nın ortak çıkarları içinde en 

2- İ.D. Profil Yayıncılık, 2010 s. 323). 

önemli unsur ise küresel sistemin siyasi, askeri, 
ekonomik ve kültürel olarak ABD merkezli bir ya-
pıdan kurtarılması ve entegre bir Avrasya vizyonu 
etrafında yapılandırılan yeni küresel etkileşim ağ-
larının kurulmasıdır.

Şer İttifaklar ve Operasyonlar!
Emperyalizm hiçbir ölçü tanımaz. Henry Kissin-

ger “Amaç, kullanılan araçları meşrulaştırır.” der. 
“CIA’nın eski Orta Doğu bölge şefi Robert Baer; 
2008 yılında kaleme aldığı ‘İran’ın Önlenemez 
Yükselişi’ kitabında, yeni Orta Doğu’yu kurabilme-
nin tek yolunun, bölgede geniş çaplı bir ‘Şii-Sünni 
iç savaşı’ tetiklemekten geçtiğini söylüyor… ‘Niye 
biz (Amerikalılar!) ölelim ki?’ diyor, kısaca… ‘Bıra-
kalım (Sünni ve Şii) Müslümanlar kendi araların-
da birbirlerini öldürsünler!’ Bitmedi! ‘Yeni Orta 
Doğu’yu kurabilmek’ için Robert Baer’in olmazsa 
olmaz saydığı en temel öneri, Orta Doğu’daki sı-
nırları yeniden düzenlemek. Bu konuda da özetle 
şunları ilave ediyor; ‘Etnik temeller üzerinden Irak 
resmen parçalanmalı ve Kürdistan mutlaka kurul-
malıdır. Yeni sınırların çiziminde karşılaşılacak en 
büyük sorun ne var ki, İsrail’in mi, İran’ın mı bu 
yeni durumdan daha kârlı çıkacağıdır.’ 

Türkiye, ABD ve Haçlı ittifakı ile bir savaşın 
içindedir. ABD liderliğindeki Haçlı Ordusuyla 
birlikte bazı Arap ve körfez ülkeler de emperya-
lizmin değirmenine su taşımaktadır. Birçok ara 
hedef yanında ana hedef İslâm’ın yok edilmesidir. 
G. Fuller “İslâmsız Dünya” kitabında açıkça “İslâm 
Dünyasının sömürge hâline gelmesi için Sünni 
(Ehl-i sünnet) itikadının yıkılması şarttır. Bu ise 
Türkiye’nin yıkılması ile mümkündür” tavsiyesin-
de bulunur. Niçin Türkiye hedeftedir? Türkiye’yi 
yıkmak İslâmiyet’i yıkmakla eş değerdedir. Çünkü, 
Türkiye İslâmın kalesi ve sancağıdır…

Dünden bugüne ülkemiz soğuk savaş ve terörle 
meşgul edilerek ABD planı işlemiştir. Gayet iyi bi-
linmelidir ki, ABD’nin dost ve müttefiki öncelikle 
menfaatidir. Bugün Orta Doğu’nun, İslâm coğraf-
yasının ve ülkemizin yaşadıkları önceden hazırla-
nan gizli plan ve stratejilerin sonucudur. Ancak zü-
lüm baki değildir. Nihai güç ABD’nin elinde değil, 
Allah’ın iradesindedir.

Ülkeleri, İslâmı yok etmek ve Büyük Orta Doğu 
Projesi’ni uygulayabilmek için “İslâm içi çatışma 
stratejisini” geliştirenler ABD ve İsrail merkezli 
Siyonistlerdir. BOP veya GOP stratejisini hayata 
geçirecek ülkeler arasında Türkiye, Suudi Arabis-
tan, Katar ve Kuveyt vardır! Diğer yandan Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tür-
kiye’ye karşı Afrika’da başlattığı istihbarat savaşı, 
Vatikan öncülüğündeki ABD-Rusya anlaşması, 
İran’ın mülteci kılığında ülkemize soktuğu ajanlar, 
bu oyunun arka planıdır… 
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Milletimiz Orta Doğu’da ve Müslüman coğraf-
yasındaki operasyonları görmeli. Batı menfaatte 
birlik oluştururken, Vatikan 2018 yılında ilk defa 
ABD-Rusya ile ittifak yaparken İslâm ülkeleri, İs-
lâmın birlik anlayışı konusunda sınıfta kalmıştır.

Stratejiler, Hedefler…
Dünyada milletlerin, ülkelerin parçalanmasında, 

Şovenizmin temelinde, Beynelmilel Siyonizm’in 
hedefleri, Amerika’nın menfaatleri vardır. Demok-
rasi adına yapılan çeşitli oyunlarla ülkelerin bö-
lünüp parçalanmasının asıl sebebi, GOP ve Siyo-
nizm’in hedefleridir.

Bugün var olma yok olma mücadelesi vermesi 
gereken bizleriz. Medeniyetimizdir. Orta Doğu’da, 
Balkanlarda, Kafkaslardaki barışın sağlanmasının 
merkez üssü Türkiye’dir. Türkiyesiz bu coğrafyada 
huzur ve barış oluşturulamaz. Ancak İslâm ve Tür-
kiye, süper güçler tarafından her zaman potansiyel 
düşman görülmektedir. Günümüzde, ABD kendi-
ne rakip tanımayan stratejisi geliştiriyor ve uygulu-
yor. Bugün Türkiye’ye reva görülenler; şöyle dost, 
şöyle müttefikliğimiz laftan öteye geçmiyor… Bu-
nun yanında, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Ara-
bistan gibi ülkeler, ABD’nin etkisiyle Türkiye’nin 
büyümesini istemiyor. 

Türkiye Orta Doğu’da ve Afrika’da etkinliğini ko-
ruyacak mı, koruyamayacak mı, mazlumlara umut 
olacak mı, olmayacak mı? Mazlum milletlerin, 
yeni dünya düzeninde yapılanması ve umutları ne 
olacak? 

Günümüz uyanma, uyandırma, kazanma ve kay-
betme zamanı, bunun ortası yoktur… Türkiye’nin 
önünde uzun bir mücadele ortamı ve zamanı var. 
Vakit kaybetmeden devleti, milleti kazanca götüre-
cek stratejiler belirlenmezse ve milletimiz uyandı-
rılmaz ise elde edilecek imkanlar uçar gider. Vakti 
saatinde karar vermek ve zamanında hamle yap-
mak çok önemlidir. Gerek fert gerek devlet olarak 
kiminle, hangi amaç için, hangi zamanda yola çı-
kılacağı bilinirse sonuç başarı ve zaferdir. Tersi de 
hezimettir, hüsrandır. 

Dava için; “Medeniyeti politikacılar yaratmaz. 
Medeniyet alimlerle sanatkarların işidir.” “ İslâm 
siyasetin arkasında filizlenen doktrin değildir. O 
hedefine tek başına yürür. İslâm davasının asıl 
yükü fikir adamlarının omuzlarındadır. Müslü-
man aydınlar, din adamları, mütefekkirler, sanat-
kârlar bu sorumluluğun şuuruna ermelidir. (Prof. 
Dr. Erol Güngör)

Türkiye’yi Bekleyenler
Türkiye toprakları asırlarca kavimlerin gelip göç-

tüğü medeniyetler mezarlığıdır. Bu topraklarda 
500 yıl yaşayan olmamış. Bu diyarda uzun soluklu 
yaşayan millet ve devlet bizden başkası yoktur. Bu 
topraklarda, zamanın en ağır saldırı ve savaşları-

na maruz kalmasına rağmen yaşayan bir millet ve 
Türk devlet vardır. Bu millet ve devletten mazlum-
lar bir ışık, bir umut beklemektedir. Bu ışık Malaz-
girt’le başlamış, Sakarya, Çanakkale ve Dumlupı-
nar’la büyümüştür. Bugün de bu topraklar davaya 
ve vatana aşık yiğit vatanseverleri bekler. 

Küresel savaş, kargaşa, terör örgütlerini taşeron 
olarak kullanma, ülkelerdeki idarecileri, iktidarla-
rı kullanma, zoraki de olsa bugün güce bağlı olarak 
uygulanıyor. Ancak her şeyin üstünde İslâm’a ina-
nan, ona bağlanan ve bunun da üzerinde yaratıcı-
nın gücü ve kudreti olduğu hatırlanmalıdır!

Batının, Orta Doğu’da plan ve projeleri; Sünni 
ve Şiileri çatıştırarak, Sünni Kürtlerin ağırlığını ve 
etkisini kırmak, ülkeleri parçalayıp gücü ele geçir-
me… 

Devletimiz, Kuzey Irak ve Suriye’de, Sünni Kürt-
lerin ve Türkmenlerin yok edilmesi planlarını 
bozdu. İnşallah bu bölgede barış, Türkmeneli 
Türk Cumhuriyetinin Kurulması ile sağlanacaktır. 
Bugün Türkiye girdiği, kan verdiği toprakları terk 
etmeyecektir. Törede, kan dökülerek elde edilen 
topraklar kan dökülmeden verilemez. Türkiye er-
geç misak-ı Milli sınırlarına kavuşmalıdır!

Türkiye, geçmişte Orta Doğu için bir modeldi, 
bugün de olmaya devam ediyor. Türkiye, görünen 
coğrafyadan çok daha büyüktür. Ülkemizin, mil-
letimizin, devletimizin gönül coğrafyası kıtalara 
sığmaz… Dünya, ülkeler yeniden dizayn edilirken 
Türkiye yerini belirlemelidir. Türkiye, kendi strate-
jisin belirleyen ya bölgesel etkin güç olmaya gayret 
edecek ya da emperyal güç merkezlerinin taşeron-
luğunu yapacaktır. 

Türkiye’nin Tarihî Misyonu 
İngiltere, ABD İslâm dünyasını sindirerek sömür-

meye devam etme gayretindeler… Biri Kudüs’e sal-
dırırken biri Kıbrıs derdinde. Orta Doğu toprakları 
asırlarca Türk ülkesi olarak kalmış, değişik oyun-
larla birliğimiz bozularak, ihanetlerle elimizden 
çıkmıştır.

Artık Türkiye, Orta Doğu’daki güç dengesinin 
kurucularından biridir. Mekke ve Medine’yi, Ku-
düs’ü özgürleştirecek, Müslümanları birleştirecek 
bir mücadelenin başındadır. Bu mücadelenin baş 
aktörü de Türki’yedir. Türkiye Bölgesel güç ola-
rak tanımayanlar yanılacak ve kaybedeceklerdir. 
Türkiye tarafından Sudan’da, Somali’de, Katar’da 
kurulan askeri üstler tesadüfi değildir! Kudüs’ün, 
Mekke ve Medine’nin savunması tarihte olduğu 
gibi öyle görünüyor ki, yine Yüce Türk milleti ve 
devletine kalmıştır.

Bakınız 1571 Kıbrıs’ın fethi amaçsız değildi. Ge-
rek Yavuz Sultan Selim gerekse Kanuni Kudüs’ün, 
Hicaz’ın güvenliği için daima Kıbrıs’ı elde tutmuş-
lardır. Hatta Yavuz Sultan Selim, Mısır seferinden 
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sonrası Savakin adasını Kudüs’le aynı tarihlerde 
Osmanlı topraklarına katmıştır. Bu stratejik öne-
me sahip yerlerden Savakin adası Afrika’nın ve 
Kızıldeniz’in kapısıdır. Sevakin, Türkler için tarihi 
bir önem ve değere sahiptir. Özellikle Sudan, So-
mali ve Afrika’nın diğer bölgeleri ile siyasi ve ticari 
ilişkilerin gelişmesi çerçevesinde ada geçmiş tarih-
lerdeki rolünü tekrar ifa edebilir. Kıbrıs, Savakin 
aynı zamanda Mübarek beldelerin muhafızıdır. 
Biz unutsak da düşman bunları unutmadı, unut-
muyor.   Şimdi Kudüs ve Mübarek topraklar, Kıb-
rıs bizde olduğu sürece yine bizim tarafımızdan 
korunacaktır, bu beldeler sahipsiz olmayacaktır. 

Türkiye tarihi misyonuyla Kuzey Afrika’ya da 
uzanacaktır. Sudan’da Türkiye sevdası var. Bu böl-
geye baktığımızda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
buradaki silahlı grupları desteklemesi, Somali’de-
ki çatışmalar, Türkiye’nin buradaki etkisini azalt-
mak içindir. Hatta Çin, Afrika’ya kadar uzanmış 
işçiler gönderiyor, oradakilerle evlendiriyor! On-
lar sömürmek derdinde biz ise mazluma kurtuluş 
ümidi olmak gayretindeyiz… Türk illerinin, İslâm 
coğrafyasının umudu olan Türk milletinden düş-
manlarımız korkmakta, bu umudu yok etmek is-
temektedirler. Bu ümit yok edilemeyecek inşallah. 

Dünyayı, olayları değerlendirirken büyük resme 
bakmak gerekir. Dünyada etkinliğimiz ve Orta 
Doğuda, Balkanlarda ve Kafkaslarda var olma 
mücadelemiz devam edecek 21. Yüzyılda inşallah 
umutlarımız büyüyecektir. Orta Doğu coğrafyası 
kaosunda Türkiye, tarihine yakışır görev almalıdır. 
Ancak rolünü, gücüne göre kendi belirlemelidir. 
İslâm coğrafyasındaki Müslümanlar, her türlü güç 
ve imkânlarını, başta hakkıyla ümmet olma gaye-
sine teksif ederek birliği oluşturmalıdırlar! İslâm 
toplumları artık agâh ve duyarlı olarak, gaflet uy-
kusundan uyanarak, basiretsizlikten ve idraksizlik-
ten kendilerini kurtarmalıdırlar. Bu da Türkiye’ye 
destek vermekle olur. Türkiye’nin yanında olanlar 
kazanacaktır…

İslâm kültür ve medeniyetini Türkiye’den başka 
savunacak bir devlet görünmüyor. Onun için İslâ-
mın yok edilmesi için, başta Türkiye’nin yok edil-
mesi amacını güdenler var. Türkiye mazlumların, 
İslâm ve Türk coğrafyasının bahtıdır. Orta Doğu’da 
çözümün merkez üssü Türki’yedir. Sulhun ve barı-
şın merkezi Türk devletidir. Türkiye tarihi, siyasi ve 
dini gücünün büyüklüğünü devreye sokarak, İslâ-
mın şerefli bayraktarı olmaya devam edecektir.

Türkiye, kendi stratejisini ortaya koymalıdır! 
Her düşünce kendi sistemini üretir. Devletleri ku-

ran ve yöneten de o toplumun ideolojisidir. Türk 
devleti yabancıya muhtaç ve bağımlı hale getiril-
meden, tüm kurum ve kurallarıyla yerli ve milli alt 
yapısını gelecek adına oluşturmalıdır! Milli ve yerli 
kadroları hazırlayıp iş başına getirmelidir! Türki-

ye’yi, zalimlere karşı mazlumları korumak, Türk 
ve İslâm dünyasının selameti için ‘Muhteşem Tür-
kiye’ yapmak zorundayız. Bunun için her alanda 
ilme sarılıp üretkenliği artırmalıyız. Eğitimi baştan 
dizayn edip, milli ekonomik modeller ortaya koy-
malı, milli savunma sanayini daha da büyütmeli ve 
geliştirmeliyiz.

Dava ve hakikat yolunun yolcuları için yol uzun 
ve zahmetli, menzil uzaktır… Biz biliyoruz ki, galip 
olan daima, sadece Allah ve onun yolunda olanlar-
dır.

Türk Milletinin şahlanışı tarihteki gibi değerleri-
ne, kültürüne sahip çıkması, milli ve manevi po-
tansiyelini devreye sokmasıyla gerçekleşecektir! 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlenerek, “Muhte-
şem Türkiye” olarak, inşallah Türklerin 2. Ergene-
kon’dan çıkışının müjdecisi olacaktır. 

Müslüman dünyanın kilit aktörü Türki’yedir! 
‘Yeni dünya kurulur, Türkiye yerini alır’ İslâm 
coğrafyası, mazlum milletler Türkiye’yi bekliyor…
Dünya, ülkeler, yeniden dizayn edilirken Türkiye 
yerini belirlemelidir. Türkiye, kendi stratejisini ve 
milli siyasetini hayata geçirebilmelidir. Yeryüzü 
operasyonu, düşmanla mücadele hareketi başla-
mıştır. Dosta merhamet, mazluma umut ve şefkat 
olan yüce milletimiz, Allah’a güvenmeli var olma 
mücadelesi vermelidir. Sefer ve gayret bizden, za-
fer Allahtan...

Nereden geldiğini bilenler nereye gideceğini de 
bilirler…Muhteşem Türkiye ülkümüz ve sevdamız, 
kızıl elma hülyamız, hak rızası mücadelemiz, Ke-
limetullah yol haritamız olsun…Türk milletinin 
haklı ve onurlu mücadelesi sürdükçe, 21.yüzyılda 
inşallah yükselecek, yankılanacak ses, Türk ve İs-
lâmın sesi olacaktır…

Dünyada milletlerin, ülkelerin parçalan-
masında, Şovenizmin temelinde, Bey-
nelmilel Siyonizm’in hedefleri, Ameri-
ka’nın menfaatleri vardır. Demokrasi 
adına yapılan çeşitli oyunlarla ülkelerin 
bölünüp parçalanmasının asıl sebebi, 
GOP ve Siyonizm’in hedefleridir.
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da kimmiş? Doğalgazımız, klimalarımız çalışıyor 
ne diye muhtaç olacakmışım komşunun külüne? 
Yediğim önümde, yemediğim arkamda, yan gelir 
yatarım. Bilmediğim bir şey olursa “google”a ba-
karım.

Selam vermeyeceksin kimseye. Hal hatır sormak 
hepten enayilik.  Birine “Merhaba” diyecek olsan 
mutlaka senden bir şey ister. Benim kendi çocuk-
larım var. Hatta onlardan bile sorumlu değilim. 
Kendileri kazanıp kendileri yesin haytalar. Kimse-
ye zırnık koklatmayacaksın.

Bir mülteci çocuk ölürken bizi kastederek “Sizi 
Allah’a şikâyet edeceğim” demiş. Edersen et. Hep 
bu gazetelerin, televizyonların şımartması, abart-
ması zaten.

Gazze açık cezaevi gibiymiş. Çocuklar oyun oy-
namak için bile sokağa çıkamıyorlarmış. Sokağa 
çıkanları İsrailli askerler öldürüyormuş.

Avustralya alev alev yanıyormuş. Yansın, bana 
ne? “Suyumuzu çok içiyorlar” bahanesiyle 17 Ocak 
2020’de helikopterlerden tüfeklerle ateş ederek 
on bin deveyi öldürmüşler. Develerin hakkını da 
savunacak değiliz artık! Salih peygamber miyim 
ben?

Cinayet işleniyormuş, kadınlar acımasızca öldü-
rülüyormuş. Çocuklar uyuşturucu müptelasıymış. 
Arsızlık, hırsızlık kol geziyormuş kimin umurun-
da? Tuzum kuru benim. Karnım tok, sırtım pek. Ne 
diye düşünüp kafa yoracakmışım bu meselelere?

Boğaza nazır villam, garajımda lüks, antika oto-
mobillerim hatta helikopterim ve pistim bile var. 
Dünya yanmış, yıkılmış umurumda değil. Utan-
madan bir de beni kıskanıp “Kapitalizmin oyunu 
bunlar” diyorlar. Kapitalizmden daha iyi bir şey 
var mı dünyada? Ben bu hale kapitalizm sayesinde 
geldim ama cahiller bunu da anlamaz ki…

Eyvah Virüs!
Sokaklar bomboş. Kimse evinden dışarı çıkamı-

yor. İnsanlar kendi evinde hatta odasında sessizce 
bekliyor. Kendi elini kendi yüzüne süremiyor. Bur-
nuna, gözüne dokunamıyor. Eşine, çocuklarına sa-
rılamıyor. Bir anda her şey değersizleşti. Mal mülk, 
iş güç, dünya önemini yitirdi. Bütün bunlara sebep 
Çin’de yarasa yiyen insanlardan bulaştığı söylenen 
bir virüs. Gözle görülmeyen ama dünyayı perişan 
eden bu virüsün adı Korona. Covid-19 da deniyor.

Salgın aldı başını gitti. Herkes ağzını maskeyle 
kapatmış. Tek tek dolaşsalar da sanki bir eyleme 
hazırlanıyor gibiler. Şu siyah maske takanlar pe-
çeliler olmasın! Ölüm korkusu sardı herkesi. İn-
sanlar birbirlerinden kaçıyor, temas yok. Sanki 

/  H a y r e t t i n  D u r m u ş

Korona’nın Kırdığı Pencere

Çok güçlüyüz çook. Yerin dibinden 
göğün derinliklerine kadar her şeye 
hükmedebiliyoruz. Hiçbir şeyin kıy-
metini bilmesek de her şeyin ederin-
den haberimiz var. Sahip olduğumuz 
bunca imkân ne zamana kadar bizim 
olacak acaba? Bir insan ömrü boyunca 
ne yiyebilir, ne içebilir? Dede Korkut 
olsa “Bir insanın karlı dağ tepesinde 
malı olsa yığar, derer amma nasibin-
den fazlasını yiyemez” derdi. Mağaza-
lar dolusu elbisesi olsa hepsini giye-
bilir mi? Behlül’ü Dânâ’nın hikmetli 
sözüyle neredeyse taparcasına bağlan-
dığımız gücümüz, iktidarımız, makam 
ve mevkiimiz “bir bardak su ve bir 
avuç idrardan” ibaret değil mi?

Virüsten Önce 
Dünya ne güzel bir yer. Şenlik, şamata gırla gi-

diyor. “Vur patlasın, çal oynasın.” Altta kalanınsa 
canı çıksın!

Kendinden başka kimseyi düşünmeyeceksin. 
Varsa yoksa “ben.” Çağımız birey çağı. Her aklına 
geleni, her gönlüne eseni düşünmeden yapacak-
sın. Açlar, yoksullar, hastalar, sakatlar, ihtiyarlar, 
bin bir dertle çaresizlik girdabında kıvrananlar 
umurunda olmayacak. Akrabalık da ne? Komşu 
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kıyamet koptu. Hani hesap gününde kaçacaktık 
birbirimizden?

İzolasyon, karantina, temassız yaşam hayatımı-
zın bir parçası haline geldi. Bayramları bile evde 
kutluyoruz sokağa çıkmadan. Ne çok şey sığarmış 
daracık evlerimize de haberimiz yokmuş.  Bal-
konlardan müzik ziyafeti veren ünlüler, kapanan 
mekânların yokluğunu giderebilecek mi? Okunan 
ezanlar cemaatsiz camilerin hüznünü bölecek mi? 
Kâbe daha ne kadar dayanabilecek yalnızlığa?

