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Birlik İdeali ve  Ayasofya
Rabbimiz (cc) buyuruyor:

“Ey iman edenler! Allah için hakkı 
ayakta tutun, adaletle şahitlik 

eden kimseler olun. Herhangi bir 
topluluğa duyduğunuz kin, sizi 
adaletsiz davranmaya itmesin. 
Adaletli olun; bu, takvâya daha 

uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz 
Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” 

(Mâide 5 / 8)

“Ey iman edenler! Size bir fasık 
bir haber getirirse, bilmeyerek bir 
topluluğa zarar verip yaptığınıza 
pişman olmamak için o haberin 

doğruluğunu araştırın.” 
(Hucurat 49 / 6)

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı 
sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. 

Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. 
Hani sizler birbirinize düşmanlar 

idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. 
İşte onun bu nimeti sayesinde 

kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir 
ateş çukurunun tam kenarında idiniz 
de o sizi oradan kurtarmıştı… Sizden, 

hayra çağıran, iyiliği emreden ve 
kötülükten men eden bir topluluk 
bulunsun. İşte kurtuluşa erenler” 

onlardır.” 
(Al-i İmrân 3 / 103-104)

“Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. 
Allah ise her bakımdan sınırsız 

zengin olandır, övülmeye hakkıyla 
layık olandır.  Eğer Allah dilerse 

sizi giderir ve yeni bir halk 
getirir.  Bu Allah’a göre zor bir şey 
değildir. Hiçbir günahkâr başka bir 
günahkârın yükünü yüklenmez (...)” 

(Fâtır 35 / 15-18)

Birliğin Yolu

Kur’an-ı Kerim birey ve toplum ola-
rak dikkat edilmesi gereken hususla-
rı bizlere bildirmiştir. Hatırlayınız ki; 
adaleti tesis ettiğimiz, birlik bera-
berliğimizi perçinleyerek kardeşlik 
bağlarımızı güçlendirdiğimiz zaman 
geniş bir coğrafyaya hâkim olmuş, 
insanlara İslam’ın mesajını götüre-
rek İslam medeniyetini kurmuştuk. 
Peki dünyayı aydınlatan ışığımıza ne 
oldu?

Dünyamızın bugünkü karanlık halinin, insan-
lığın akan göz yazışının, cihanın her yerinde ya-
şanan zulümlerin sebebi; insan onurunu ayakta 
tutan, hürriyetçi, iradî bir birliğin ve hakka dayalı 
iradenin dünyada hâkim olmayışıdır. ‘Birlik’ ve 
‘özgürlük’, birbirine zıt iki kavram gibi gelse de 
aslında birbirini tamamlayan ayrılmaz parçalar-
dır. Bir olan Allah, insanları bir olmaya, “Allah’ın 
ipine sımsıkı sarılmaya” çağırır. Mü’minleri kar-
deş olmaya çağırır.

Liderler Kendilerine Çağırırsa 
Ayrılıklar Kaçınılmazdır
İslâm dünyası asırlardır, böylesi muhteşem bir 

birlikten yoksundur. Farklı kavimlerin kurduğu 
İslâm ülkelerinin birbirleri arasındaki birlik bir 
kenara İslâm ülkeleri kendi içlerinde dahi birlik-
lerini, dirliklerini sağlayamamaktadırlar. Ülke-
mizde de durum maalesef farklı değildir.

İslâm dünyasındaki ayrılıkların pek çok sebebi 
olsa da en belirgin olanı Müslümanların cemaat 
veya grup taassubu ile hareket etmeleridir. İn-
sanların kendi gruplarını hak diğer grupları fasık 
olarak görmeleri hatta daha da ileri giderek kendi 
dışındakileri tekfir ile suçlamaları dehşet verici 
bir boyuta ulaşmıştır.

Müslümanların siyasal, toplumsal yaşantıla-
rındaki en zayıf noktası olarak tespit edilen bu 
taassup anlayışı, İslâm düşmanları tarafından 
da çok iyi değerlendirilmektedir. Varılan sonuç; 
Müslümanların birliğinin parçalanmasıdır. Asrı 
saadetin hemen sonrasında ortaya çıkan yönetim 
anlayışları ve iktidar mücadeleleri ile bilenen li-
derlik anlayışları Müslümanlar arasında ayrı bir 
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ayrışma, parçalanmanın yollarını açmıştır. Lider 
kabul edilenlerin kendilerini seçilmiş, üstün ola-
rak takdim etmeleri ve bu kişilerin insanları hak-
ka, davaya, o’nun yoluna çağırmak yerine kendi 
şahıslarına çağırmaları en büyük sorundur.

Her Mehdinin Bir Deccali Var
İslâm adına ortaya çıkanlar; insanları birliğe da-

vet etmek, İslâm’ın mesajının daha geniş kitlelere 
ulaşması için gayret göstermek, gayri insani, gayri 
ahlaki ideolojilerin pençesinde kıvranan insan-
lara muhtaç oldukları İslâm ideolojisi ile tanış-
tırmak yerine kendileri gibi düşünmeyenleri ‘ce-
hennemlik’ olmakla suçlamaktadırlar. Bu kişiler, 
Kur’an’ın ve Allah’ın Resulünün davet metodunu 
takip etmemektedirler. İslâm dünyasının her ye-
rinde mehdiler ilân edilmiştir. O sözde mehdi-
ler de kendisi gibi olmadığı için -haşa- bir başka 
Müslüman lideri deccal olarak tekfir etmiştir. So-
nuçta herkesin ‘ötekini’ kafir ilan etme adeti  or-
taya çıkmıştır. İslâm dünyasının en büyük prob-
lemlerinden birisi budur. Bu problem İslam’ı 
ortadan kaldırmak isteyen emperyalist güçlerin 
yerli işbirlikçileri tarafından çokça kullanılmak-
tadır. Her bir insanın hazreti insan haline gelişini, 
insanların sadece Allah’a boyun eğerek tamamen 
özgür olmasını sağlayacak hürriyetçi İslâm öğre-
tisinin hâkim kılınmasına çaba gösterilmesi yeri-
ne dünyayı kurtaracak kutsanmış ve seçilmiş kişi-
lerin gelişinin beyhude beklemek öğütlenmiştir. 
Bu sebeple hiçbir çabası olmayan, kurtarıcı bek-
leyenler; aktif, aksiyoner Müslümanlar olmak ye-
rine pasif ve sorumluluktan kaçan yeni bir Müs-
lüman tipinin oluşmasına sebep olmuştur.

Gelişi beklenen bu sözde liderler, kendi grubu-
na dahil olmayanları, kendisi hakkında eleştiri 
getirenleri, farklı tavsiye, görüş ve düşünceleri 
olanları suçlayarak ve hedef gösterirler. Kendile-
rini Allah’ın halifesi, peşinen cennetlik, seçilmiş, 
sorgulanamaz, asrın lideri ilan etmeleri sayesin-
de kendilerine bağlananların destekleri ile ikti-
darda kalabilirler.

Her şeyi iktidar uğruna feda eden, dinin Kur’ani 
dayanaklarının ve Allah rasulünün uygulamala-
rını hiçe sayan bu kişiler; kendi refah ve saltanat-
larını insanların mutluluğuna tercih etmişlerdir. 

İslâm dünyasının herhangi bir köşesinde, en 
ücra yerleşim yerindeki üç beş kişiyi etrafında 
tutabilmek için de milyonlarca insanın kaderini 
belirleyen, büyük ve yakıcı saltanatlar için de da 
aynı kurallar caridir. Ülkemizde de maalesef du-
rum farklı değildir.

İtirazlarımızın Sebebi Nedir?
Bazı kesimler ‘Müslümanlar iktidarda neden 

eleştiriyorsunuz?’ diye soruyor. Elbette; “Allâh 

vardır, birdir ve sıfatları vardır.” diyen herkes 
Müslümandır. Bir Müslüman işlediği günahtan 
dolayı tekfir edilemez, o kişi günah işlemiş bir 
Müslümandır. Kıbleye yönelip namaz kılan hiç 
kimse asla tekfir edilemez. Asırlardır süren Müs-
lüman grupların; kendisi gibi düşünmediği için 
bir başka grupları küfür ile, bölücülük ile itham 
edebilme haslatığı günümüzde de maalesef de-
vam etmektedir. İslâm kimsenin inhisarında de-
ğildir.

“Şimdi iktidarda Müslümanlar var” demek ikti-
darda olmayanları farkında olmadan gayrimüs-
lim olarak ilan etmek anlamına gelir. Bu yanlış 
düşünce ve anlayıştan bir an önce kurtulmak 
gerekir. Bu anlayış İslâm düşmanlarının böl, par-
çala, yut politikalarına hizmet ettiği bilinmelidir. 
2003 yılından önce de iktidarda Müslümanlar 
vardı, 1920 yılında da, 1906 yılında da, 1453 yılında 
da. Bu ülke çok şükür Allah’a ki hiçbir zaman ga-
vur yönetiminde olmadı.

Ancak kabul etmek gerekir, hatalı, gafil, aciz pek 
çok yönetici ve onları doğrultmayan kahir ekse-
riyetin eylemsizliği sebebiyle; vatanımızın başta 
Avrupa toprakları olmak üzere milyonlarca kilo-
metre karelik kısmı devletimizden koparılmıştır. 
Hatırlatmak isteriz ki; Avrupa Türkiye’sinin bü-
yük bölümü İstanbul’dan bile önce fethedilmişti. 
Ve o mübarek, secdeli topraklar, evladı fatihanın 
yurdudur. Türk Milleti’nin Avrupa topraklarını 
kaybı, Endülüs’ün düşüşnden sonra İslâm dünya-
sı vurulan en büyük darbedir. Artık o güzel İslâm 
yurdu, Avrupa Türkiye’si ezana hasrettir, işgal al-
tındadır. Bilmeliyiz ki; içinde yaşadığımız çağda 
da haritalar yeniden çizilmeye çalışılmaktadır. 
Türk’e Anadolu bile fazla görülmektedir.

Ortaya koyduğumuz itirazlar hatalaradır. Kişiler 
bizim için mühim değildir. Kur’an-ı Kerim beliğ 
şekilde ifade eder ki dava “o ölse yahut öldürüle-
cek olsa” bile bakidir. Çünkü insanlığın kurtuluşu 
olan Kur’an’ın hürriyet ve adalet davası bakidir. 
Sözlerimiz kişilerle ilgili değil, olaylara dairdir. 
İslâm dünyasındaki felakete doğru gidişi kim 
inkâr edebilir? Kim yeryüzünün tamamen hakk 
hükümranlığında olduğunu iddia edebilir?

Ayasofya Özlemi
Ayasofya Camii’nin açılmasına kimin itirazı ol-

sun. Bu millî mesele için kimler emek vermedi ki. 
Büyük Fetih Mitingi hâlâ dillerde. Asırlık emane-
tin ibadete açılması için 70’lerde, o zamanlar kim-
senin sesi soluğu çıkamazken Edibâli on binlerce 
vatansever ile Ayasofya’ya yürüdüğünde onun 
ardında ne devlet hazineleri vardı ne de aklında 
seçimlerde alınacak oyun hesabı. O gün kürsüye 
çıktığında da, daha sonra Ayasofya gündeme gel-
diğinde de hep aynı büyük hedefi işaret etii; “Aya-
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soya’yı isterseniz şimdi açarsınız. Ama önemli 
olan fethin manevi mirasına sahip çıkmaktır. Fe-
tih toplumunu ihya etmeden sadece Ayasofya’nın 
şeklen açılması ile yetinemeyiz. Hedefimiz bir 
milletin uyanışıdır.”

Ayasofya 1990 yılından bu tarafa namaz için 
belli bir bölümü ibadete açıktı. Ayasofya ibadete 
sanki yeni açılıyormuş gibi propaganda yapmak 
Ayasofya’yı namaz için açanlara karşı vefasızlık 
olur. Bugün Ayasofya’nın statüsü müze olmak-
tan camiye çevrilmiştir. Cami olması için de pek 
çok parti ve STK destek vermiştir.  Ayasofya Fatih 
Han’ın milletimize emanetidir. Ayasofya’nın cami 
statüsü kazanmasında emeği geçen herkesi tebrik 
ediyoruz. Ancak Ayasofya’nın açılışı ile sağlana-
cağına inanılan birlik  ideali maalesef kılınan ilk 
cuma namazı öncesi yaşanan protokol davetiyeli 
namaz garabeti ile yara almıştır.

Yavuz Sultan Selim Han’ın İstanbul’a Gelişi
“Çok şükür Ayasofya hayali gerçek oldu ama ne-

den bu gösteriş, neden millî meseleyi birilerine 
has kılma gayreti?” soruları akıllardan çıkmıyor. 
Yavuz Sultan Selim hilafeti aldığında şehre gece 
yarısı nasıl bir tevazu ile girmişti? Fatih Sultan 
Mehmet Han kendisine gül atan Constantinapo-
lis halkına Akşemseddin’i işaret edip ona iltifat 
edilmesi için geri çekilmedi mi? Ya Allah’ın resu-
lu Mekke’nin fethinde böyle mi davrandı? O hiç 
kimseye tepeden baktı mı? Bizim olanı mı fethet-
tik?

Bu açılışın bir hesabilik ürünü olduğu su götür-
mez bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bu mil-
lî davaya bir parti meselesi gibi yaklaşılırsa yıllar-
dır Fatih’in emaneti Ayasofya’ya sahip çıkılması 
için mücadele edenlerin, Ayasofya’yı milletin zi-
hin dünyasında canlı tutanların hakkı nasıl öde-
nir? Unutulmasın ki Ayasofya bir partinin göste-
riş konusu değil bir milletin özlemidir. Bu özlem 
maalesef siyasi  bir şova dönüştürülmüştür.

Fethin Manevi Mirasına Sahip Çıkacak Mıyız?
Çok şükür Ayasofya açıldı peki Fatih’in diğer 

emanetleri ne halde? Mesela adalet? Adalet daha 
dün Ergenekon meselesinde, bugün başka konu-
larda neden eğilip büküldü? Neden cumhurbaş-
kanlığının “şahsen takipçisi” olduğu davalar neti-
ceye varıyor da garibin, kimsesizin hakkı yıllarca 
mahkeme salonlarında heba oluyor? Adaletin te-
cellisi için illa tanıdıkların olması, sosyal medya-
nın desteğinin olması mı gerekiyor? İhalelerdeki 
yolsuzluk iddiaları neden sadece muhalefet par-
tilerinde olunca araştırılıyor? “Ne istediler de ver-
medik” denilen kişiler ile ilişkiler neden tek taraf-
lı yargılanıyor? İktidar partisi yöneticileri malum 
yapı ile ilişkilerini alenen TV ekranlarında ikrar 
ettikleri halde neden soruşturma dahi açılmıyor? 

Neden 28 Şubat meselesinde olduğu gibi tüm ta-
raflar ifadeye çağrılmıyor? 

Neden Soru Soramıyoruz?
FETÖ denen yapının kutsandığı, lider müsved-

desinin ululandığı dönemde de “Hocamızı eleş-
tirmeyin, Müslümanları bölmeyin” deniliyordu. 
Sanki mızraklara Kur’an yaprağı takma numarası 
hiç eskimedi, eskimeyecek.

Müslümanlar zarar görmesin diye mi düşün-
müyoruz? Oysa Kur’an akletmeyi, düşünmeyi 
emrediyor. Korkmayınız kimse davadan büyük 
değildir.  Kimsenin hatasına yutkunmak, vebali-
ne ortak olmak zorunda değilsiniz. Allah buyur-
muyor mu; “Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni 
bir halk getirir.” Unutmamak gerekir ki; emrolun-
durğu gibi dosdoğru olmaya ve hakkıyla sabredip 
mücadele etmeye insan muhtaçtır. Allah’a muh-
taç olan insanlardır. Allah ise hiçbir şeye muhtaç 
değildir1. Biz hakkı işaret etmek ve mücadele et-
mek ile mükellefiz. Sadece tespit, itiraz ve söylem 
değil mücadele de boynumuzun borcudur.

En az Ayasofya kadar milletimizi yakından ilgi-
lendiren ‘çoklu baro sistemi’ yasası da yangından 
mal kaçırırcasına meclisten geçti. Hukukçu ya-
zarlarımızın konu ile ilgili değerlendirmelerini 
bu sayımızda okuyacaksınız. Çoklu baro, yargının 
etkisini zedeleyecektir. Etkili bir kamu yararı olan 
kuruluşun çoklu hale gelmesi ile ayrılıkçı söy-
lemler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Maalesef bu 
ayrılıkçı söylemler uluslararası arenada destek 
bulacak, uluslararası tüm görüşmelerde, anlaş-
malarda veya ülkemize gelecek olan tüm yatırım-
larda bu söylemler karşımıza çıkacaktır.

Birliğimizi beraberliğimizi siyaset değirmenin-
de un ufak ederek yok etmeden siyasete ahlaki 
erdem kazandırmak tüm siyasilerimizin üzerine 
düşen en büyük görevdir. Makyavelist anlayış-
la yapılan siyasette; profesyonel siyaset azınlığı 
maddi, manevi menfaat temin edebilir ama uzun 
vadede kaybeden millet olur.

Selam olsun vazgeçmeyip hakkı sa-
vunanlara, sabredenlere, insanlardan 
değil Allah’tan korkanlara, menfaat 
için hatalara göz yumamayanlara, 
hesap gününün kaygısı ile mücadele 
edenlere. 
Yakında görüşmek üzere. 
Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. 
Kurban Bayramının Allah’a ve da-
vasına yakınlaşmaya vesile olması 
duası ile.
1- Fâtır 35 / 15
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/  H ü s e y i n  T o p t a ş

mak için gayret gösterilmelidir. Ayasofya iç siyaset gün-
demine malzeme yapılmamalıdır. Siyasi ranta dönük 
malzeme olarak kullananlar belki kısa vadede seçmen-
lerin gönüllerini kazanabilirler ama içerideki tartışma 
haklı olduğumuz bir davada uluslararası arenada bize 
karşı hareket edenlere malzeme olmuş olur. 

Ayasofya’yı açmak dört tarafı kapalı kubbeli bir binayı 
açmak değildir. Ayasofya’yı açmak Türkün ve İslam’ın 
önü kesilen engellenen yükselişinin önünü açmak de-
mektir. Ayasofya’yı açmak zincire vurulan bir milletin 
ve inancının önünü açmaktır. Hasretle beklediğimiz 
Ayasofya camii olarak açılmıştır. Bundan sonra yapıl-
ması gereken camiyi şuurlu bir şekilde cemaatle doldur-
maktır. Fethin ruhuna uygun olarak toplumumuzu nasıl 
fetih toplumunun ilmi, siyasi, kültürel özellikleri ile do-
natmanın çalışmalarının yapılmasıdır. Fethin ruhunu 
anlamaz ve canlı tutmazsak Ayasofya’nın açılışı şekli bir 
açılıştan başka bir mana ifade etmeyecektir.

Türkiye’nin varlık ve bekasını savunmakta kararlı olan-
lar; Ayasofya’ya camii hüviyetinin kazandırılmasının 
kendi başına yeterli olmadığının farkına varmalıdırlar. 
Fatih’in nasıl bir fetih toplumu oluşturduğu hususunu 
göz önünde bulundurarak, fetih toplumunun özellikle-
rini inceleyerek, fetih toplumunun inşasını hazırlayacak 
projelerin hayat bulması için gayret göstermelidirler. 
Milletimizin, İslam dünyasının ve insanlığın ihtiyaç 
duyduğu yeni bir projeye ihtiyaç vardır. Bu proje İslam 
medeniyetinin yeniden inşası projesidir. İslam dünyası 
ve hatta dünya böyle bir uyanış projesine muhtaçtır. Bu 
projeyi hayata geçirebilirsek Ayasofya’yı gerçekten aç-
mış oluruz. 

İslam dünyası ve Türk dünyasının 
yıllarca hasretle beklediği Fatih Sul-
tan Mehmet hanın emaneti Ayasofya 
müze statüsünden çıkarılarak Camii 
olarak ibadete açılmak üzere Diyanet 
İşleri Başkanlığına devredildi. Allah 
hayırlara vesile eylesin.

Ayasofya’nın camii olarak ibadete açılması için yıllar-
dır yazıları, konferansları, mitingleri ile mücadele veren 
ve Ayasofya’nın milli bir mesele olarak milletin zihinle-
rinde yer etmesini sağlayan sayısız dava adamı ve kuru-
luş vardır.  Aykut Edibali, Necmettin Erbakan, Muhsin 
Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş, Necip Fazıl Kısakürek… 
gibi.  Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Vefat eden 
dava adamlarına da Rabbim rahmet eylesin. 

Ayasofya hiçbir siyasi partinin tekelinde değildir. Aya-
sofya’nın camii olarak ibadete açılması milletin yıllar-
dır hasretle beklediği bir karardır. Ayasofya’nın camii 
olarak açılmasına destek veren tüm siyasi parti, basın 
yayın kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine teşekkür 
ediyoruz. Ayasofya’nın camii olarak ibadete açılmasında 
son olarak muhalefetin de destek vermesi ile milli bir 
mutabakat sağlanmıştır. Şimdiye kadar neden beklen-
di de açılmadı, müze olması için atılan imzalar doğru 
muydu sahte miydi gibi tartışmaları bir kenara bıraka-
rak yıllardır hasetle beklediğimiz kararın mutluluğunu 
yaşayalım.

Ayasofya Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği altında 
bulunan bir yapıdır. Egemen bir devlet olarak bu yapı-
yı istediği gibi kullanabilir. Nasıl kullanılacağı ile ilgili 
kimseden izin almasına gerek yoktur. Hamasetten uzak 
ve sükunetle süreci yönetmek gerekmektedir. Süreç iyi 
yönetilemezse İslam - Hristiyanlık çatışmasını körükle-
yecek açıklamalarla dışarıya meydan okumak islamofo-
bi dalgasının dünya ölçeğinde yayılmasına vesile olabi-
lir. Buna fırsat vermemek gerekir.

Müze olarak alınan karara atıf yaparak eski ile hesap-
laşma içerisine girmek sağlanan milli mutabakatın ze-
delenmesine sebep olabilir. Yeni dönemin kahramanı 
olarak birkaç siyasi partinin zaferi gibi gösterilmesi, bu 
konuda yıllardır mücadele veren dava adamları ve teş-
kilatların yok sayılması bu davaya hizmet edenlere ve-
fasızlık olur.  Ayasofya üzerinden suçlu ve kahramanlar 
ilan etmek yerine Fatih’in emanetine hakkıyla sahip çık-

Ayasofya’nın Açılışı
Yeni Bir Uyanışın Başlangıcı Olabilir mi?
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/  H a c ı  A l i  Ö z d e m i r

Fethin 517 inci yılı idi. Bundan tam 50 yıl 
önce, 29 Mayıs 1970 Cuma sabahında İstan-
bul sokaklarında bir hareketlilik vardı. O 
gün İstanbul hareketli ve heyecanlı bir güne 
başlamıştı. Anadolu’nun dört bir tarafından 
onbinler Topkapı ve Edirnekapı surlarının 
önünde buluşuyorlardı. Henüz Lise öğrencisi 
olan, ya da üniversiteye yeni başlamış gence-
cik bir avuç insan iken, damlalar gibi İstanbul 
meydanlarında göl oluyorlardı. Bir askeri 
sefer hazırlığı içinde yürüyüş korteji oluştu-
rulmuştu. Sıralar disiplinli, pankartlar dimdik 
tutuluyor, sloganlar tek bir ağızdan kurşun 
gibi surların burçlarında yankılanıyordu. Ana-
dolu bir fetih akını oluşturmuş, Ankara’dan, 
Afyon’dan, Konya’dan, Adana’dan, Gazian-
tep’ten, Adıyaman’dan, Yozgat’tan, İzmir’den, 
Bursa’dan, her yerden akın akın gelen onbin-
ler, Topkapı, Edirnekapı surları önünde sefere 
hazır bekliyorlardı.

Ayasofya Nihayet hedef belirlenmiş, miting meydanı Saraç-
hane’ye doğru yürüyüş başlamıştı. Marşlarla, uygun 
adım ilerleyen yürüyüş marşlarla devam ediyordu. 
“Aziz millet, Aziz millet, Uyan artık geç oldu. Kıbrıs, 
Kudüs düşmanlarında doldu.” İstanbul çok toplantı-
ya şahitlik yapmıştı. Ancak böylesini hiç görmemişti. 
Caddede sadece “MİLLETİM UYAN” pankartları gö-
rünüyordu. Fethin 517 inci yılında Cuma namazı Fa-
tih Camii’nin sokaklarına taşarak eda ediliyordu. Yü-
rüyüş kortejine katılan millet evlatları Saraçhaneye 
gelindiğinde meydana sığmayacak kadar toplanmış-
tı. Fethin şanına yaraşır bu toplantıyı gören Necip Fa-
zıl MTTB toplantısını bırakarak Mücadele Birliği’nin 
toplantısına gelmişti. Heyecanla kükreyen insanlar 
“Ayasofya Açılsın,” “Patrikhane Yurtdışına” nidaları 
arasında Ayasofya’da ezan okumak için ayaklanmaya 
başlamışlardı. Ayasofya emniyet kuvvetlerince koru-
maya alınmış, milletin önüne barajlar kurulmuştu. 
Bu cesur ve vakur yürüyüş ile Saraçhane’de toplanan 
yiğitler Mücadele Birliği’nin öncülüğünde, Yeniden 
Milli Mücadele’nin kahraman erleri idi. Kalabalığın 
önünden başkomutan kürsüye çıkmıştı. İlk defa duy-
duğumuz bu ses kitleyi kendine bağlamış, heyecanla 
takip ediyordu. O gün İstanbul semalarına yükselen 
tek bir ses vardı. “Patrikhane Yurtdışına” , “Ayasofya 
Açılsın”.

Mikrofondan yükselen ses ordulaşan kalabalığın 
heyecanını yatıştırmıştı. Lider Aykut Edibali sesleni-
yordu.

“Aziz milletimin şerefli evlatları, kar-
deşlerim…

Siz isterseniz Ayasofya’yı hemen açar-
sınız. Siz isterseniz patrikhanenin ka-
pısına kilit vurur yurtdışına atarsınız. 
Fatih’in emaneti Ayasofya üzgün, Aya-
sofya mahzun. Ayasofya’dan yükselen 
ezan sesleri susmuş. Ayasofya’yı açmak 
demek bir kubbesi olan dört duvarlı bi-
nayı açmak değildir. Fatih Sultan Meh-
met Han’ın emanetine sahip çıkmaktır. 
Ayasofya’yı açmak, Fatih’in açtığı kapı-
dan İslam dünyası ve Türk dünyasının 
yükseliş ve yücelişinin önünü açmak-
tır.”

Onbinlerin sesleri meydanı inletiyordu: “Ayasofya 
Açılsın!” Bu sese cevap olarak muhatabına, Başba-
kan’a bir telgraf gönderildi. Patrikhane’nin kapatılıp, 
sınır dışı edilmesi Ayasofya Camisi’nin ibadete açıl-
ması isteği o meydanda okunarak, onbinlerce vatan-
daşın isteği olarak başbakana gönderildi.

1453 yılının, bir devrin kapandığı ve yeni bir çağın 
açıldığı günün üzerinden 517 yıl geçmişti. Köhne Bi-
zans’ın Konstantiniye dediği, Yüce Peygamberin öv-
güsüne mazhar olan beldenin fethi o gün gerçekleş-
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mişti. Karanlık Konstantiniye dönemi bitmiş, adalet 
ve huzur çağı İstanbul dönemi başlamıştı.

Ayasofya Fetih ruhunun bir sembolü olarak, Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın, asırlarca batıl inancın sem-
bolü olmuş eserin İslamlaştırılması ile, İslam dünya-
sına Fatih Sultan Mehmet Han tarafından dokunul-
mazlık kazandırılıp hediye edilmiştir.

Sultan Fatih Mehmet’in 
Ayasofya Vakfiyesi
İstanbul Mazbut Hayrat Kütük Defterinde “57 pafta, 

57 ada 7 parsel Ebulfatih Sultan Mehmet vakfı, aka-
ret muvakkithane ve medreseyi müctemil Ayasofya 
Kebir Cami şerifi” olarak kayıtlıdır. Vakfiye metninde 
şunlar yazılıdır.

Kim ki, bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye 
geçmeyen batıl gerekçelerle, bu vakfın şartlarından 
birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini 
tağyir ederse; vakfın tebdili ve iptali için gayret göste-
rirse; vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından 
ve gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kast 
ederse, vakfın temel hayır müesseselerinden birinin 
yerine başka bir kurum ikame eylemek (temel mü-
esseselerden birinden taviz vermek) ve vakfı bölüm-
lerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada 
yapılacak değişiklik veya itirazlara yardımcı olur ya-
hut yol gösterirse veya şer’i şerife aykırı olarak vakıfta 
tasarruf etmeye azm eylerse, mesela şeri’ata ve vak-
fiyeye aykırı ferman, berat, tomar veya talik yazarsa 
veyahut tevliyet hakkı resmi yahut takrir hakkı resmi 
ve benzeri bir şey taleb ederse, kısaca batıl tasarruf-
lardan birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen 
geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder 
ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan 
hesaplarına ilhak ederse, açıkça büyük bir haram iş-
lemiş olur, günahı gerektiren bir fiili irtikab eylemiş 
olur. Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların la’neti 
üzerlerine olsun. “Ebeddiyyen Cehennemde kalsın-
lar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara 
ebediyyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup 
gördükten soma değiştirirse vebali ve günahı bunu 
değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki, Allah 
her şeyi işitir ve her şeyi bilir.” (F.Sultan Mehmet Han 
1 Haziran 1453)

Ayasofya’nın açılmasını isteyen milletin acı feryadı-
nı duymak 2020 yılındaki hükümete rastlamış olma-
lıdır. 50 sene önce de Yeniden Milli Mücadele hareke-
ti ile, ilk defa hatırlatılmış olan Ayasofya’nın ibadete 
açılması ile, o günden bu yana sembolize edilmiş me-
seleler, problemler hala devam etmektedir.

Ayasofya’yı açmak demek, fethin ruhuna uygun 
olarak, adalet ve barışın yaşandığı bilim toplumu, 
fetih toplumu olması için milletin hayatını düzenle-
mek demektir.

Ayasofya’yı açmak demek, çan sesleri yerine ezanla-
rın yankılandığı, ata yadigarı Fatih’in emanetini aslı-
na uygun olarak muhafaza edebilmektir.

Ayasofya’yı açmak demek, milletin bağrına saplan-
mış oku yerinden çekerek, milli birlik ve beraberliğin 
kenetlendiği, millet varlığının bütün cihana, Türk ve 
İslam dünyasına hâkim olacak kudretinin eseri ola-
rak gösterebilmektir.

Ayasofya’nın açılması ile milletin makus talihinin, 
kaderinin karanlıktan aydınlığa bir güneş gibi doğ-
duğunu gösterebilmektir.

Ayasofya’nın açılması demek, ülkeye 
barış ve kardeşliğin gelmesi, bütün 
düşmanlıkların yok olduğu muktedir 
ve lider bir millet olmak demektir.

İşte Ayasofya’yı açan anahtarı kulla-
nan kudretin gerektirdiği beceri ve 
iktidarı bekleyen bunlar ve daha bir 
sürü sıkıntılar çözüm beklemektedir. 
Yapılan işler milletin makus tarihini 
değiştirmiyor, milletin problemlerini 
kökünden çözemiyorsa bir anlamı yok 
demektir. Kilitli bir kapının açılması 
ile bütün sıkıntıların giderileceğini 
sanma yanılgısına düşmeyelim.
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C u m a  N a c a r  /  A v u k a t

B a y r a k  A n a l i z

Baroların Bölünmesi,

Avukatlık Kanunu’nda yapılmak iste-
nen değişiklik, ülkede ciddi tartışma-
ların yaşanmasına, özellikle 31.12.2019 
tarihli verilere göre sayıları 127.691 
olan avukatların ve ailelerinin büyük 
tepkisine sebep oldu. 

Bu satırların yazıldığı sırada yapılan 
değişiklik TBMM Genel Kurulu’nda 
oylanarak kabul edilmiş, ancak henüz 
Anayasanın 89. Maddesi gereğince 
Cumhurbaşkanı tarafından yayınlan-
mamıştır. 

Konuya ilişkin görüş ve önerilerden önce avukatlık, 
baro, barolar birliği kavramlarının açıklığa kavuşturul-
ması için ilgili düzenlemelere yer vermek gerekecektir. 

Avukatlık, Avukatlık Kanunu’nda kamu hizmeti ve 
serbest bir meslek olarak kabul edilmiştir. Özellikle 
Anayasada 2001 yılında yapılan değişiklikle; avukatın 

yargının kurucu unsuru olarak, bağımsız savunmayı 
serbestçe temsil edeceği kabul edilmiştir. 

Baro ve Barolar Birliğinin Görevi Nedir?
Barolar ve üst birliği olan Türkiye Barolar Birliği 

avukatların, Anayasanın 135. Maddesinde ifade edilen 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. 

Avukatlık Kanunu 76. Maddede baroların kuruluş ve 
nitelikleri sayılmıştır. Buna göre barolar diğer nitelikle-
rinin yanında, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği 
bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sür-
düren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları 
olarak kabul edilmiştir. Özellikle kuruluş amaçları dı-
şında faaliyette bulunamayacakları vurgulanmış ve pro-
tokolde baroların, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında 
yer alacağı hüküm altına alınmıştır. 

Avukatlık Kanunu 109. maddede ise Türkiye Barolar 
Birliği’nin kuruluş ve nitelikleri düzenlenmiştir. Buna 
göre TBB, bütün baroların katılmasıyla oluşan bir 
kuruluş olup, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu nite-
liğinde bir meslek kuruluşu olduğu, 110. Maddede ise 
birliğin görevleri sayılmıştır. 

Ülkenin Bölünmesidir!
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Barolar ve birliği var oldukları günden beri hemen he-
men her konuda sürekli olarak tartışmaların içinde yer 
almıştır. Çünkü avukat hakkın savunucusu, söyleyecek 
sözü olan kişidir. Ancak avukatlar bu görevlerini yerine 
getirirken; gerek baroların ve gerekse de birliğin bir si-
yasi parti gibi hareket etmesi de kabul edilemez. Elbette 
avukat bir siyasi partinin üyesi, yetkilisi olabilir. Ancak 
baronun ve birliğin avukatın mensubu olduğu siyasi 
partide etkin görevlere gelmek, üst makamlara atlama 
taşı olarak görülmesi gibi geçmişte yaşanan kötü örnek-
lerin tekerrür etmemesi gerekir. Baroların ve birliğin 
kanunda yazılı olduğu üzere hakkın savunulmasında, 
yargının kurucu unsuru olmanın işlevini hakkıyla yeri-
ne getirmesinde avukatların hak ve menfaatlerinin ko-
runmasına hizmet etmesi öncelikli görevidir. Elbette ki 
ülke sorunları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak 
da sonraki asli görevleri arasındadır. Avukatlar yargı-
nın kurucu unsuru olarak, yargının üç sac ayağından 
biridir. Avukatsız bir yargılama düşünülemeyeceği 
gibi sac ayağından da söz edilemez. 

Avukatların veya meslek örgütlerinin, birliğinin yap-
tıkları işin niteliği gereği; ülkeyi yönetenlerle ilişkileri 
çoğunlukla ciddi derecede sorunlu olmuştur. Bir yan-
dan barolar ve birlikler kendilerini tüm siyasi kuruluş-
ların, bu arada ülkeyi yönetenlerin üzerinde görmüşler, 
hatta siyaseti dizayn etmeye kalkışmışlardır. Diğer yan-
da ülkeyi yönetenler de sahip oldukları güç ve yetkiler-
le, sürekli olarak baroları ve birliği tehdit etmişler ve bu 
güçlerini Demokles’in Kılıcı gibi sallayıp durmuşlardır. 

Baroların İktidar ile İlişkileri
Baroların ve birliğin ülkeyi yönetenlerle sancılı ilişki-

leri AKP iktidarı döneminde de devam etmiştir. Baro-
ların, özellikle birliğin hükümetle sorunlu ilişkileri 15 
Temmuz darbe girişiminde farklı bir noktaya evrildi. 
Öyle ki daha sonucunun ne olduğu belli değilken TBB, 
darbe girişimine son derece açık ve net bir karşı duruş 
sergiledi. Akabinde Cumhurbaşkanı ile birlik başkanı-
nın görüşmeleri, bazı barolarda tepkiye sebep oldu ve 
birlik başkanı Feyzioğlu topuk selamı vermekle suçlan-
dı.

Çoklu Baro Düzenlemesi 
2018’de Rafa Kalkmşıtı
AKP iktidarı 2017 sonlarından itibaren çoklu baro dü-

zenlemesini gündeme getirince; 24 Şubat 2018’de Anka-
ra Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda 10 bin avukatın 
katılımıyla yapılan toplantıda düzenlemeden vazgeçil-
mesi istendi ve bu düzenlemenin bir FETÖ projesi ol-
duğu bildirildi. Nitekim o dönemde bu düzenleme rafa 
kaldırıldı. Bu süreçte birlik başkanı ile baroların içinde 
yer alan bazı akımlar, birlik başkanına karşı sert eleşti-
riler getirmeye başladı. Özelikle doğu ve güneydoğunun 
patlayıcı ve mühimmat deposu haline getirilmesi son-
rasında terör örgütleri ile yapılan mücadelenin destek-
lenmesi, aşırı sol görüşteki avukatların ve dernekleri-
nin haksız taleplerine iltifat edilmemesi, Kıbrıs Davası 
konusunda birlik başkanının ciddi çalışmaları, Türk 
Dünyası Avukatlar Birliği’nin (Türk-Av) kuruluşunun 
sağlanması gibi çalışmalar yine birlik başkanının sert 
eleştirilmesine sebep oldu. 

Birlik başkanlığının ülkeyi yönetenlerle tüm ilişkile-
rini kesmesi, bir bakıma onlara savaş açması, muhale-
fet partisi gibi çalışması elbette beklenemez, doğru da 
değildir zaten. Ancak AKP Genel Başkanı Sayın Erdo-
ğan’ın her konunun uzmanı olduğu kanaati, onunla ve 
kifayetsiz dar danışman kadrosu ile ilişkileri son derece 
dikkatli yürütmeyi zorunlu kılacaktır. Burada mesleğin 
onurunu, vakarını, izzet ve şerefini, hak ve menfaatlerini 
koruyarak bu ilişkilerin yürütülmesi kaçınılmazdır. 