Sadece kendisini sevdiğini sananlar başkalarını 
sevmeye başladı mı acaba? Kapı komşudan gelecek 
bir tıkırtı, balkona konan üç beş serçe katılaşmış 
yüreklerde yeşertebilecek mi sevgiyi? Doğdukları 
günden beri karantinada olan Filistinli çocuğun 
halini anlayacak mı? Hayvanların da hayatı bizim-
le paylaştıklarını fark edecek mi?

Televizyon kanallarında varsa yoksa Korona ha-
berleri. Test sayısı, vaka sayısı, entübe hasta, iyi-
leşen hasta, filyasyon, grafikler ve ölen insanların 
sayısal ifadesi? İnsan sayıyla ifade edilmeye baş-
landı mı tuz kokmuş, dağ tükenmiş demektir. Eşya 
envanteri çıkarır gibi, bir deneyin malzemelerini 
sayar gibi insandan bahsetmek, hele “bizim ölü-
müz sizin ölünüzden daha az” deyip bunu övünme 
sebebi saymak akıl alsa da gönlün alacağı iş değil. 
Her insan başlı başına bir dünyadır ve “karganın 
yavrusu kargaya şahin görünür.” Siz hiç evinizden 
öteki dünyaya sevdiğinizi yolcu ettiniz mi? Etme-
diyseniz yazdıklarımı anlayamazsınız. Ölümler 
çare olmuyor insanın aymazlığına.

Bu ev hapsi kaç gün, kaç ay, kaç yıl sürecek? Bü-
tün ihtiyarlar ölecek mi? Onlar sırtımızda kambur 
mu? Mahallenin sesini yeniden ne zaman duyula-
cak?

Virüsün bilimsel açıklaması ne? Dini yönden sal-
gına yaklaşım nasıl olmalı? Herkesin anlamaya ça-
lıştığı şey dünyada olan biten ne? 

Dünyada Olan Şu: 
Dünya ferahladı. Çiçekler boy verdi. Kara yerler 

yeşerdi. Yunuslar geldi Haliç’e. Yabani hayvanlar 
korkusuzca ziyaret etti şehirleri. Kuzey kutbunda-
ki ozon tabakasının çatlağı kapandı. İnsan dışında 
her şey fıtrata, fabrika ayarlarına döndü. Irmağın 
akışı, kurdun kuşun sesi duyuldu Bulutlar daha bir 
yaklaştı yeryüzüne, yıldızlar daha bir yakın dünya-
mıza. Farkında olalım ya da olmayalım ne çok şeye 
tahakküm ediyor, ne çok canlının hakkını gasp 
ediyormuşuz meğer. Hepsi bizden kurtulup nefes 
aldı.

Virüsten Sonra
Eski çağlar ne salgınlar gördü. Kara Ölüm Veba 

artık bulaşacak insan kalmayınca bitmemiş miy-
di? Tifosu, Veremi, Kolerası, İspanyol Gribi, Sarsı, 
Mersi ve daha nicesi aklımızı başımıza devşirdi mi? 
Yoksa zamanla her şeyi unutup gittik mi çarçabuk? 

“Kara kış kararıp kalmaz.” Bu salgın da geçer elbet. 
Karacoğlan boşuna mı “Kara gündür gelip geçer/ 
Gamlanmam gönül gamlanma” diyor.

Virüsten sonra dünya değişecek mi? Hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak mı artık? Her şey tastamam 
eskisi gibi olacak. Nereden mi biliyorum. Soraca-
ğım sorulara aldığım cevaplardan:

Cinayetler bitecek mi? Savaşlar duracak mı? Zen-
gin fakir ayırımı ortadan kalkacak mı? Yoksulluk 
bitecek mi? Sömürü yeni kılığıyla can yakmaya 
devam etmeyecek mi? Artık dünyada hırsızlık ya-
pılmayacak mı? Arsızlık rağbet görmeyecek mi? 
Güçlüler zayıfı ezmeyecekler mi? İnsanların çoğu 
gündelik hayat sürmeyecek mi?

Yemek yenmeyecek, su içilmeyecek mi? Çılgınca 
tüketim bitecek, lüks ve israf duracak mı? Eskisi 
gibi alışverişe devam etmeyecek miyiz? AVM’leri, 
lokantaları, otelleri kapatacak mıyız? Lizbon stadı 
ve bütün statlar seyircileri beşik gibi sallamayacak 
mı? Futbol başta olmak üzere spor müsabakaları 
tarihin tozlu sayfalarında kayıp mı olacak? Taraf-
tar guruplarını nereye hapsedeceğiz? Seyahatler 
kısıtlanacak, ülkeler arası turizm akışı rafa mı 
kalkacak? Uçak, otobüs, tren ve gemiler hem yük, 
hem insan taşımayacak mı? Dolar tedavülden mi 
kalkacak?

Yine ormanlar yanacak, bitki örtüsü solacak, hay-
vanlar aç bırakılacak,zulüm, şer ve kötülük her kö-
şede yolumuzu kesecek.  

İnsan Hep Aynı
Tarihin sosyolojik incelemesi bize göstermiştir ki 

her çağda insanın karşılaştığı problemler üç aşağı 
beş yukarı aynıdır. Sadece mahiyet değiştirmekte-
dir. Değişen kılıktır. Kabuk soyuldukça aynı öz or-
taya çıkmaktadır. Kabil’den bu yana pek çok yön-
tem geliştirilmiş olsa da cinayet aynı kalmaktadır. 
Kan dökülmekte, diş sökülmektedir. Takas veya 
trampanın yerini çağdaş kurumlar alsa sömürü 
bitmemekte insanın acısı, çektikleri hep aynı kal-
maktadır. Elbette ilk çağlarda trafik kazalarından 
söz edemeyiz. Tekerleğin icadı eski olsa da otomo-
bil yeni. Diyeceğim şu ki; kağnı kullanalar da lüks 
otomobillere binenlerde aynı kavgayı yapıyor. Mız-
rağın yerini mertliği bozan silahlar alıyor o kadar.

Çağlar insanın özelliklerini yok edemiyor. Her 
çağda aceleyiz mesela. Nankör insanlar her zaman 
var. Pintilik hiçbir toplumda kabul görmüyor, her 
mecliste kınanıyor cimriler. Cahillik aklı başında 
kimsenin kabul edebileceği bir haslet değil. Kimse 
zalimin yanında yer almak istemez. İnsanoğlu her 
çağda dünyaperesttir. Mala fazlasıyla düşkündür. 
Hırs bürür gözünü. Tez sevinir, çabuk umutsuz-
luğa düşer. Bu hal yeni bir salgına, yeni bir tufana 
kadar devam edip gider.
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H a c ı  A l i  Ö z d e m i r

KORONAVİRÜS SİLAH MI?

2019 yılının son ayında ortaya çıkan 
Corona ailesine ait Kovit-19 virüsü 
bütün dünyayı tehdit etmeye başladı. 
Nedir Kovit-19 virüsü? Gözle görülme-
yen, mikroskopla bile zor görünen bir 
yaratık. Ülkelerin sınırını tanımıyor, 
kimseyi kimseden ayırmıyor. Ta kızıl 
Çin’in Wuhan kentinden atılan Corona 
mermisi Amerika’nın, Avrupa’nın gö-
beğine düştü. Herkes çil yavrusu gibi 
evlerine kaçtı.

Ne kral, ne bakan, ne başkan, ne zengin, ne fakir 
ayırımı yapmadan herkesi öpüyor bu virüs. Salgın 
karşısında koca devletlerin başkanları, burnundan 
kıl aldırmayan dev şirketlerin sahipleri, ışık mik-
roskobu ile görülemeyecek kadar küçük bir varlık 
karşısında pes ettiler.  

Corona hakkında ortalıkta bir sürü kehanet ve 
senaryo dolaşmaktadır. İnsanların bir kısmı inan-
dı, bir kısmı da bunlara inanmadı. İşin gerçek ta-
rafı ise ortaya atılan bir kehanet değil, gerçek olan 
bir vaka vardır. Koronavirüs tüm insanların din, 
dil, ırk, zengin, fakir ayırımı gözetmiyor. Sars, kuş 
gribi, domuz gribi ile tanışmış olan insanlık Coro-
na’yı önemsemedi, ama on kat daha hızlı yayıldı. 
Virüsün nerede ortaya çıkacağı, nasıl bir hamle 
yapacağı, ne zaman öldürücü bir darbe vuracağı 
önceden bilinmiyor. 
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İnsanların, geliştirdikleri savaş teknolojisi saye-
sinde, bombaları, füzeleri, tankları, nükleer silah-
ları ve büyük bir tahrip gücüne sahip daha birçok 
modern silahları var. Corona’nın ise hiçbir silahı 
yok. Ama öldürüyor. Hiçbir sınır tanımıyor. Hiçbir 
kimlik ayırmadan, genç yaşlı demeden, Çin, Rus, 
Amerikan, İtalyan, Türk demeden herkesi öldürü-
yor. Hiçbir din ayırımı gözetmiyor. Hıristiyan, Ya-
hudi, Müslüman, dinsiz ayırımı gözetmeden her-
kesi öldürüyor. İnsanlar, bu neidüğü belirsiz, gözle 
görülmeyen, elle tutulmayan, saldırgan varlıktan 
korkuyorlar. Herkes evine kapandı, saklanıyor. So-
kaklar, caddeler, meydanlar, AVM’ler, pazarlar, bo-
şaldı. Şehirler ölüm sessizliği içinde, insanlar coro-
na ne zaman bize gelecek diye bekliyor. Denmiştir 
ki, “korku dağları bekler.”    

Cobit-19 virüsü ile mücadelede asıl hedef virüsün 
kendisi yanında, onu insanlara musallat edenler 
olması gerekir. Asıl suçlular bu yaratığı ortaya sa-
lıverenlerdir. Bu konuda dünyada ses getiren Ame-
rikalı doktorun açıklamaları bomba gibi düştü. 
Amerikalı Dr. Rashid A. Buttar “Kovit-19 virüsü-
nün laboratuarda üretildiğini ve bir korku düzeni 
oluşturulmaya çalışıldığını” söyledi.

Dr. Rashid Buttar Kimdir?
Dokuz yaşında iken ailesi ile ABD’ye göç eden 

Buttar 1966 yılında Londra’da doğmuş. Washin-
gton Osteopatik Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesi Tıp ve Cerrahi Fakültesinde okudu. Acil Tıp 
ve Genel Cerrahi eğitimlerini alan Buttar ABD 
Ordusunda Tugay Cerrahı ve Acil Tıp Direktörü 
görevlerinde bulundu. Daha sonra Does Moines 
Üniversitesinin Osteopati eğitimini tamamladı. 
Bir süre ABD ordusunda Cerrah olarak çalıştı. Dr. 
Buttar, Koruyucu Tıp, Acil Tıp, Klinik Metal Toksi-
koloji dallarında başarılı çalışmalar yapmıştır. Dr. 
Buttar, Geleneksel tıbbi tedavilere dirençli kalp ve 
kanser hastalarının tedavilerinde uzmanlaşmış bir 
klinik olan Charlotte, NC’deki İleri Tıp Kavramlar 
direktörüdür. Dr. Buttar dünya çapında Tv ve ga-
zetelerde haber manşetlerine çıkmış, çok sayıda 
doktorlara ders vermiştir. Kuzey Carolina Eyalet 
Kongresi ve ABD İnsan Hakları ve Sağlık Kongresi 
Alt Komitesi kurumlarının üyesi olup, birçok gele-
neksel tıbbi kurslarda öğretim elemanı olarak ça-
lışmaktadır. Kanser, kalp ve otizim dallarında çalı-
şan Dr. Buttar 2003 den beri, ABD’nin önde gelen 
50 doktoru arasında yer almaktadır. 

Dr. Rashid A. Buttar Koronavirüs (Kovit-19) hak-
kında yaptığı açıklamaları ile dikkati çekmiştir. Bir 
TV programında konuşan Dr. Buttar Dünya Sağ-
lık Örgütünün yaptığı yalan haberleri konu alan 
videosunu yayınladı. Bu video ABD’nin hastalık 
kontrol ve önleme merkezi (CDC) tarafından yapı-
lan Kovit-19 virüsü hakkındaki ortak çalışmaların 

insanlardan gizlenen yönlerini ortaya çıkarmak 
üzere yayınlanmış. Gizlenen ilişkiler 1921 yılında 
kurulmuş olan ABD Dış İlişkiler Konseyi (CFR) 
tarafından organize edilmektedir. 21. Yüzyılı ABD 
için Yeni Dünya Düzeni yüzyılı olarak ilan eden 
CFR daha 1950 yılında bir CFR toplantısında Ja-
mes Warburg “İsteseniz de istemezseniz de, zorla 
ya da rıza ile dünya devletini kuracağız” demişti. 
Yenidünya devletinin merkezi Siyon tepesinde inşa 
edilecek olan kutsal mabet olacaktır. CFR Ameri-
kan Yahudi sermayedarları Rockefeller, Carnegie 
ve Ford vakıfları tarafından finanse edilmektedir. 
CFR tarafından organize edilen hibrit savaş gün-
demi Yahudi sermayedarları için büyük gelir kay-
nağı olmuştur. General Elektrik, Boeing, Locheed, 
Raytheon dev şirketleri CFR senaryolarından tril-
yonlar kazanmaktadır. 

Dr.Buttar’ın Kovit-19 hakkında yaptığı açıklama-
lar sonucunda hükümet dünya sağlık örgütünün 
ve CDC’nin ortaya koyduğu sağlık politikasını 
uygun görmediklerini açıklamışlardır. Hükümet 
yetkililerinin bu konuda Dünya Sağlık Örgütünü 
sorumlu tutacağı ve açıkladıkları verilerin araştırı-
lacağı öngörülmektedir. Konu hakkında Dr. Buttar 
kendisine, 700 civarında hastası tarafından sorular 
yöneltildiğini açıklamıştır. Dr. Buttar Corona için 
kullanılan ve damardan verilen ilacın stoklarında 
mevcut olduğunu bu konuda bir sıkıntının olma-
dığını açıklamıştır. Ancak Kovit-19 un laboratuarda 
elde edilen yanılsamalı bir virüs olduğunu tespit 
ettiklerini anlatmıştır. Bu virüs ile insanlar üzerine 
korku salındığını ve biyolojik bir savaş uygulandı-
ğını anlatan doktorun açıklamalarından  hibrit sa-
vaş taktiği uygulandığı sonucuna varılmıştır. 

DR. RASID A. BUTTAR: Virüs ile 
insanlar üzerine korku salınmakta ve 
biyolojik bir savaş uygulanmakta

Dr Buttar söyleşisinin tamamına www.bay-
rakyayincilik.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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/  A b d u r r a h m a n  Z e y n a l

Doktorlar ve Kovit -19
Başarısı Üzerine

Osmanlıda ilk sivil tıbbiye “Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye” adında 1864 yılında açılmış, ancak 1867 
yılında Askeri Tıbbiye içinde sivil doktorların ye-
tiştirilmesine başlanmış, yetişen doktorlar 1874 yı-
lında diplomalarını almışlardır. 1870 yılında “Gül-
hane Askeri Tabet Tatbikatı Mekteb-i ve Seririyatı” 
Dr. R. Rieder, Dr. Dr. Doyle yönetiminde hizmete 
başlamıştır. 

1877-1878 Osmanlı Rus savaşı pek çok doktorun 
cephelerde bulaşıcı hastalıklardan ölmesine sebep 
olmuş, Osmanlı Avrupa basınına ilan vererek üc-
retle doktor getirmiş Balkan Cephesinde, Kafkas 
Cephesinde özellikle Plevne ve Erzurum’da görev-
lendirmiş, gelen doktorların bir bölümü tifo, tifüs, 
kolera hastalıklarına yakalanarak ölmüşlerdir: Dr. 
Caharles Rayn anılarında bunları ayrıntılı olarak 
anlatır. 

Bu arada misyonerler, özellikle azınlıklara yöne-
lik yürüttükleri misyonerlik faaliyetleri çerçevesin-
de Antep, Harput, İzmir, Beyrut, Erzurum Trabzon, 
Merzifon İstanbul gibi pek çok şehirde tıp eğiti-
miyle birlikte hastaneler kurarak hastaları tedavi 
etmişlerdir. 

Osmanlı ikinci tıp fakültesini 1903 yılında Şam’da 
kurmuş, Birinci Dünya Savaşı’na kadar hizmetini 
sürdürmüştür. Bu arada 1890 sonrasında Eczacılık 

Hekimlik dünyanın en eski meslekle-
rinden biridir. Bizim coğrafyamızda 
Lokman Hekim ismi hekimlerin baba-
sı sayılır. İbn-i Sinalar bunun devamı-
dır. Anadolu Selçukluları döneminde 
açılan şifa haneler bunun devamıdır. 

Şifahanelerin Selçukluda yayılmasına karşılık 
Osmanlıda aynı gelişmeyi göstermediği, örneğin 
Edirne şifa hanesi gibi eserlerin varlığına pek fazla 
rastlamıyoruz. Sarayın hekim başı genellikle gele-
neksel tıp bilgisiyle yetişmiş insanlardan seçilmesi 
bunun bir göstergesi gibidir.  

Osmanlıda İlk tıp öğretimine, kurum olarak 
Rumların 1802 yılında açtıkları ve 1812 yılında ka-
patılan mektep akla gelir. Yine Osmanlıda modern 
anlamda ilk tıp eğitimi veren kurum 1827 yılında 
“Tıphane-i Âmire ve Cerrah hane-i Mâmüre” ol-
muştur. 1838 yılında Tıp hane ve Cerrah hane bir-
leştirilerek “Dar’ül Ulum-u Hikemiye-i Osmanni-
ye ve Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” adını 
almıştır. Tıp hanenin eğitim dili Fransızca, Cerrah 
hanenin dili Türkçedir. Burada yetişen hekimler 
büyük oranda askeri birliklerde, orduda ve savaş-
larda görev yapmaktadırlar.

M
ekteb-i Tıbbiye-i M

ülkiye /TD
V İslâm

 Ansiklopedisi
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Ben, buğday ekip 
Çavdar biçen,
Pancar tarlasında suya hasret
Yabani otlara yenik düşmüş çiftçiyim.
Kazancı;
Kredi, faiz, kooperatif kıskacında
Pay pay edilen
Kuru çula oturtulmuş üreticiyim.
Üretmek mi?
Üretmek ne gezer Bey’im
Aslında ben,
Farkında olmadan 
Traktör, ilaç, gübre ve mazota çalışan
En saf tüketiciyim. 
Ben, gübre, mazot ve azot arasında kalmış
Yoğun bakımda can çekişen köylüyüm
Ürününe değersizlik borsasında
Değer biçilen
Geleceği pazarla mezar arasına kazılmış 
Fiyat uçurumlarının kıyısında
Hayat memat mücadelesi 
Veren ziraatçıyım.
Altıma traktör vererek 
Tükettiler beni.
Alınterim bankalara
Emeğim firmalara artık değer oluşturdu
İşte ellerim! 
Yüzüm yok kendime bakmaya
Terime, emeğime ve ekmeğime 

Mektebi, Baytar Mektebi açarak eczacı ve veteriner 
yetiştirmeye, çiçek aşısı mektebi kurarak aşı çalış-
malarını da başlatmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’na kadar çok sayıda doktor, 
eczacı, veteriner yetiştiren Osmanlı ne yazık ki bu 
savaşta bu insanların büyük bölümünü kaybetmiş-
tir. 1923 yılında ülke genelinde 138 veteriner, 554 
doktor, 69 eczacı, 136 ebe, 4 hemşire 800’e yakın 
memur görev yaparken 1937 yılında 1391 doktor, 
1497 eczacı, 436 ebe, 356 hemşireye ulaşılmıştı. 

Cumhuriyetle birlikte Tıbbiye, İstanbul’da dok-
tor yetiştirmeye devam ederken 1928 yılında kuru-
lan Dr. Refik Saydam Enstitüsü özellikle aşılar ve 
halk sağlığı alanında büyük atılımlara girmiş, 1933 
yılındaki “Üniversite Reformuyla» birlikte İstan-
bul Üniversitesi bünyesinde Tıp, Eczacılık, Veteri-
nerlik fakülteleri toplanarak ülkenin ihtiyacı olan 
sağlıkçılarını yetiştirmek için gayret gösterirken 
ebe ve hemşire okulları açarak bu konudaki eksiği 
gidermeye çalışmıştır.

Bu yıllarda Verem, ülke için en önemli sağlık me-
selelerinden biri olmuş, bunun için “Verem Savaş 
Dernekleri” kurularak ciddi mücadeleler verilmiş-
tir. Bu arada bugün Korona virüsüyle başarılı mü-
cadele eden Cerrahpaşa, İstanbul, Çapa, Hacette-
pe, Ege, Atatürk, Karadeniz Tıp fakülteleri açılarak 
ülkenin ihtiyacı olan doktorları yetiştirmiş, bu sa-
hada dünyaca ünlü hekimlerin yetişmesine temel 
hazırlamıştır.

Geçen yıllar içerisinde hastaneler, sağlık ocakları, 
verem savaş dernekleri inşa edilerek yurt sathında 
sağlık hizmetleri giderek büyümüş ve günümüze 
gelinmiştir. Devlette devamlılık bu alanda net ola-
rak görülmektedir. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 
Numune Hastanelerinde çalışan, Tıp Fakültelerin-
de çalışan, Yurt dışında görev yapan doktorlarımız 
eczacılarımız, ebe ve hemşirelerimiz olmuştur. 

Pek çok ülkede Korona virüse karşı sıkıntı yaşan-
masına karşılık Türkiye’de bu hastalıkla, bu virüs-
le eğer başarılı mücadele verilip sonuç alınıyorsa, 
bu Osmanlıdan gelip Cumhuriyetle büyüyen, dün-
ya çapındaki birçok başarıya imza atan doktorla-
rımızın ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde 
olmuştur. Bu başarı bir guruba, bir partiye nispet 
edilemez. Bu başarı 193 yıllık acı tatlı, varlık, yok-
luk içinde mücadele veren Türk Doktorlarının ve 
onlara bu imkânı sağlayan Türk Milletinin ve 1920 
yılında kurulan Sıhhat Vekaleti yanı Sağlık Bakan-
lığının olmuştur.

Sonuç olarak Korona-19’a karşı yürütülen müca-
dele; “iki yüz yıllık tecrübenin oluşturduğu, Sağlık 
Bakanının, bilim kurulunun, kahraman Doktor, 
Hemşire ve sağlık personelinin ölümüne göster-
dikleri gayret, çaba, vefa bu başarıyı sağlamıştır”. 

/  S e l a m i  Y ı l d ı r ı m

ÇİFTÇİNİN 
ADI YOK 
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/  C e l a l  Ö z s o y l u

Dünyayı ve ülkemizi beklenmedik 
bir anda, ekonomik savaşın ve yaşam 
kavgasının eşiğine getiren COVİD-19 
(koronavirüs) gerçeği, adeta hayatı 
sıfırladı. Görülmeyen bir risk, tehlikeye 
dönüşerek, ülkeleri çaresiz bir duruma 
düşürdü. Yıllar tartışılan acı gerçekleri 
de aşikâr bir şekilde ortaya çıkardı.

İşsizlik tavan yaptı. Döviz rekor kırdı. 
Altın uçtu. Çaresizlik, çözümsüzlük ka-
der oldu.  Alternatifler ithamlara dönüş-
tü. Açlık ve yokluk yürek yaktı.

Türkiye’nin Covid-19 
Karşısındaki Avantajı

Ama bizim şansımız var. Türkiye mü’minlerin 
yaşadığı bir ülke. Allah’ın lütuf ve ikramı ile İslâm 
dünyasına hamilik yapmış bir imparatorluğun 
varisi, hamdolsun. Unutulanları unutmayan bir 
nesle sahibiz. Devletin yetişemediği yerde yetişen, 
kadirşinas bir toplumuz.

Ancak covid-19 gerçeğine karşı, kendimizi ve 
neslimizi korumak için, görevimiz bireyselleşti ki, 
evimizde ve işyerimizde kendi tedbirlerimizi ken-
dimiz almak zorundayız. Önce tehlikeye inanmak 
ve alınacak tedbire güvenerek, kurallara uymak zo-
rundayız. Kaldı ki pandemi (bulaşıcı hastalık) olayı 
inanmaktan öteye geçmiştir.

Şimdi bilmemiz ve uygulamamız gereken, 
varlığında şüphe olmayan covid-19’dan korunmak 
için, tedbirleri harfiyen yerine getirmeye bağlıdır. 

Vukufsuzluk Mu Çaresizlik Mi?
Covid-19 Sancısı
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Risk ve tehlikenin boyutunu herkes idrak etmeli ve 
inanarak çözüm yolunu tercih etmelidir.

Hayat Yeniden Tanzim Edilmeli
Öneriler formaliteden kurtarılarak, hayata 

geçirilecek şekilde tanzim edilmeli ve inanarak 
uygulamalıdır.

Tedbirlere uymak devletin tepesinden, işyeri 
yöneticilerinden ve aile reislerinden başlar. Gö-
rünen o ki, bu uyarıları yapması gerekenler şu 
an en büyük sorun. Bu bir iftira ve inkâr değil-
dir. Bizzat söz konusu ortamda bulunan, yaşayan 
ve kuralları uygulamaya çalışan birisi olarak ko-
nuşuyor ve yazıyorum. Yetkililer çocukları topla 
maskesiz buluşturursa, müdürler hijyene dikkat 
etmeden çalışanlarının bilgisayarını kullanırsa, 
baba çocuklarının maske takmadan dışarıya çık-
masına müsaade ederse...

Kendimiz Kandırmayalım
Bir kural hayatın bir parçası hâline getirilirse, de-

ğer ifade eder. Bu da günlük kişisel koruyucu do-
nanım (KKD) ile başlayacak ve onunla birlikte son-
lanacaktır. Bir kişi veya çalışan maskesini evinden 
dışarıya adım atarken takmalı, zaruri ihtiyaçlar 
dışında, evine dönünce çıkarmalıdır. ‘Ben serviste, 
toplu taşımada yalnız oturuyorum’, ‘Ben odada yal-
nızım’, ‘Benim yanımda kimse yok’, ‘Kimseyi sosyal 
mesafeden fazla (1,5 metre) yanıma yaklaştırmıyo-
rum’, ‘Bir kişiyi görür görmez maskemi takıyorum’ 
gibi sözleri geçelim. Kişisel koruyucu malzemeleri 
vücudumuzun bir parçası gibi kabullenip kullan-
mıyorsak, virüsün aşısı bulanana kadar ölümler 
devam edecektir. Bundan kimsenin şek ve şüphesi 
olmasın. “Herkes bu hastalığa yakalanacak” tabiri-
ni de uygun bulmuyorum. “Herkes kurallara uya-
cak” tabirini benimsemeliyiz. 

Küçük İhmaller, 
Büyük Felaketlerin Habercisidir
Bu pandemi kısa vadede toplumdan kopacağa 

benzemiyor. Hastalık, her gün ölümü -Allah koru-
sun- hatırlatan bir uyarı (sınav kağıdı gibi) sembol 
gibi karşımıza çıkacaktır.

İçinde bulunduğumuz durumda kaçı-
nılmaz olan kurallar şunlardır:

- Evden maskesiz çıkmamak,
- Uygun maske kullanmak,

- Her değişiklikte ellerimizi sabun,  
deterjan uygun kimyasallarla, dezenfek-
tanlarla,  en az 20 saniye yıkamak, ve 
diğer hijyen kurallarına dikkat etmek,

- Mümkün olan yerde sosyal (1,5-2 m) 
mesafeyi korumak,

- Toplu taşıma araçlarında uygun şekil-
de oturmak, oturma yönümüzü uygun 
yere çevirmek,

 Toplum yaşamının bulunduğu yerlerin 
sürekli dezenfekte ettirmek,

- Yakınlık ve kan bağı ne kadar yakın 
olursa olsun samimiyete dayalı, toka-
laşmak, kucaklaşmak, gibi temaslardan 
uzak durmak.

Daima virüs taşıyan bir şüpheli olduğumuzu 
aklımızdan çıkarmayalım. Yakın sevgi, aşırı sa-
mimiyet felaket getirebilir. Unutmayalım, “Kü-
çük ihmaller, büyük felaketlerin habercisidir.” 
(ABD’de meşhur, Fransız kökenli basketbol oyun-
cusu Gobert, korona ile ilgili sorulan soruya, rö-
portaj yapan kameramanların mikrofonlarına el 
sürmek suretiyle hafif almış iki gün sonra virüse 
yakalanmış ve müteakiben özür dimişti. Gobert, 
“Mazeretim yok, duyarsızdım. Umarım hikâ-
yem herkese bu konuyu ciddiye alması için uya-
rı olur” ifadesini kullandı. Keza “İşyerlerinde iş 
güvenliğine itiraz olmaz.”, “Büyük felaketler, kü-
çük ve basit ihmallerden doğar” sözleri boşuna 
değildir. (Örn.: Devasa bir fabrikamız, sabah üze-
rindeki statik elektriği boşaltmayan, bir çalışanın 
ihmali sebebiyle yandı.)

Evet, iktidar ve muhalefet artık birbirini suçla-
maktan vazgeçmeli… Her iki kesimin siyasi mev-
cudiyetinin bulunduğu, yerel, kırsal ve kentsel 
hâkimiyet merkezleri var. Buralarda bölge insanı-
na ihtiyacı olan maske v.b. koruyucu malzemeleri 
ücretsiz karşılamalıdırlar. Buralarda oy kaygısı 
güdülmemeli. Siz yapın iyiliğinizi, yapın fedakârlı-
ğınızı, yapın babalığınızı, doyurun açlarınızı, balık 
bilmezse, inanın Halik bilecektir.

Oy endişesi, sen ben kavgası, duygu sömürüsü, 
“Partiye üye olursanız iş veririz, aş veririm, hasta-
nıza hastanede yer buluruz, yoksa engellileri koru-
ruz” sözleri… Bunları unutalım... Gerçi biz unutsak 
da, Allah bunları unutmaz.

COVİD-19’ a (Koronavirüs) karşı tedbir, ne vu-
kufsuzlukta ne de çaresizlikte. Çare; “Nekahetten 
kurtulmak isteyen hastanın başında, miras kav-
gası yapan varisler” gibi, oy kaygısı ve kavgası ile 
davranmaktan vazgeçip, iktidar ve muhalefetin 
beraber olup, TBBM’de kalıcı ve köklü çözüm ge-
tirmesindedir. Ülkemizin istikbal ve istiklali için, 
ferasetten ve basiretten ayrılmayalım. Birbirini yı-
kayan iki el gibi olalım. 
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A h m e t  Ç u v a l d ı z

ÇUVALDIZ Evveet değerli okurlar, yazarınız Çuvaldız 
bir ay sonra yine yanınızda. Evet, hem 
de evinizde ve de elinizde. Durun yahu, 
nereye, niye kaçışıyorsunuz öyle. Ellerini-
zi yıkamaya mı? Korkmanıza gerek yok, 
bizzat değil, sadece karaladığım birkaç 
satırla geldim hanenize. Bari bir hoş gel-
din deseydiniz…
İstanbul Sözleşmesi
Koronanın il il dolaşıp, bugün kimlerin kapısını 

çalsam acaba diye çıkıntılarını kaşıdığı günlerden 
bir gün Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram 
Camiinde şöyle bir Cuma hutbesi irad eder:

İslâm zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. 
Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Peki, nedir bunun 
hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi, nesli 
çürütmesidir. Yılda yüz binlerce insan gayrı meş-
ru ve nikahsız hayatın İslâmi ıstılahındaki ismi 
“zina” olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV 
virüsüne maruz kalıyor...

Vaayy, sen misin bunları diyen. Başta Ankara ve 
İzmir Barosu olmak üzere tekmil “din düşmanları” 
harekete geçti. Kimi içlerindeki kini boşalttı, kimi 
de adliyelerin yolunu tuttu, “bu halkı tahrik eden, 
kin ve nefret saçan bir konuşmadır” diye dava açtı.

Ve tepki tepkiyi doğurdu. Bu defa da milliyetçi ve 
muhafazakârlar sahne aldı ağızlarını açıp gözlerini 
yumarak. Kimileri birkaç satır karaladı, kimileri de 
davaysa dava diye adliyenin kapısını çaldı.

Bakalım mahkemeler neye karar verecek kimleri 
haklı görüp, kimleri de mahkûm edecek. İsterseniz 
ben şimdiden söyleyeyim. Korkarım ki bu davayı 
barolar kazanacak ve Türkiye kaybedecek. Şimdi 
niçin böyle dediğimi merak ettiniz değil mi?

Durun, durun yahu, hemen kızmayın. Zira orta-
da bizi kıskıvrak bağlayan İstanbul Sözleşmesi ola-
rak bilinen ve adı da “Kadınlara Yönelik Şiddet ve 
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücade-
leye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan dışı 
süslü içi zehir dolu bir sözleşme var.

11 Mayıs 2011’de ilk olarak bizim imzaladığımız, 
14 Mayıs 2012’de onaylayarak 01 Ağustos 2014’te 
yürürlüğe koyduğumuz, güya kadınları korumaya 
yönelik olan, ancak asıl korumak istediği kadın ve 
aile olmayan bir sözleşme…

HDP’nin Meclise getirdiği, CHP’nin desteklediği, 
AKP ve MHP’nin de evet dediği o sözleşme diyor ki 
arkadaş, sen insanları cinsel tercihinden dolayı ne 
dışlayabilirsin ne de suçlayabilirsin. Kim lezbiyen, 
kim gey, kim de biseksüel veya transgender olmak 
istiyorsa olur, her türlü fuhşiyatı da aleni yapar.

Diyecekseniz ki hani bu sözleşme kadını ve aileyi 
koruyacaktı? Orası işin elma şekeri. Bu sözleşme, 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan



2 5
 / Çuvaldız / 1315

kutsallarımızla ilgili örf ve adetlerin, hatta Kur’an 
ayetlerinin bile kökünün kazınmasını istiyor. Eee, 
zinayı suç olmaktan çıkardınız, bunları da kaldırın 
da artık olsun bitsin bu iş diyor.

Kadın cinayetlerinin artmasından başka bir işe 
yaramayan 6284 sayılı yasayla ve British Council 
destekli “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Geliştirilmesi Projesi” ile toplumun direği olan aile 
yapımızı dinamitlemekten bir an önce vazgeçin ve  
İstanbul Sözleşmesi’ni de yırtıp çöpe atın, ne olur.

Londra Mahkemeleri
“Ülkeyi otoyollarla, İstanbul Boğazı’nı köprü ve 

tünellerle donatıyor, İzmit Körfezi’ni de sizin için 
kısaltıyoruz, korkmayın, bütçeden beş kuruş dahi 
para çıkmayacak” dediler.

Biz beş kuruşa dünden razıydık, bütçeden kuruş 
yerine liralar çıktı, öyle az da değil milyarlarca. Ne 
kadar çıkacağı ise daha belli değil. Yani ne çıkarsa 
artık kara bahtımıza. Biz Deli Dumrul’u bir masal 
kahramanı bilirdik, meğerse gerçekmiş. Geçenden 
de geçmeyenlerden de beşer akçacık alınıyor. Tabi 
günümüz akçası ile, yani ya Dollar ya da Euro’yla…

Ne yapalım, elimiz mahkûm, veririz dedik. Ne de 
olsa vergilerimiz bizlere otoyol, köprü ve de tünel 
olarak geri dönüyor. Ee, bundan iyisi Şam da kayısı 
diyeceğim amma şimdi işimiz Şam’la değil Londra 
ile. Londra da nereden mi çıktı?

Piyangodan. Evet, Reis’in piyangosundan. Yahu 
hangi piyangodan bahsediyorsun demeyin, lütfen 
şöyle biraz ilerleyin. Bakın bakayım, ne yazıyor? 
Bir şey göremediniz değil mi?  

Göremezsiniz tabi, burada değil, sözleşmelerde 
yazıyor. Bu hükümetçe imza konulan yap işlet ve 
devret sözleşmeleri, anlaşmazlık halinde Londra 
mahkemelerini yetkili kılıyor. Yanlış okumadınız, 
Ankara’daki değil, Londra’daki mahkemeleri.

Gerekçe, kredilerin İngiltere’den alınmış olması. 
Kel alaka denilen bu olsa gerek. Avrupa Birliğinin 
kapısında kölelik yetmiyormuş gibi bir de Londra 
mahkemelerine mahkûmiyet. AB, ABD ve Rusya 
ile kurulan sözde stratejik dostluk kisveli köleliğe 
bir de bu eklenmiş. Dünya liderliği işte bu olsa ge-
rek.

Bizim için yapılacak tek bir şey var. O da her ne 
kadar geçmesek de köprü ve tünellerin, hastalanıp 
gitmesek de şehir hastanelerinin parasını kuruşu 
kuruşuna ödemek. O kadar iş-güç arasında bir de 
Londra mahkemeleriyle uğraşmayalım, değil mi…

 Bir ülkeyi bir partiye ve o partiyi de birilerinin 
projesine eş başkan olmuş birine emanet edersen 
bunlardan başka ne beklersin ki. Devlet sırrı diye 
açıklanmayan sözleşme ve anlaşmalarla kim bilir 
kimlere daha neler neler taahhüt edildi. İnşaallah 
bütün bunlar sonunda bu milletin kıyameti olmaz.

Adını tarihe altın harfle kazıyan,
Devlete, millete umut taşıyan.
Hain kahpelerin uykusun kaçıran,
Cesaretin sembolü, işte bu gençlik.

Söz konusu vatansa koşar cepheye,
Yayından fırlamış ok gibi girer bendine
Hesap gütmeden düşer millet derdine
Yarınlara umut, işte bu gençlik

Mazluma serin, düşmana kor olmuş.
Vatana nefer, bayrağa renk olmuş.
Dillerde söylenen türkü, marş olmuş.
Sancağın üstünde, hilal bu gençlik.

Abdullah’ım dertlenme kalem sendedir.
Vuslat ile tutuşan vicdan sendedir.
Tarih seni çağırır, ümmet sendedir.
Hallere mana veren, işte bu gençlik.

/  A b d u l l a h  T ü t ü n c ü

İŞTE BU GENÇLİK
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A l i  R ı z a

Sahabe Dönemi Siyasi Olayları

Hz. Ebu Bekir Dönemi

İslâm tarihinde hilâfet müessesesi, Hz. Peygam-
ber’in vefatının ardından Hz. Ebu Bekir’e biat edil-
mesiyle ortaya çıkmıştır. Resûlullah’ın vefatıyla 
sarsılan sahabiler İslâm toplumunun birliğinin 
bozulmaması için bir lidere ihtiyaç bulunduğunun 
bilincindeydiler. Henüz Hz. Peygamber’in naaşı 
toprağa verilmeden Ensar’dan bazı kimseler, Mu-
hacirlere danışma gereğini duymadan, devletin 
başına geçecek kişiyi seçmek için Benî Sa’îde’de 
toplanarak Sa’d b. Ubâde’ye biat etmek üzere hare-
kete geçtiler. Ancak toplantıyı haber alan Hz. Ebu 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) hayatta iken 
Allah’tan aldığı vahyi insanlara tebliğ 
etmiş ve Müslümanların işlerini düzene 
koymuştur. İnsanları iman, ibadet, ahlak 
bakımından eğitmiş, hukuk işlerini çözüm-
lemiş, siyasî birliğin tamamlanmasından 
sonra devlet başkanlığı ve ordu kuman-
danlığı görevlerini üstlenmiştir.

Kur’an’da ve sahih hadislerde, devlet yönetimi 
konusunda adalet, emanet, ehliyet, meşveret ve 
maslahat, zulmü önleme gibi kamu yönetimini 
ilgilendiren genel ve evrensel ilkelerden söz edil-
miştir. Ancak devlet başkanlığı, devletin yönetim 
şekli, devletin başına geçecek kişinin kimliği ve na-
sıl seçileceği gibi konularda ayrıntılı hükümler yer 
almaz. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), kendisinden 
sonra devleti kimin yöneteceğine dair doğrudan 
herhangi bir kanaat belirtmemiştir. Bu nedenle 
devleti kimin ve nasıl yöneteceği, devlet yöneti-
mindeki kurumların oluşturulması ve devlet baş-
kanının tesbiti gibi konuların sorumluluğu, za-
man ve mekâna göre Müslümanlara bırakılmıştır.

Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrâh’ın da 
katılması ile olayın seyri değişti. Halife, Ensar’dan 
mı olmalı yoksa Muhacirlerden mi olmalı tartış-
ması başladı. Muhacirler adına hareket edenler, 
halifenin Ensar’dan olmasına karşı çıktılar. Hatta 
Hz. Ebu Bekir’in bu toplantıda, Hz. Peygamber’e 
dayanarak “İmamlar Kureyş’tendir.” hadisini nak-
lettiği de bildirilmiştir.1

Yapılan tartışmalardan sonra Hz. Ebu Bekir’e biat 
edildi. Daha sonra Mescid-i Nebevî’ye giden Hz. 
Ebu Bekir’e burada bütün Medineliler gelerek biat 
ettiler. Sa‘d b. Ubâde Hz. Ebû Bekir’e ömrü boyun-
ca biat etmemiş, fakat aleyhinde de herhangi bir 
faaliyette bulunmamıştır. Benî Sa’îde’de toplantı 
sürerken Hz. Peygamber’in cenazesinin yıkanma-
sıyla meşgul olduğu için görüşmelere katılamayan 
Hz. Ali başta olmak üzere Abbas, Zübeyr b. Avvâm, 
Utbe b. Ebu Leheb, Ebu Zer el-Gıfârî, Ammâr b. 
Yâsir, Übey b. Kâ‘b ve Selmân-ı Fârisî gibi sahabiler 
Hz. Ebu Bekir’e daha sonra biat etmişlerdir.2 

Hz. Ebu Bekir, Müslümanları iki yıl yönettikten 
sonra hastalandı. Müminler, onun idaresinden 
çok memnun kalmışlardı. Abdurrahman b. Avf, 
Hz. Osman ve Üseyd b. Hudayr gibi bazı sahâbî-
lerin de görüşlerini alan Hz. Ebu Bekir kendisin-
den sonra Hz. Ömer’in halife olmasını vasiyet etti 
ve Hz. Osman’ı çağırarak vasiyetini yazdırdı. Hz. 
Ömer’in kendi akrabası olmadığını da belirten Hz. 
Ebu Bekir, onu Müslümanların iyiliği için seçtiğini 
açıkladı. Hz. Ali ve Talha, Hz. Ebu Bekir’in yanına 
gelerek, kimi halife seçtiğini sordular. O da, Ömer’i 
seçtiğini söyledi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir’e, 
“Allah’a ne cevap vereceksin?” sorusunu yöneltti-
ler. Buna karşılık olarak da onlara: “Derim ki, onla-
rın üzerine kullarının en iyisini seçtim. “ diyeceği-
ni söyledi. Hz Ebu Bekir’in Hz. Ömer’i seçmesine 
Zübeyir ibn Avvam da karşı çıktı. Bu uygulama, 
daha sonraki dönemlerde istismar edilerek salta-
nat sistemi içinde yapılagelen veliaht tayinlerine 
dayanak olarak gösterilmiştir.3 

1- Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Ahmet Akbulut, s. 
56. ‘İmamın Kureyş’ten olması’ konusu üzerinde İslam 
âlimleri ayrıca durmuşlardır. Bu konuda Kütübü Sitte’de 
geçmeyen bir hadis rivayet edilmektedir. Ebu Davut, 
Müsned, s.926. İslam İnancının Temelleri, Akaid, s. 191. 
Bayrak Yayıncılık.(İmamın Kureyşiliği ile asabiyet fikri 
arasındaki bağ ile ilgili olarak İbn Haldun’un Mukaddi-
mesisinin ilgili bölümüne bakılmalıdır.) 
2- TDV İslam ansiklopedisi, C. 17, s. 546-553
3- Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Ahmet Akbulut, s. 125
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Hz Ömer Dönemi
Hz. Ömer, iç politikada kabileler arasındaki den-

geye çok önem vermiştir. Hz. Ömer idarî, siyasî ve 
dinî konularda zaman zaman kendisinden önceki 
uygulamalardan farklı tercihler yapmasıyla tanı-
nır. Hz. Ömer, yönetim makamına geçer geçmez, 
cephede savaşan ordunun başında bulunan ünlü 
komutan Halid ibn Velid’i görevden aldı ve onun 
yerine Ebu Ubeyde’yi tayin etti. Halid ibn Velid 
gibi ünlü bir komutanı görevden almak önemli bir 
uygulamaydı. Hz. Ömer’in bu kararında Halid ibn 
Velid’in Müslümanlar arasındaki konumu, bir ta-
kım siyasi kaygılar ve kişisel tercihlerin etkili oldu-
ğuna vurgu yapılmaktadır. 