Düzenlemenin Zamanlaması
Ne yazık ki Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklik; 

avukatlar, barolar, birlik adına son derece sıkıntılı bir za-
manda yapılmıştır. Bilinmez, belki de ülkeyi yönetenler 
kendi adlarına zamanlamada harika bir iş çıkarmışlar-
dır. Ama olan yine ülkeye olmuştur. 

Birlik başkanı ile bazı barolar arasındaki anlaşmazlık, 
son aylarda krize dönüşmüş ve on iki baro yönetimi Fey-
zioğlu’nun adli yıl açılışı için Cumhurbaşkanlığı’nda ya-
pılan törene katılmasını eleştirerek; birliğe seçimli ola-
ğanüstü kurultay talebinde bulunmuştur. Ancak birlik 
yönetimi bu talebi reddedince, konu yargıya taşınmış-
tır. Davaya bakan Ankara 5. İdare Mahkemesi, TBB’nin 
olağanüstü genel kurula gitmeme kararını hukuka ay-
kırı bularak 10 Mart’ta yürütmesini durdurdu. TBB ise 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin Ankara 5. İdare 
Mahkemesi kararına itiraz etti. İtirazı, Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi görüştü. Daire, 
Barolar Birliği’nin itirazını kabul ederek, Ankara 5. İda-
re Mahkemesince verilen kararı kaldırdı ve yürütmenin 
durdurulması istemini reddetti. 

İşte Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklik, Diyanet 
İşleri Başkanı’nın bir açıklamasından sonra tekrar gün-
deme geldi. Değişiklik çalışmaları birlik ile çoğunluk 
barolar arasındaki ciddi krizin had safhaya ulaştığı bir 
zamanda yapılmış oldu. Bu süreçte; bir yandan Birlik 
Başkanı Feyzioğlu değişiklik ile ilgili olarak görüş ve 
önerilerin bakanlığa iletildiğini, temasta olduklarını 
söylemiş, diğer yandan bazı barolar bu görüşmelerin so-
nucunu beklemeden Ankara’da eyleme başlamışlardır. 
Feyzioğlu görüşmelerin sonucunu beklemeden yapılan 
bu eylemi yanlış bularak, kendisini destekleyen bazı 
baro başkanları ile Anıtkabir’e çıkmıştır. Oysaki haksız 
bulsa bile sonraki günlerde eylem yapan avukatların 
ziyaretini ilk günden yapması ve desteklerini iletmesi 
gerekirdi. 

Birlik Başkanı Feyzioğlu’nun değişiklik çalışmaları ya-
pılırken, çoklu baro düzenlemesinin değişiklikte yer 
almadığı yönündeki açıklamalarından çıkan sonuç; 
ya önce tasarıda yoktu, tepki olarak konuldu ya da 
Feyzioğlu kandırıldı. Ülkeyi yöneten AKP iktidarı bir 
kez daha her şeyin en iyisini kendilerinin bildiği veh-
mini, akla ve bilime iltifat etmezliğini bir kez daha ispat 
etmiş ve kendisine inanıp güvenen veya öyle görünen 
birini yarı yolda bırakmış ve güvenilmez olduğunu gös-
termiştir. Ya da… Kim bilir belki de bir muvazaa ile karşı 
karşıyayız. 

Birlik ile çoğunluk barolar arasındaki çatışma maale-
sef hükümetin işine yaramış ve son derece haksız ve cid-
di tehlikeler barındıran düzenlemenin Mecliste kabul 
edilmesi ile sonuçlanmıştır. 
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Zira düzenlemede yer alan toplumsal yapımızı taban-
da ayrıştıracaktır. Farklı etnik köken, mezhep, siyasi gö-
rüşteki avukatlar o ilde iki bin sayısına ulaşınca kendi 
barolarını kuracaklar ve işte o zaman barolar gerçekten 
politik birer kurum haline gelecektir. Allah korusun, hiç 
istenmez, belki mahkemeler farklı baro avukatlarına 
farklı muamele yapacaklardır. 

Çoklu baro yargının etkisini zedeleyecektir. Etkili bir 
kamu yararı olan kuruluşun çoklu hale gelmesi ile ay-
rılıkçı söylemler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Maalesef 
bu ayrılıkçı söylemler uluslararası arenada destek bula-
cak, uluslararası tüm görüşmelerde, anlaşmalarda veya 
ülkemize gelecek olan tüm yatırımlarda bu söylemler 
karşımıza çıkacaktır.

Avukatlık Kanunu’nda yer alan baro seçimleri ve bu 
kapsamda birlik delegeliği seçimleri uygulamada an-
tidemokratik bir hal almıştır. Seçimler tüm kademeler 
için blok liste olarak yapılmaktadır. Böyle olunca da ba-
zen üye sayısının ¼ oranında oy alan liste tüm kademe-
lerde seçimi kazanmış olmaktadır. Bu uygulamanın an-
tidemokratikliği tartışılmaz olduğu gibi, birlik üzerinde 
de vesayetin doğmasına sebep olmaktadır. 

Ne yazık ki yeni düzenlemede bu mahzur giderileceği 
yerde başka haksızlıklara sebebiyet verilmiştir. Şöyle ki 
Mecliste kabul edilen düzenleme ile her baroya üç dele-
ge ve baro başkanı ile birlikte dört delege, ayrıca her beş 
bin kişiye de bir delege daha hakkı verilmektedir. Böyle-
ce İstanbul, Ankara, İzmir Baroları gibi çok üyeli barolar 
yönünden başka bir adaletsizlik doğuracak düzenleme 
yapılmış olmaktadır. 

Hükümet bu adaletsizliği önlemek için bunun yerine 
başka bir öneri getiriyor, getirilen öneri de başka bir 
adaletsizliğin yolunu açıyor. Yürürlükte olan mevcut ya-
pılanma ne kadar antidemokratik ise hükümetin önerisi 
de çok daha vahim bir sistemi getirmekle başka bir va-
him hataya sebep olmaktadır. Yanlışı yanlışla düzeltmek 
telafisi imkânsız sonuçlar doğurur. Baro seçimleri ve teş-
kilatlanmalarında bir sorun var mıdır? Vardır. Önemli 
olan sorunlu olan bölümlerin ıslah edilerek düzeltilme-
si ve siyasetin kendi düşünce yapısına göre baroya mü-
dahil olmamasıdır. 

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, 
08.05.2020 günü konuya ilişkin 
düzenlediği basın toplantısında tasarı ile 
ilgili görüş ve önerilerini, eleştirilerini 
önemine binaen aşağıda yer veriyoruz. 
• “Yaptığım çok yoğun görüşmelere, istişarelere ve 

irtibatlara dayanarak söylüyorum; çalışmanın ama-
cının baroları zayıflatmak olmadığı altı çizilerek, 
görüştüğüm her sayın milletvekili, bakanlık yetkilisi 
ve her düzeyden devlet yetkilisi tarafından ifade edil-
miştir.(???)

• ‘Baroları zayıflatmak amacı vardır’ diye gündeme 
getirilen sözlere, ‘İtibar etmeyiniz’ denilmektedir. 
Görüştüğüm kaynaklar, ‘Baroları yok ediyorlar ya da 
baroların sesini kısıyorlar’ yerine ‘Asla baroların se-
sini kısmıyoruz, barolarda sesi kısılmış olanlara ses 
vermeye çalışıyoruz, niyetimiz budur’ dediler. (???)

• Bu taslakta çoklu baro, alternatifli baro ya da ba-

rolara kayıt zorunluluğunun kalkmasının yer alıp al-
mayacağının çok sorulduğunu hatırlatan Feyzioğlu, 
görüştüğü isimlerden, yazılı taslak olarak bitirilmiş 
olan metinde, bunların yer almadığını öğrendiğini 
söyledi. (???)

• İsteyenin istediği kadar baro kurması ya da baro-
lara kayıt zorunluluğunun kalkması gibi bir düzen-
lemenin Anayasa’nın açık hükümlerine ve ruhuna da 
aykırı olacağını söyleyen Feyzioğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

• Çünkü barolar ve Barolar Birliği herhangi bir mes-
lek odası değildir. Anayasa’da da yeri vardır. Ben böy-
le bir projenin de olduğunu düşünmüyorum. Böyle 
bir izlenim edinmedim. (???)

• Esasen çoklu baro, alternatif baro FETÖ’nün, 
PKK’nın ve DHKP-C’nin hayalidir. Devletimizin en 
üst karar makamlarına da ulaşarak anlattım.

• Çoklu baro sistemine geçilecek olursa, yani bir ilde 
birden çok baro kurulsun denildiğinde DHKP-C sem-
patizanları kendi barolarını, FETÖ sempatizanları 
kendi barolarını, PKK sempatizanları kendi baroları-
nı kurma faaliyetine girerler.

• Mesele sadece bir baro meselesi olmaktan çıkar, 
barolar bu örgütlerin, bu emperyalist güçlerin söz-
cüsü durumuna dönüşür. Eğer barolarda bir antide-
mokratik temsil sistemi olduğu düşünülüyorsa bu 
çözülür. Ama çoklu baro apayrı bir şeydir.

• Ne Türkiye Barolar Birliği’nin ne de Türkiye’de-
ki bir tek baronun, avukatın bunu istemesi mümkün 
değildir. 

• Herhalde önümüzdeki hafta içerisinde kamuoyu-
na açıklanır diye düşünüyorum. Çoklu baro, alter-
natif baro, barolara kayıt zorunluluğunun kalkması, 
bunlar hiç kimse için ve Türkiye için kabul edilemez.

• Devletimiz de bu konuda, ben hiçbir ihtimal ver-
miyorum ki doğru akışın farklı bir yöne seyretmesine 
izin versin.”

Maalesef Mecliste kabul edilen dü-
zenleme son derece tehlikeli sonuçlar 
doğuracak, Allah muhafaza, ülkenin 
bölünmesine gidebilecek süreçte ciddi 
bir rol oynayacaktır. Pek ümidimiz 
olmasa da Cumhurbaşkanının düzen-
lemeyi Meclise iade etmesini temenni 
ediyoruz. Aksi halde bu kadar mahzur-
lar taşıyan bu düzenlemenin Anayasa 
Mahkemesi’nde iptal ile sonuçlanması 
kaçınılmazdır.

Ülkeyi yönetenler yine bir düzenleme-
yi yüzlerine gözlerine bulaştırmış ve 
yine milletimizi yargıdan medet uma-
cak hale getirmiş bulunuyorlar.
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Çoklu Baro Üzerine

rüşülüp tartışılmadan hazırlanması ‘ben istersem olur’ 
mantığının bir tezahürüdür. 

Kanun teklifi birçok değişikliği içermesine rağmen, 
her nedense bu değişikliğe destek verenlerin de muhalif 
olanların da üstünde durduğu bir tek husus vardı, o da 
çoklu baro oluşumu ve bu oluşumun önünü açmaktı. 
Keza, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, değişik-
lik teklifinin sunulması sırasında, Baro düzenlemesine 
ilişkin “Bir ilde 2 bin avukatın bir araya gelerek yeni bir 
baro kurabileceğini” açıklaması da değişiklikten murat 
edilenin bu olduğunu ortaya koymuştu. Açıklamada, 
herhangi bir coğrafi veya idari bölge denilmeden, “bir 
araya gelen 2 bin avukattan” bahsedildiğine göre; şimdi, 
İstanbul, Ankara ve İzmir için soruyoruz. Siyasal düşün-
cesine, etnik kökenine, mezhepsel inanışına göre 2 bin 
avukat bir araya gelip kendi barosunu kuramaz mı? Bu 
illerimizdeki avukat sayısı ve bu illerin sosyal mozaiği 
göz önüne alındığında, sayısal olarak her siyasi oluşu-
mun veya gurubun kendi barosunu kurması mümkün 
değil mi?

Bu ayrışmanın ve kutuplaşmanın kaçınılmaz olacağı 
muhakkak iken; görevi, sadece hak, hukuk ve adaletin 
tecellisi için mücadele vermek olan savunma erkinin 
birlik ve beraberliğinin bozulacağını, aralarına kin, nef-
ret ve nifakın sokulacağını, etkisiz ve güçsüz hale gelece-
ğini düşünmez misiniz? Yoksa siz bunun böyle olmasını 
mı arzuluyorsunuz?

Avukat, bağımsız yargıyı temsil eder. 
Avukatlık mesleği de bir hukuk 
devletinin olmazsa olmazıdır.
Yıllardan beri toplumumuzun her kesimini saran bir 

hastalık vardır. O da; “kendinden olana hak ve hukuk 
bağlamında gösterdiğin toleransı başkasından esirge-
mek” hastalığıdır. Halbuki bizler bir topluluğa olan 
kinimiz sebebiyle, o topluluğa haksızlığı değil, yine de 
adaleti sağlamakla mükellef bir kültürden gelmekteyiz.

Bu kanun değişikliğinin ne kadar sakıncalar barındır-
dığı bir kez daha düşünülmelidir.

Hiç samimiyetsiz adalet olur mu?

Adalet, hak, hukuk kavramları ve 
kurumları son yıllarda çok konuşulur 
ve tartışılır olmasına rağmen bir türlü 
güven ve itibar kazanamamıştır.  

Avukatlık Yasası’nda yapılmak istenen değişikliğin se-
bepleri, doğurabileceği sonuçlar yeterince anlatılmamış 
ve muhalif görüşler anlaşılmamış hatta hiç dinlenme-
miştir.  Bunun doğal sonucu bir keşmekeş, bir kutuplaş-
ma meydana getirilmiş, yeni yasa yerine daha çok Ba-
roların geçmişteki çalışmaları kavga konusu yapılmıştır. 

Esas olan her türlü adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı 
durabilmektir. Oysa dini, mezhebi, meşrebi, siyasi dü-
şüncesi ne olursa olsun, insana yapılan her hukuksuz-
luğun ve adaletsizliğin karşısında olmaktır. 

Darbelerle anılan siyasî tarihimizde; 12 Mart’a, 12 Ey-
lül’e, 28 Şubat’a, 15 Temmuz’a aynı hassasiyetle karşı çı-
kıp yiğitçe tavır alabildik mi? Senden olana yapılan adil 
olmayan imtiyaza sevinip, diğerine yapılan zulmü reva 
görmedik mi? İşte bu sonuçlar hukukun bittiği yerde ol-
duğumuzu göstermiyor mu? Maalesef yıllardan beri ya-
pılan samimiyetsizlik de bu olmuştur. Hiç samimiyetsiz 
adalet olur mu?

Adalet samimiyet ister, dürüst olmayı gerektirir. Ada-
let, bir kısım çevrelerin dini, mezhebi, siyasal ve sosyal 
düşüncesine göre şekillenemez. Adalet tüm insanlık 
için, tüm canlılar için var olduğu müddetçe muhterem-
dir, muazzezdir, böyle olduğu zaman da saygıya layıktır. 

Çoklu Baro’nun Sakıgıncaları
AK Parti ve MHP Milletvekillerinin imzasını taşı-

yan Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 
TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi neredeyse 
TBMM Adalet Komisyonundan yıldırım hızıyla geçerek 
Genel Kurulda da kabul edildi. Avukatlık Kanunundaki 
değişiklik konusunun hiçbir ilgilisi ve uzmanları ile gö-
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/  İ s m a i l  C e n g i z

Türkiye’nin Türklerin yoğun olarak 
yaşadığı Orta Asya coğrafyası ile en 
önemli iki bağlantısı var: Biri, İran 
üzerinden ulaşmak... Diğeri de Kafkas-
lar ve Azerbaycan üzerinden bağlantı 
kurmak...  

İran ile zaman zaman sıkıntılar yaşıyor olsak da, 
bu ülkede yaşayan milyonlarca Azerbaycan Türkü, 
Kaşkaylar ve Sahra Türkmenleri her zaman bizim 
garantimiz olarak Türk dünyası ile aramızda is-
ter-istemez köprü rolü oynama vazifesini ifa ede-
cektir. Seddi Çin’den Azerbaycan’a, Yakuteli’nden 
Ahıska’ya uzanan coğrafyanın bütünlüğü şüphesiz 
Türk birliğinin temelini teşkil edecektir. 

12 milyon km2 üzerindeki birlik ve dayanışmadan 
birçok ülkenin yanı sıra öncelikle Çin ve Rusya 
rahatsız olacaktır. Bu sebeple Moskova bu bütün-
leşmenin önünde engel olmaya, sun’i engeller ya-
ratmak için Türk karşıtı stratejiler üretmeye devam 
edecektir. Ermenilerin Kafkaslar’a getirilmeleri, 
burada Ermenistan adıyla bir devlet kurulması, 
Türk karşıtı stratejik planlamanın ürünüdür ve en 
önemli sebebi de;

—Azerbaycan petrollerini kontrol altına almak,
—yukarıdan Türkiye’yi gözlemek ve 
—Türkiye’nin gelecekte Kafkaslar üzerindeki ha-

reketini kısıtlamak ve nihayet 
—Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki bağlantıyı 

koparmaktır... 
—Karabağ’ın Ermenistan’a, Kırım’ın da tekrar 

Rusya’ya dâhil edilmesiyle bu proje tamamlanmış-
tır. 

Moskova’nın hesaplayamadığı, SSCB’nin erken 
çöküşü, Ukrayna’nın saf değiştirmesi, Gürcistan’ın 
Türkiye ile ilişkilerini üst düzeye çıkarması ve el-
bette Türkiye’nin üzerine giydirilen jandarma giy-
sisinden kurtularak bağımsız siyaset yapacak ko-
numa yükselmiş olmasıdır.

Türkiye; Irak’taki Peşmerge, Kandil’deki PKK ve 
Suriye batağından kurtularak rahat nefes almaya 
başladığında mutlaka Türk Dünyasını içine alan 
bölgesel ve küresel politikalar üretecektir. 

Lakin şimdiden “milli hassasiyetlerimiz” çerçeve-
sinde “2030 Türk Milli Politikası” ile ilgili çalışma-
lar her alanda sürdürülmeye başlanmalı; konunun 
uzmanı kişilere Memduh Şevket Esendal örneğin-
de olduğu gibi zorunlu görevler verilmelidir...

Çin Büyükelçisi olacak kişi, Çin’i iyi tanıyan biri 
olmalıdır. Afganistan’a büyükelçi atanacak kişi Af-
ganistan’ı ve oradaki dengeleri bilen biri olmalıdır, 
bunların illa dışişleri mensubu olmasına gerek 
yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bünye-
sinde oluşturulacak “Türk Dünyası Strateji Geliş-
tirme Merkezi”nde bu coğrafyayı tanıyan insanlar 
görevlendirilmelidir. Bu insanlara bağlı Kerkük 
masası, Uygur masası, Gagauz masası gibi sürekli 
projeler üreten ve sorunlara çözüm getiren koor-

Türk Dünyası 2030 Stratejik Planlaması  
Av r a s y a  Tü r k  D e r n e k l e r i  Fe d e r a s y o n u  v e 
D o ğ u  Tü r k i s t a n  M i l l i  M e r k e z i  B a ş k a n ı
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dinasyon masaları oluşturulmalıdır. Bu ve benzeri 
çalışmalarla 2030 yılının stratejik planlaması ha-
zırlanmalıdır...