Halife Ömer, yönetimi sırasında, kendi kabi-
lesini yanına yanaştırmadığı gibi, halktan gelen 
şikâyetleri de özenle incelemişti. Ancak, Mugire 
b. Şu‘be’nin Basra valisi iken edindiği kölesi Ebu 
Lü’lüe, sabah namazında hançerle Hz. Ömer’i 
yaraladı. Müslümanların elinden kurtulamayaca-
ğını anlayan Ebu Lü’lüe kendini de öldürdü. Ha-
life ölüm döşeğinde iken kendisine yerine birini 
bırakması teklif edilince sahabeden altı kişilik 
şûranın toplanarak üç gün içerisinde aralarından 
birini halife seçmelerini istedi. Şura üyeliklerine; 
Ali ibn Ehi Talib, Osman ibn Affan, Abdurrahman 
ibn Avf, Sa’d ibn Ehi Vakkas, Zübeyir ibn Avvam 
ve Talha ibn Ubeydullah’ı atadı. Hz. Ömer üç gün 
sonra vefat etti.4

Abdurrahman b. Avf, şûra üyelerinin her biriyle 
uzun görüşmeler yaptı. Ayrıca Medine’de bulunan 
muhacir ve Ensar’ın ileri gelenleri, hac dönüşü 
oraya uğrayan valiler, kumandanlar ve şehir dışın-
dan gelen kabile reisleriyle görüştü. Üç gün süren 
bu görüşmelerin ardından dördüncü gün sabah 
namazından sonra kararını açıklamak üzere halkı 
Mescid-i Nebevî’de topladı. Önce Hz. Ali’yi, ar-
dından Hz. Osman’ı çağırıp ikisinden de Allah’ın 
kitabına ve resulünün sünnetine uyma, ayrıca ilk 
iki halifenin siyasetini takip etme hususunda temi-
nat istedi. Hz. Ali’nin “gücümün ve bilgimin yettiği 
kadar” şeklindeki cevabına karşılık Hz. Osman’ın 
tereddütsüz cevabı üzerine Hz. Osman’ı halife ilân 
ettiğini açıklayıp ona biat etti. Daha sonra Hz. Ali 
ve mescitte bulunanlar da biat etti, ardından da 
halkın biatı alınmıştır. 

4- TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 34, s. 51-53

Hz Osman Dönemi
Hz. Osman’ın halifelik dönemi, başarılı geçen 

sükûnet devri (644-649) ve halifenin öldürülmesiy-
le sonuçlanan İslâm tarihinin ilk büyük fitnesinin 
yaşandığı karışıklık dönemi (650-656) olarak iki 
safhaya ayrılır. Biz burada konumuz gereği ikinci 
safhayı incelemeye çalışacağız.

Halifeliğinin ilk yıllarından itibaren Hz. Os-
man’ın veya valilerinin bazı uygulamaları çeşitli 
grupların şikâyetlerine sebep olmuştur. Bu şikâ-
yetler bilhassa halifeliğinin son yıllarında özellikle 
Kûfe, Basra ve Fustat’ta (Mısır) artmıştır. Etkileri 
günümüze kadar gelen kanlı fitne hareketi bu şikâ-
yetlerle başlayıp Hz. Osman’ın öldürülmesi ve ar-
dından Cemel ve Sıffin savaşlarıyla devam etmiştir. 

Hz. Osman’ın eleştirildiği konuların başında 
O’nun önemli devlet görevlerine akrabalarını ta-
yin etmesi geliyordu. Kûfe valiliğine önce anne 
bir kardeşi Velîd b. Ukbe b. Ebû Muayt’ı, ardından 
yine akrabalarından Saîd b. Âs’ı getirmişti. Mısır 
valiliğine Amr b. Âs’ın yerine sütkardeşi Abdullah 
b. Sa‘d b. Ebû Serh’i, Basra valiliğine Ebû Mûsâ el-
Eş‘arî’nin yerine dayısının oğlu Abdullah b. Âmir’i 
tayin etmişti. Amcasının oğlu Mervan’ı devlet kâ-
tipliğine getirmişti. Devleti adeta Mervan yönet-
mekteydi. Bu tayinler neticesinde devletin bütün 
idarî kademeleri bazılarının liyakati tartışılan 
Ümeyyeoğulları’nın eline geçmiş oluyordu. 

Hz. Ali, Talha ve Zübeyir ve diğer ileri gelen saha-
bilerin de eleştirdiği bu uygulama, Kureyş içinde 
Emevî-Hâşimî rekabetini gündeme getirdi. Diğer 
Müslümanların da Hz. Osman’dan uzaklaşmaları-
na neden oldu.

İlk Müslümanlardan Ebû Zer, Muâviye’nin bazı 
harcamalarını ve Müslümanların ihtiyaç fazlası 
mallarını Allah yolunda sarf etmeyip biriktirmele-
rini şiddetle eleştirdi. Ebu Zer, Muaviye’nin şikâyeti 
üzerine Hz. Osman tarafından Medine’ye çağrıldı. 
Hilâfetin dünyevî bir iktidar haline gelmesinden 
endişe eden Ebu Zer eleştirilerini devam ettirince 
zorla Rebeze’ye gönderildi.

Yahudi asıllı Abdullah b. Sebe, Hz. 
Osman zamanında İslâm’ı kabul etmiş, 
ancak bir müddet sonra Müslüman 
beldelerde sapık fikirler yaymaya baş-
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lamıştır. Abdullah b. Sebe’nin Basra, 
Kûfe ve Suriye’de bir süre kaldıktan 
sonra Mısır’a gelmesiyle muhalefetin 
birinci merkezi Mısır oldu. İbn Sebe, 
Hicaz, Basra, Kûfe, Mısır ve Şam diyar-
larını dolaşarak buralardaki insanları 
fitneye sürüklemeye çalışmış, onlara 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vasisinin Hz. 
Ali olduğunu iddia etmiştir. İbn Sebe, 
Hz. Osman’ın, Hz. Ali’nin hakkı olan 
halifeliği haksız yere ele geçirdiği ve bu 
nedenle Hz. Osman’ın hilâfetten indiri-
lip yerine Hz. Ali’nin getirilmesi gerek-
tiğini ileri sürmüştür.

Ayrıca halife, ganimetlerin önemli bir kısmını 
yakınlarına tahsis etmek ve diğer akrabalarından 
bazılarına haksız yere mal ve toprak vermekle de 
itham ediliyordu. Hz. Osman’ın bu tür uygula-
maları gerek Muhacir ve Ensar gerekse taşradaki 
insanlar arasında hoşnutsuzluk uyandırmıştı. Bü-
tün bu nedenlerden dolayı Hz. Osman döneminde 
Müslüman toplumun siyasi bir yönetim sorunu 
meydana geldi. 

Dedikodular artınca Hz. Osman müfettişler gön-
dererek vilâyetlerdeki durumu öğrenmek istedi. 
Valilerini Medine’ye çağırarak onlarla bir toplantı 
yaptı. Söylenenlerin bir tertip olduğunu, dolayısıy-
la endişe edilecek bir durum bulunmadığını söyle-
yen valilerinin çözüm tekliflerini aldı. Hz Osman 
olaylara Allah’ın emirleri çerçevesinde çözüm ara-
yacağını belirtti. Valilerine de insanları fitneden 
uzak tutmaya çalışmalarını ve itidalli davranmala-
rını tavsiye etti. 

Fitne hareketinin tehlikeli bir hâl aldığını gören 
Muaviye bu sırada Hz. Osman’ı fitne ateşi sönünce-
ye kadar Suriye’ye götürmek istedi. Hz. Osman’ın 
bunu reddetmesi üzerine kendisini korumak için 
Suriye’den asker göndermeyi teklif ettiği, ancak 
halifenin Medinelileri rahatsız etmemek için bunu 
da kabul etmediği bildirilmektedir.

İbn Sebe tarafından yönlendirilen Mısır, Kûfe ve 
Basra’daki gruplar, Hz. Osman’ı ve valilerini açık-
tan eleştirmeye başladılar. Ayrıca Hz. Ali, Zübeyr, 
Talha ve Hz. Âişe başta olmak üzere ashabın bü-
yüklerinin ağzından mektuplar yazarak onları da 
bu işin içinde göstermeye çalıştılar. Bu mektuplar 
Medine’de de etkisini gösterdi ve Hz. Osman’a yö-
nelik kişisel kırgınlıklar Medine’deki muhaliflerin 
sayısını arttırdı.

Hz. Osman’ı halifelikten indirmekte kararlı olan 
âsiler, Medine’ye girip Hz. Osman’ın evini kuşat-
tılar. Kuşatma sebebi olarak da Hz. Osman tara-
fından eski Mısır valisine yazılan ve liderlerinin 
ölümle cezalandırılmasını emreden bir mektubu 

ele geçirdiklerini söylediler. Hz. Osman’ın böyle 
bir mektup yazmadığını belirtmesine rağmen evi-
nin etrafında mevzilendiler ve tarafsız kalan Medi-
nelilere dokunmayacaklarını ilan ettiler.

Sözü edilen ve geriye dönüşlerini haklı göster-
mek için uydurdukları anlaşılan bu mektubun 
halifenin bilgisi dışında kâtibi Mervan tarafından 
yazıldığı rivayetleri de vardır. Hz. Osman bu du-
rum karşısında gizlice haber göndererek valile-
rinden yardım istedi. Halifenin öldürülebileceğini 
hiç düşünmeyen Medinelilerin çoğu muhasaranın 
ilk günlerinden itibaren evlerine kapanıp mecbur 
kalmadıkça dışarı çıkmadı. 

İsyancılar, Hz. Osman’a halifeliği bırakmasını, 
aksi takdirde öldürüleceğini söylediler. Âsilerin 
yalnız kendisini öldürmek istediklerini anlayan 
ve halifeliği bırakmayı da reddeden Hz. Osman o 
sırada evinde olup kendisini savunmak isteyenleri 
tehlikeye atmak istememiş, onlardan silah kullan-
mamaları için kesin söz almıştı. Hz. Osman âsilere 
boyun eğmeyi reddetti. Nihai olarak isyancılardan 
bir gurup muhasara altında tuttukları Hz. Os-
man’ın evine girerek onu şehid ettiler. 

Ardından evini ve beytülmali yağmalayan âsiler 
Hz. Osman’ın defnedilmesini de engellediler. Bu 
sebeple halifenin cenazesi, hanımı Nâile’nin gay-
retleriyle ancak akşam-yatsı arasında çok az kişi 
tarafından gizlice kaldırılabildi. Cenazeye Hz. Os-
man’ın iki hanımının yanında üç-on yedi arasında 
erkeğin katıldığı ve onun Cennetü’l-baki bitişiğin-
deki Haşşükevkeb denilen yere defnedildiği bildi-
rilmektedir.5

Hz Ali Dönemi
Üçüncü halife Hz. Osman’ın isyancılar tarafından 

şehid edilmesi üzerine Medine’de bulunan ashap 
Hz. Ali’yi halifeliğe getirdi. Hz. Ali’yi bekleyen en 
önemli mesele Hz. Osman’ın katillerini bulup 
cezalandırmaktı. Ancak ortada belirli bir katil ye-
rine, “Osman’ı hepimiz öldürdük” diyen bir isyancı 
topluluk mevcuttu. Öte yandan yeni halifeye yal-
nız Medine’de biat edilmiş, diğer vilâyetlerin du-
rumu henüz aydınlanmamıştı. Halife, biata yanaş-
madıkları için Hz. Osman tarafından tayin edilen 
valilerin bir kısmını değiştirme kararı almış, bunu 

5- TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 33. s. 438-443
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öğrenen Talha, Basra, Zübeyr de Kûfe valiliğini is-
temiş, ancak onların bu isteği kabul edilmemişti. 
Bunun üzerine Talha ile Zübeyr halifeden umre 
için Mekke’ye gitmek için izni istediler.6

Hz. Aişe, Hz. Peygamber’in eşi ve Hz. Ebu Bekir’in 
de kızı olması ve mü’minlerin annesi7 de olduğun-
dan, yönetimden şikâyeti olanlar dertlerini ona da 
anlatmaktaydılar. Bu konum, Onun siyasi konular-
la da ilgilenmesi sonucunu doğurmuştu. 

Cemel Savaşı 
Hz. Osman’ın şehid edilmesinden sonra Medi-

ne’den uzaklaşan Emevî ailesi mensupları ile Os-
man’ın Basra ve Yemen valileri, vilâyetlerinin bey-
tülmâlinde bulunan para ve savaş malzemesiyle 
birlikte Mekke’ye gelerek Âişe’ye katıldılar. Talha 
ile Zübeyr de Hz. Âişe’nin safında yer aldılar. 

Mekke’de ‘Osman’ın kanını talep için’ Hz. Âi-
şe’nin önderliğinde oluşan topluluk, Basra’ya git-
meye karar verdiler. Hz. Âişe ve beraberindekiler 
Basra önlerine gelince Hz. Ali’nin Basra valisi Os-
man b. Huneyf, Hz. Âişe’ye Basra’ya geliş maksatla-
rını öğrenmek üzere kendilerine İmrân b. Husayn 
ile Ebü’l-Esved ed-Düelî’yi gönderdi. Hz. Âişe, ga-
yelerinin isyancı takımın bozduğu barış ve düzeni 
geri getirmek, mazlum olarak öldürülen Osman’ın 
katillerini cezalandırmak ve Müslümanların arası-
nı düzeltmek olduğunu bildirdi. Bu arada söz ko-
nusu gelişmelerden haberdar olan Hz. Ali de kendi 
ordusuyla Medine’den yola çıkmış ve Basra yakın-
larına gelmiştir. İki tarafın ordusu birbirine yak-
laşmış ve karşı karşıya konumlanmıştır. Hz Ali an-
laşma sağlama ümidiyle Hz. Âişe’nin karargâhına 
sahabeden Ka‘ka’b. Amr’ı elçi olarak göndermişti. 
Ka’ka giderek Hz. Âişe, Talha ve Zübeyr ile görüş-
müş, kendilerini, Hz. Ali’nin halifeliği etrafında 
toplandıkları takdirde katilleri cezalandırmanın 
kolaylıkla mümkün olabileceği yolunda ikna et-
meye çalışmış, onlar da halifenin bu görüşte olma-
sı durumunda barışı kabul edebileceklerini bildir-
mişlerdi. Hz. Ali’nin, Talha ve özellikle Zübeyr ile 
bizzat görüşmesi de olumlu sonuç verdi. Hatta Zü-
beyr, bu işten vazgeçmek istediğini Âişe’ye bildirdi. 
Ancak oğlu Abdullah onu korkaklık ve döneklikle 
suçladı. Bu sırada kimse ne olduğunu anlamadan 
iki taraf da kendisini savaş içinde buldu. Bir riva-
yete göre, Hz. Osman’ın katline iştirak edenlerden 
bir grup barış sağlandığı takdirde cezalandırıla-
caklarını düşünerek savaşı başlatmıştır. Birdenbire 
şiddetlenen savaş özellikle Hz. Âişe’nin etrafında 
cereyan ediyordu. Hz. Ali, savaşın Hz. Âişe’nin bin-
diği devenin etrafında cereyan ettiğini görünce de-
venin öldürülmesini emretti ve öldürülmesiyle bir 

6- TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 7. s. 320-321
7- Ahzab suresi, 6. ayet.

anlamda savaş da sona ermiş oldu. Hz. Âişe’yi ka-
labalıktan uzaklaştırdılar. Hz. Ali, hem Hz. Aişe’ye 
hem de onun yanında savaşa katılanlara son dere-
ce iyi davranmıştır. Hz. Âişe, kardeşi Muhammed 
ile birlikte Basra’dan ayrıldı, önce Mekke’ye gitti, 
hac ibadetini eda ettikten sonra Medine’ye geçti ve 
hayatının sonuna kadar orada kaldı. Bu çarpışma, 
İslâm tarihinde acı hatıralar bırakmıştır. Hz. Âişe 
savaşı devesinin üzerinden idare ettiği için bilinçli 
bir tercihle “Cemel Savaşı” yerine, “Cemel Vak’ası” 
diye anılmıştır.8 Sonuçta Medine’ye düşen kanı te-
mizlemek için yola çıkan müminler, ne acı ki Basra 
topraklarında daha çok kanın akmasına sebep ol-
muştur.

Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı

Hz. Ali, Cemel Harbini kazanmıştı ama 
Şam Valisi Muaviye, Medinelilerin ço-
ğunluğunun seçtiği Hz. Ali’yi, devlet 
başkanı olarak tanımadı. Başlangıçta 
hilafet iddiasında bulunmayan Mua-
viye, Hz. Osman’ın katledilmesinden 
Hz. Ali’yi sorumlu tuttu. Ona göre, Hz. 
Ali, Hz. Osman’ı öldürmemiş olsa bile 
öldürenleri korumaktaydı. O, meseleyi 
‘Ali-Osman tartışmasına’ çevirdi.

Bundan sonra Muaviye, Hz. Osman’ın katilleri-
nin kendisine verilmesini istemesinin yanında, Hz. 
Ali’nin halifeliği terk etmesini ve Müslümanların 
şûra ile başlarına bir emir seçmelerini teklif etti.9

Muaviye, devamlı olarak bu görüşünü tekrar et-
mekteydi. Hz. Ali’nin halifeliğinin meşruluğunu 
tartışma konusu yapması, onun için siyasi bir za-
ferdi. Muaviye Hz. Osman’ın kanını istedikçe güç 
kazanıyordu. Muaviye, Hz. Osman’ın öldürülmesi 
konusunda Şamlıları öyle inandırmıştı ki, Şam 
halkı Muaviye ile birlikte Hz. Ali’ye karşı savaşmak 
için ittifak ettiler. Belki de İslam siyasi tarihinde, 
halk desteğinin önemini kavrayan ve halk gücünü 
yönlendirerek, yönetime el koyma becerisini gös-
teren kişi Muaviye olmuştur.10

Muaviye’nin isyan etmek konusunda ısrarlı ol-
duğunu gören Hz. Ali onunla mücadele hazırlık-
larına başladı. Mısır, Kûfe ve Basra valilerine ha-
ber gönderip hazırlanmalarını emretti. Halife Ali 
taraftarları ile Şam Valisi Muaviye taraftarları bir 

8- TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 7. s. 320-321
9- TDV İslâm Ansiklopedisi, C.37. s. 107-108
10- 10 Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Ahmet Akbulut, 
s. 174-175
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yanda savaş hazırlıkları yaparlarken, diğer yandan 
da karşılıklı elçiler aracılığı ile diplomatik görüş-
meler yapıyorlardı. Bu diplomatik görüşmeler de 
bir sonuç vermedi. 

Neticede Sıffîn ovasında iki taraf arasında çatış-
malar başladı. Hz. Ali askerlerine, kaçanları ve 
yaralıları öldürmemeleri, evlerine girmemeleri, 
kadınlara asla dokunmamaları talimatını verdi. 
Çeşitli kabilelere ait birlikler altı gün boyunca sa-
vaş alanına çıkarak birbirleriyle savaştılar. Gittikçe 
şiddetlenen çatışmalar, neticesinde Hz. Ali, âsilere 
karşı savaşı kazanmaya çok yaklaşmıştı. Ancak Mu-
aviye’nin danışmanı Amr b. Âs, ihtilâfın Kur’an’ın 
hakemliği ışığında çözülmesi teklifini gündeme 
getirerek bu sırada kaçmayı düşündüğü söylenen 
Muaviye ve ordusunu yenilgiden kurtardı. Teklifi 
uygulamaya koyan Muaviye, askerlerine Kur’an 
sayfalarını mızraklarının ucuna takıp karşı tarafı 
Kur’an’ın hükmüne çağırmalarını emretti. Bunun 
üzerine Suriyeli askerler mushafları mızraklarının 
ucuna takarak, “Ey Iraklılar! Artık savaşı bıraka-
lım, aramızda Allah’ın kitabı hakem olsun” diye 
bağırmaya başladılar. 

Bu teklif, savaştan yorulmuş ve çoğu aynı zaman-
da akrabaları olan dindaşlarına kılıç çekmekte 
tereddüt eden Hz. Ali’nin ordusundaki askerleri 
birbirine düşürdü. Hz. Ali onlara bunun bir savaş 
hilesi olduğunu, Muaviye’nin Kur’an’ın hükmüne 
uymak değil kendi bütünlüklerini bozmak ama-
cıyla bu işe giriştiğini söyleyip savaşa devam etme-
lerini istedi. Fakat savaşın durdurulmasını isteyen 
askerler onu dinlemedikleri gibi savaşı durdurma-
dığı takdirde kendisini Muaviye’ye teslim etmek 
veya öldürmekle tehdit ettiler. Bunun üzerine Hz. 
Ali savaşı durdurmak zorunda kaldı. 

Muaviye, Hz. Ali’nin hakeme razı olması üzerine, 
ona bir mesaj göndererek maksatlarının araların-
daki anlaşmazlığı Kur’an’ın hakemliğine başvur-
mak suretiyle çözmek olduğunu söyledi. Buna 
göre iki tarafı temsil etmek üzere seçilecek iki ha-
kem halifelik meselesini Kur’an’ın hükmüne uy-
gun olarak çözecekti. 

İki ordunun savaş alanına gelişinden itibaren 
yaklaşık üç ay (genel kabule göre 110 gün) geçmiş-
ti. İki ordunun mevcuduyla ilgili olarak 50.000 ile 
150.000 arasında değişen rakamlar verilmektedir. 
Genel temayül her iki tarafın 90.000 civarında as-
kere sahip olduğu şeklindedir. İki taraf da on bin-
lerce kayıp vermiştir. Abartılı bulunmakla birlikte 
kaynaklarda 70.000 civarında Müslümanın öldüğü 
zikredilir. 

Muaviye tarafında, temsilcinin belirlenmesi ko-
nusunda herhangi bir sorun çıkmadı. Muaviye, 
“Temsilci olarak Amr ibn As’ı seçtim.” deyince, 

Şam halkı: “Biz razıyız, kabul ettik” cevabını ver-
di. Bu durum Şam halkının Muaviye’ye bağlılığını 
göstermesi bakımından önemlidir.

Hz. Ali ise Abdullah b. Abbas’ı veya Mâlik b. Hâ-
ris el-Eşter’i temsilci düşünüyordu. Ancak onu 
hakemi kabule zorlayanlar bu defa Ebû Mûsâ 
el-Eş‘arî’den başkasının hakemliğini kabul etme-
mekte direndiler. Hz. Ali bu isteklerini de kabul 
etmek zorunda kaldı. Ardından iki taraf arasında 
hakemlerin uyacağı kuralların belirlendiği me-
tin (tahkimnâme) hazırlandı. İki tarafın verilecek 
hükme uymayı taahhüt ettiği metne göre bir ara-
ya gelecek iki hakem halifelik meselesini Kur’an’a, 
Kur’an’da bir hüküm bulamazlarsa sünnete baş-
vurarak âdilâne çözecekti. Bu sırada Hz. Ali’nin 
ordusunda yeni bir bölünme ortaya çıktı. Bir grup 
halifelik meselesinin iki hakemin takdirine bıra-
kılmasına itiraz etti. Çoğu Temîm kabilesinden 
yaklaşık 12.000 asker ordudan ayrıldı ve ilk Haricî 
zümresini oluşturdu. 

Yapılan uzun toplantı ve uzun görüşmelerde Hz. 
Ali ile Muaviye’nin bu işin dışında tutulmasını ve 
şûra tarafından bir başkasının halife seçilmesini 
kararlaştırdılar. Bu karar önce Hz. Ali’nin hakemi 
Ebu Musa tarafından açıklandı. Söz sırası Muavi-
ye’nin hakemi Amr b. As’a gelince o alınan kara-
rın aksine yine hileye başvurup Muaviye’yi halife 
tayin ettiğini bildirdi. Ancak Amr b. Âs alınan ka-
rarın aksine yine hileye başvurup Ebû Mûsâ’nın 
aldatıldığını söylemesi bir işe yaramadı. Sonuç 
olarak Hakem Vak’ası ihtilâfı çözmek yerine İslam 
dünyasını da birtakım siyasi ve sosyal huzursuz-
luklara sürükledi.11

Sonuç ve Değerlendirme
Öncelikle şunu belertelim ki; yaklaşık 1400 yıl 

önce geçen olayları tüm yönleriyle anlamamız 
mümkün değildir ve şu anki anlayışımıza göre 
hükümler vermemiz haksızlık olur. Ancak bu dö-
neme ait olayların araştırmacılar tarafından ola-
bildiğince objektif bir şekilde incelenmesi, daha 
sağlıklı bilgilere ve sonuçlara bizleri ulaştıracaktır.

İslam tarihinde yaşanmış en büyük ihtilaflar ve 
bu ihtilaflar sonucunda çıkan ayrışmalar, Hz. Os-
man’ın şehadeti ve Hz. Ali’nin halifeliği dönemin-
de yaşanmıştır. Muaviye’nin Hz. Osman’ın kanını 
bahane ederek başlattığı iktidar mücadelesi, Müs-
lümanlar arasında iç savaşlara sebep olmuş ve 
binlerce Müslümanın ölümü ile sonuçlanmıştır. 
Müslümanlar arasında baş gösteren bu tartışma ve 
savaşlar bu dönemden itibaren ve günümüze ka-
dar devam eden siyasi tartışmaların başlangıcını 
teşkil etmiştir. 

11- TDV İslâm Ansiklopedisi, C.37. s. 107-108
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Yapılan savaşlarda bir tarafta Bedir kahramanla-
rı, diğer tarafta Uhud kahramanları karşı karşıya 
gelmiş, birbirlerine kılıç çekmişlerdir. Cemel sa-
vaşı, ilk defa iki Müslüman kitle arasında kanlı bir 
savaş olmuştur. Hz. Ali, Cemel harbini kazanmıştı 
ama hilafetinin meşruiyeti, siyasi açıdan büyük bir 
darbe almıştı. Savaş meydanındaki korkunç tablo, 
zihinlerde de birtakım soruların doğmasına yol 
açtı. Müslümanın Müslüman kanı akıtması haram 
değil miydi? Bu durumda, her iki tarafın da Müslü-
man olması hangi anlama gelmekteydi? 

Cemel ve Sıffin savaşlarında taraflar, hilafet me-
selesinde odaklanan siyasi çıkarlar için savaştılar. 
Taraflardan biri, diğerini küfürle itham etmemişti. 
Ancak ilk dönemde bazı aşırı Şiî grupları, Sıffin Sa-
vaşı’nda Hz. Ali’nin karşısında yer alan Muaviye ve 
ordusunun meşru imama karşı geldiği için küfre 
düştüğünü iddia etmişlerdir. Ancak bizzat Hz. Ali 
de Sıffin dönüşü Haricîlerin Muaviye ve ordusunu 
tekfir etmesi üzerine yaptığı konuşmada Şamlılarla 
küfür içinde bulundukları için değil, karışıklıkları 
önlemek için savaştıklarını ifade etmiş, onlardan 
“Onlar bize isyan eden Müslüman kardeşlerimiz” 
diye bahsetmiştir.12

Cemel ve Sıffin Savaşı siyasî ihtilâf ve itaatsiz-
lik sebebine dayalı bir iç savaştır. Bu savaşlarda 
vuruşan her iki taraf da Müslümandı. Hucurat 
suresinin 9. ayetine göre iki Müslüman topluluk 
savaşmak zorunda kalsa da onları barıştıran yine 
Müslüman bir topluluk olmak durumunda. İslâm 
toplumu, haksız çatışmalar karşısında ilgisiz ve 
duyarsız kalamaz, barış ve adaletin gerçekleşme-
si için elinden geleni yapmakla yükümlüdür. Son 
yüzyıllarda savaşan Müslüman devletler ve top-
lumlar ne için, kim adına savaşmaktalar ve onları 
barıştıran kimler olmaktadır. Müslüman ülkeleri 
barıştıranlar hangi Müslüman olamayan ülkeler 
ve uluslararası kuruluşlar olduğu dikkat çekicidir.

Cemel savaşı, Hz. Peygamber’in vefatından sonra 
ilk ortaya çıkan ve etkileri günümüze kadar devam 
eden bir iç savaş olmuştur. Hz. Ali, Müslümanla-
rın çoğunun desteğini alarak hilafete geçmesine 
rağmen bir türlü arzulanan birlik ve beraberliği 
sağlayamamıştır. Hz. Osman’ın katillerinin bulu-
namayışı, sahabenin büyüklerinden bile muhalif 
sesler yükselmesine neden olmuş ve maalesef tari-
hi Emevi-Haşimi mücadelesini başlatmıştır.

Dört halifeden her birinin, yönetimin başına geliş 
şekli bir birinden farklı olmuştur. Kuruluş devrin-
de oluşturulan bu siyasi yapı, özü bakımından kişi, 
kişilik ve kimlik temeline dayandırılmıştır. Bundan 
dolayı da, yöneticinin kimliği öne çıkmıştır. Sistem 
kurumlaşmaya değil, kişilere dayanan bu siyasi 

12- TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 37. S. 108-109

yapı ortaya çıkarmıştır. Bu durum henüz yeni bir 
medeniyet oluşumunun başında bulunan o top-
lum için o günkü şartlara göre iyi sayılabilecek bir 
kurumlaşma oluşumu olduğu da söylenebilir.

Siyasi alanda çıkan ve maalesef Müslüman ka-
nının aktığı bu karışıklıklar sonucunda büyük 
günah, iman-amel ilişkisi, kader ve kadercilik gibi 
konulardan kaynaklanan itikadi, siyasi ve ameli 
mezheplerin çıkmasına etkili olmuştur. Tarihsel 
süreçte Haricilik, Şia, Mutezile ve Ehl-i Sünnet 
ekolleri ön plana çıkmış ve bunlar da kendi ara-
larında ayrıca gruplara ayrılmışlardır. Bütün bu 
gruplar içerisinde, birbirlerini tekfir edecek dere-
cede kutuplaşmalar görülmüştür. Bu dönemden 
sonra maalesef akıl büyük oranda devre dışı bıra-
kılmıştır. 

Bu dönemdeki siyasi tartışmalar insanların tavır 
belirleyip kamplaşmalarına yol açmış ve meydana 
gelen olaylar asırlar boyu Müslümanların kafasını 
karıştırmıştır. Tarihin belirli bir diliminde yaşanan 
bu olaylara daha sonra yaşayan Müslümanlar ta-
raf olmuşlardır. Bu da Müslümanlar arasında ay-
rışmalara sebep olmuştur. Bu tarihi gerçek, bugün 
biz Müslümanların önünde durmaktadır.

Sahabe dönemindeki bireysel ve kitle-
sel çatışmaların, siyasi alanda değer-
lendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme 
yapılarak geleceğimizi sağlam temeller 
üzerine kurabiliriz. Eğer Müslüman-
ların siyasi açmazlarına çare bulun-
mak isteniyorsa, önce düşülen bu 
problemlerin tanınması ve bilinmesi 
gerekir. Bu bakımdan sahabe dönemi, 
ibretlerle dolu bir dönemdir. Bu nedenle 
bizler tarihimizi doğru değerlendirmek 
durumundayız. Eğer geçmişimizi doğru 
değerlendiremezsek, gelecekle ilgili 
isabetli planlar yapamayız.

Müslüman, her an daha iyiye ve daha 
güzele ulaşmak zorunda olan insandır. 
Her Müslüman, muhteşem geçmişi 
ile daha muhteşem olması gereken 
gelecek arasında, onları birleştiren bir 
köprü kurmak ve köprü olmak duru-
mundadır. İşte İslam Rönesans’ı düşün-
cesi İslam dünyasındaki bu ve benzeri 
problemlere çözmek için ortaya çıkmış 
bir tezdir.
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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

A l t ı n c ı  B ö l ü m

İhtilaller ve Yahudiler

17. Ve 18. Yüzyıllarda yapılan ihtilallarda Yahudi-
lerin etkin rolleri olmuştur. İhtilalların başarısı, 
Dönme Yahudilerin gizli faaliyetleri ve bulun-
dukları devletlerin iktidarları üzerindeki etkili 
çalışmaları ile Yahudiler güçlenmişlerdir. Bulun-
dukları ülkenin din ve mezhebini kabul ederek 
isimlerini değiştiren Yahudiler etkin mevkilerde 
bulunmaktaydılar. Kendilerine ölmüş asilzadele-
rin isimlerini takarak aristokrat sınıfın içinde yer 
almaktaydılar. Böylece etkin mevkilerde gizlenen 
Yahudiler ülke yönetiminde etkili olmaktaydılar. 
Dönme Yahudiler kendilerini gizledikleri süre-
ce yaşadıkları ülkede mutluydular. Mutlu hayatı 
bulmuş olan Yahudiler Theodor Herzl’in çağrısı 
ile başlayan Yahudi milliyetçiliği akımına sıcak 

bakmıyorlardı. Yahudilerde nesilden nesle aktarı-
lan vatan duygusu, vatan anlayışı ve vatan sevgisi 
oluşmamıştır. Dağınık yaşayan Yahudilerin ekseri-
yetinde bir millet olmanın gururu ve heyecanı yok-
tur. Bu nedenlerle Yahudilerin bir kısmı Filistin’e 
yerleşme hayalinden uzaktaydılar. Bundan dolayı 
Yahudilerin bir cemaat halinde toplanması kolay 
olmamıştır. Uzun bir çalışma döneminden sonra 
Theodor Herzl’in başlattığı Filistin’i vatan edinme 
duygusu belli Yahudilerde oluşmaya başlamıştır. 

Rönesans ve Reform Hareketleri
Avrupa’yı değiştiren akımların başında Rönesans 

ve Reform hareketleri gelmektedir. Arkasından 
Napolyon’un fetihleri yaptığı reformlar Yahudile-
re güç kazandırmıştır. Yaygın gazetecilik ve gelişen 

Theodor Herzl tarafından Yahudi milliyetçiliği olarak bilinen Siyonizm ideolo-
jik akımının başlatılması Avrupa’da kilise diktatörlüğüne karşı dayanışmanın 
başlangıcı olmuştur. Theodor Herzl’in 1897 yılında İsviçre’nin Basel şehrinde, 
Hahambaşının mezarı başında yapılan ilk toplantısı 1789 Fransız ihlalinin yüz yıl 
ardından sonra Avrupa ülkelerindeki rejim değişiklikleri doğrultusunda Yahudi 
cemaatlerinin güç kazanmasına neden olmuştur.
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matbaacılık Avrupa’nın değişimini hızlandırmıştır. 
İslâm dünyasındaki ilmi gelişmelerin matbuatla 
Avrupa’ya taşınması, batı dünyasındaki değişime 
katkıda bulunmuştur. İslâm kültürünün eserleri 
daha 10. Yüzyılda bazı çevirilerle batı kültürü ile 
tanışmıştır. Öncelikle İbranice ve Latinceye tercü-
me edilen eserlerin ilk karşılaşmaları Helenistik 
görüşleri ihtiva eden kültürlerle olmuştur. Felse-
fi manada İslâm, Batı mistisizmine dinamizm ve 
canlılık kazandırmıştır. Hıristiyanlığın yanlış fikir-
lerine karşı başlatılan Rönesans ve Reform hare-
ketlerinde İslâm, İtalyan Rönesans’ının temelinin 
atılmasına yardımcı olmuş, bir dereceye kadar 
modern Avrupa düşüncesini şekillendirmiş, daha 
sonraki düşüncelere de belirli oranda rehberlik et-
miştir.  Rasyonalizm ve karşıtı empirizm gibi felsefi 
akımlar ve yeni buluşlar Rönesans ve Reform ha-
reketlerini hızlandırmıştır.

İslâm düşüncesinin batı dillerine çeviri yapıldığı 
7. Yüzyıldan itibaren batılı filozoflar etkilenmeye 
başlamışlardır. Rönesans ve Reform hareketlerinin 
alt yapısı İslâm düşüncesinin etkileri ile oluşmuş-
tur. 15. Yüzyılda İbni Rüşt’ün fikirlerinden batılı 
filozoflardan Descartes etkilenmiş Kartezyanizm 
akımının oluşmasını sağlamıştır. 17. Yüzyıl batı 
dünyası için aydınlanma çağı olmuştur. Aydınlan-
ma çağına İslâm düşünürlerinden İbn Tufeyli’nin 
fikirleri öncülük etmiştir. Batıdaki felsefi ve fikri 
etkilerin uzun zaman aralığında gerçekleşmesinin 
nedeni, baskıcı rejim korkusundan ve bilimsel ça-
lışmaların sınırlı olmasından kaynaklanmaktaydı. 
Bazı bilim adamları Arapça ve Osmanlıca dillerini 
öğrenerek çeviriler yapmışlardır. İtalyan, İspanyol 
ve İngiliz mütercimler çok önemli eserleri İbranice 
ve Latinceye tercüme edip matbaada çoğaltmışlar-
dır. İslâm Düşüncesinin Batıya Etkisi isimli eserin-
de Hilmi Ziya Ülken şunları yazmıştır:

“Ortaçağdaki Yahudilerin bütün edebiyat kül-
türleri Müslüman kültürünün bir yansımasıdır. 
İspanya’daki Müslüman hâkimiyetinde bulunan 
yerlerde de aynı sonuçlar meydana gelmiştir. Daha 
X. yüzyıldan itibaren Arapça, Müslümanların ol-
duğu kadar Yahudi ve Hıristiyanların da ortak ilim 
diliydi. Gerek Yahudi gerekse Hıristiyan Batılı fi-
lozoflar isimlerini zikrederek veya zikretmeyerek 
Müslüman filozoflardan oldukça yararlanmışlar-
dır.”

Bu konuda Alfred Weber de şunları nakletmiş-
tir: “Müslümanlar, imparatorluk sahaları olunca, 
mağlup ulusların temasıyla uygarlaşmışlardır. 
Birçok yerde bilim okulları kurmuşlar, Yahudi ve 
Hıristiyan ilim meraklıları da buralarda öğrenim 
görmüşlerdir. Kindi, Farabi, İbn Rüşd ve İbn Mey-
mun’un ders ve yazıları (eserleri), Batının felsefi 
uyanışına büyük ölçüde yardım etmiştir.”

İslâm bilim, düşünce ve felsefesinin Avrupa’ya 
hâkim olması ile, Avrupa’nın değişik yerlerinde 
(Paris, Oxfard, Montpellier, Boulogne, Colgone) 
kurulan ve İslâm medreselerini eğitimi, program 
ve metot olarak taklit edilip üniversitelerde oku-
tulmuş, Fransa, İngiltere ve Almanya’ya kadar ya-
yılmıştır. Ayrıca birçok krallar, saraylarına bizzat 
Müslüman âlimleri davet etmiş, onlardan ilim 
ve felsefe dersleri almışlardır. Birçok Batılı Yahu-
di ve Hıristiyan düşünürler, Müslüman filozof ve 
ilim adamlarının görüş ve düşünceleri üzerinde 
araştırmalar yapmışlar, onların eserleri şerhler ve 
açıklamalar ile desteklenmiştir. Bu durum, İslâm 
felsefesinin ve bilim adamlarının Batıda yayılıp 
ayrıntılı olarak tanınmasına neden olmuştur. Yine 
ilimle uğraşan bazı Hıristiyanlar, İslâmî kültür ve 
bilimini öğrenmek amacıyla Müslümanlarla ev-
lenip akrabalık kurma yolunu benimsemişlerdir. 
Bunun yanında birçok Yahudi ve Hıristiyan, yaz-
dıkları eserlerde İslâm düşünürlerinin görüşlerini 
kendi düşünceleri olarak ifade etmiş, bilim hırsız-
lığı yapmıştır.

Avrupadaki Aydılanma Çağında 
Dönme Yahudiler
Avrupa’da aydınlanma çağı gelişmeleri karşısın-

da, Yahudiler bulundukları ülkelerde hâkimiyetle-
rini korumak ve dini hayatlarını da yaşamak için 
yeni düzenleme yapmışlardır. Avrupa’daki deği-
şimler Yahudilerin daha rahat yaşamalarına im-
kân vermiştir. Haskala adı verilen anlayışa göre her 
Yahudi kendi arasında ve ailesi içinde dinini yaşa-
yacak, ibadetlerini yapacaklar. Ancak yaşadıkları 
toplumun da kültür, din ve geleneklerine saygılı 
olacaklardır. Almanya’da başlayan Haskala akımı 
Avrupa aydınlanmasının Yahudi versiyonudur. Al-
man vatandaşı olan Yahudiler “sosyal hayatında 
bir insan olarak, evinde ise bir Yahudi olarak kal” 
sloganına göre ikiyüzlü anlayışla yaşamaya başla-
mışlardır. Haskala hareketi Almanya’da başlamış, 
1880’lere kadar bütün Avrupa ve Amerika’ya kadar 
yayılmıştır. Yahudiliğin güçlenmesi ve gelişmesi ile 
Yahudi ideallerinin hâkimiyet mücadelesinde has-
kala geleneği bu günkü anlamda bir “hibrit” kur-
gulamadır. Hibrit kurgulama işi Yahudilerin tarihi 
geleneksel özelliği haline gelmiştir. 

Günümüzde hibrit savaşların yönetimini de elin-
de bulunduran Yahudiler gizledikleri ideolojik he-
deflerini gerçekleştirmek için hibrit savaşın sevk ve 
idaresini para ve süper devlet gücü ile hibrit kural-
lara göre yapmaktadırlar. Hibrit savaşların beyin 
gücü siyonizmdir. 

Çift kişilikli hayat olan haskalada ön plana çı-
kan kişilik hangisi olacaktır? Bir vatandaş olarak 
haskalayı yaşayan kişi, yaygın ve açık olarak bu-
lunduğu ülkenin vatandaşlık görevlerini yerine 



3 4
 / Siyaset / 1315

getirmesi, günlük hayatında yapması gerekenleri 
diğer insanlar gibi yapmaya devam etmesi gereki-
yor. İkinci kişilikte ise Mesih inancına bağlı olarak 
dini vecibelerini yerine getirmesi gerekiyor. Bir 
vatandaş olarak ikinci kişilik gizli tutulmakta ve 
yalnızca kendi aralarında uygulanmaktadır. İnanç 
ve ideallerini kapatmak için vatandaşlık maskesi 
kullanılmaktadır. Asıl hedef ve niyeti gizlemek ve 
bu suretle mensubu bulunduğu cemiyetin başarısı 
için çalışmak “hibrit” kurgulamadan başka bir şey 
değildir.  

 Yahudiler aydınlanma çağının getirdiği yenilik-
lere paralel olarak dini eğitimlerini de okullarda 
yapmak için girişimlerde bulunmuşlardır. Eği-
tim alanındaki yenileşme hareketlerine yönelik 
Paris’te kurulan “Alliance İsraelite Universelle” 
(Evrensel Yahudi Birliği) örgütü ile tüm ülkelerde 
çağdaşlaşma çalışmalarına hız vermişlerdir. Bu 
örgüt Batı Yahudiliğinin reform ve çağdaş yanlısı 
yönünü doğudaki Yahudiler arasında yayma ama-
cını güdüyordu. Eğitim ve öğretim alanında çalış-
malarını yoğunlaştıran örgüt, fakirlik ve cehalet-
ten kurtuluşun ilim ve teknik bilgi ve dil temeline 
dayanan eğitim sistemi ile mümkün olacağını sa-
vunmaktaydı. Bu tutum özellikle zengin Yahudiler 
arasında, çocuklarına Almanca ve Fransızca öğre-
nim almak suretiyle toplumsal entegrasyonlarını 
sağlamayı gerçekleştirmişlerdir.

1885 Pittsburg platformu ile Reform Yahudiliği, 

geleneksel dini uygulama ve yapıyı değiştirmek 
suretiyle modern Avrupa’ya uyumlu bir Yahudilik 
anlayışı oluşturmaya çalışmıştır. Alliance hareketi 
ilk etapta, ulusal kimliği vurgulayan dini uygula-
ma ve anlatımlara yönelik reformların üzerinde 
hassasiyetle durmuş ve Yahudiliği ulusal ve vatani 
kimlikten yoksun sadece bir dini inanç olarak ta-
nımlamıştır. Dua ve ibadet dili olarak İbranicenin 
kullanımının terk edilmesi, Mesih inancı, Kutsal 
Topraklara tekrar dönüş, sürgün ve seçilmiş millet 
kavramlarının tekrar yorumlanması ve Şabat’ın 
cumartesi gününden pazara alınması gibi reform-
lar Alliance hareketi bağlamında düşünülmelidir. 

Alman usulü Yahudilik kimliğini reddeder hale 
gelince 1937 Columbus Platformuna kadar birçok 
Yahudi Amerika’ya göç etmiş.  Amerika’ya göç son-
rası Yahudilerin ulusal kimliklerini açıkça ifade 
edebildikleri bir ortam haline gelmiş, Avrupa’da 
ulusal değerlere saldırı, Amerika’da Yahudileri 
ulusal değerlerine sahip çıkmaya itmiştir. Yeni 
göçen “doğulu” Yahudilerin etkisiyle, reformun 
reddettiği değerler ve durumlar yeniden önem 
kazanmaya başlarken, Pittsburg platformu ile ge-
lişen Reform hareketi Yahudi ideolojisi anlamında 
güven kaybetmeye başlamıştır. Bundan sonra Re-
form hareketi Siyonist fikirlere karşı gelmek yerine 
geleneksel klasik çizgiye yaklaşmayı tercih ederek, 
ulusal değerleri ve kutsal topraklara dönüş inan-
cını savunan 1937 Columbus Platformunu ortaya 
çıkartmıştır. Platformda elli yılın akabinde gelinen 
sonuçlar konuşulmuştur. 

Yahudiler belli zamanlarda toplanarak 
yaptıklarını konuşup, müzakere eder-
ler, yapacaklarını da planlayan çalış-
malarını protokol olarak yayınlamak-
taydılar. 1900’lü yılara kadar 24 defa 
toplanan Yahudiler öncelikle Hıristi-
yanlığı yok ederek dünya hâkimiyetini 
kurma planlarını konuşuyorlardı.  Ya-
hudilerin üçüncü protokolünde şöyle 
yazmaktadır: “Büyük ihtilâl dediğimiz 
Fransız ihtilâlını hatırlayınız. Onun 
asıl gizli hedefleri bellidir. Çünkü, onu 
biz gerçekleştirdik. Biz o zamandan 
beri, bütün milletlerin dizginini elimi-
ze alarak, onları bir felâketten başka 
bir felâkete, bir mahrumiyetten diğer 
bir mahrumiyete sürüklüyoruz.” 