Taşkent’siz Ankara, Astana’sız Eskişehir, Bakü’süz 
İzmir, Bişkek’siz Adana, Urümçi’siz Konya, Lef-
koşa’sız Mersin, Üsküp’süz Bursa olmaz... Türki-
ye sadece Trakya ve Anadolu’dan ibaret değildir. 
Türkiye’nin milli güvenliği Kaşgar’dan, Tuva’dan, 
Kazan’dan, Kerkük’ten, Tebriz’den, Balkanlar’dan 
başlar...

Özetle Türkiye; 300 milyonluk Türk Dünyasının 
sesi gözü kulağı nefesi olmalıdır ve bu duruş, Tür-
kiye’nin 2030 planlamasının ana temelini oluştur-
malıdır...

En önemlisi; 2030 Stratejik Planlaması, Türkiye’yi 
ve Türk Cumhuriyetlerini geleceğe taşıyacak “de-
ğerler” ve “hedefler” içermelidir. 

—Tabii “aslına uygun” harita yerine “Gönlümüze 
uygun” harita yapmak istiyorsak!

—Tabii birilerinin jandarması olmak yerine, ken-
di kaderimizi kendimiz tayin etmek istiyorsak!

—Tabii 300 milyonun yaşadığı kendi coğrafya-
mızda ve akrabalarımızın var olduğu Balkanlar’da, 
Ortadoğu’da ve Akdeniz’de söz sahibi olmak isti-
yorsak!

—Velhasıl bölgemizde lider, dünyada söz sahibi 
olmak yani “oyun kurucu olmak” istiyorsak!, şim-
diden 10 yıllık stratejik planı hazırlıyor olmamız 
gerekiyor...

Bunun için de bizi biz yapan değerlerimize, özü-
müze sahip çıkarak stratejik planlamayı hazırlar-
ken mutlaka ayağımızı yere basmalıyız.  Geçmişi 
hatırlanmalı ve ders çıkarmalıyız. Aksi halde kay-
gan dünyada ayağımızı kaydırabilirler. 

Asya’nın hâkimi olmak isteyen, Çin’den Singa-
pur’a kadar birçok yeri kendi haritası içinde gören 
Japonya’nın sonunda oraları terk ederek bugünkü 
adasına çekilmek zorunda kaldığını unutmayınız.

Kendisini Roma İmparatorluğu’nun varisi yerine 
koyan ve tüm Akdeniz’i haritası içinde gören Mus-
solıni’nin İtalya’sının günümüzde çizmenin içine 
ancak girebildiğini unutmayınız. 

...Ve Polonya’yı kendi topraklarına katmak ister-
ken, Polonya’ya toprak vermek zorunda kalan Al-
manya’nın düştüğü durumu hatırlamak ve sağlam 
adımlar atarak sağlam temeller üzerine geleceği-
mizi inşa etmek gerekir.

En önemlisi “Dimyat’a pirince giderken, evdeki 
bulgurdan olma” tehlikesini bertaraf edilmesi ge-
rekir.

Her türlü haritayı çizmek mümkündür. Kağıt 
üzerinde siyasi harita çizebildiğiniz gibi, gönlünüz-
den geçen haritayı da çizebilirsiniz. Önemli olan 
uygulamada bunu gerçekleştirebilmektir. Bunun 

mutlaka olması gereken şartı da “savaşmak” değil-
dir. Savaşmadan da gönlünüzün haritası üzerin-
de “hükümran” olabilirsiniz. Bunun günümüzde 
birçok örneğini zikredebiliriz. İşte “büyük devlet“ 
olmak, savaşmadan gönül coğrafyasında “egemen 
olmak” demektir.

2030 Stratejik Planlaması işte bu çerçevede hazır-
lanmalıdır. 

Türk Cumhuriyetleri Arasında 
Stratejik İş Birliği 
Bu arada Türk Milli Politikasını belirleyecek 

stratejik planlama sadece Türkiye için değil, diğer 
Türk Cumhuriyetleri için de geçerlidir elbette. Her 
bir Türk cumhuriyeti kendi stratejik, jeopolitik ko-
numuna göre kendi geleceği için benzeri stratejik 
planlamayı hazırlamalı ve gecikmeden uygulama-
ya başlamalıdır. 

Örnek olarak Kazakistan’ı ele alırsak, bu ülkenin 
Moskova ve Pekin arasında gel-git’ler yaşayan sı-
kıntılı bir siyaset yürütmeye çalıştığı görülmekte-
dir. 

Kazakistan ile Çin arasında kalan Doğu Türkis-
tan’ın mevcudiyeti bölge uzmanlarınca Kazakistan 
lehine tampon bölge olarak değerlendirilmekte-
dir. Aynı durum Kırgızistan, Özbekistan ve Türk-
menistan için de geçerlidir.  Gerçekten de bu böl-
gedeki 30 milyon Uygur, sarı tehlikenin Orta Asya 
coğrafyasına yayılma ihtimali karşısında şimdilik 
bir set görevini ifa etmektedir. 

Çin’in karadan Batı’ya doğru açılan tek kapısı 
olan Doğu Türkistan konumu itibariyle Kazakis-
tan ile birlikte Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikis-
tan ve Özbekistan için de olası Çin’in yayılmacı 
emellerine karşı doğal bir settir. Dolayısıyla Doğu 
Türkistan’da Uygurların, soykırım tehdidi altın-
da sindirilmesi demek, tehlikenin Orta Asya’daki 
Türkistan Cumhuriyetlerine de sıçraması demek-
tir. 

Ayrıca bu kardeş ülkelerin Pekin’in en büyük ih-
tiyacı olan enerji koridoru üzerinde olmaları da 
hem avantaj hem de dezavantajdır.

İşte başta Kazakistan, Özbekistan olmak üzere 
Türkistan cumhuriyetleri yukarıdaki temel göster-
geleri dikkate alarak tıpkı Türkiye gibi kendi milli 
politikalarını oluşturmak durumundadırlar. 

Özetlemek gerekirse; Kazakistan, Kırgızistan, Öz-
bekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile Türki-
ye’nin kendi geleceklerini şekillendirmek için ha-
zırlayacakları 2030 yılı stratejik planlaması “ortak 
bir akıl” tarafından bir araya getirildiğinde; yani 
kardeş ülkeler arasında kurulacak yüksek düzeyli 
stratejik işbirliği ortaklığı inanın yalnız bölgedeki 
dengeleri değiştirmeyecek, dünyanın dengeleri de 
alt üst olacaktır.
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/  C e l a l  Ö z s o y l u

Unutulmamalı ki, iş kazasının vak-
ti saati ve zamanı yoktur. Saniyelik 
ihmaller ve hatalar kabul edilmesi ve 
kapanması mümkün olmayan yaralar 
açan, iş kolları ve sektörler vardır. Bu 
sektörlerin açtığı unutulmaz yaraların 
kapanması olası değildir. Maalesef, 
sektöründe önemli bir yeri olan, sanayi 
kuruluşumuzdan birisinde, son derece 
üzücü bir olay yaşandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 05.07.2020 tarihin-
de özel sektöre ait havai fişek fabrikasında yangın 
çıktı. Fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı ol-
duğu bilgisi verilirken meydana gelen patlamada 
yedi kişi hayatını kaybetti 114 kişi de yaralandı. 

Olayı anlatmamız acımızı dindirmeyecek, ancak 
bu tür üretimler devam ettiği ve yeterli tedbir alın-
madığı sürece de bu acılarla bitmeyecek. Niyazı-
mız odur ki, artık son bulsun. Kaldı ki, faciaların 
tekerrür etmemesi, acıların dindirilmesi, ocakların 
sönmemesi, maddi ve manevi kayıpların minimize 
edilmesi, bizim elimizde.

Havai Fişek Faciası
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Ülkemizde “iş sağlığı ve güvenliğini” bir kültür 
haline getiremediğimiz sürece, bu acıları dindir-
memiz mümkün değil. Kültür haline getirmemiz 
ayrı bir araştırma konusu. Mutat bir teamülümüz 
var. Her olayın arkasından suçluları bulmak ve 
cezalandırmak. Bu klasik uygulamadan bir türlü 
kurtulamadık. Suçlu aramakla çözüm bitmiyor. 
Suçluyu bulmakla da bitmiyor. Vahim olayların 
bir daha yaşanmaması için, kalıcı çözüm yolları 
bulunmalıdır. Tekerrürün önlenmesi, iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirinin alınması, üretimin sürekliliği 
ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, ile ilgili ne ya-
pıyoruz.? 

İş güvenliğinin sloganı, “Önlemek ödemekten 
ucuzdur”. Önce bu kavram ruhumuza yerleşmeli. 
Nasıl önleriz temeline, halk tabiri ile kök nedene 
inmek gerekiyor. İşyerini kuralım, kervan yolda di-
zilir, mantalitesinden kurtulalım.

Tabi ki bu olayın neticesinde birileri suçlanacak. 
Bugüne kadar haklı veya haksız bu suçlamalar 
oldu da. Hala yargılamaları devam eden olaylar 
var. Allah korusun yıllardır, Zonguldak ve Soma 
faciaları, Bayrampaşa Patlamaları, Geyve suçlama-
ları v.b. Amaç olayın nedenini ortaya koyup, tekra-
rını önlemek. “Ders alınsaydı tarih tekerrür eder 
miydi” denilir.

Olayın sebebi şu veya bu şekilde ortaya çıkacak. 
Basına yansıyan tanık ifadelerini okuduk. Yakın 
tarih itibari ile, Soma’da da ocakta ısınma vardı, 
bugünde ürünler ısınmıştı v.b. açıklamalar var. 
Doğru veya yanlış.

Bu tür olaylara da suçlu aranırken, nedenleri ve 
tekerrürü, Devletin ve sanayicinin önceliği olmalı.

Bu tür olaylarda, devlet, işveren ve çalışan üçlü 
saç ayağı sağlam bir zemine basmalı. Hata ve ek-
siklikler tespit edilmeli. Ülkemizde yeterli tecrübe 
ve deneyime sahip kadro ve ekiplerde mevcut.

Peki neden bu olaylar yaşanıyor? 
Devlet denetimle bu olayları önleyebilir mi? Ka-

naatimce önleyemez. Sebep? Önce insanlar yaptığı 
işin zaruretine ve doğruluğuna inanmalı ve ken-
dinden başlamalı. Çözüm; 1-Eğitimde. 2-Empati-
de. 3-Müeyyide de. Bu saç ayağını da kuracaksınız. 
Yoksa olmaz ve yine de olmaz.

İşveren önceliği üretime verir, iş güvenliğini ikin-
ci plana atarsa, çalışanlar tedbiri işyeri yetkilileri 
ve sorumlularını görünce uyar ve uygularsa, dev-
letin de süreklilik arz eden bir çabası yoksa, bu ol-
mazsa olmazların önüne de geçemezsiniz.

Çözüm nedir..?
Bu tür çok parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, zararlı ve 

tehlikeli maddeler sektörlerde, üretim projesi ile 

birlikte, maksimum tedbirleri ile projelendirilme-
lidir. Bu projeler işyeri ve çalışan bazlı olmalıdır. 

Bu tür işyerlerinde özet olarak,
İşveren tarafından, asli olarak uygun bölge se-

çimi, plan ve proje uygun iş ekipmanı yerleşimi, 
işyerinin temeli ile birlikte eş potansiyel baralarla 
başlayacak, tecrit politikası ile gelişecek, ex-proof 
ekipmanla yürüyecek, statik topraklama ile detay-
landırılacak, otomatik söndürme sistemi ile gü-
vence altına alınacak, yeterli algılama sistemleri 
ile ihbar sağlanacak ve tehlike başlamadan sistem 
soğutulacaktır. 

Bu temel prensipleri işveren bazlıdır. Tabi ki ted-
birleri bunlarla sınırlamak mümkün değildir. Kul-
lanılacak günlük el aletlerinden (ex-proof-kıvılcım 
çıkarmaz), araçlara, aydınlatmaya varıncaya kadar 
bu tedbirler devam edecek. Denetim (özel veya 
kamu) ise hiç aksatılmayacak.

Bu tür işyerlerinde, çalışanlar ise temel itibari ile 
ruhen hazır olacak. İşe başlamadan fiziki enerji-
lerini boşaltacak. (Çalışanların üzerindeki Statik 
elektriğin boşaltılması v.b.) Bedensel ve ruhsal ola-
rak hazırlanacak. Eğitimle inandırılacak, uygula-
ma ile tedbirler sabitlenecek. 

Her çalışan kendi sağlık ve güvenliğini kendisi ön 
plana çıkarabilecek, kültür seviyesine ulaşacak ki 
ne zaman dur, ne zaman devam diyecek, bunu bi-
lecek. Bu da tekrar tekrar eğitimle olacak. İnsanlar 
daima unutmaya ve hataya temayüllüdür. “Et tek-
raru ahsen velev kane yüz seksen” tabiri, sanayici-
nin şiarı olacak.

Mevcut açıklamalarda ve röportajlarda, 
olayı aydınlatacak yeterli bilgiye ulaşıl-
mış değildir. Bu nedenle her türlü yorum 
sağlıklı olmayacaktır. Bu tür sektörlerde 
parlayıcı tozların istenmeyen bir anda 
ortama yayılması durumunda, çalışan 
üzerindeki statik elektrik yangın ve pat-
lamaya, cihazlarda sürtünme ve benzeri 
nedenlerle keza statik elektrik oluşması, 
aydınlatma sisteminin açılıp kapatılması 
ile oluşacak enerji kaynağı, risk ve tehlike 
menşeidir. Ayrıca Ürünler ısınmışsa dahi, 
ısıyı enerjiye dönüştürecek veya açık 
bir enerji kaynağı olmalı ki, bu vukuat 
gerçekleşsin. 

Rabbim işverenlerimize ve çalışanımıza, 
risk ve tehlikelerin önlenmesi için, fera-
set ve basiret nasip eylesin, bu acıları bir 
daha göstermesin inşallah. 
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/  A l i  R ı z a

Devlet Yönetim İlkeleri

Adalet, her hak sahibine hakkını vermek, hak ve 
hukuka uygunluk, kanunları eşitlik ilkesine göre 
uygulama, herkesin kanun karşısında eşit tutul-
masını sağlama, haklıya hakkını verip suçluyu da 
işlediği suça denk bir ceza ile cezalandırma gibi 
anlamlara gelir.

Adaletin uygulanması ve toplumda yaygınlaşma-
sı için yöneticilere büyük görevler düşmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur. “Allah, size ema-
netleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmetti-
ğiniz zaman adaletle karar vermenizi emreder…”1

Başka bir ayette ise “Allah, adaletli olanları sever…”2 
buyrulur.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) “(Herhangi bir ko-
nuda) hakemlik yaptığınız zaman âdil olun.” hadisiy-
le her hükmün dayanması gereken temel kuralın 
adalet ilkesi olduğunu belirtmiştir. Bundan dolayı 
Allah Resulü yöneticilere âdil olmaları hususun-
da sık sık tavsiyelerde bulunurdu. Çünkü devletin 
âdil olması bütün toplumu etkilemekte ve yöne-
tenlerle yönetilenler arasında güvene dayalı bir 

Kur’an’da, devlet başkanlığı, devletin 
yönetim şekli, devletin başına geçe-
cek kişinin kimliği ve nasıl seçileceği 
gibi konularda ayrıntılı hükümler 
yer almaz. Sevgili Peygamberimiz 
de (s.a.v.), kendisinden sonra devleti 
kimin yöneteceğine dair doğrudan 
herhangi bir kanaat belirtmemiştir. Bu 
nedenle devleti kimin ve nasıl yönete-
ceği, devlet yönetimindeki kurumların 
oluşturulması ve devlet başkanının 
tesbiti gibi konuların sorumluluğu, 
zaman ve mekâna göre Müslümanlara 
bırakılmıştır. Ancak Kur’an’da ve sahih 
hadislerde, devlet yönetimi konusunda 
adalet, emanet, ehliyet, meşveret ve 
maslahat gibi kamu yönetimini ilgilen-
diren genel ve evrensel ilkelerden söz 
edilmiştir. 
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bağ kurmaktadır. Bu hususta Allah Resulü şöyle 
buyurmuştur: “Devlet otoritesi en büyük hamidir. 
Haksızlıklarla onun vasıtasıyla (yani hukuk yoluyla) 
mücadele edilir ve onun vasıtasıyla (tehlikelerden) ko-
runulur. Şayet bu otoriteyi kullanan(lar), Allah’tan 
sakınmayı emreder ve adaletle hükmeder(ler)se bu 
yaptıklarından sevap kazanır(lar). Bunun aksine 
davranır(lar)sa (vebalini) çeker(ler).”

Yine Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde, ada-
letli devlet başkanını, kıyamet gününde Allah’ın 
gölgesinde olacaklar arasında sayarak müjdele-
miştir. 

Ayetler ve hadisler, bizlerin özellikle de yöneti-
cilerinin adaletli olmasını istemektedir. Buradan 
yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Hükümet etme-
nin, hükmetmenin, insanların geleceği ile ilgili ka-
rarlar vermenin bir tek temeli vardır, o da adalettir. 
Bu nedenle ‘mülkün temeli adalettir’ diyebiliriz.

Emanet, güven verme, karşılıklı güven üzerine 
yapılan anlaşma, güvenilen bir kimseye koruması 
için geçici olarak tevdi edilen şey, yönetimde ehli-
yet ve yetki anlamlarına gelir.

Kur’an’da “Allah, size emanetleri layık olana verme-
nizi emreder…” buyrulmaktadır.3

Başka bir ayette ise, “Ey iman edenler! Allah’a ve 
resulüne ihanet etmeyin; emanetlerinize de ihanet et-
meyin…” buyrulmaktadır.4 

Daha ehil biri varken başkasını göreve getiren-
lerin Allah’a, Resul’üne ve bütün Müslümanlara 
hıyanet etmiş olacağını bildiren Kutlu Nebî, yöne-
ticileri, görevlendirme yaparken ehliyet ilkesine 
göre hareket etmeye çağırmış, kayırmak suretiyle 
bir kimseyi göreve getiren yöneticileri kınamıştır.

Emaneti ehline vermek durumunda olan kim-
selerin sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri 
gerekir. Emaneti isteyen, yani görev talebinde bu-
lunan kimseler de yapamayacakları bir görevi is-
tememeli, verilse bile kabul etmemeli ve görevin 
getirdiği maddî ve manevi sorumluluğu düşünme-
lidir. Çünkü İslâm, prensip olarak makam, mevki 
arzusuyla görev talep etmeye sıcak bakmamıştır. 
Ancak görevlendirmenin ehil ve güvenilir olduğu 
ilgili makamlarca tespit edilmesi ve kendisine gö-
rev verilmesi durumunda kabul edilmesi ilkesini 
benimsemiştir. İslam’ın bu prensibindeki amaç, 
işin ehil kimselere verilmesini sağlamak ve bu ko-
nuda iltimas, torpil, adam kayırma gibi haksızlık-
ları önlemektir. 

Yöneticilik, bir kamu görevi, makamlar ve rüt-
beler ise emanettir. Devlet ve devletin bütün ku-
rumlarını Allah’ın bir soya, kişiye, ırka, kavme 
veya gruba özel lütfu, verdiği özel bir mülk olarak 
değil; milletin verdiği bir emanet olarak görmek 

durumundayız. Emanetler zamanı gelince de iade 
edilmesi gerekir. Emanetler hibe değildir. Birisine 
bir emanet verdiğiniz zaman zarara uğratırsa onu 
tazmin etmek durumundadır. Makamlar, rütbeler 
hepsi de halkın emaneti, geri alınmak üzere veril-
mekte, yöneticiler oturduğu makamı böyle görme-
lidir.