(Devam Edecek)

Günümüzde hibrit savaşların yönetimini de elinde bulunduran 
Yahudiler gizledikleri ideolojik hedeflerini gerçekleştirmek için 

hibrit savaşın sevk ve idaresini para ve süper devlet gücü ile 
hibrit kurallara göre yapmaktadırlar. Hibrit savaşların beyin 

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

P S İ K O L O J İ

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

İstediklerimiz ve istemediklerimiz (araba, 
ev, çocuk gibi isteklerden ya da hastalık, 
kaza ve afet gibi istemezliklerden değil, 
tam olarak eylemin kendisi) üzerine ciddi 
ciddi düşünmeyi teklif ediyorum. Bunun 
üzerine yazmanın bana iyi geleceğini, 
okumanın ise umarım size iyi geleceğine 
inanıyorum. 

“Acaba her insan her istediğini elde edebilir mi?” 
(Necm 24)

Budist felsefe öğretileri üzerine yazılmış, fark et-
tirdikleri ile kıymetli bir eser ola olan “Güzel Bir 
Hayat” adlı eserin ilginç bir savı var. Bu sava göre 
insan olmanın dayanıksızlığını hissetmemek için 
“sabit kimlik” oluştururuz. Bu “sabit kimlik” belir-
sizlikle dolu dünyada bize sahte de olsa bir daya-
nak sağlar. Böylece “ben buyum”, “doğru budur” 
şeklinde iddialarda bulunabiliriz. Bu sahte saadet 
bir kriz durumuna kadar sürer gider. Bu “sabit 
kimlik” olgusuna “egoya yapışma” denir. Dayanık-
sızlığımız ve insan olmanın kaçınılmaz muğlaklığı 
içerisinde “egoya yapışma” derin bir kibir ve her 
şeyi isteme bağımlılığımızdan kaynaklanır. 

Bu satırları sinir bozucu bulmak mümkün. Bir 
şeyi istemenin neresinde kibir olabilir ki diyebili-
riz? İstemek veya arzulamak insanları motive eden 
üretmeye sevk eden duygulardır. Bu duygular ile 
hayal ederiz, çabalarız. İstediklerimiz nedeniyle 
kaybetmekten korkarız. Buraya kadar her şey nor-
mal ve olmalıdır. Fakat beklediğimiz sonucu ala-
mayınca da üzüntüden kahra, kızgınlıktan öfkeye 
atar dururuz kendimizi. Hatta bazen istedikleri-
mizin engelleyeceği korkusuyla kötülükler bile ya-

pabiliriz. İsteklerimizin gerçekleşeceğine dair bize 
verilen bir söz mü tutulmamıştır? Ya da biz öyle 
istedik diye öyle mi olmalıdır? İşte o anlarda ken-
di yüceliğimiz üzerine oluşan inançlar oturmuşlar 
ağlıyorlar. 

“Gerçeklik” isteklerimizden daha uyumlu ve den-
gelidir. İstediklerimizin gerçekleşmemesi üzerine 
yakılan ağıtlar ise sadece yorumlarımız. Epiktetus 
adına yazılmış “Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç 
Kimse Özgür Değildir” adlı eserde sahip olmadı-
ğımız bir şeyi kaybedemeyeceğimizi hatırlatır bize. 
O nedenle istediklerimiz olmadı diye düşünüp 
üzülürken yaşanılan bir kayıp gerçek bir kayıp 
değil fantezi kaybından ibarettir. Yine aynı eserde 
Epiktetus başımıza gelen şeylerin başımıza geldi-
ğini düşündüğümüz şey olmadığını iddia eder. Bu 
hoş tekerlememsi şey şer olarak gördüğümüz şeyin 
sırf biz öyle düşünüyoruz diye şer olmadığını iddia 
eder.

Ki her olay nötrdür. Dünyayı olduğu gibi kabul 
etmediğimiz, isteklerle dolu fantezi dünyamız içe-
risinde esen yelden korktuğumuz sürece dingin 
bir yaşam sürmek mümkün olmayacak. “Anda 
kalmak” deyimini hazcı söylemlerden kurtararak 
“şükür” dolu ve tatmin duygusu yaşatan zihniyete 
yeniden kazandırmak gerekir. Anda kalmak, her 
ne hal üzerinde olursak olalım, o anı fark etmek, 
yaşamak ve keyfine varmak anlamına gelir. Anda 
kalmak geleceğe ve geçmişe kaçan dikkatimizi 
“dem bu demdir” diyerek terbiye eder. Vakit nakit-
tir, nasihatinde olduğu gibi var olan, yaşanmakta 
olan zamanın kıymetini bilmektir. Anda kalmak 
“istemeyi” alışkanlık haline getirmiş bizlere “bek-
lemeyi” öğretebilir. 

İçinde bulunduğumuz günler de geçecektir kay-
bettirdikleri şeyler ve kazandırdığı yeni deneyim-
ler ile. Ne getirecek bunu da bilemiyoruz. Çünkü 
hayatın kendisi muğlak ve belirsizdir. Buna rağ-
men bir reklamda diyor ya “bu günleri güzel anılar 
yapmak bizim elinizde” 

Geleceğe dair tasarılarını gerçekleşmedi diye ka-
hırlanmak hakkında bir bilgi sahibi olmadığımız 
şeyin peşine düşmektir. Ve son hatırlatma: 

“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! 
Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan 
sorumludur.” (İsra 36)

“An”da Yaşamak
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M u h a r r e m  Y a k ı n

Günümüzde öne çıkan bir konuyu 
ele almak istiyorum; hadis ve sünnet 
konusu; hadis ve sünnetin değeri, yeri, 
sağlamlığı… Hadis ve sünnet birbirine 
benzer şeyler; Peygamberimizin davra-
nışlarına sünnet diyoruz, O’nun sözle-
rine ve davranışlarının sözle ifadesine 
hadis diyoruz. 

Sonuç itibariyle hadis ve sünnet Peygamberimiz 
eksenli kavramlar. İslam’ın temeli tabi ki Kur’an-
ı Kerim, bu konuda şüphe yok. Her Müslüman 
Kur’an-ı Kerim’i tereddütsüz, kayıtsız, şartsız ka-
bul eder. Bu konuda farklı bir yaklaşım söz konu-
su olamaz. Kur’an-ı Kerim’in pratiği ise hadisler 
ve sünnetlerdir. Yani Kur’an-ı Kerim’i Cenabı Hak 
Peygamberimize vahyetmiş, bildirmiş, onun açık-
lamasını, uygulamasını, pratiğini, varsa insanların 
karşılaştığı problemler, Kur’an eksenine göre çö-
zümlenmesini Peygamberimiz göstermiştir. Dola-
yısıyla Peygamberimizin örnekliği hiçbir zaman 
göz ardı edilemez. Ediliyorsa burada kesinlikle ek-
siklik vardır. Ya cahillik ya kasıt ya da yanlış anla-
ma vardır. Bu kesin böyledir.

Üç Yaklaşım
Hadis-sünnet konusunda başlıca üç yaklaşımın 

olduğunu görüyoruz: 

1.Bunlardan birisi, inkârcılar; bunlara göre 
Kur’an-ı Kerim vardır, başka bir şeye gerek yoktur. 

2. Bir başkası, rivayetçiler; inkârcıların tam zıt-
tı. Bunlar da önüne hadis diye nakledilen ne varsa 
bunun aslı astarı nedir, ne değildir araştırmadan, 
incelemeden, kritiğini yapmadan nakledenlerdir. 

Bakın aslında birbirine zıt görünen bu iki yakla-
şım birbirinin kaynağı durumundadır. Biri öbü-
ründen, öbürü diğerinden kaynaklanmaktadır. 
Onu bahane ederek nemalanma, yetişme, kök sal-
ma gayretindedir.

Nasıl? Şöyle; hadisi kısmen inkâr ediyorlar. Bazen 
-inkâr edemeyecekleri durum olduğu zaman- ma-

Tek Bir Hadis
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nevra yapıyorlar. Bunun çok örneklerini gördük, 
görüyoruz. Dolayısıyla inkârcılar çok net bir du-
rum sergileyemiyorlar, sergileyemezler. Konuyu 
bilmeyen insanlar karşısında konuşabilirler.

Peki, konuyu bilen insanlar karşısında konuşa-
bilirler mi? Emin olunuz konuşamazlar. Hiçbir 
şekilde konuşamazlar. Burada bir şeyi belirtmekte 
fayda var; bunların konuşmaları son derece yersiz, 
yanlış, temelsiz, tutarsız. Buna rağmen konunun 
uzmanı olan, konuya vakıf olan insanlardan faz-
la ses çıkmıyor. Niye çıkmıyor biliyor musunuz? 
Neresini ele alacaksın? Deveye sormuşlar ‘Neren 
eğri?’ Neresi doğru? Her tarafı eğri. Şimdi konuyu 
bilen insanlardan zaman zaman cevap verenler 
de oluyor. Konuyu nasıl ele alacaklar, hangi tara-
fından başlayacaklar? Yani bu inkârcı diye ifade 
edilen yaklaşım o kadar büyük hatalar yapıyor ki 
hangi birini ele alacaksın? Dolayısıyla bunları ele 
almak bir kitap mevzuu.

Çok uzun soluklu konuşmalarla bu yanlış göste-
rilip izah edilebilir. Evet, bununla ilgili söylenecek 
çok söz var, ama şöyle özetlemeye çalışalım ko-
nuyu; hadis rivayetçileri var. Bunlar önüne gelen 
hadisi naklediyorlar. Yani aslında İslam âlimleri, 
hadisçiler hadislerle ilgili gerçekten çok muhte-
şem bir çalışma yapmışlar. Gerçekten yapmışlar. 
Hadisle ilgili pek çok ilim dalı ortaya konulmuş. 
Bunların her biri sağlam temellere bağlı. Farklı 
yaklaşımlar tabi ki var. Yani insanın olduğu yerde 
tabi ki farklı yaklaşımlar olacaktır ama sonuçta 
bunlar hadisleri çok sıkı bir şekilde araştırmışlar, 
incelemişler, kritiğini yapmışlar, tenkitini yapmış-
lar, ondan sonra belli prensipler ortaya koymuşlar, 
belli kriterler ortaya koymuşlar, güvenilir insanları 
kendi prensiplerine göre belirlemişler. Bundan do-
layıdır ki kimi hadisler bir hadis kitabında varken 
bir başka hadis kitabında olmayabiliyor. Bunun 
sebebi nedir? Onun kriterine uymadığı içindir. 
Bazı hadisler de var ki; bütün hadis kitapların-
da olduğunu görüyoruz. Böyle hadisler var. Veya 
pek çok hadis kitabında olan hadisleri görüyoruz. 
Bu da demek ki ne oluyor? Çok sağlam bir hadis 
yani ravileri, nakledilme şekli, ravilerin sağlamlı-
ğı, ravilerin kalabalıklığı, mutevatirliği... gibi pek 
çok açıdan bütün hadis müelliflerinin, derleyici-
lerinin kriterlerine uyduğu için hepsinin kitabına 
girme durumuna sahip olan hadisler. Bu grupta-
kiler hadisleri hadis kriterlerine uyup uymadığına 
bakmadan hadisleri almaktadırlar. Her önüne ge-
len rivayeti hadisi peygamber sözü olarak rivayet 
ettiklerinden hadis inkârcılarının düşüncelerine 
farkına varmadan hizmet etmektedirler. Birinci 
gruptakiler kadar bu anlayışta olanların da değer-
lendirmeleri son derece yanlıştır. 

3. Şimdi üçüncü olarak da; Hadis âlimleri, İslam 

âlimleri ve onların yolunu takip edenlerin hadis 
kritiği yaparak, kendilerine ulaşan hadisleri se-
ned ve metin tenkidinden geçirdikten sonra is-
railiyat ve uydurma sözleri hadis olarak nakledi-
lenlerin arasından ayıkladıktan sonra atfedilen 
sözleri hadis olarak kabul edenler var. Bunlar as-
lında en doğru yaklaşıma sahip olanlardır. Çünkü 
bunlar hadisi kritik etmektedirler. Hadis âlimleri, 
İslam âlimleri ve onların yolunu takip edenler bu 
duruma, bu gruba dâhildirler. Ne yapıyorlar? Bir 
defa hadis usulü ortaya konulmuş. Farklı yakla-
şımlar olmakla birlikte her bir yaklaşım aslında 
sahih hadisi ortaya çıkarma konusunda gösterilen 
gayreti gösteriyor. Hadis usulü var, bu hadis usu-
lüne göre kritik edilen, ortaya konulan prensiplere 
göre - tabi ki bu prensipler Kur’an’dan, hadisten, 
akıldan çıkarılıyor – akl-ı selimin, sağduyunun ka-
bul edeceği yaklaşımlar.

Kesinlikle böyle ve onun içindir ki kabul edilmiş-
tir. Bu kritik yani hadisi olduğu gibi kabul edenler, 
hadisi mütalaa edenler, etüt edenler, değerlendi-
renler, kritiğini yapanlar, sağlamasını yapanlar; 
hadisi alıyorlar anlamlandırıyorlar. Yani Peygam-
berimiz onu hangi anlamda söylemiş? Onu sahabe 
nasıl anlamış, nasıl uygulamış, o hadisten nasıl bir 
uygulama ortaya çıkmış? Bütün bunları araştırı-
yorlar, ortaya koyuyorlar. Farklı yaklaşımlar varsa 
onların karşılaştırmasını yapıyorlar ondan son-
ra bir sonuca varıyorlar. Bu ilimdir. Bu gerçekten 
muhteşem bir çalışmadır. Yani göz ardı edileme-
yecek bir çalışmadır. Olması gereken budur. Onun 
dışındaki yaklaşımlar kesinlikle yanlıştır ve birbir-
lerinin varlık sebebi gibidir. Yani hadis inkârcıları, 
her duyduğunu hadis diye nakledenlerin düştüğü 
duruma tepki olarak hadise mesafe koymakta-
dırlar. Bunun aksi olarak hadis rivayetçileri yani 
önüne gelen her şeyi rivayet edenler de kritiğini 
yapmadan, akla, mantığa, İslam’ın ölçülerine uy-
gunluğunu araştırmadan her şeyi hadis diye nak-
ledenlerdir. Bunun da pek çok örneğini görüyoruz. 
Bu konulara girerek konuyu uzatmak gereksizidir. 

Kritiğin Şartı Ehliyet
Şunu da söylemek gerekir ki; hadislerin tabii ki 

kritiği yapılmalıdır. Ehil olan, bu işe vakıf, bu işi 
yapabilecek insanlar hadislerin kritiğini yapmalı-
dır. İlim ehli olarak, usulüne uygun olarak, gerekti-
ği şekilde yapmalıdır. Bu doğrudur. Kur’an-ı Kerim 
“Ey akıl sahipleri! İlim ehline sorun.” buyuruyor 
ya, bu konuda ilim ehli, yetkin olan insanlar ta-
bii ki müzakere yapmalıdırlar, etüdünü, kritiğini 
yapmalıdırlar. Bu, aslında tarihimiz boyunca ya-
pılmıştır. Günümüzde yapılması gerekiyorsa yine 
yapılmalıdır. 

Burada bu hadisler konusunda inkârcılar olsun, 
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önüne gelen her şeye hadis diyenler olsun aslında 
İslam’a zarar vermektedirler. Nasıl mı? Şöyle: Şim-
di mesela Peygamberimizin İstanbul’un fethiyle il-
gili meşhur hadisi var. Bu hadis araştırıldığı zaman 
görülecektir ki sadece Ahmed bin Hanbel’in Müs-
ned’inde var. Yani Kütüb-ü Sitte’ye dahi gireme-
miş. Ama Ahmed bin Hanbel, bu hadisi sika olarak 
görmüş yani sahih olarak görmüş ve müsnedine 
almış. Bakın çok ilginç bir şey, yani altı hadis kita-
bının kriterlerine uymadığı için oraya giremeyen, 
ama Ahmed bin Hanbel’in kriterine uyarak onun 
müsnedinde yer alan bir hadis, tarihin seyrini de-
ğiştiren bir öneme sahip. Bu gerçekten önemli.

Tek bir hadis, tarihin seyrini değiştiren bir öne-
me sahip. Şimdi biliyorsunuz; İstanbul 28 kez ku-
şatılıyor, 29.sunda Fatih Sultan Mehmet tarafından 
fethediliyor. İstanbul’u 28 kez, 29 kez kuşatan bu 
insanlar, işte o hadise istinaden yollara koyuluyor-
lar. Bunu anlamak lazım. Bu gerçekten kelimelerle 
anlatılmayacak muhteşem bir anlam. Yani Müs-
lümanlar Kur’an’a teslim olmuşlar, hadise teslim 
olmuşlar. Hani bugün diyoruz ya; başım gözüm üs-
tüne, demişler. İşte bu başım gözüm üstüne, deme-
nin bereketini, bu samimiyetin karşılığını Cenab-ı 
Hakk onlara vermiş. Birinde vermemiş, ikisinde 
vermemiş, üçünde, dördünde, yirmi sekizinde ver-
memiş ama her biri o kutlu muştuya ulaşmak için 
yollara revan olmuşlar. Her biri aynı sevaba ulaş-
mışlar. Bir tanesi son noktayı koymuş. 

Aziz okuyucu; Şu çok önemli: Müsteşrıkler/şar-
kiyatçılar/oryantalistler/batılı İslam araştırmacı-
ları bir taraftan bilimsel araştırma yaparken öbür 
taraftan sinsi bir şekilde İslam’a darbe vurmanın 
çabasındadırlar. Açık yüreklilikle ifade edelim ki; 
hadis inkârcıları, farkında olarak olmayarak bu 
yanlışa düşmüş oluyorlar. Hadisler konusunda ka-
fada şüphe uyandırmak, bu ümmete yapılacak en 
büyük kötülüklerden birisidir. Tabi ki şunu önemle 
belirtmemiz lazım; bir Müslüman Kur’an’a Kur’an 
gibi inanır teslim olur, hadise hadis gibi inanır tes-
lim olur. Kur’an’ın yeri Kur’an’dır. Hadisin, sünne-
tin yeri hadis ve sünnettir. İkisinin arasında fark 
vardır ama ikisi de aynı kaynağa yöneliktir. Birisi 
kaynağı ortaya koymuştur. Birisi de kaynağın açılı-
mını, pratiğini ortaya koymaya çalışmıştır. Bunları 
hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. 

Önce Usul
Sözü fazla uzatmamak adına şunu kısaca ifade et-

mek gerek; bizim medeniyetimizde ilimlerin önce 
usulleri ortaya konulmuş. Fıkıhtan önce fıkıh usu-
lü, tefsirden önce tefsir usulü, hadisten önce hadis 
usulü… Bu, aslında başka bilim dalları için de var. 
Mesela tarih metodolojisi var, hukukun metodolo-
jisi var. Hemen her bilim dalının metodolojisi var. 

Bu gerçekten önemlidir. Bunun önemini en kısa 
şöyle ifade edebiliriz; vusulsüzlüğümüz usulsüzlü-
ğümüzdendir. Yani hedefe varamayışımızın sebebi 
usule sahip olmayışımızdır. Usul, metot çok önem-
li. Bugün hadis konusunda, tefsir, fıkıh konusunda 
usul bilgisi ne yazık ki verilmemektedir. Dolayısıy-
la her önüne gelen; hadis âlimi, fıkıh âlimi, tefsir 
âlimi gibi hareket etmektedir. Bu, gerçekten son 
derece önemlidir. Bütün bunlar çözümlenmelidir. 
Tabi ki insanlar kafasına takılan konuları müzake-
re etmelidirler. Ama bunlar bir usul çerçevesinde 
yapılmalıdır. Kimyanın alfabesini bilmeyen biri, 
laboratuarda deney yapmaya kalkarsa, laboratua-
rın havaya uçması mukadderdir. Dini ve sosyokül-
türel alanda ortaya çıkacak bir patlamanın etkisi 
ise, hem alan hem süre olarak laboratuar patlama-
sıyla kıyaslanamayacak bir genişliğe ve telafisi ne-
redeyse imkânsız sonuçlara sebep olacaktır.

Yani uzmanlık gerektiren konuları 
uzmanlar, onun dışındakiler de yani 
müsait olanlar da kendi çapında bu işi 
yapmalıdırlar. Bunlar gerçekten önem-
li konular. Bazen çok önemli konular 
akıl karışıklığı ile, kelime oyunları 
ile, mantık oyunları ile önemsiz hale 
getirilmektedir. Bu, gerçekten çok 
tehlikelidir. İman sarsılırsa, teslimiyet 
sarsılırsa emin olun hiçbir şey kalmaz. 
Ama Allah’ın izniyle sarsılmayacağız. 
İmanımıza, İslam’ımıza, hadisimize, 
Kur’an’ımıza, medeniyetimize sahip 
çıkacağız. Bizim bir ıstırabımız var. 
Istırabımız budur.

Cenab-ı Hakk bizi ilahi rızadan ayır-
masın. İlahi rızayı kafamıza koyarsak, 
yollarımızın açıldığını, yanlışların bi-
rer birer ortadan kalktığını göreceğiz. 
Muhteşem Türkiye ülkümüz aslında 
bunun içindir. Emin olun, bunun 
içindir. Allah, bizi bu konuda teyit 
etsin, yardımcımız olsun, milletimizi 
uyandırsın, bize gayret versin. Cenab-ı 
Hakk, razı olduğu eylemlerde bulunma 
ve razı olduğu kullardan olma bah-
tiyarlığını inşallah bizlere lütfetsin. 
Âmin. 
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H ü s e y i n  T o p t a ş

Kader Anlayışındaki 
Hatalı Düşünce İmanı Zedeler

rı - başarısızlıktan trafikte yaşanan olaylara kadar 
misalleri çoğaltmak mümkündür. Önce sebepler 
yerine getirilir sonra da Rabbimizden beklentileri-
mizin yerine gelmesi için takdiri beklenir. 

Rabbimizin emir ve yasaklarına uygun bir imana 
sahip olmak, Rabbimize karşı kulluk vazifelerimizi 
doğru bir şekilde yapabilmek için kader anlayışı-
mızdaki yanlışların düzeltilmesi gerekir. Sorumlu-
luklarımızın gereklerini yerine getirmeden sorum-
suzluklarımızı takdire bağlamamalıyız.

İnsanların iman ve küfrü tercihleri kendi 
iradeleri iledir

Kader, Allah’ın bütün nesne ve olayları ezelî il-
miyle bilip belirlemesidir.  Ezelden ebede kadar 
olmuş ve olacak şeylerin hepsinin zamanının, yeri-
nin ve nasıl olacaklarının Allah tarafından ezelde 
bilinmesi ve bu bilgiye uygun olarak takdir ve irade 
edilmesidir.

Kader, Allah’ın ilim ve irade sıfatları ile ilgilidir. 
Allah ilim sıfatı ile olacak şeyleri bütün teferruatı 
ile bilir irade sıfatı ile de takdir eder. Kaza ise ezel-
de takdir edilen şeylerin zamanı ve yeri geldiğinde 
meydana gelmesidir. Kaza, Allah’ın kudret ve tek-
vin sıfatları ile ilgilidir.