Liyakat, bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uy-
gunluk durumu; başarılı, yetenekli, erdemli, kimse 
anlamına gelir. 

Şüphesiz her emanet de sorumluluğu gerekti-
rir. İşler ehil kimselere değil de iltimas ve adam 
kayırmaya dayalı olarak liyakatsiz kişilere verildi-
ğinde bu, ya birtakım haksızlıkları ya da bazı yeni 
iltimasları, kayırmaları beraberinde getirir. Hak 
etmedikleri ve ehil olmadıkları hâlde bu işleri üst-
lenen kimseler işlerini düzgün yapamayacakları 
gibi, o işe ehil olan insanların mağdur olmasına ve 
toplumsal huzursuzluğa sebep olurlar.

Kur’an’da “Emanetler liyakat, ehliyet sahiplerine 
verilmelidir.”5 buyruluyor. Ehliyet ve liyakat kim-
deyse görev ona verilmelidir. Bu konuda kişinin 
sosyal statüsüne, memleketine bakmaksızın konu 
ile ilgili ehliyeti ve liyakati varsa yani konu ile il-
gili eğitimi, bilgisi, tecrübesi ve yeteneği varsa ona 
verilmelidir. Ehliyet ve liyakat bunu gerektirir. Bu 
durum aynı zamanda bütün partizanlıkların, ah-
bap çavuş ilişkilerinin, kendi adamını kayırmanın, 
kendi adamını makamlara yerleştirmenin panze-
hirdir. 

Adalet ve hakkaniyet olmadan toplumsal barış 
temin edilemez. Adaletin tesis edilmediği top-
lumlarda karmaşa hâkimdir. İltimasın ve adam 
kayırmacılığın yaygınlaştığı böyle bir toplumda 
sosyal denge bozulur. İltimas ve adam kayırmanın 
toplumsal düzeni olumsuz etkileyeceğinin farkın-
da olan Hz. Peygamber, herhangi bir göreve birini 
atayacağı zaman talepten ziyade liyakati gözetir ve 
o iş için en uygun kişiyi seçerdi. Kimseye iltimas 
göstermez, kimseyi kayırmazdı. Yakını dahi olsa bu 
prensipten asla vazgeçmezdi. Görevlendirmelerde 
insanların sosyal statülerine bakmazdı. Saygın bir 
aileye mensup olsa bile ehil olmayan kimseye gö-
rev vermez, sıradan bir aileye mensup olsa da gö-
revi ehil olan kimseye verirdi. Çünkü onun dünya-
sında iltimasa yer yoktu.

İstişare, görüş alışverişinde bulunma, fikir alma, 
danışma, herhangi bir konuda doğruyu bulmak 
için sahasında güvenilir uzmanların görüşüne 
başvurma, yöneticilerin halkın durumunu ilgilen-
diren konularda daha güzel ve yararlı sonuçlara 
varabilmeleri için uzmanlarla görüş alışverişinde 
bulunmaları anlamlarına gelir. Buna çağımızda 
ortak akıl diyoruz. Kur’an’da şöyle buyrulur, “On-
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ların işleri aralarında şûra iledir”6

Hadislerde istişare, “kişisel ve toplumsal düzeyde 
her iş bakımından doğru karar almanın gerekli bir 
yöntemi” diye tanımlanmıştır. Hz. Peygamber Müs-
lümanlara şûrayı emrettiği gibi kendisinin de ge-
nel ya da özel işlerde ashabı ile görüş alışverişinde 
bulunduğu bilinmektedir. Sevgili Peygamberiniz 
ilk Müslüman toplumun var olma mücadelesinde 
belirleyici önemdeki her kararı ashabı ile istişare 
ederek almıştır. Bunlar arasında Bedir, Uhud ve 
Hendek savaşlarının çeşitli aşamaları ve Hudeybi-
ye Antlaşması örnek verilebilir. 

Devleti idare eden yöneticiler de halk ilgilendiren 
(kamu) konularda ortak akıl ile hareket etmelidir. 
Gerekirse halkın fikrini sormalıdır. Halk yönetime 
böylece katılmalıdır. Devlet yönetimi konusunda 
ehil kişilerin fikrine müracaat edilmesi, sağlıklı 
çözümler üretilebilmesi adına hayatî önem taşır. 
Ortak akıl, tek kişinin aklına göre daha geniş, daha 
etraflı düşünür. Bazen hiç akla gelmeyen çözüm ve 
öneriler, birkaç kişiye danışılması sonucunda daha 
isabetli sonuçlar ortaya çıkarır. Dünyanın gelişmiş 
ülkelerinde düşünce kuruluşlarının oldukça güçlü 
oldukları görülmektedir.

Maslahat, İnsanlığın yararına olan şeyler, varlığı 
insanlık için zorunlu olan, bir şeyin maksada uy-
gun özellikte olması, iyi, uygun, elverişli, yararlı, iyi 
olana ulaştıran anlamlarına gelir.

İslam, insanın hem dünya hem de ahiret mutlu-
luğunu hedefler. Bu nedenle can, akıl, din, nesil 
ve malın korunması İslam dinin temel prensibidir. 
Bu temel prensiplerin korunmasında insanların 
faydasına olanları gerçekleştirmek ve insanlara za-
rarı olan unsurları da uzaklaştırmak gerekir. Buna 
maslahat denir. Buna da çağımızda kamu yararı 
diyoruz. Kamu yararını sağlayan da devlet erkidir. 
Devlet erki kamunun yararını gözetmelidir. Yani 
milletin yararı ve iyiliği için çalışmalıdır. Devlet 
için çalışanlar kamu adamlarıdır. Bu makamlar 
yöneticilerin şahsi mülkiyeti değil millete aittir. 
Kamu yönetiminde olanlar bu bilinçte devleti yö-
netmelidirler. Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle 
buyrulur, “Eğer (insanlığın) maslahatı için çalışır, 
Allah’ın emir ve yasaklarını gereği gibi gözetirseniz 
şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve şefkatlidir.”7

Açıklamaya çalıştığımız ilkeler konusunda günü-
müzün siyaset adamlarından makama gelmeden 
önce adaletle hareket edeceğiz, emaneti hıyanet 
etmeyeceğiz, görevleri ehliyet ve liyakat sahipleri-
ne vereceğiz, ortak akılla hareket edeceğiz, halktan 
birisi gibi yaşayacağız, diyenleri çok duyuyoruz. 
Aslında bu sözler doğrudur ve ayetlere dayanır. Bu 
ilkeler en küçükten en büyük makam sahipleri için 
çok önemlidir ve Kur’an’dan ilham alınarak geliş-

tirilebilecek yönetim ilkeleridir. Her kim bunlara 
makama geldikten sonrada uyuyorsa, bu yönetim 
ilkelerine uygun hareket ediyor demektir. Fakat 
bu sözler maalesef iktidara gelince büyük oranda 
unutulur. Bu durumda biz de şunu söylemek du-
rumundayız. O zaman söylediklerinizi yapın, o 
vaatlerinizin yerine getirin. Ya da “neden yapmaya-
cağınız şeyleri söylüyorsunuz.”8

1 Nisa 4 / 58

2 Hucurat 49 / 9

3 Nisa 4 / 58

4 Enfal 8 / 27

5 Nisa 4 / 58

6 Şûra 42 / 38

7 Bakara 2 / 224

8 Saf 61 / 2

*Kavramların tanımlanmasında MEB Dini Terimler 
Sözlüğünden yararlanılmıştır.

*Hadisler konusunda, DİB Hadislerle İslam Ansiklopedi-
sinin ilgili maddelerinden yararlanılmıştır. 

Daha ehil biri varken başkasını göre-
ve getirenlerin Allah’a, Resul’üne ve 
bütün Müslümanlara hıyanet etmiş 
olacağını bildiren Kutlu Nebî, yöneti-
cileri, görevlendirme yaparken ehliyet 
ilkesine göre hareket etmeye çağırmış, 
kayırmak suretiyle bir kimseyi göreve 
getiren yöneticileri kınamıştır.

Emaneti ehline vermek durumunda 
olan kimselerin sorumluluk duygusuy-
la hareket etmeleri gerekir. Emaneti 
isteyen, yani görev talebinde bulunan 
kimseler de yapamayacakları bir görevi 
istememeli, verilse bile kabul etmemeli 
ve görevin getirdiği maddî ve mane-
vi sorumluluğu düşünmelidir. Çünkü 
İslâm, prensip olarak makam, mevki 
arzusuyla görev talep etmeye sıcak bak-
mamıştır. Ancak görevlendirmenin ehil 
ve güvenilir olduğu ilgili makamlarca 
tespit edilmesi ve kendisine görev veril-
mesi durumunda kabul edilmesi ilkesini 
benimsemiştir. İslam’ın bu prensibinde-
ki amaç, işin ehil kimselere verilmesini 
sağlamak ve bu konuda iltimas, torpil, 
adam kayırma gibi haksızlıkları önle-
mektir. 
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/  Ş e v k e t  B i n g ö l

İyi Bir Devlet Başkanı

Öncelikle devlet nedir sorusunu ce-
vaplandırarak yazımıza başlayalım.

Devlet: “İnsanların ortak ihtiyaç-
larından doğan, birbirleriyle olan 
ilişkilerini sosyal sözleşme esasla-
rına göre düzenleyen, bir ülke üze-
rindeki siyasi ve hukuki iktidarın 
müessese mahiyetindeki görünü-
müne devlet denilir.”

(kitap.mollacami.com)

“Devlet, milletin teşkilatlanmış 
halinden ibarettir.”

(Aykut Edibali, Bayrak Dergisi, 1304. Sayı, Başyazı) 

Bu anlamda devlet, tarihin ilk dönemlerinden bu 
yana her toplum için hayatın vazgeçilmez bir par-

çası olmuştur. Her devletin bir yönetim şekli var-
dır. Devleti yöneten kurumun başındaki kişiye de 
“devlet başkanı” denir.

İyi bir devlet başkanı nasıl olmalı?
Yukarıda devletin tarifini verdikten sonra, iyi bir 

devlet başkanı nasıl olmalıdır sorusuna cevap ara-
yalım.

1- Devlet başkanı adil olmalı 
Öncelikle iyi bir devlet başkanı adil olmalıdır. 

Yani adaletle hükmetmelidir. Adalet, devlet baş-
kanlarında bulunması gereken yüksek özellikle-
rin en birincisi ve en değerlisidir. Adalet, devletin 
sürekli olarak var olmasını sağlayacak vasıtaların 
en başında yer alır. Zira adalet, iyilik ve itaate se-
beptir, kaynaşma ve yakınlaşmayı doğurur. Adalet 
ile davranışlar güzel ve faydalı, idare altındakiler 
mesut olur. Adalet olmayan yerde zulüm vardır. 
Devletler ve toplumlar adaletle yükselir, zulümle 
helak olurlar. Ve Allah Teâlâ adaleti emredip şöyle 
buyurmuştur: “Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik 
yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlık-

Nasıl Olmalıdır?
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tan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Düşünüp tu-
tasınız diye size böyle öğüt verir.”

(Nahl suresi, 90)

Millet, kendilerine adaletli davranılınca, devlet 
başkanlarına itaatli ve saygılı olur. Adalet öyle bir 
esastır ki, âlemin nizamı ve sağlamca yürümesi bu-
nunla sağlanır. Bu hususta Allah’ın Arslan’ı raşit 
halife Hazreti Ali; devlet idarecilerine öğüt olarak 
şöyle der: “Kendin hakkında, sana yakınlığı olanlar 
hakkında, tebaın arasından kendilerine meyil besle-
diklerin hakkında; Allah’a ve Allah’ın kullarına karşı 
adaletten kat’iyyen ayrılma. Eğer böyle yapmaz isen 
zulmetmiş olursun. Allah Azze ve Celle kullarına zul-
medenlere düşman olur! Zulümde devam kadar Allah 
nimetlerini bozucu, öfkesini çabuklaştırıcı hiçbir şey 
yoktur… Zira Cenab-ı Hak zulüm altında inleyenlerin 
beddualarını işitir; zalimleri ise gözetleyip durur.”

2- Akıl, muhakeme  
ve cesaret kabiliyeti olmalı 
Devlet başkanında bulunması gereken özellikler-

den ikincisi akıl ve muhakeme kabiliyetidir. Kişi 
hakkında Allah vergisi olan şeylerin en hayırlısı 
akıl, en hayırsızı da bilgisizliktir. Bir olayın meyda-
na gelmesinden sonra savunma tedbiri alana akıllı 
denmez. Asıl akıllı kişi, olay meydana gelmeden 
çare ve çözüm arayandır.

3- İyi bir devlet başkanında bulunması gereken 
değerli özelliklerin üçüncüsü, cesarettir. Devlet 
başkanlarının cesur olmaları gerekir. Ve bu huy-
larını olayların cereyanı esnasında göstermeleri 
gerekir. Bu suretle devlet ve milletini kem gözler-
den korumuş olur. İdaresi altındaki yurttaşlarını 
zulüm ve tecavüzden, her türlü haksızlıktan korur. 
Devlet başkanları sabit ve kararlı oldukça, askerler 
çevresinde halkalanır ve düşmana karşı son dam-
lalarına kadar mücadele ederler.

4- Cömert olmalı
Değerli özelliklerden dördüncüsü cömertliktir. 

Cömertlik, toplumun kalbinde sevgi tohumları-
nın, huzur ve mutluluğun gelişmesini sağlayan en 
önemli bir temeldir. İslâm dini de bütün insanları 
cömertlik yurduna çağırmaktadır. Allah Rasulü 
(SAV); “Cömert kişi Hak Teâlâ’ya ve bütün insanlara 
yakındır, ateş azabından uzaktır. Cimri kişi ise Yüce 
Allah’tan ve bütün insanlardan uzaktır, ateş azabına 
ise yakındır” buyurmaktadır. Cömert olmayan dev-
let adamı, ordusu ve komutanları olmayan hüküm-
dar gibidir. Raşit Halifeler, kendilerine ihtiyaçları-
nı arz edenleri dinin emri üzerine sevindirirlerdi.

5- Devlet başkanında bulunması gereken be-
şinci özellik de yumuşaklıktır. Yurttaşlardan mal 
tahsilinde, vergi ve öteki isteklerde bulunmakta 
yumuşak davranmak, şiddet ve zor kullanmaktan 

daha çok faydalı ve etkilidir. Zira yumuşak dav-
ranılınca yurttaşların kinleri gider, itaatleri artar. 
Yumuşak davranmakla düşmanlar dostlar arasına 
katılırlar. Devlet başkanının mülkünün sağlamca 
ayakta durması, suçlu ve asilere şiddet göstermek-
le, iyi ve dürüstlere de yumuşak davranmakla ger-
çekleşir.

 6- Devlet başkanı vefalı ve doğru olmalı
Devlet başkanında bulunması gereken özellikle-

rin altıncısı; vefa, verdiği sözü yerine getirmek, sö-
zünde durmaktır. Cenab-ı Allah, “Ey iman edenler, 
bağlandığınız ahitleri yerine getirin” (Maide Sure-
si, 1) buyurmaktadır. Zira sözünde durmakla, vaadi 
yerine getirmekle ve ahde vefa ile her insana huzur 
gelir, kalplerde sevgi tohumları yeşerir. Yerine geti-
remeyeceği bir söz vaad edilmemelidir. Sözünden 
dönmek ise adi insanların huylarındandır.

7- Devlet başkanındaki yedinci önemli özellik, 
doğruluktur. Doğruluk, güzel ahlakın en önde ge-
len esaslarından biridir. İslâm dini herkesi selamet 
yuvası olan doğruluğa davet eder. Gerçek kurtuluş 
doğruluktadır. Yalancılık kişiyi mahveder. Doğru-
luk, ülkede huzurun artmasına sebep olur. Devlet 
düzeninin bozulmasına ilk sebep ise zulümdür.

8- Devlet başkanında bulunması gereken seki-
zinci özellik, şefkat ve merhamettir. Zira bu huy, 
devlet başkanının; bütün millet fertlerini koru-
mayla, iyi bekçilik etmeye; yönetilen halktan fakir 
ve zayıflara karşı şefkatli, merhametli olup cömert-
likle yardım etmeye; uğradıkları zulüm, haksızlık 
ve eziyetleri de üzerinden kaldırmaya sevkeder. Bir 
hadis-i şerifte; “…Yeryüzündeki zayıflara merha-
met ediniz ki, göktekiler de size merhamet et-
sin!” buyrulmaktadır. Hazreti Ömer, Şam yöresine 
vali tayin etmek istediği bir kişinin; “Ey müminle-
rin emiri benim üç çocuğum vardır. Bu zamana 
kadar hiçbirini böyle kucağıma alıp öpmüş deği-
lim” deyince, Hz. Ömer; “Ey adam! Sen mademki 
evladına acımaz, şefkat göstermezmişsin. O hal-
de diğer insanlara da şefkat göstermezsin. Zira 
kendi evindeki hükmü altında olan zayıflara 
merhameti olmayan kimselerin, bir vilayete vali 
olması münasip değildir” diyerek valilik görevini 
vermemiştir.

9- Öfke ve kızgınlıkla hareket etmemeli 
İyi bir devlet başkanında bulunması gereken 

özelliklerin dokuzuncusu, sabırdır. Bütün haslet-
lerde olgunluk derecesine ulaşmak sabır ile olur. 
Sabır, diğer güzel huyları destekler, korur geliştirir. 
Demir mıknatısa âşıktır, devamlı ona doğru koşar. 
Zafer de sabra âşıktır ve ona doğru devamlı koş-
maktadır denilmiş. Bir başka bilge de; “her kim ki, 
sabrı kendisine binek edinirse, yükünü rahatlık ve 
huzur sahasına ulaştırır” demiştir. Kur’an-ı Kerim-
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de; “Allah sabredenlerle beraberdir” buyrulmuş-
tur.

10- Devlet başkanlarında bulunması gereken 
onuncu özellik, affetmektir. Affedilmesi gereken 
yerlerde devlet başkanlarının affedici olması el-
zemdir. 

11- Devlet başkanında bulunması gereken onbi-
rinci özellik, şükürdür. Nimet veren Allah’a itaat 
ile emir ve yasakları dairesinden çıkmamaktır. Ce-
nab-ı Hak’kın verdiği nimetlerden fakirleri, muh-
taçları faydalandırmaktır. Nimetin harcanmasında 
ve dağıtımında adaletli davranmak, nimetleri Al-
lah’ın rızası yolunda harcamaktır.

12- Devlet başkanında bulunması gereken oni-
kinci özellik, aceleden kaçınmaktır. Siyaset ve 
devlet idaresinde doğruluk ve açıklık derecesinde 
isabetli icraat; ağırbaşlı davranmaya bağlıdır. Yavaş 
ve düşünerek hareket etmektir. Öfke ve kızgınlıkla 
hareket etmemelidir. Gücü yokken, zayıf ve aciz-
ken ağırbaşlı olup, güçlenince intikamcı olan kişi-
ye ağırbaşlı kişi denilmez. 

Çirkin işleri yapanlara mükâfat verilmemelidir. 
Bir kısım kişiler vardır ki, haklarında ihmal gös-
terilirse, şer ve bozgunculuklarının su yüzüne çık-
ması görülür. Devlet başkanı için, bu gibi bozgun-
cu kişileri sert davranışlarla susturmak, yumuşak 
davranmaktan daha uygundur. 

13- Alçak gönüllü olmalı 
İyi bir devlet başkanı kötü söz ve işten uzak ol-

malı ve namuslu olmalıdır. Alçak gönüllü olmalı 
ve büyüklenmemelidir. Nefsini tutmaya güç yeti-
remeyen, beş duyusunu da zapta güç yetiremez. 
Gözlerini harama bakmaktan men etmeli, yasak-
lanmış gizli şeylerin aslına ermeye çalışmaktan 
kendini uzak tutmalıdır. Kulağını insanların çirkin 
sözlerinden, gıybetten, kovuculuktan uzak olmalı-
dır. Nefsini haram ve yasaklardan korumalıdır.

Kimseye haksızlık etmemeli, haksız yere kimse-
nin kanını dökmemelidir. Kul hakkından son de-
rece kaçınmalı, herkese hakkını, hakettiğini ver-
melidir.

Devlet başkanı aynı zamanda vakar sahibi ve 
saygıdeğer olmalıdır. Hiç kimseye zulmetmemeli, 
kendini beğenmişlik yapmamalı, böbürlenmemeli 
ve müsrif olmamalıdır. Eğer bir yerde zulüm varsa, 
derhal üzerine giderek, o zulmü ortadan kaldırma-
lıdır. Çünkü Allah zalimleri sevmez. Zulme rıza 
göstermez. Mazlumların ahı, oktan daha çabuk 
hedefe varır.

14- Danışma meclisini liyakatli kişilerden 
seçmeli
İyi bir devlet başkanı ilme değer vermeli, âlimler 

ve bilginlerle istişare etmelidir. Âlimler de, devlet 
başkanı karşısında daima hak üzere hareket etme-
li, hakkı söylemelidirler. Çünkü haksızlık karşısın-
da susan dilsiz şeytandır buyrulmuştur.

İyi bir devlet başkanı, Allah’a itaat etmeli, kulluk-
tan ayrılmamalı, Kur’an-ı Kerim’de buyrulduğu 
üzere farzlara ve sünnetlere uymalıdır. Hırslarını, 
arzularını kontrol etmeli, nefsini helal olmayan 
isteklerine karşı sıkı tutmalıdır. Halka yırtıcı bir 
hayvan gibi saldırmamalıdır. “Hâkimiyet bendedir, 
hükmederim, itaat ederler” dememelidir. Allah 
bütün zorbaları ve kibirlileri rezil eder ve alçaltır. 
Allah idarecileri halkla imtihan eder.

Dalkavukları ve menfaatperestleri asla yanında 
tutmamalıdır. Etrafındaki danışma meclisini da-
ima güvenilir ve Allah korkusu olan doğru ve li-
yakatli insanlardan seçmelidir. Devlet idaresinde 
görev verdiği kişiler ehliyetli, liyakatli, güzel ah-
laklı ve sadık kişilerden olmalıdır. Müspet ilmin 
yayılmasına daima destek vermeli, ülkenin ikti-
sadi, askeri ve imar yönünden gelişmesine zemin 
hazırlamalı, halkın huzur ve mutluluğu için gayret 
sarfetmelidir.

Faydalanılan Kaynaklar:
1-Yönetenlerin yönetimi, Ebu’nnecib Sühreverdi, Nahifi 
Mehmed Efendi.

2-Hazreti Ali’den devlet yöneticilerine öğütler.

3-Bayrak Dergisi, 1304. Sayı, Aykut Edibali, Devlet Baş-
kanlığı Nasıl olmalıdır?

4-İslam’da devlet felsefesi, Mehmed Niyazi.

5-Millet Davası, Aykut Edibali, Bayrak Yayınları.

6-İslam Anayasa Hukuku, Prof. Dr. Muhammed Hami-
dullah.

7-Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı M. Hamdi Yazır.

İyi bir devlet başkanında bulunması 
gereken özelliklerin dokuzuncusu, 
sabırdır. Bütün hasletlerde olgunluk 
derecesine ulaşmak sabır ile olur. Sa-
bır, diğer güzel huyları destekler, korur 
geliştirir. Demir mıknatısa âşıktır, de-
vamlı ona doğru koşar. Zafer de sabra 
âşıktır ve ona doğru devamlı koşmak-
tadır denilmiş. Bir başka bilge de; “her 
kim ki, sabrı kendisine binek edinirse, 
yükünü rahatlık ve huzur sahasına 
ulaştırır” demiştir. Kur’an-ı Kerimde; 
“Allah sabredenlerle beraberdir” 
buyrulmuştur.
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/  A b d u r r a h m a n  Z e y n a l

Tarihte kırılma anları vardır. Bu anlar 
milletlerin ve coğrafyaların kaderini 
belirler. Bu anlardan biri şüphesiz 
‘Altınordu Devleti’nin yıkılması yerine 
hanlıkların, beyliklerin ortaya çıkma-
sıdır..

16. yüzyıl başlarına kadar Kenezlikler 
şeklinde varlığını sürdüren Slavlar, 
Altınordu Devleti’nin yıkılması ile to-
parlanışa geçmiş, ‘Kazan’ ve çevresini 
istila etmiş, özellikle 1699 Karlofça an-
laşmasından sonra güçlenerek Kırım 
Hanlığı üzerinde baskı oluşturup Tür-
kistan’a doğru yayılmayı sürdürmüş-
lerdir. Doğuda Kazan, Başkurdistan, 
Çuvaşistan’ı işgal edip genişlerken 
Azak Kalesi’ni ardından Kırım’ı işgal 
etmiş, gözlerini Kafkaslara dikmişti.

Kuzey Kafkaslar tarihî Türk yurduydu. Başkurt-
lar, Nogaylar, Kabartaylar, Balkarlar, Avarlar, Çe-
çen, Çerkezler bu coğrafyanın hakimî ve sakiniy-
diler. Ancak geçen zaman içinde Osmanlı Cihan 
Devleti zayıflarken Çarlık Rusya güçlenmişti. 

Güney Kafkaslarda Kıpçak, Oğuz boyları, Azer-
baycan Türkleri, İnguşlar, Osetler ve Gürcüler bu-
lunuyordu. Osmanlı Devleti 1560’lardan sonra Er-
zurum’u Beylerbeyi merkezi ilan etmiş, Türk-İran 
ilişkileri bu merkezden yürütülmüştü. Özdemiroğ-
lu Osman Paşa, Ferhat Paşa ve diğerleri 1600’lere 
kadar yürüttükleri fetih hareketiyle Dağıstan’a 
kadar bölgeyi feth etmiş, Derbent’i ele geçirerek 
üstünlüklerini pekiştirmişlerdi.

Ancak İran bölgedeki varlığını sürdürmek için 
sınır boylarında savaşlar çıkarıyor işgal edebildiği 
yerleri tekrar geri alıyordu. Bu yıllarda ‘Karabağ 
Sünni’ inancın merkezi olup ilim büyük ölçüde in-
kişaf etmişti. Ancak Sefaviler Karabağ’daki Şeyh-
ler Sülalesini1 göçe zorlayınca  aile Erzurum’a gelip 
yerleşti.

Doğuda bu gelişmeler olurken IV. Murat ünlü 
Revan seferine çıktığında  Sürmeli Çukuru ve Re-
van’da “Revan Hanlığı” hüküm sürüyordu. 1635 
yılında Osmanlı Ordusu ‘Revan’ı yeniden toprak-
larına katarak geri dönmüş, ancak devam eden 
çarpışmalardan sonra Tarihî Türk Revan Hanlığı, 
Nadir Şah’ın egemenliğine geçmişti.

Osmanlı -Rus Savaşı İhtilafların 
Temelini Oluşturuyor
Ruslar 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırıl-

masını fırsat bilerek 1828 yılında Osmanlıya savaş 
açmış, kısa sürede Batum, Artvin, Kars’ı alarak Er-
zurum’u işgal etmişlerdi. Bu işgal aslında bugünkü 
Kafkas problemi, Türk-Ermeni, Azerbaycan-Erme-
ni ilişkilerinin temelini oluşturmuştu.

Ruslar bölgeyi uzun zaman kontrol edemeye-
ceklerini anladıklarından, stratejik olarak Kaf-
kasların Güneyinde Ermenilerden oluşmuş, bir 
Hıristiyan devleti kurarak kendilerinin güney 
kanadını güvenceye almak istediler. Savaş devam 
ederken Rus Komutan Paskeyeviç Revan (Erivan)’ı 
dağın tepesinden seyretmiş notlarına; Revan’ı; 
“Camileri, hanları, hamamları ile tam bir Türk 
şehri” olarak tanımlamıştı.

1-  Şeyhülislam Feyzullah Efendi bu ailenin bir ferdiydi.

Ermenistan - Azerbaycan Çatışması 

Bir Vekalet Savaşıdır
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Ruslar 1829 yılında Erzurum havalisinden binler-
ce Ermeni aileyi kandırarak, daha güzel hayat vaat 
edip Revan hanlığının başkenti Reva’na ve yöresi-
ne götürmeye başlamışlardı. Öte yandan İran’da 
Nadir Şah öldürülmüş, yönetim boşluğu oluşmuş, 
bölgedeki hanlıklar tek başlarına kalmış, böylece 
Ruslara yem olmuşlardı. İran ile Rusya arasında 
1820 yılında gerçekleşen Türkmençay Anlaşması-
nın 15. maddesine göre İran’dan bölgeye Ermeni 
göçünü sağlamış böylece Sürmeli Çukurunda hiç 
Ermeni nüfusu yokken Rusların çalışmalarıyla 
dengeler değişmeye başlamıştı.

Nadir Şahın Öldürülmesi, 
İran -Rus İlişkileri
Çar orduları Nadir Şah’ın öldürülmesinden 

sonra Azerbaycan’da ortaya çıkan Hanlıklar Dö-
nemi’nde, hanlıkların kendi aralarında siyasî bir-
lik oluşturamadığından faydalanarak birer birer 
Rusya’ya teslim olmalarını sağlamışlardı. İran, 
bölgedeki hâkimiyetini kaybetmemek için Rusya 
ile yaptığı savaşlarda yenilince, Dağıstan, Azer-
baycan ve Kuzey Kafkasya’yı işgal ederek İran ile 
önce “Gülistan Antlaşması” (1813), ardından “Türk-
mençay Antlaşmasını” (1828) imzalamıştır. İran, 
Türkmençay Antlaşmasıyla Revan ve Nahçıvan’ın 
da Rusya’nın hâkimiyetine girmesini kabul etmiş, 
bu fiili durum Osmanlı Devleti’ne de Edirne Ant-
laşmasıyla (1829) onaylatılmıştır. Türkmençay 
Antlaşması sonuçları itibariyle bugün de gün-
celliğini korumaktadır. Yapılan bu antlaşmayla, 
Azerbaycan Türkleri ikiye bölünmüş, halen de-
vam eden Kuzey Azerbaycan- Güney Azerbaycan 
problemi ortaya çıkmıştı2. Bir diğer önemli sorun, 
Rusya’nın, antlaşmaya koydurduğu 15. maddeye 
dayanarak, Revan başta olmak üzere bölgeye, İran 
ve Osmanlı Devleti’nde kendi topraklarında yaşa-
yan Ermenileri göç ettirmesidir. Antlaşma önce-
sinde bölgede çoğunlukta bulunan Türkler planlı 
olarak yapılan bu göçler neticesinde nüfus olarak 
azınlığa düşmüş ve böylece bugünkü Ermenistan 
Devleti’nin temelleri atılmıştı.

1850 yılında Nahçıvan ve Revan Hanlıkları lağ-
vedilerek Nahçıvan, Gümrü, Yeni Beyazıt, Şerur, 
Dereleyez kazaları ve Ordubad nahiyesi de dahil 
olmak üzere Erivan Valiliği teşkil olunmuştur. Er-
meni ahalinin istedikleri takdirde Rusya’ya göçe-
bilecekleri ve bunlara müsait şartların yaratılacağı 
ifade edilmişti. Bu maddede açıkça belirtilmese 
de Güney Azerbaycan’dan, özellikle de Marağa ve 
Urmiye’den alınan Ermeni ailelerin Kuzey Azer-
baycan topraklarına yerleştirilmesine imkân sağ-
lanmıştır.

2-  İbrahim Ethem Atnur, Osmanlı Yönetiminden Sovyet 
Yönetimine Kadar Nahçıvan (1918-1921), Türk Tarih Kuru-
mu Basımevi, Ankara 2001, s. 5. 

İran-Rus savaşları 1820 yılında tekrar başlamış, 
kısa sürede Ruslar Tebriz ve Urumiyeyi işgal ede-
rek Azerbaycan Türklüğü için acı yıllar başlamıştı. 
1820 yılında yapılan Türkmençay Anlaşması aslın-
da bugünün kaderini bile belirlemişti.

Öyleki Kırım Savaşı sonrasında bir buçuk milyon 
Çerkez, Çeçen, Adıgey, Nogay ve diğer Türk Boyla-
rı ata, dede yurtlarını terk ederek Osmanlı Devle-
tine sığındı. 

93 Harbi ve Sonuçları
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başlayınca Ermeni-

ler Ruslardan yana tavır alarak Osmanlı’nın aley-
hine dönmüş, savaş sonucunda imzalanan Ayes-
tefenos Anlaşmasının 16, Berlin anlaşmasının 61 
maddesi ilk kez tarihte uluslararası bir anlaşmanın 
maddesi olarak anılmasını sağlamıştı.

Türkmençay ve Berlin anlaşmalarıyla bugünkü 
Ermenistan topraklarında Rusların himayesinde 
Ermeniler nüfuslarını artıma cihetine giderken 
1914 yılının Haziran ayında Erzurum’da ‘Taşnak-
ların’ yaptığı kongrede çıkacak bir savaşta bütün 
silah ve teçhizatlarıyla birlikte Rus tarafına geçip 
Osmanlı’ya karşı savaşmayı karar altına almışlardı.

Birinci Dünya Savaşı başlayınca Rus orduları Al-
lahu Ekber Dağlarında, Sarıkamış’ta Osmanlı Or-
dusunu bozguna uğratmış, Erzincan’a kadar böl-
geyi işgal etmişlerdi. İşgali fırsat bilen Ermeniler 
Türkleri önce yurtlarından çıkarmak, öldürmek 
ve toplu katliam yaparak demografik yapıyı değiş-
tirme cihetine gittiler. Ruslarda bunu gizlice teşvik 
etmiş, katliamlara göz yummuştu.

22 Şubat 1918 yılında Kâzım Karabekir Paşa Ko-
mutasındaki kolordu Erzincan, Tercan, Aşkale, Ilı-
ca yolunu takip ederek 12 Mart 1918 yılında bölgeyi 
işgalden kurtarmıştı. Bu bir aylık sürede yörede 
50.000 Müslüman Türk şehit edilmişti.

Türk Ordusu’nun önünden kaçan Ermeni çetele-
ri ve kanlı olaylara karışmış, Revan ve çevresinde-
ki köylere gelerek yerleşmiş, böylece Türk nüfusu 
azınlığa düşmüştü. 1914 yılına kadar nüfusunun 
büyük bir kısmı Türk olan bölge  Ermenileşmişti. 
Böylece 1820 yılında atılan temeller tam yüz yıl 
sonra Ermeni devletinin kurulmasına sebep ol-
muştu. Gümrü ve Moskova anlaşmaları Türkiye ile 
Rusya arasındaki sınırın çizilmesini sağlamıştı.

 Sovyet orduları 1920’de Ermenistan’ı işgal ederek 
bölgeye komünizmi yerleştirmişti. Ancak İkinci 
Dünya Savaşı sonucunda özellikle Ahıska Türk-
leri bir gece vagonlara doldurarak  sürgüne gön-
derilmiş, boşalan arazilere Gürcüler ve Ermeniler 
yerleştirilmişti. Böylece Rusların 200 yıllık hayali 
gerçekleşmiş, Türkiye-SSCB sınırında artık Türk 
varlığı sona ermiş, bölge Hıristiyan nüfusla doldu-
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rulmuştu.

1944 yılında Ruslar yeni bir oyun oynamış Ahıs-
ka bölgesindeki Türkleri vagonlara doldurup Si-
birya’ya sürmüş ve yüzbinlerce Türk’ün ölümüne 
sebep olmuşlardı. Ahıska Türklerinden boşalan 
yerlere Gürcü ve Ermenileri doldurarak tarihi is-
teklerinin gerçekleşmesine bir adım daha atmış-
lardı.

1988 Olayları patlayınca Rusların yani KGB’nin 
desteğini alan Ermeniler yeniden Türklere yönelik 
sindirme, öldürme ve göç ettirme politikasına baş 
vurmuş, bunun sonucunda Erivan ve yöresindeki 
son Türklerde Bakü’ye göç etmek zorunda kalmış-
tı.

1990 sonrası Azerbaycan Bağımsızlığını ilan etti. 
Böylece yeniden Rus oyunu ortaya çıktı. 1920’ler-
den sonra Nahcivan’ı Azerbaycan’dan ayıran böl-
gede tarihi Zengezur bölgesini Ruslar Ermenilere 
vererek bölgedeki Türkleri yurtlarından çıkarıp 

Ermeni nüfusu yerleştirmişse aynısını 1993 yılında 
Rusların askeri ve siyasi desteğini arkasına alan Er-
meniler Laçin Koridorundan geçerek Karabağ’ı iş-
gal ettiler. Burada tam bir soykırım yapan Ermeni-
leri Batı ve Rusya sonuna kadar desteklemiş oldu. 

Aradan uzun zaman geçmeden Ermeni kuvvetle-
ri yeniden savaşı başlatarak Fuzuli, Kubatlı, Kelbe-
cer,  gibi bölgeleri işgal etmiş, halende işgali sür-
dürmektedir.

Sonuç olarak Kafkaslarda son iki yüzyıl içinde 
Türk varlığı göçe zorlanarak, öldürülerek, sürü-
lerek, bölge Türklerden temizlenmeye çalışılmış, 
Rusya’nın ve İran’ın bölgeye yönelik Türk varlığını 
azaltma, etkisizleştirme politikaları ne yazık ki gü-
nümüze kadar gelmiştir.Bunun ana sebebi;

Kafkasların stratejik önemi  ve vazgeçilmezliği, 
Bakü ve Orta Asya petrollerinin Karadeniz’e, Ak-
deniz’e ulaştırılabilecek; Hazar Enerji Koridoru bu 
işin tuzu biberi olmuş, Ruslar bu koridordan son 
derece rahatsız olmuşlardır. Dolayısıyla Ruslar 
Ortadoğu’da Irak, Suriye, Yemen, Libya’da nasıl 
vekalet savaşı yürütüyorsa Kafkaslarda Türkiye’ye 
karşı Ermenileri kullanarak vekalet savaşını sür-
dürmektedir. Azerbaycan-Ermeni savaşını da  bu 
gözle görmek gerekir.