Kader anlayışının yanlış değerlendi-
rilmesi, sorumsuzluklarımızın kadere 
bağlanarak işin içinden çıkılmaya 
çalışılması iman açısından bir takım 
imanî problemlerin oluşmasına sebep 
olmaktadır.
Bu işin doğasında vardır diyerek hiçbir zaman so-

rumsuzluklarımızı takdire bağlamamalıyız. İnsan 
hayata gözünü açtığı andan itibaren ölüm hayatın 
doğasında vardır. Her canlı doğar, yaşar ve zamanı 
gelince de ölür. Nasıl olsa öleceğim diyerek bir ke-
nara çekilip ölümü beklemek nasıl doğru bir yak-
laşım değilse, gerekli tedbirleri almadan, çalışma 
ve güvenlik kurallarına dikkat etmeden yapılan ça-
lışmalarda meydana gelen felaketler karşısında da 
bu işin doğasında var demek doğru değildir. 

Sahip olduğumuz tarladan verimli ürün alabil-
memiz gerekli şartları yerine getirebilmemize 
bağlıdır. Tarla benim Rabbim dilerse verir dilerse 
vermez diyerek tarlanın bakımını ihmal eder, za-
manında tohumunu, gübresini atmaz isek alama-
dığımız ürünün sorumlusu olarak “Allah böyle 
takdir etmiş” diye kendimizi teselli edemeyiz.

İş kazasından tarladaki ürüne, imtihandaki başa-
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İnsan irade sahibi bir varlıktır. Rabbimiz elçileri 
ve hidayet kaynağı olarak gönderdiği kitapları ile 
insanları tevhide çağırmış, hak yolu göstermiş, 
şeytanın peşine düşmekten sakındırmıştır. Ter-
cihlerine göre iman ve küfrün ahiretteki sonuçla-
rını bildirmiştir. Nankörlük ederek küfründe inat 
eden cezasına katlanır, iman ederek şükreden, sa-
lih amel işleyen ise ödüllendirilir. İnsanların iman 
ve küfrü tercihleri kendi iradelerine bırakılmıştır. 
Rabbimiz insanların iradelerini hangi yönde kul-
lanacaklarını bildiği için ilmi ezelisi ile onların 
mü’min mi münkir mi olacağını yazmıştır. Rabbi-
miz yazdığı için; Ahmet mü’min, Abraham Yahudi, 
George Hristiyan olmamışlardır. Ahmet’in iradesi-
ni imandan yöne kullanacağını ilmi ezelisi ile bil-
diğinden onun için imanı yazmıştır. Diğerlerinin 
de isyan yolunu tercih edeceklerini bildiği için 
onların tercihleri doğrultusunda da onlara küfrü 
yazmıştır. Kulların iradeli fiillerinde; kul seçimini 
yaparak teşebbüs eder,  o seçime göre kulun istedi-
ğini Allah yaratır sonuç kula ait olur. İmanı da küf-
rü de tercih eden insandır, tercihi doğrultusunda 
yaratan ise Allah’tır.

Günümüzde astronomi ilminin gelişmesi ile gü-
neşin ne zaman tutulacağı nerelerden daha net gö-
rüleceği yıllar öncesinden bilinmekte ve takvimler 
yazılmaktadır. Güneşin tutulması takvimlerde ya-
zıldığından dolayı değil beşer olarak sahip olduğu-
muz sınırlı ilmimizle, güneş ve ayın hareketlerini 
yaptığımız hesaplamalar ile yazılmıştır ve günü 
gelince de tutulmuştur. Güneşin tutulmasını beşe-
ri ilmimizle biz nasıl önceden bilerek yazıyor ve o 
da gerçekleşiyorsa Allahu Teâla’nın da ezeli ilmi ile 
insanların iradelerini hangi yönde kullanacakları-
nı bildiği için ona göre yazmakta ve o yazıya göre 
de fiiller meydana gelmektedir. 

Allah her şeyi amacına uygun bir şekilde 
yaratmıştır

Rabbimiz (CC) bu konuda şöyle buyurmuştur:

“O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yük-
selen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket 
meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihti-
yaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.” (Fus-
silet 10)
“O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir 
aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesa-
bı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah 
bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti 
gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir top-
luma ayrı ayrı açıklamaktadır.
“Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, 
Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, 
Allah’a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek 
çok deliller vardır” (Yunus 5-6)
“O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi din-
lenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap 
ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, 

hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).” 
(En’âm 96)
“Aranızda ölümü biz takdir ettik; sizi benzerleriniz-
le değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi 
yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze 
asla geçilemez.” (Vâkıa 60-61)

Ayetlerde belirtildiğine göre Allah her şeyi amacı-
na uygun bir şekilde yaratmıştır. İnsanların yaratı-
lışını, rızıklarını, yaşayacakları zaman dilimini ve 
ölüm vakitlerini tayin etmiştir.

İnsan iradesini kullanmakta serbest bırakılmıştır

“Kader konusuyla bağlantılı görülen ilâhî sıfat-
lardan irade hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de yapılan 
açıklamalara göre Allah dilediğini yapar ve dile-
diği şekilde yaratır. O dileyenin iman, dileyenin 
inkâr edebileceğini bildirmiş, iman edeceklere 
hidayet vermeyi, inkâr edenlerin de sapıklıklarını 
sürdürmesini murat etmiştir. Eğer isteseydi herkes 
iman ederdi, ancak insanların kendi irade ve ter-
cihleri olmadan iman etmelerini dilememiş, onları 
serbest bırakmıştır. 

Kader probleminin odak noktasını oluşturan in-
sanların fiilleri konusunda Kur’an’da dileyenin 
iman, dileyenin inkâr edebileceği, itaat ve isyanın 
insanın iradesine bağlı kılındığı, kişilerin işledik-
leri ameller karşılığında cennete veya cehenneme 
girecekleri, iyi işlerinin lehlerine, kötü işlerinin 
aleyhlerine olduğu ve Allah’ın kullarına asla zul-
metmediği ifade edilmiştir.1

Rabbimiz (cc) buyuruyor: 

“De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman 
etsin, dileyen inkar etsin.” (Kehf 30)
“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şük-
redici olsun ister nankör.” (İnsan 3)
“O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğra-
maz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını 
alırsınız.” (Yasin 54)
“Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı 
(gerçeği) getirdi. O hâlde, kendi iyiliğiniz için iman 
edin. Eğer inkâr ederseniz bilin ki, göklerdeki her 
şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, hakkıyla bi-
lendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa 170)
“Hani Mûsâ kavmine, “Ey kavmim! Allah’ın size 
gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğu-
nuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?” demişti. 
Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini (doğru 
yoldan) saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hida-
yete erdirmez.” (Saf 5)

Allah’ın bir kaderinden diğer bir 
kaderine kaçıyoruz

Hicretin on yedinci senesinde Ebû Ubeyde b. 
el-Cerrâh komutasındaki İslâm ordusu, Şam»a 
gelen Hz. Ömer ile Suriye-Hicaz sınırındaki Serğ 
Köyü”nde buluşur. Ebû Ubeyde, Şam civarında 
veba salgını olduğunu bildirir. Hz. Ömer de du-
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rumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar 
ve istişarelerde bulunur. Kimisi, “Sen bir görev 
için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyo-
ruz.” derken kimisi de, “İnsanları tehlikeye atmanı 
doğru bulmuyoruz.” der. Hz. Ömer, istişarelerine 
devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış 
muhacirlerle, Kureyş’in ileri gelenlerini toplar. Bu 
son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları 
veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üze-
rine Hz. Ömer, Medine’ye geri dönülmesi emrini 
verir. Fakat ordu komutanı Ebû Ubeyde, bu duru-
mu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki ha-
lifeye, “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diye 
sorar. Hz. Ömer, Keşke bunu sen söylemiş olma-
saydın Ey Ebû Ubeyde. Evet, Allah’ın bir kaderin-
den diğer bir kaderine kaçıyoruz.” diye cevap verir 
ve şöyle devam eder: “Develerini otlatmak için, biri 
verimli diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen 
ve onları ister otu bol yerde ister çorak yerde ot-
latsan, sonuçta her iki yerde de Allah”ın kaderiyle 
otlatmış olmaz mısın?” diye sorar.

Bu sırada, daha önce bir işi için aralarından ay-
rılmış olan Abdurrahman b. Avf çıkagelir ve “Bu 
konuyla ilgili bende bir bilgi var.” diyerek Hz. 
Peygamber”in şöyle buyurduğunu nakleder: “Şa-
yet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz 
oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve 
siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan 
çıkmayın.”

Son pişmanlık fayda vermeyecektir
Mü’mine düşen görev yüce kitabımızda belirtilen 

emir ve yasaklara uymak, Allah Rasulünün uygu-
lamalarını dikkate alarak kulluk vazifesini yerine 
getirmektir. İradesini şeytanın adımları arkasın-
da gidenlerin yolunda kullanmamaktır. Cenab-ı 
Hak insanın iman veya inkar hakkında tercihini 
kula bırakmıştır. İnsan hayrı tercih ederse onun 
için hayrı, şerri tercih ederse onun için de şerri 
yaratır. İnsan yaptığı yanlış tercihin sorumlusu 
olarak Allah’ı göstererek, ne yapalım Allah böyle 
takdir etmiş diyerek işin içinden çıkmamalıdır. Bu 
savunma mekanizması ile bu dünyada kendisini 
kandırabilir Ama hesap gününde kendisine haber 
verilen gerçeklerle karşılaştığı zaman “Ey Rabbi-
miz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir 
toplum olduk.” “Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. 
Eğer (tekrar günaha) dönersek şüphesiz kendimize 
zulmetmiş oluruz.” (Mü’minun 106-107) pişmanlığı 
kendisine fayda vermeyecektir.

Hesap gününe samimi bir iman ile varmak te-
mennisi ile…

Yavuz,Yusuf Şevki, Kader md.,TDV İslâm Ansiklopedisi, 
XXIV, 58-63. 

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
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Kavram Seçimi Tartışmaları
Son 30 yıldır Müslüman aydınlar tarafından “İs-

lâm Rönesansı” kavramı üzerine çalışılıyor. Kav-
ramın adlandırılması değişik çalışma gruplarında 
farklı farklı da olsa hem yurt içinde, hem de yurt 
dışında önemli aşamalar kaydedildi. Rönesans 
kavramı ile ilgili açıklanması gereken noktalar 
var: Şimdilik en önemli nokta olarak “İslâm” ile 
“Rönesans”a birbirini tamamlama rolünün ve-
rilmesidir. Rönesans kelime anlamı ile “ kendine 
gelme” “bilim, düşünce ve sanatın yeniden dirilişi” 
ya da “yeniden doğuş” anlamlarına gelmektedir. 
Batı’da kendi şartlarında başarıyla uygulanan bu 
metodun çağımızın iletişim, etkileşim imkânları 
doğrultusunda İslâm dünyasında da uygulanması 
ya da denenmesi gerekli görülmüştür. Pratiklerin 
etkili sonuçlar ortaya koyduğu görüldü. Bu duru-

/  H a s a n  A l ç e l i k

İslâm 
Rönesansına 
Bakış

mun en güzel örneği bu anlayış ile gerçekleştirilen 
meal, tefsir, kelam, Siyer, psikoloji ve psikiyatri... 
vb çalışmaların aydınlar ve meraklılar tarafından 
ilgiyle takip edilmesidir. Bu konuyla ilgili düşünce 
pratiği yapma gereği duyduk. 

İslâm Rönesans’ına Neden İhtiyaç 
Duyuldu?
İslâm›ın ilk asırlarında mezhep, fırka, cemaat ve 

tarikat ayrılıkları ile birlikte gelişen din olgusu za-
manla Vahyin Resul tarafından canlı olarak uygu-
landığı Asr-ı Saadet Döneminden farklı bir boyuta 
taşındı. Bunun sonucu değişik coğrafya ve siyasi 
ortamlarda farklı İslâm itikatları ile yaşayış tarzla-
rı ortaya çıktı. Her birinin ortak özelliği Kur’an ve 
Resulüllah’a dayanıyor görünmesine rağmen bun-
lardan uzaklaşmalarıdır. Bunun sonucu İslâm Me-
deniyeti yaklaşık beş asırlık yükselme, insanlığa 
umut olma sürecinden sonra özellikle son üç asır-
dır ölüm - kalım (nekahat) sürecine girmiştir. 19. 
Yüzyıldan itibaren bu duruma kafa yoran az sayıda 
düşünce insanı, sorunlu olanın “İslâm” değil, ken-
dini “Müslüman” olarak tanımlayan toplumlarda 
olduğunu saptamasıdır. Bu değerli düşünce insan-
larına göre ilk beş asırdaki bilimsel düşünme, Vah-
ye (dolayısı ile Resulüllah’ı örnek alan - çünkü O, 
yaşayan Kur’an’dı) dayalı itikat, istişare (danışma 
ve demokratik idare) ve adalet terk edildiği için ge-
rileme kaçınılmaz oldu. “... Muhakkak ki Allah bir 
topluma verdiği nimeti, onlar, kendilerindeki iyi 
hali fenalığa çevirmedikçe bozmaz...” (Rad 11) bu-
yurulmuştur. Bu durumda özellikle düşünce disip-
lini, itikat ve yönetim alanlarında “öze dönüş” fikri 
ortaya çıkmış, buna da Batıdaki örneğinden dolayı 
güncel ‘Rönesans’ tanımı uygun görülmüştür. 

Bu “öze dönüş”e verilecek ad konusunda epey 
fikir yürütüldüğü anlaşılıyor.”Reform” ve “Baas” 
gibi yakın anlam taşıyan değişik isim ve bunlara 
dayalı metotlar akla gelebilirdi. 

Rönesans Avrupası’na ait “reform” tercih edilme-
di. Çünkü o hem sadece bozulmuş din kurumla-
rını kilise öncülüğünde içine düştüğü bataklıktan 
çıkarmaya çalışırken inançsızlığın değirmenine su 
taşımış, din anlayışı ve kurumlarını “yeniden bi-
çimlendirirken” başlangıçtaki “öz”den tamamen 
uzaklaştırmıştır. 

İslâm Dünyasına ait “Baas” (diriliş) kavramı da 
Soğuk Savaş döneminin Nasır, Saddam, Hafız 
Esed ve Kaddafi gibi kanlı diktatörleri, anımsattığı 
için ilgi görmemiştir. 

İşte burada 19. Yüzyılda Jaqob Burckhardt tarafın-
dan Avrupa’nın 15. Asırdan itibaren önce düşünce 
ve sanatta, ardından bilim, teknoloji, siyaset ve 
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ekonomide uyanışına uygun görülen “Rönesans” 
adı karşımıza çıkıyor. 

Rönesans ile Avrupalı kendi medeniyet kökünün 
aslını aramış, özüne dönmüş, aklın ve bilimin kıla-
vuzluğunda günümüzde de etkili olan bir kalkın-
ma ivmesi yakalamıştır. 

Rönesans Bakışı İle Kur’an’dan Dersler
Allah’ın, yarattığı insanlıkla iletişimini “risalet” 

ve “vahiy” yoluyla sağladığını biliyoruz. Bu cümle-
den Hz. Muhammed son “Resul” (elçi) ve Kur’an-ı 
Kerim de insanlığa gelen son “vahiy”dir. 

Vahyin muhatabı bir kavim, ırk, soy, dil veya 
coğrafya değil, tüm insanlıktır. “... Bu Kur’an, bü-
tün insanlık için bir öğüttür.” (Yusuf Suresi 104)

“De ki:... Bu Kur’an, sizi ve ulaşabildiği herkesi 
uyandırmak için vahyolundu...” (En’am Suresi 19)

“Elif, Lam, Mim... Bunlar sana inen bilgelik dolu 
kitabının ayetleridir... Güzel ahlak sahipleri için 
bir yol gösterme, sevgi ve merhamet kaynağıdır.” 
(Lokman Suresi 1-3)

Vahyin metodunu Yüce Yaratıcı şöyle açıklıyor: 
“Kur’an’ı hayatın içinden seslenerek insanlar so-
run yaşadıkça cevaplar vererek, bölüm bölüm in-
dirdik.” (İsra Suresi 106) 

Çağımızın baş döndürücü sorunları karşısında 
Allah insanlara tüm resullere ilettiği şu ilkelerle 
çözümler bildirir. Birçok ayet arasında yazının dar 
alanında şimdilik uygun gördüğümüz İsra Sure-
sinden seçtiğimiz şu ayetlere kulak verelim:

“Allah ile birlikte başka bir Tanrı edinme. Sonra 
rezil rüsva olur, ortada kalırsın. 

Rabbin kesin olarak şunları emrediyor: ‘O’ndan 
başkasına ibadet etme. Anne babaya iyi davran. 
Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihti-
yarlayacak olursa onlara öf bile deme. Onları 
azarlama; tatlı dilli ve güler yüzlü ol.” (İsra Su-
resi 22-23)

“İçinizde olanı en iyi rabbiniz bilir. Eğer İyi güzel 
ve doğru kimseler olursanız Allah kusurlarınızı 
bağışlayacaktır. 

Akrabaya, yoksula, yolu kesilmişe hakkını ver, fa-
kat saçıp savurma.” (İsra Suresi 25-26)

“Ne cimri ol, ne de israf et. Cimrilik pişmanlığı, 
israf yoksulluğa yol açar.” (İsra Suresi 29) 

“Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. 
Onlara da size de rızkı veren biziz. Doğrusu onları 
öldürmek büyük bir cinayettir. 

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü zina fuhuştur, kötü 
bir yoldur.

Allah’ın saygın kıldığı canı haksız yere öldürme-
yin...

Ergenlik çağına gelinceye kadar ihtiyaçları için 
harcamak dışında yetimin malına el uzatmayın. 
Sözünüzün eri olun; Çünkü söz namustur.

Ölçtüğünüz vakit tam ve doğru terazi ile ölçün; 
Bu hem hayırlı, hem de sonuç bakımından daha 
güzeldir.

Bilmediğiniz bir şeyin ardına düşmeyin. Çünkü 
kulak göz ve gönül; bunların her biri ondan so-
rumludur.

Yeryüzünde kibirlenerek yürümeyin. Çünkü ne 
yeri delebilir, ne de boyca dağlara yetişebilirsi-
niz.” (İsra Suresi 31-37)

“Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. 
şeytan aralarında çekişip durmalarını ister. Zira 
şeytan insanın apaçık düşmanıdır. (İsra Suresi 53)

Resullerin dışında genel anlamda insanların Al-
lah ile irtibatı “ibadet” ve “dua” ile sağlanır. An-
cak “risalet” Yaratıcı’dan yarattığına yönelik iken; 
“dua” ise yaratılandan Yaratıcı’ya olan istek ve sı-
ğınma eylemidir. 

“De ki: “Ey Rabbim! Gireceğim her işe doğruluk 
ve içtenlik üzere girmemi, bitireceğim her işten 
de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla! 
Bana katından yardımcı bir güç ver!” (İsra Suresi 
80)

Son vahyin somut hali olan kitabımız için Al-
lah’ın tanımlaması şudur:

“... Kur’an... Iman edenler için şifa, sevgi ve mer-
hamet kaynağı olurken zalimlerin hüsranını artı-
rıyor.” (İsra Suresi 82)

İnsanlığı merhamete ve sağduyuya çağıran vahiy

“’... bu apaçık sözleri ancak göklerin ve yerin Rab-
bi, vicdanının sesini duyabilesin diye indirdi.’... “ 
(İsra suresi 102)

Toplumsal, ekonomik, siyasi, ekolojik açıdan kü-
resel sorunların çözümü için pratik yani kolay ve 
herkes tarafından uygulanabilir ve net formülü or-
taya koyuyor: “vicdanın sesi!”... 

Günümüzde bu ilkeleri anlayacakları lisan ve 
yöntemle tüm insanlığa ulaştırmak bilgi sahibi 
tüm mümin ve Müslümanların görevidir. Böylece 
İslâm Rönesansı “İnsanlığın Rönesansı” (yaratılış-
ta verilen söze dönüş) yani “kurtuluş” olur.
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G ö k m e n  K a h r a m a n

Ergenlik döneminin gelip geçici heveslerinden 
biri gibi görülse de günlük yazmanın pek çok fay-
dası vardır. Birey olmaya çalışan gencin, kendine 
ait  özel bir alan oluşturma ihtiyacını karşılar. Kim-
senin kendisini anlamadığı düşüncesinin baskın 
olduğu bu yıllarda günlüğüne içini dökmek, ken-
dini ifade edebilmek, pozitif bir ruh hali sağlar. 
Sadece bu yönüyle bile günlük tutmak çocukların, 
gençlerin dünyasında işlevsel bir yere sahiptir.

“Sevgili Günlük” 

Eh artık büyüdüğümüze göre günlük tutmak bi-
zim için gereksiz diye düşünebilirsiniz. Fakat her 
yaşta kendimizi içimizden geldiği gibi ifade ede-
bilmeye ihtiyacımız vardır. Günlük hayatta yaşa-
dığımız stresin, sorunların etkilerini azaltmanın 
yolu duygularımızı paylaşmaktır. Araştırmalar 
duyguların açığa çıkmasının kaygıyı azalttığını 
gösteriyor. Aklımızdan, kalbimizden geçenleri  sa-
mimi bir şekilde ifade edebilmenin en kolay yolu 
yazıya dökmektir.  Üstelik zamanla daha iyi anla-
tabilmek için düzgün cümleler kurmaya,  güzel ve 
süslü yazmaya çalışmak yazılı anlatım becerimizi 
geliştirir. Yazılı anlatım becerisinin güçlenmesi, 
konuşma  ve dolayısıyla  iletişim becerisini olumlu 
yönde etkiler. Kendi duygularını tanımak ve ifade 
edebilmek başkalarının da duygularını  anlamayı 
kolaylaştırır. Bu bakımdan günümüzde çokça üze-
rinde durulan  “duygusal zeka”yı geliştirmek için 
de mükemmel bir araçtır.

Diğer yandan  günlük tutarken insan kendini ta-
nır,  yaşamını gözden geçirir. Hatta  bir iç hesaplaş-
ma, günü nasıl yaşadığına dair bir  değerlendirme 
fırsatı bulur. Geriye dönüp yazdıklarımızı okumak 
geçmişteki kararlarımıza, düşüncelerimize objek-
tif bir gözle bakabilmemizi sağlar. Bu bakış;  ger-
çekten ne istediğimizi anlamamıza, isteklerimizi 
gerçekleştirmek için yollar belirlememize yardım-
cı olur. Hayallerimizi hedeflerimizi yazmak bizi 
motive eder. Hayatımızdaki güzel gelişmeleri, ba-
şarılarımızı yazmak ve zaman zaman okuyup ha-
tırlamak kendimize olan güvenimizi tazeler. Yani 
günlük tutmak; duyguları tanıma ve ifade etme, 
kendini tanıma, hayatı gözden geçirme,   hedef be-
lirleme gibi işlevleriyle özellikle zor zamanlarda 
bir nevi terapi,  duygusal bir sağaltım görevi görür.  
Tam da bu yüzden, içinde bulunduğumuz bu nor-
mal dışı dönemde günlük tutmaya başlamak iyi bir 
fikir olabilir. Araştırmalar, yazan kişilerin bağışık-
lık sistemlerinin güçlendiğini göstermektedir. J

“Neden olmasın?” diyorsanız; yetişkinler için 

Bu iki kelimeyi okumak  çocukluğumuza dair anılar canlandırabilir. Çünkü gün-
lük tutmak, anı defteri veya şiir defteri yazmak, genellikle çocukluk ve ergenlik 

döneminin faaliyetlerindendir.  Özellikle ergenlik döneminde  kabımıza sığmayıp 
taşanlar satırlara dökülür. Kimseyle paylaşılmayan düşünceler, duygular, hayaller, 

hayal kırıklıkları kaleme kağıda anlatılır.
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gerekli olanlar bir defter ve bir kalemden ibaret. 
Yazmaya başlamak için de hiçbir yaş geç değil. 
Fakat çocuklar nasıl günlük yazacaklarını bilme-
yebilirler. Bir büyüğün yönlendirmesine ihtiyaç 
duyabilirler. İşe kullanılacak defterin seçimi ile 
başlanılabilir. Seçimi kendisinin yapması uygun 
olacaktır. Yaşına uygun olarak boya kalemleri, süs 
malzemeleri de kullanılabilir. En önemlisi, günlük 
tutmanın her gün yapılması gereken, zorunlu bir 
görev olmadığının açıklanmasıdır. İstediği zaman, 
istediği kadar yazarak kendi hayat hikayesini oluş-
turabileceği söylenebilir. Tüm günü değil; önemli 
görülen bir olayı, öğrenilen bir bilgiyi, bir dene-
yimi, o güne ilişkin duyguları düşünceleri,  birine 
anlatmak için sabırsızlanacağı şeyleri  yazabileceği  
açıklanmalıdır.  Başarılarına, hayatındaki güzel-
liklere, olumlu gelişmelere  yer vermesinin iyi bir 
fikir olacağı  hatırlatılmalıdır. İsterse daha da özel-
leştirmek ve zenginleştirmek için küçük resimler 

Ninesini bir mektup yazarken izleyen çocuk sor-
du:

- Yaşadıklarımızla ilgili bir hikaye mi yazıyor-
sun? Yoksa benim hakkımda mı?

Ninesi yazmayı kesti ve torununa şöyle dedi:
- Aslında, senin hakkında yazıyorum. Fakat ke-

limelerden daha önemlisi, kullandığım kurşun 
kalem. Umarım büyüdüğünde sen de bu kurşun 
kalem gibi olursun.

Çocuk merakla kurşun kaleme baktı. Özel bir ka-
lem gibi görünmüyordu.

- Fakat daha önce gördüğüm diğer kurşun kalem-
ler ile aynı!

- Bu, senin nasıl baktığın ile alakalı. Kurşun Ka-
lemin 5 önemli özelliği vardır ki sen onlara sıkıca 
tutunduğunda ömrün huzur içinde geçecektir.

Birinci özellik: Harika şeyler yapabilirsin ama 
attığın adımları yönlendiren bir el olduğunu asla 
unutma. Bizim için bu el Allah’tır ve her zaman 
kendi kudretiyle bizi O yönlendirir.

İkinci özellik: Zaman zaman her ne yazıyorsam 
durmam ve kalemin ucunu açmam gerekir. Bu ka-
leme biraz acı çektirse de sonuçta daha sivri olma-
sını sağlar. Bu yüzden bazı acılara göğüs germeyi 
öğrenmelisin, bu acılar seni daha iyi bir insan ya-
par.

Üçüncü özellik: Kurşun kalem, yanlış bir şey 
yazdığında bunu bir silgiyle silmene her zaman 
olanak tanır. Yaptığımız bir şeyi sonradan düzelt-
menin kötü bir şey olmadığını anlamalısın, aksine 
bu bizi adalet yolunda tutmaya yarayan en önemli 
şeylerden biridir.

Dördüncü özellik: Kurşun kalemin en önemli 
kısmı, kalemin yapıldığı ahşabı ya da dışarı yan-
sıyan şekli değil, içerisinde yer alan kurşunudur. O 
yüzden her zaman kendi içine bakmalı, en çok onu 
korumalısın.

Beşinci özelliği ise her zaman bir iz bırakmasıdır.
Aynı şekilde sen de hayatta yaptığın her şeyin bir 
iz bırakacağını bilmeli ve her hareketinin farkında 
olmalısın. 

Kurşun Kalem

çizmesi, beğendiği sözleri veya okuduğu kitaptan 
ilgisini çeken bir iki cümleyi alıntılaması önerile-
bilir. Gerisi çocuğun ilgisine ve isteğine bırakılma-
lıdır. Elbette günlük tutma alışkanlığı bulunan, ka-
lemle kağıtla haşır neşir bir ebeveyne sahip olmak 
motive edici olacaktır.

Tüm bunların dışında günlük tutmak, tarihe bir 
not bırakmaktır. Hayatımızın en önemli anları, 
zamanla unutulup gidecek detayları kalıcı olarak 
yazıya dökülmüş olur. Sadece bizim günlerimiz 
değil yaşadığımız dönemin olayları ve  etkileri de 
anılarımızla birlikte satır aralarına kaydedilir. De-
taylı yazılmış bir günlük, tarihi bir belge niteliği 
taşır. Kimse okumasa bile hikayemizi hafızamızda 
canlı tutmak, istediğimizde geçmişimize doğru bir 
zaman yolculuğuna çıkabilmek, bizi biz yapan acı 
tatlı deneyimleri kendi kalemimizden okumak ke-
yif verici olacaktır.

H
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/  E d i b  A y k u t  Ç i ç e k l i kurtarıcı mehdi inancı ile şekillenmiş bir tür mis-
tisizmdir. Ahir zaman mehdisi ortaya çıktığında, 
yeryüzünde Allah’ın saltanatının başlayacağına 
ve dünyanın bütün ırklarının tek bir ırka bağlana-
cağına inanılır. (Tekvin XXII,3) Bütün insanlığın 
tek bir gerçeğin etrafında toplanacağı coşkuyla 
ifade edilir. (Bütün ırklar senin önderliğinde tak-
dis edilecektir. Zira sen, benim sesime kulak ver-
din. Tekvin XXII, 18) “Bütün insanlar İbrahim ve 
Musa peygamberin İncil’de hikâyelerinin anlatıl-
dığı yere döneceklerdir” Bu Dini Siyonizm “kutsal 
topraklara” doğru bir hac geleneğinin doğmasına 
sebep olmuştur.

Dini Siyonistler, bir devlet kurmayı ve Filistin 
üzerinde egemenlik halkası yaratmayı düşünme-
dikleri için Müslüman ve Hristiyanlarla gayet mu-
tedil ilişkiler geliştirdiler ve gayet mutlu bir hayat 
sürdüler.

Siyasi Siyonizm; Theodore Herzl ile doğdu. 
Herzl, 1894’te “Yahudi Devleti” adlı kitabıyla fikir-
lerini sistemleştirdi. 1897 Basel’de “Dünya Siyonist 
Kongresi” ile de ilk defa fikirlerini aksiyon sahası-
na taşımış oldu. İşte bu Siyasi Siyonizm, prensiple-
ri ve sonuçları ile kitabın temel konusudur.

Dini Siyonistlerden başka olarak Herzl, Yahu-
diliği din olarak savunanlara karşı amansızca sa-
vaşan kaskatı bir insandır. O’na göre her şeyden 
önce “Yahudiler” bir halktır. Asıl uğraşısı din değil 
politika olan Herzl, Siyonizm problemini ortaya 
koymada “Dreyfus olayından” etkilendiğini belirt-
miştir. Garaudy; kitabında, Şeytan Adası’na Bazı 
Fransız silahlarının teknik özelliklerini Almanlara 
bildirmekle suçlanarak müebbet bir mahkûmiyet-
le sürgün edilen Alfred Dreyfus hadisesini detay-
landırmamıştır. Oysa Fransız ihtilalinin getirdiği 
kardeşlik ilkelerine rağmen, orta çağdan kalma 
bir Yahudi karşıtlığının nasıl yükselebildiğini bu 
talihsiz olay üzerinden daha berrak bir şekilde 
işlenebilirdi. Şüphesiz düzmece bir mahkeme ile 
haksızlığa uğratılan Yahudi Yüzbaşı Alfred’in uğ-
radığı sefilane akıbet Herzl’in kalbindeki kini daha 
da köpürtmüştür.  

Herzl, bu olay üzerinden şu üç sonucu çıkar-
maktadır: 1- Yahudiler nerede olursa olsunlar tek 
bir halk meydana getirmektedirler. 2- Her devir-
de ve her yerde işkenceye uğramışlardır. 3- İçinde 
yaşadıkları toplum tarafından hiçbir zaman eriti-
lememişlerdir. Theodore Herzl, bu görüşlerin so-
nucunda problemi kökten çözecek şu üç çözüm 
aşamasını geliştirmiştir. 1- Erimeyi reddetmek 2- 
Yahudi Devleti kurmayı hedeflemek 3- Bu devleti 

Siyonizm Dosyası

Kitap Adı: SİYONİZM DOSYASI
Yazarı: Roger GARAUDY
Türkçesi: Nezih UZEL
Yayıncı: PINAR
Roger Garaudy; “Siyonizm Dosyası” ile dokunul-

maz bir meseleyi ele aldığını, Fransa’da her türlü 
ideolojik ve dini akım eleştirilebilirken Siyonizm 
söz konusu olduğunda her şeyin bir anda değişti-
ğini, Nazilikle suçlanmaya ve ölüm tehdidi almaya 
kadar bu işin gidebileceğini belirtir. Siyonizm’in 
iç mantığını inceleyen ve bu mevzuya dair tüm hi-
leleri deşifre eden yazar, bahsettiği o ağır bedelli 
süreçlerden bir bir geçmiştir. Demek ki, hakikatin 
gün ışığına çıkması ancak yüksek bir cesaret ve 
kudretli bir iradeyle mümkün olabilir.

İnsanlığa düşman bir ideolojinin bileğini bük-
mek, titiz bir çalışmanın yanı sıra her türlü psiko-
lojik duvarları aşmakla gerçekleştirilebilir. Eserin 
tahlil isabeti ve tenkit kabiliyeti, suni barikatların 
aşıldığını çok net bir şekilde göstermektedir. Ya-
zar, daha kitabın başında iki projenin birbirine 
karıştırılmaması gerektiğini öğütleyerek meseleye 
çok sağlam bir başlangıç yapmıştır. Siyonizm ko-
nusunda mangalda kül bırakmayanların dahi bir-
birinden farklı kavramları nasıl birbirinin yerine 
sehven ya da cehlen kullandıkları ehlince malum-
dur. Birbirinden farklı bu iki proje: ‘Dini Siyonizm’ 
ve ‘Siyasi Siyonizm’dir. Dini Siyonizm, beklenen 
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boş bir arazide sömürge ideolojisi gereği yerli halkı 
göz önünde bulundurmadan kuruluşunu gerçek-
leştirmek.

Boş araziye en uyumlu bölgenin Filistin olarak 
belirlenmesi, Siyon dostlarının beğenisini kazan-
mak, Herzl inanmasa bile bir dinsel geleneğin 
desteğine kolaylıkla sahip olunacaktı. Herzl için 
bölgenin önemi yoktu, bu Arjantin’de ya da Ugan-
da’da boş bir arazi olabilirdi. Stratejideki temel 
yöntem, her türlü kargaşalıktan istifade edilme-
siydi. 1917’de yayınlanan “Belfour Bildirisi’nde İn-
giliz hükümeti Filistin’de bir “Yahudi Devleti’nin” 
kurulmasından yana olduklarını açıklaması Siyasi 
Siyonizm’in yöneticilerini daha da iştahlandıra-
caktı. Bu devletin kurulması için Filistin’deki yer-
li halkın ortadan kaldırılması Siyasi Siyonistlerin 
başlıca gayeleri olacaktı.

Siyasi Siyonistlerin bu sömürgeci karakteri, ide-
alin efsaneleşmiş temelleri, bu kitapta sorgu ve 
ifşa kapsamında ustaca ele alınmıştır. Dini Siyo-
nizm’den Siyasi Siyonizm’e geçişliliği dini poli-
tikanın emrine verip, menfaati kutsallaştıranlar 
tarafından hızlandırıldı ve Siyasi Siyonizm’e dair 
her türlü eleştiri “antisemitizm” olarak yaftalandı. 
Oysa antisemitizm; Hristiyan kokusu taşıyan Yahu-
di aleyhtarlığı ile muzaffer olan kilisenin ideolojik 
ve politik konstanticiliğinin bir alt ürünü olarak 
boy atacaktı. Hristiyanlar kurtarıcı İsa’yı tanıma-
dıkları için onları “Tanrı’nın” katili olarak görüyor-
lardı.

Binlerce yıllık Yahudi geleneğine karşılık Siyasi 
Siyonizm, sömürgeciliğe geri dönüştür. Bu hareket, 
Yahudiliğin özüne değil XIX yüzyıl Avrupa’sının 
sömürgecilik ruhuna uygundur. Siyasi Siyonistler 
bugün bile Kitab-ı Mukaddes’i bir aşiret kafası ile 
yorumlamaya devam etmektedirler. Bunun doğal 
sonucu olarak İsrail, bütçesinin büyük çoğunlu-
ğunu savunma masraflarına ayırmıştır. Geçmiş-
te Ariel Sharon’un dediği gibi bundan asıl gaye 
İsrail’in savunması değil bölgede yaşayan bütün 
Arap devletlerinin dağıtılmasıdır. Sınırların sürek-
li genişletilmek istenmesi bu gaye iledir. Yine bu 
gaye uğruna soykırım ve devlet terörizmi en etkili 
yöntem olarak kullanılmaktadır. Temel dayanak 
ise muharref Tevrat’taki şu sözlerdir:” Şimdi git 
Amelek’i (İsrail düşmanı Ulusu) vur, her şeylerini 
ellerinden al. Geriye hiçbir şey bırakma! Her yere 
ölüm saç! Erkekleri, kadınları, çocukları, süt ço-
cuklarını, öküzleri, koyunları, develeri ve eşekleri 
öldür.” Demek ki efsaneleşen ve tahrif edilen her 
inanç önce insan hak ve hürriyetlerini ortadan kal-
dırmaktadır. Her mitolojik düzen çabası bir yeryü-
zü cehennemi ile sonuçlanmaktadır.

Kitapta Siyasi Siyonizm’e önemli eleştiriler geti-
ren Yahudi Filozof Martin Buber’dan de çok çar-
pıcı alıntılar yapılarak anlatım zenginleştirilmiştir: 
“...İsrail ruhu bizim milli kişiliğimizin sentezi ol-
maktan öteye geçmese dahi putlaştırılmış kollektif 

egoizmimizin mükemmel bir gösterisinden başka 
bir şey değildir.” “Eğer siz Tanrıya bağlı olarak ya-
şamak yerine “seçilmişlik” olmayı tercih edecek 
olursanız bu bir ihanettir”

Filozof doğru söylüyor, seçilmişlik hastalığından 
neşet eden bir büyük ihanetle mazlum bir mille-
tin ıstırabı dinmemekte, kara bulutlar Filistin’den 
bir türlü gitmemektedir. Bizim savaşımız politikayı 
kutsallaştırırken dini kullanmayı ihmal etmeyen 
Siyasi Siyonizm’dir. Siyasi Siyonizm’i Dini Siyo-
nizm’den ayrı düşünmeden meselenin hakkıyla 
anlaşılması mümkün değildir. Bu kavramsallaş-
tırma hüneri kitabın en büyük başarısıdır. Kav-
ram kargaşasından kurtulmak, batıl bir ideolojiyi 
tanımak ve tanımlamak için son derece zaruridir. 
Eğer kavramsallaştırma doğru olarak yapıldığında 
görülecektir ki, Garaudy’nin en enfes bir şekilde 
ifade ettiği gibi “Antisemitizmi doğuran Anti Siyo-
nizm değil Siyasi Siyonizm’in ta kendisidir.”

Siyasi Siyonizm’i başlatan mitoloji, bu kitapta de-
rinliğine incelenmiş ve Siyonizm’in efsane oluştur-
ma ihtiyacı şu politik gerekçelere bağlanmıştır:1-
Irkçı temellere dayalı bir iç politika 2-Yeni yaşam 
alanları açma adına saldırgan bir dış politika 
3-Devlet terörizmi kavramını yaşatan bir siyasi ha-
reket olma ihtiyacı.

Garaudy; tarihi haklar efsanesi, Kitab-ı Mukad-
des efsanesi ve seçilmiş halk efsanesini bilimsel 
delillendirme yöntemi ile kökünden çürütmüştür. 
Toprağın ilk sahipleri olduğunu iddia eden Siyasi 
Siyonistlerin bu iddialarını destekleyecek tek bir 
arkeolojik bulgu yoktur. Bu kitabın daha iyi anla-
şılması için Theodore Herzl’ ın “Yahudi Devleti” 
adlı kitabının muhakkak okunması gerekmektedir.

Yazar, seçilmiş halk düşüncesini siyasi bir cinayet 
olarak kabul etmekte ve “bir yerde seçilmiş olan 
varsa diğer yanda kovulmuş olan olacaktır” der, 
haklı olarak.

Siyasi Siyonizm, 1897’de resmen ilan edildiğinde 
ilk olarak Yahudi din adamlarından büyük tep-
ki almış, bir kısım Alman Hahamlar Theodore 
Herzl’e “Filistin’de milli bir Yahudi Devleti kurma 
arzusu Judaizm’in kurtarıcı vaatlerine aykırıdır” 
demişlerdir. Yine Einstein, Martin Buber, Judah 
Maynes gibi tanınmış Yahudi bilim adamları Siyasi 
Siyonizm’i gelecekte büyük çatışmalara sebebiyet 
vereceği endişesi ile reddetmişlerdir.

Antisemitizm; Siyasi Siyonizm’in, Nil’den Fı-
rat’a uzanan Büyük İsrail hedefine varması için 
mühimdir. Theodore Herzl bu bağlamda “Yahudi 
düşmanları bizim en ileri dostlarımız olacaktır” 
demiştir. 

Düşman bir ideolojinin tuzağına düşmemek için 
siyasi fikriyatımızı mayınlı arazilerden temizlemek 
ve onun her nefesini büyük bir dikkatle izlemek 
mecburiyetindeyiz. Aksi durum batıl bir ideoloji-
nin söylemlerimiz üzerinden hâkimiyet kurması 
ile neticelenecektir.
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A Y O N C A L I O V A S I Ç Ö M N B V K
S S İ M A V D A Ğ L A R I V C X Z İ K Ö
L İ A L T I N T A Ş İ Ş L K J H G A Ü P
A S D U M L U P I N A R G F D S E S T R
N E F P A Z A R L A R Ü Ğ P O S M L A Ü
A T E O K A P A N Ç A Y I U S İ E A H Ö
P İ L R U S İ M A V G Ö L Ü A M T N Y R
A S E S Y A K D A Ğ Y T R E A A K A A E
O R N U R E W İ Q W E R T Ğ T V Ü P P N
V E T K T Y U I R O P Ğ Ü R K İ T A O O
A V Ç Ç İ Ş Ğ L K A J H G İ U F A P R V
S İ A A F D A S A Ç Z Ö M G L N H A S A
I N Y Y B İ D N B V C X İ Ö E Ş Y N U S
S Ü I I I M Ş Ş L K J H G Z S F A A K I
A R F K L A Ü F D S A Ü Ğ D İ P O L B S
V A P I N C M M U R A T Ç A Y I V S A A
O N Ç C A U Ü O I U Y T R Ğ E Q A A R V
I I İ R Ş L G Q W E R T Y I U I S Y A O
L P N A V U Y E L L İ C E D A Ğ I A J K
N U A S A I L I C A H A S L A S Ü T G İ
A L M İ T I O P Ğ E N A H P A Ş Ğ K Ö C
Ş M O H Ç Ö M N B V C X Z İ D E G O L N
V U D X Z İ Ş R A S İ H R A D V A Ç Ü E
A D S İ M A V O V A S I Ş Ç Ü K R I K R
T A L T I N T A Ş O V A S I Ş L K J H Ö

KÜ TA H YA  •  K I R KÜ Ç  • 

D U M LU P I N A R Ü N İ V E R Sİ T E Sİ 

•  A LT I N TA Ş   •  A SL A N A PA   • 

Ç AV D A R H İ S A R   •  D O M A N İ Ç  

•  D U M LU P I N A R   •  E M ET  

•  G E D İ Z   •  H İ S A RCI K   • 

PA Z A R L A R   •  Sİ M AV   • 

Ş A P H A N E   •  TAV Ş A N L I   • 

K A PA N Ç AY I  •  S A AT KU L E Sİ 

•  I L I C A H A SL A S  • 

U LU C A M İ  •  Sİ M AVG Ö LÜ 

•  P O R SU K B A R A J G Ö LÜ  • 

A K D A Ğ  •  EĞ R İ G Ö Z D A Ğ I  • 

Y E L L İ CE D A Ğ I  •  G Ü M Ü ŞD A Ğ 

•  Sİ M AV D A Ğ L A R I 

•  KÜ TA H YA OVA SI 

•  YO N C A L I OVA SI  • 

KÖ P R Ü Ö R E N OVA SI 

•  A SL A N A PA OVA SI 

•  A LT I N TA Ş OVA SI 

•  TAV Ş A N L I OVA SI 

•  Ö R E N Cİ KOVA SI  • 

Sİ M AVOVA SI  •  F E L E N TÇ AY I  • 

P O R SU KÇ AY I  •  M U R ATÇ AY I  • 

O K TAYA SL A N A PA  •  K İ R A Z  • 

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



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.



TARİH 
IŞIKTIR

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

Tarihte gün yüzüne çıkan, çıkamayan nice 
yaşanmışlıklar vardır. Bizim bu kitapta 

yaptığımız, o yaşanmışlıklardan bir buket 
oluşturmak. En önemlileri, en komikleri, en 

acıları, en dikkat çekicileri değil; belki 
hepsinden derlenmiş bir demet. Daha nice 

demetler oluşturulabilecek demetler 
yığınından bir demet.

Ç I K T I!ÇIKTI!YENİ
ESER

Hemen sipariş verin!

Ç I K T I!ÇIKTI!YENİ
ESER

Hemen sipariş verin!

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

olsa millî, fikrî ve duygusal ihtiyaçlarımız 
için faydalı olacaktır.

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

öğrenerek, geleceğe umutla bakmaları, 
güzelliklere güzellik, sevgilere sevgi 

katmaları en büyük arzumuzdur.
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