Devletimize düşen görev vekâlet savaşlarından 
nasıl kazançlı çıkılacağının plan, proje ve strate-
jisini oluşturup işi Türkiye ve Azerbaycan lehine 
çevirmek olmalıdır. 
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Rusya’nın, antlaşmaya koydurduğu 
15. maddeye dayanarak, Revan başta 
olmak üzere bölgeye, İran ve Osman-
lı Devleti’nde kendi topraklarında 
yaşayan Ermenileri göç ettirmesidir. 
Antlaşma öncesinde bölgede çoğun-
lukta bulunan Türkler planlı olarak 
yapılan bu göçler neticesinde nüfus 
olarak azınlığa düşmüş ve böylece 
bugünkü Ermenistan Devleti’nin 
temelleri atılmıştı.

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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/  Y ı l m a z  A y d o ğ a n

KAVRAM VE MÜELLİFİ

“Militan Demokrasi” deyimi ile ilk 
defa 2000 yılında Ankara’da, Zafer 
çarşısındaki kitapçıları dolaşırken 
gözüme ilişen, Yargıtay Eski Cumhuri-
yet Başsavcısı Vural Savaş’ın “İrtica ve 
Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi”* 
adlı kitabını gördüğümde karşılaşmış-
tım. 520 sayfalık kitabı hemen satın 
alıp, üç gün içerisinde okuyup bitirdi-
ğimi hatırlıyorum.

“Militan Demokrasi” deyimini tedavüle sokan 
asıl ismin Alman hukukçu Karl Loewenstein oldu-

* İrtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi, Vural 
Savaş; Bilgi Yayınevi, Temmuz 2000.

ğunu öğrenecektim daha sonraları. Loewenstein, 
29 Mart 1933 tarihinde Alman Devleti karşısında 
Hitler’e geniş takdir yetkileri tanıyan “Yetkilen-
dirme Yasası”na ve demokrasi karşıtı Nazilerin 
iktidarı ele geçirişine bizzat tanık olmuş birisi idi. 
Bu antidemokratik gelişme ardından Amerika’ya 
kaçmış, kendisini “parlamenter sisteme ve demok-
rasiye düşman olan partilerin doğuşunu ve yükse-
lişini engellemeye” adamış ve bu uğurda mücadele 
etmiştir.

Yirminci yüzyıl faşizminin gadrine uğramış diğer 
pek çok isim gibi Loewenstein da “Hoşgörüsüzlü-
ğe hoşgörüsüzlükle karşılık verilmesi gerektiğini,” 
savunmuş ve “Militant Democracy and Funde-
mental Rights I – II” adlı eserlerinde bu konuları 
işlemiştir. Ona göre, “Demokratlar ‘tam da demok-
rasinin temellerini korumak adına bu temelleri’ 
kısıtlamaktan çekinmemelidir.”

Militan Demokrasi
“Demokrasi, siyasi partiler olmadan yaşayamaz; ama siyasi partiler yüzünden ölebilir de.”

(Georges Vedel)

Almanya Başbakanı Adolf Hitler, 1933’te Nürnberg’de Nazi 
rejimi taraftarı halk tarafından karşılanırken.
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Yakın tarihimizde, Türk Devrimi de denilen Yeni 
Türk Devleti ve Cumhuriyet rejiminin ilk yılların-
da, kurucu kadroda yer alan M. Kemal Paşa ve ar-
kadaşlarının Loewenstein’in önerilerini, bu öneri 
ve tezler daha yazılmadan yirmi yıl önce, fiilen uy-
guladıklarını değerlendirmişimdir hep.  

Geçen aylarda 14 bölüm olarak yayınlanan “15 
Temmuz Kalkışmasının Siyasi Ayağı” adlı çalış-
mam esnasında bu düşüncelerim yeniden depreşti 
ve seri yazının sön bölümünü “Çare Militan De-
mokrasi” başlığı altında paylaştım okurlarımla. 

Bu defa konu üzerine yaptığım araştırmada, “Mi-
litan Demokrasi” konusunun son yirmi yılda pek 
çok siyaset bilimci tarafından incelenmiş ve bi-
limsel yayına konu edilmiş olduğunu gördüm.**** 
Alexander S. Kirshner’in 2014 yılındaki çalışması-
nın, “Militan Demokrasi” adıyla 2017’de Ferit Bu-
rak Aydar tarafından dilimize çevrilip, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanarak, 
ülkemize kazandırıldığını görünce, getirtip incele-
dim. 

Bu ve sonraki yazılarda bu kitaptan alıntılar ya-
parak, sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

“Militan” kelimesi dilimize Fransızca “militant” 
kelimesinden gelmiş.  İçerisinde zor kullanmayı 
da barındırdığı için kanunsuzluğu çağrıştırma-
sı sebebiyle, olumsuz bir algı içermektedir. Oysa 
onun yerine “mücadeleci” kelimesi de kullanılabi-
lir. Böylece, olumsuz algının olumluya dönüşmesi 
mümkün ise de bu çalışmada, aslına sadık kalına-
rak “militan” kelimesi kullanılacaktır.

Demokrasilerde temel soru şudur: “Aslında de-
mokrat olmayan, demokrasiye inanmamış ve ik-
tidara gelmesi halinde mevcut demokratik rejimi 
sonlandırmayı amaçlayan gruplara ya da siyasi 
partilere izin verecek miyiz?” 

Okuyucunun daha iyi anlayabilmesi amacıyla 
şöyle de sorabiliriz soruyu: “Gelecekte bizi sokarak 
zehirleyip öldüreceği belli olan bir yılanın büyü-
mesine, gelişip serpilmesine ve bizi öldürmesine 
izin verecek miyiz?”

Devletimizin 2000 yılından sonra içerisine düştü-
ğü sıkıntılara bir de bu bakış açısından bakmamız 
gerekmez mi? Ak Parti, devletimizi yönetmeye mi, 

** Bakınız: Peter Nielsen, “Anti-Extremism, Negative 
Republicanism, Civic Sociaty” 2002; Patrick Macklem, 
“Militant Democracy, Legal Pluralizm and the Paradox of 
Self Determination” 2006; Samuel Issacharoff, “Fra-
gile Democracies” 2007; Markus Thiel, “The Militant 
Democracy, Principle of Modern Democracies” 2009; 
Alexander S. Kirshner, “A Teory of Militant Democracy, 
The Ethics of Combatting Extremism” 2014.

işgal etmeye mi niyetlenmiştir? Ak Parti kurucuları 
ve yöneticileri demokrat mıdır, antidemokrat mı-
dır? Katılımcı demokrasi bunlar için bir yaşama bi-
çimi midir, yoksa amaçları yolunda kullanacakları 
ve kullandıktan sonra atacakları, bir araç mıdır?

İşte bu noktada, devletimizin ve cumhuriyetimi-
zin kurucusu Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşla-
rının büyüklüğü, basireti, vizyonerliği ve feraseti 
karşısında bir kez daha saygıyla eğilmek, onları 
saygıyla anmak istiyorum. Önceki seri yazımızda 
da ifade etmiştim. 

[23 Nisan 1920’de açılan TBMM nin çalışma esas-
larını düzenleyen “1” sayılı Kararı’ndan (İçtüzük) 
sonra kararlaştırıp yayınladığı ve “2” numara ile 
yürürlüğe koyduğu ilk kanun, “Hıyaneti Vataniye 
Kanunu” idi. 

“Hıyaneti Vataniye Kanunu”nda, “vatana ihanet” 
suçunun oluşabilmesi için üç ana eylem sayılmıştı: 
“i) Devlete isyan, ii) Saltanatı geri getirmek, iii) Din 
üzerinden siyaset yapıp örgütlenmek”. Kanunda 
sayılan bu üç suçun da ceza karşılığı “idam” idi.

Bu kanun olmasaydı ne Kurtuluş Savaşı başarıya 
ulaşabilir, ne yeni devlet kurulabilir, ne de Cum-
huriyet’in getirdiği esaslar uygulamaya konulabi-
lirdi.]

Tarihi olaylar yorumlanırken, o günün şartları 
göz önüne alınmalı, o günün koşulları değerlen-
dirmeye temel olmalıdır. Aksi halde “yanlış tespit” 
ile “yanlış yorum ve sonuçlara” gidilir. Toplum 
Bilim ve Siyaset Bilimi’nin bugünkü değerleri ile 
yüz yıl önceki olayların doğru yorumlanmasında 
sorunla karşılaşabiliriz. 

Devletin kuruluş günlerinde, söz konusu kural-
larla tedbirler alındığında, katılımcı demokrasiye 
yabancı, halkının sadece %8’i okuryazar; din ile 
yönetimin iç içe geçtiği, hangi savın “gerçek din 
kuralı”, hangi savın “yönetimi güçlendirmek ve 
birtakım kimselerin iktidarını devam ettirmek 
üzere uydurulmuş(!) dini iddia” olduğu konuları 
tartışmalı bir sosyal yapımız bulunduğu, bilinmeli 
ve unutulmamalıdır.

Yüzyıl önce, “demokrasi” yani “halkın yönetime 
katılması” uygulamaları henüz emekleme yaşın-
dadır. Demokratik rejimin kendisini koruması ge-
reği bir ihtiyaç olmakla birlikte, koruma içgüdüsü 
ile geliştirilecek tedbirler nerede haklı, nerede bir 
hakkın ihlali sayılacaktır? Bu konular ancak son 
elli yılda ve özellikle son yirmi yılda tartışılarak ol-
gunlaşmıştır. Bugün artık daha çok şey biliyoruz, 
katılımcı demokrasiler adına.

Bu ve benzeri konuları inceleyelim, tartışalım, 
öğrenelim istiyorum.
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İ d r i s  T a ş p ı n a r

30 Ağustos zaferi, binlerce şehidin, 
milli birlik ve beraberlik ruhu için-
de canları pahasına, Türk Milletinin 
geleceği için özgürlük ve bağımsızlık 
meşalesini sonsuza dek sönmemek 
üzere yaktığı büyük bir zaferdir. 

30 Ağustos 1922 tarihi, Türk Milletini 
esir etmek isteyen yayılımcı, istilacı 
güçlere karşı kadınıyla, çocuğuyla, 
ordusuyla topyekûn verdiği ve milli 
benliğini kurtardığı bir savaşın ve za-
fer destanının yazıldığı bir gündür. 

Zaferlerimizin Anlamı

30 Ağustos 1922 tarihi; “Ordular ilk 
hedefiniz Akdeniz’dir ileri”, komutuy-
la Büyük Taarruzu yaptığımız, Yunan 
palikaryalarını denize döktüğümüz bir 
zaferin adıdır. Bu zafer Türk Milletinin 
yeniden dirilişidir. Bu zaferle Türk Mil-
leti Türkiye’nin tapusunu almış, Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerini 
sağlam atmış ve ebedi hayatına şeref 
tacını giydirmiştir.
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Tarihi zaferlerle dolu bir milletiz. Türk Milleti, 
at üstünde doğan at üstünde ölen ve mücadele ru-
huna sahip bir millettir. Her zaman hürriyetine ve 
istiklaline düşkün olan Türk Milleti imanıyla, azim 
ve cesaretiyle büyük zaferler kazanmıştır. Bahar 
aylarında sefere çıkan Türk ordusu yaz aylarında 
kazandığı zaferlerle milletimizi onurlandırmıştır. 

Bu toprakların vatan olarak kazanılmasında, ko-
runmasında ve kurtarılmasında önemli yeri olan 
zaferlerimizi fonksiyonları bakımından ele aldı-
ğımız zaman, Malazgirt Zaferinin ayrı bir önemi 
vardır. Meseleye bu açıdan bakıldığı takdirde Tür-
kiye tarihi için üç büyük zafer önem arz etmekte-
dir. 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt vatan kuran, 
Eylül 1176 tarihli Miryokefalon vatan koruyan ve 26 
Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Muhare-
besi de vatan kurtaran zaferlerimizin karakteristik 
örnekleri olarak gösterilebilir. 

Malazgirt zaferinin önemi
Malazgirt zaferi olmasaydı Anadolu Türk yurdu 

olur muydu? Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti 
kurulur muydu? İstanbul fethedilir miydi? Niğbo-
lu, Kosova, Mohaç, Çaldıran ve Çanakkale zafer-
leri kazanılır mıydı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
kurulur muydu? Anadolu Türk Yurdu olur muydu? 
Malazgirt’te başlayan zaferler serisi Büyük Taarruz 
ve Dumlupınar zaferiyle taçlanmıştır. Bu bakım-
dan Malazgirt Zaferinin Türk tarihi açısından öne-
mi büyüktür

200 bin askerden oluşan Bizans ordusuna karşı 
Sultan Alparslan 30 bin kişilik bir orduyla karşı 
koymuştur. Bizans İmparatorunun amacı Türkle-
ri Anadolu’dan atmak ve İslâm topraklarını talan 
etmekti. Sultan Alparslan’ın amacı ise zalimlerin 
zulmüne dur demek, yeryüzünden fitneyi ortadan 
kaldırmak ve Allah’ın adını yaymaktı.

Ne diyordu Sultan Alpaslan. “Savaşı seviyorum, 
çünkü sonunda zafer var. Size öyle bir vatan aldım 
ki; ebediyen sizin olacaktır. Ya Rabbi! Seni kendi-
me vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere 
sürüyor, uğrunda cihat ediyorum. Ey Allah’ım! Ni-
yetim halistir, bana yardım et. Ey Askerler! Eğer 
şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben 
nefsimi Allah’a adadım. Benim için şehadet de 
muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak 
istikbâl bizimdir. Bütün oba beylerine, köylere, 
yaylaklara haberler salınsın. Milletimin erkekleri, 
kadınları, kızları bilsinler ki, Çağrı Bey oğlu Sultan 
Alparslan, eğer bu çetin harpte yenilir ve milleti-
nin namus ve şerefini koruyamazsa, hayat onun 
kendisine bile haramdır. Allah’ım! İslâm’ın san-
cağını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esir-
gemeyen mücahitlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! 
Alparslan’ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve 

onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira 
O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve 
her şeyini fedadan sakınmıyor. O, Senin yolunda 
ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen 
de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret! “(1) 

Zaferleri kazandıran ruh
Sultan Alparslan askeriyle Bizans topraklarında 

ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzu-
runa gelip telaşla, “300 bin kişilik düşman ordusu 
bize doğru yaklaşıyor” der. Sultan Alparslan hiç 
önemsemeyerek şöyle der: “Biz de onlara yaklaşı-
yoruz. Ben İslâm için ölüme koşuyorum. Ya zafer 
kazanırız ya da şehit olarak cennete gideriz.” Ta-
rihimizde, bütün zaferler bu ruhla ve bu şuurla 
kazanıldı. Müslüman Türk Milletinin özelliklerini 
pekiyi bilen Alparslan Gazi “Biz temiz Müslüman-
larız; bid’ad nedir bilmeyiz. Bu sebepledir ki, Allah 
hâlis Türkleri aziz kıldı.” (2) 

Sultan Alparslan’ın bu sözleri, Peygamberimizin 
milletimiz hakkındaki (Cündullah) sözlerini teyit 
etmiyor mu? Peygamberimizin Cündullah dediği 
Türk Milleti, askerine Hazreti Muhammed’in adı-
nı verdi. Ona Mehmetçik dedi. Mehmetçikler; din, 
devlet, vatan, millet ve bayrak için hayatlarının 
baharında zaferden zafere koştular ve hâlâ koşma-
ya devam etmekteler. Elbette ki “Zafer Hakkın ve 
Hakka İnananlarındır.” 

“Bu zaferle Sultan Alparslan, Malazgirt’ten Ak-
deniz kıyılarına, oradan Adriyatik denizi kıyıları-
na kadar bu toprağın tanımadığı ve tatmadığı bir 
ideali taşıdı? Bu topraklarda dahi çocukların müs-
takbel zaferlerin kumandanlarının, henüz söylen-
memiş şiirlerin şairlerinin, henüz yükselmemiş 
şaheser yapıların mimarlarının, henüz duyulma-
mış nağmelerin bestekârlarının yetişmesine vesile 
oldu. Türk–İslâm kültür ve medeniyetinin temel-
lerini attı.”

“Tuna Nehri’nin serin kıyılarında aldığı abdestin 
namazını, Afrika’nın kızgın çöllerinde eda eden bir 
milletin çocukları, elbette Türk ve Dünya tarihinde 
destanlar yazmıştır.” Savaş meydanlarında dünya 
milletlerini şaşkına çevirmiş, mazlum milletlerin 
sevgi ve takdirini kazanmıştır

Zaferler taçlanmalı
Bugün zaferlere hasret yaşıyoruz. Askeri zaferler 

ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve sportif zafer-
lerle taçlanmadıkça bir anlam ifade etmez. Sün-
gülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri 
zaferlerden sonra kültür, bilim, fen ve ekonomi 
alanlarında da zaferler kazanmaya devam etmeli-
yiz.

Artık ülkeler birbirlerine karşı teknolojik, ekono-
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mik, kültürel ve sportif yönde üstünlük kurmaya 
çalışıyor. Teknolojik üstünlüğünü sağlayan ülkeler 
diğer ülkeleri bağımlı hale getirerek kendilerine 
muhtaç bırakıyorlar. 1940-1950’li yıllarda uçak ve 
traktör sanayi ABD’nin telkinleriyle iptal edildi. 
Telkinlerle monte sanayi ve tüketim teşvik edildi. 
Makarna fabrikaları, sakız fabrikaları kuruldu.

İlla başa belâ gelince mi tedbirler alınmalı? Rus-
ya’dan füze satın alıyoruz, ABD F35’leri vermediği 
gibi bizi ortaklıktan çıkartıyor. Yunanistan ulusla-
rarası anlaşmaları ihlal ederek Ege Denizi’ndeki 
yerleşime kapalı adalara (Türk adaları dahil) evler, 
kiliseler yaparak yerleşime açıyor ve silahlandırı-
yor. Füzeler yerleştiriliyor. Başımıza PKK musallat 
ediliyor. Bu ülkenin evlâtlarını birbirlerine kırdırı-
yor. İslâm coğrafyasında savaşlar çıkartılarak kaos 
meydana getiriliyor. Asırlardır İslâm dünyasının 
liderliğini yapan Türkiye güçsüz ve çaresiz bırakı-
lıyor. Ekonomik yöndeki güçsüzlüğümüz elimizi 
kolumuzu bağlıyor. Yıllar öncesi “Amerika Rusya, 
Yahudi’ye kukla” dedik. Bu düşüncemizde zerre 
kadar yanılmadık. Bunları dost bilenlerin kulakla-
rı çınlasın. (!)

Kanuni Sultan Süleyman “İster isen sulhu salah, 
hazır ol cenge.” derken asırlar öncesinden bu gün-
lere ışık tutmuştu. Maalesef gemiyi yürüten kap-
tanlar şu yüz yıllık tarihimizde başa belâ gelince 
bunun farkına vardılar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bir ulusun as-
ker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı 
zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim or-
dusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kaza-
nılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an 
önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip 
olma zorunluluğu vardır.” “Bir millet eğitim or-
dusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne 
kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferle-
rin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla 
mümkündür.” sözleri bize bu konuda ışık tutmak-
tadır.

Atalar ne güzel demiş: “Su uyur düşman uyu-
maz.” Düşman uyumadı ama yüzyıllık zaman dili-
mi içerisinde milletimiz adeta uyutuldu. Bu uyut-
ma ta ilkokulda, alfabe kitabında “uyu uyu yat, yat 
yat uyu” diyerek başlatıldı. Bu yaşlarda çocukları-
mıza vatan, millet, din devlet ve bayrak şuuru mut-
laka verilmeliydi. Düşmanları tanıtılmalıydı. Bilge 
ve çalışkan bir toplum oluşturulmalıydı. 

Tarihi zaferlerle dolu bu şerefli millet Türk ve 
Müslüman olarak yaşamalı ve ölmeli, Avrupa ve 
dünyayı geçmeliydi. Tarihini bilmeyen bir millet, 
tarihiyle öğünebilir mi? Kendisine güvenebilir mi? 
Tarihine bakarak geleceğe adım atabilir mi? Tari-
hinden aldığı ilhamla azim ve gayretle çalışabilir 

mi? Prf. Dr. Halil İnalcık “Milletler medenileştikçe 
tarih öğrenimi önem kazanır. Bir milletin ilerleme-
si için tarih şuuruna sahip olması lâzımdır. Tarih, 
geleceğimiz için sonsuz bir kaynaktır.” derken bu 
gerçeği teyit etmiyor mu?

Bizden 30 yıl sonra savaştan mağlup olarak çıkan 
Almanya ve Japonya’dan şu an yüz yıl geride ha-
reket ediyorsak ve yabancılara adeta el açıyorsak 
nedenini başta kendimizde aramalıyız. Bunun so-
rumlusu da elbette ki başta gemiyi yürüten daha 
doğrusu pusula okumasını bilmeyen gemi kaptan-
larıdır. 

Korona virüs salgınından milletimiz büyük ders 
çıkartmalı! Artık kendi başımızın çaresine bakma-
yı öğrenmeli ve kendi ayaklarımız üstünde dur-
mayı bilmeli! Ne güzel buyrulmuş, “Veren el alan 
elden üstündür.” Hiçbir ülkeye el açmamalıyız ve 
hazine sandığının üzerine oturmuş dilenciye ben-
zememeliyiz.

Muhteşem Türkiye
Ülkemizin şu an insanımızı tek yürek, tek yumruk 

ve tek ses haline getirecek, Türk kültür ve medeni-
yetimizi âtinin ufkunda bir güneş gibi parlatacak 
ve ülkemizi nice zaferlere kavuşturacak Muhteşem 
Türkiye sevdalılarına ihtiyaç vardır. 

Asla unutulmamalıdır ki; dünya var oldukça 
Türk Milleti varlığından, birliğinden, dirliğinden 
ve bağımsızlığından asla taviz vеrmeyеcеktir. Şan-
lı ay yıldızlı bayrağımız bağımsızlığımızın timsali 
olarak göklerde dаlgаlаnаcаktır. İnşallah bundan 
böyle de kıyamete dek bu vatan Türk yurdu olarak 
kalacaktır. 

Hakkıdır hür yaşamış milletimin hürriyet 

Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklâl…

Bizlere bu mübarek vatanı canları pahasına ema-
net eden Sultan Alparslan’ın, Osman Gazi’nin, Fa-
tih’in, Yavuz’un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ve binlerce şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun. 
Allah onlardan razı olsun. Milletimiz yaşayacak, 
düşmanları kahrolacaktır. Zafer Bayramımız kutlu 
ve mübarek olsun. 

Kaynakça:
1- Prf. Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti ve Mefkûresi 
Tarihi S.188

2- Prf. Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti ve Mefkûresi 
Tarihi S.193)
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/  M u s t a f a  T e m i z e r

Emperyalist güçler milletimizi ayrış-
tırmak için her yolu deniyor. Milleti-
miz aldatılıyor. Asıl millî olanlar gayri 
millî; gayri millî olanlar da millî olarak 
gösteriliyor. Toplum millîci ve gayri 
millîci olarak ayrıştırılıyor. 

Partilerini kurmak, partilerine genel 
başkan olmak için ABD’den icazet 
alan, iktidar olmaları halinde ABD’nin 
politika ve projelerine hizmet edecek-
lerini vaat eden iktidar ve muhalefet 
partileri ne kadar millî?

Dikkat! Toplum Ayrıştırılıyor!
(Millî - Gayri Millî)

Kim Ne Kadar Millî?

Kökü ülkemizin dışında olan fikirlere 
hizmet etmek için kurulan, maddi kay-
naklarını aynı uluslararası çıkar grup-
larına hizmet etmenin karşılığı olarak 
alan kuruluşlar ne kadar millî? Önde 
gözüken simalarının bazıları bir gün A 
partisindeyken, partisi için canını ve-
receğini söylerken bir başka gün diğer 
partiye geçen; bugün “ak” dediğine 
yarın “kara” demeyi meslek edinen 
çok yüzlü, geçimini çok yüzlülükten 
sağlayan profesyonel demagogların 
bulunduğu parti ne kadar millî?
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ABD’nin ülkemizin bölünmesini de içine alan 
Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanlığını kabul 
edenler ne kadar millî? Akdeniz’den Hakkâri’ye 
kadar ABD’nin silahlandırdığı bir terör örgütü ta-
rafından kuşatılmasına, 2004 yılından beri Ege’de 
18 Türk adasının Yunanistan tarafından işgal edil-
mesine rıza gösterenler ne kadar millî?

FETÖ ile iş birliği içinde, Ergenekon ve Balyoz 
davalarıyla orduyu zaafa uğratanlar ne kadar mil-
lî? Eğitimde, ilkokula başlayan 1,5 milyon Türk ço-
cuğunu ahmaklaştırmak için hazırlanmış kitapları 
okutanlar ne kadar millî?.. 

Yediden yetmişe bütün halkın sağlığını bozan ni-
şasta bazlı şeker kotalarını artıran, pancar, buğday 
ve tütün ekimini sınırlandıranlar ne kadar millî? 

Türkiye’de nişasta bazlı şekerin gıdalarda kulla-
nılma oranını gün geçtikçe arttıran ABD’nin gıda 
şirketlerinden -Ülker şirketinin de ortağı olduğu 
iddia edilen- Cargill’e 14 yıl boyunca Bakanlar Ku-
rulu kararıyla 1 milyon 370 bin ton ekstra kota sağ-
layanlar, verilen bu kotalardan dolayı kamunun 
elindeki şeker fabrikalarını zarar ettiren ve ülke 
ekonomisine büyük bir darbe vuranlar ne kadar 
millî?

Sağlık Bakanlığı mensuplarının hazırladığı “Ni-
şasta bazlı şeker, kansere, şeker hastalığına ve obe-
ziteye sebep oluyor.” Raporuna rağmen, Amerikan 
Cargill firmasının talebiyle devamlı nişasta bazlı 
şeker kotalarını artırarak doğrudan halkın sağlı-
ğıyla oynayan bir anlamda zehirli gıda sevk edil-
mesine izin veren siyasi iktidarlar ne kadar millî?.. 

Ülkemizde satılan %90 şekerli gazlı içecekler 
başta olmak üzere, tüm meyve sularında, hemen 
hemen tüm bisküvi, gofret, çikolata, pastaneler ve 
marketlerde satılan hazır pasta çeşitlerinde ve de 
birçok ekmekte bu lanet olası zehiri bizlere yedi-
ren, üç kuruş etmeyen bu dünyayı, beş kuruş ka-
zanmak için bize zindan edeler, zindan edenlere 
izin verenler ne kadar millî?

Emperyalist ülkeler; silah ile yapamadıkları soy-
kırımı, genetiğini bozdukları gıda ile yaptıkları 
halde bunun önlemini almak yerine onların işini 
kolaylaştıranlar ne kadar millî?

Pancar Kooperatiflerinin üst örgütü Pankobir-
lik’in yaptığı araştırmaya göre, çiftçinin 400 bin 
hektar alanda pancar tarımı yapmasını engelleyen, 
Türkiye şeker kurumunu kapatan, Türkiye’yi 3 mil-
yon ton şeker üretiminden vazgeçiren, 80 bin tarım 
işçisini işsiz bırakanlar ne kadar millî?.. Hayvancı-
lıkta önemli bir yem katkı maddesi olan küspe ve 
melas üretimindeki kayıptan dolayı da 250 bin ton 
et açığının oluşmasını sağlayanlar ne kadar millî?.. 

Üretim hürriyettir. Üretim yapmadığınız siyaset, 

kültür, bilim ve teknoloji, sanayi, tarım ve hayvan-
cılık başta olmak üzere her alanda hür değilsiniz, 
dışa bağımlısınız demektir. Üretime değil tüketim 
ve israfa yönelik politikalar üreterek ülkeyi sürekli 
dışa bağımlı hale getirenler ne kadar millî?

Cargill’in başını çektiği NBŞ lobisinin, ballı ka-
zançlarının devam etmesi için ekstra kota verilme-
sini talep ettirenler ne kadar millî?

ABD ve emperyalist güçlerin isteği doğrultusun-
da FETÖ ile birlikte başlattıkları projelerden vaz-
geçemeyenler ne kadar millî? 

Söylenene göre rutin bir bağış prosedürü olan 
Papa ile görüşmek için Vatikan’ın göstereceği bir 
adrese alt limiti 5 milyon dolar olan bir ödemede 
bulunma şartını kabul edip Hristiyanlığa hizmet 
eden hangi kuruluş veya vakfa ne kadar yardım 
yaptığını bilmediğimiz, papadan dua bekleyen bi-
rileri ne kadar yerli ve millî?

Kime çalıştığını bilmediğimiz, iç cephede parti-
zan ve ideolojik bir dil kullanıp milleti yerli, mil-
lî- gayri millî diye ayrıştırıp “millî ve yerli” olan ne 
varsa silmeye kalkanlar ne kadar millî?.. 

Bazı olumlu gelişmelerin yanında, milletin var-
lık ve bekasını ilgilendiren bunca olumsuzluğa 
rağmen halkı, kahramanlık hikâyeleri ile avutan 
hayal aleminde yaşamayı, -Tıpkı, nişasta bazlı şe-
kerin daha “tatlı” gelmesi gibi! - daha “tatlı” hale 
getirenler ne kadar millî?.

Bütün olanlara rağmen milletin bu olumsuzluk-
ları yaşamasına neden olan iktidar ve muhalefetin 
milleti ayrıştıracak birlik ve beraberlik söylemleri, 
kendilerini millî başkalarını gayri millî gösterme-
leri ne kadar millî?

Kim ne kadar gayri millî ?..
Toplumumuz değişik sözlerle her yol 
denenerek emperyalist emellere alet 
edilerek ayrıştırılıyor. Biz, batıl emper-
yalist uşaklarının talanına uğrayarak 
kana bulanan dünyanın düzeninin 
değişeceğine inanıyoruz. Yeryüzünün 
Hakk namına, Hak için yeniden dü-
zenleneceğine inanıyoruz. Biz, aziz ve 
gazi milletin üzerine güneşin yeniden 
doğacağına inanıyoruz diyerek; ümi-
dini hiç kaybetmeyen, siyasi partiler 
kanununa tabi olması dışında başka 
partilerin hiç birisi ile alakası olmayan, 
ömrünü hak dava adamış, sadece Bü-
yük Türk Milletine bağlı olan, gücünü 
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ve kuvvetini sadece milletinden alan, 
İktidar ve muhalefetin yanlışlarına iti-
raz eden, iktidarı ve muhalefeti sürekli 
uyaran, “Milletim Uyan! çağrılarıyla 50 
yıldan beri yılmadan usanmadan mil-
lete tehlikeleri haber veren Yeniden 
Millî Mücadeleciler, Millet Partililer 
iktidarı ve muhalefeti eleştirdiği için 
ne kadar gayri millî?.. 

Millî birlik, hamasi söylemlerle değil samimi bir-
lik çabalarıyla gerçekleşir. Seçim kaygısı ile “eğer 
bir parti etrafında toplanılmazsa terör olaylarının 
artacağı, ülkenin bölüneceği, sınır güvenliğinin 
tehlikeye düşeceği, İslam ülkelerinin yıkılacağı” 
söylemiyle toplumu korku ve baskı altına alarak 
yapılan millî birlik çağrılarının samimiyetle yapı-
lan millî birlik çağrıları olduğuna inanmak müm-
kün değildir. Böyle söylemler politik kaygıların 
sonucu söylenmiş sözlerdir. Sadece millî birlik 
konusunda değil her alanda, söylemler üzerinden 
yapılan siyasetin yerli ve millî olduğu söylenemez 
diyenler ne kadar gayri millî?

Millî birliğin nasıl sağlanacağı konusunda çok 
önemli çalışmaları, teklifleri, deneyim ve tecrü-
besi olan ömrünü milletin birlik ve beraberliğine 
harcayan; bir araya gelmeleri, birlikte hareket et-
meleri hayal bile edilemeyen Rahmetli Necmettin 
Erbakan ve Alpaslan Türkeş’in bir araya gelmesi-
ni; 1991’de Refah Partisi, Millîyetçi Çalışma Partisi 
ve Islahatçı Demokrasi Partisi’nin ittifakla birlik-
te hareket etmesini sağlayan Millet Partisi Genel 
Başkanı Sayın Aykut Edibali’nin bilgi birikimini, 
deneyim ve tecrübesini, tekliflerini görmezlikten 
gelerek yapılan millî birlik çağrıları, samimi birlik 
çağrıları olamaz. 

Sayın Edibali, elli yıldan beri partilerde, şahıs-
larda birlik değil; hakta, adalette, millî ve manevi 
değerlerin korunup geliştirilmesinde, milletin var-
lık ve bekasına yönelik ortak politika ve projelerde 
birlikte hareket etmeye yönelik millî birlikten bah-
setmekte. Millî birliğin sağlanmasına esas olması 
gereken iki tarihi olayı işaret etmektedir. 

Birincisi Hz. Peygamber’in Medine sözleşmesi 
ile sağladığı birlik. Burada Hristiyanlar, Yahudiler, 
birbiriyle kavgalı kavimlerin ortak bir metin üze-
rinde anlaşmaları söz konusudur. Taraflar inanç 
ve ideallerinden vazgeçmeye, kimseye tabi olmaya 
(Hz. Peygambere dahi) zorlanmadan birlikte yaşa-
mak zorunda oldukları ortak değerlerin korunma-
sı konusunda sağladıkları- ilk yazılı anayasa hük-
mündeki- birlik sözleşmesidir.

İkincisi Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Sava-

şında sağladığı birliktir. Vatanın dört bir yanı iş-
gal edilmiş, millet kendi bölgelerini savunmanın 
yollarını aramaya başlamış, bölgesel savunma bir-
likleri oluşturulmuş, Gazi Mustafa Kemal dağınık 
vaziyette olan bu birlikleri milletin ortak değerle-
ri etrafında toplayıp “Hattı müdafaa yoktur, sathı 
müdafaa vardır, bu satıh tüm vatandır.” diyerek 
millî birliği sağlamıştır. 

Millî birlik sayesinde ölmüş olarak görülen İm-
paratorluktan yeni bir devlet Türkiye Cumhuriyeti 
doğmuştur. Adının başında Prof. yazan birilerinin, 
utanmadan iddia ettiği gibi Gazi Mustafa Kemal, 
halifeye isyan edip Osmanlıyı yıkarak Osmanlı 
sınırları içinde atmış kusur devletin kurulmasına 
neden olmamış aksine öldü, tarihten silindi deni-
len milletin millî birliğine sağlayarak Türk mille-
tinin var olduğunu ve ebediyen var olacağını, kur-
duğu Türkiye Cumhuriyeti ile bütün dünyaya ilan 
etmiştir, diyenler ne kadar gayri millî? 

Bütün dertlerin çözümü için millî birliğin sağla-
nıp millî iktidarın kurulması şattır. Millî iktidarı 
ancak meşru olan, gayri resmi hiçbir gücü kul-
lanmayan, devletin içine sızmaya çalışmayan, de-
magoji yapmayan uluslararası güçlerle danışıklı 
çalışmayan siyasi partiler sağlar, diyenler ne kadar 
gayri millî? 

Millî birliği, millî iktidarı, lideriyle programıyla, 
teşkilatıyla gerçek anlamda millî, cihanşümul ül-
küsü olan gücünü sadece Türk Milletinden alan 
bir siyasi parti kurabilir. Bilenler, araştıranlar mü-
balağasız bunu sağlayabilecek tek millî partinin 
Millet Partisi olduğuna inanır. 

Millî iktidar sadece Millet Partililerin tek başına 
başaracağı bir iş değildir. “Hürriyet” diye yüreği ya-
nanların, “ya istiklal ya ölüm” diye hâlâ diri olan-
ların, Büyük Türk Milletinin egemenliğine hasret 
olanların, cumhuriyetten yana olanların, gerçek 
demokrasi sevdalılarının, ülkücülerin, vatanse-
verlerin, millîyetçilerin Millet Partisi çatısı altında 
toplanmasıyla gerçek millî iktidar sağlanabilir, di-
yenler ne kadar gayri millî? 

Türk milleti; dinine AKP ’siz de, Atasına CHP’siz 
de, vatanına MHP’siz de, Kürt kardeşine HDP’siz 
de sahip çıkar. Kimse milleti mili-gayri mili diye 
ayrıştırmaya kalkmasın. 

Milletimizin, yöneticilerimizin uyanması basi-
retle hareket etmesi (Yanılmadan gerçekleri göre-
bilmesi, gelecekle ilgili sezgi, uyanıklık, anlayış, 
kavrayış ve vizyon sahibi olması) dilek temenni ve 
duasıyla…



3 4
 / Siyaset / 1317

/  E d i b  A y k u t  Ç i ç e k l i

Müspet Liderlik İçin

En Güzel Örnek
Tarihi belge ve bilgiler bu büyük infilak nokta-

larını ancak onurlu bilgeliğe yaslanarak tek tek 
kapatabilen nice müspet liderlerin gelip geçtiğini 
bize haber verir. Allah elçileri, müspet liderliğin 
en güzel siyasi ve ahlâkî örneklerini vererek bu 
âlemden göçüp gittiler. Ateşe atılmak gibi en zorlu 
imtihanlardan geçen İbrahim Aleyhisselamın bil-
geliği kıvama erince, Allah onu insanlığa rol model 
olarak büyük bir lider kılacağının müjdesini verir. 
İbrahim Peygamberin ektiği tohumlar asırlar son-
ra iki kutlu elçi Davut ve Süleyman eliyle büyük bir 
medeniyetin yükselmesine vesile olur. Zalimlere 
karşı zırhını kuşanan Davut’a demir daha da yu-
muşatılır ve tüm elçiler gibi ona da onurlu bilgelik 
armağan kılınır. Allah’tan kalabalık kavmine hük-
medebilmek ve iyiyi kötüden ayırabilmek için an-
layışlı yürek isteyen Hz. Süleyman’a, uzun ömür ve 
zenginlik yerine bilgelik istediği için dileği kabul 
edilerek ona hikmetli ve anlayışlı bir yürek, ayrıca 
dilemediği halde zenginlik ve izzet de verilir. (*)

Gerçek hükümdarın kendisi olduğunu söyleyen 
Allah, son elçinin bilgeliğinin artması için ona dua 
etmesi gerektiğini söyler. Çünkü bilgelik artmadan 
ne kaygı sonlanabilir ne de müspet liderlik yapı-
labilir. Üretimin ve verimin kaliteli bir hal alması; 
kaygının yerine güven, korkunun yerine ümit duy-
gusunun yükselmesine bağlıdır. 

Son elçi, gül resulün müspet liderliği o kadar bü-
yük bir etki uyandırmıştır ki ona inanmayan dünya 
çapında şöhret sahibi nice entelektüel, onun me-
deniyet kuruculuğunu baş döndürücü bir devrim-
sel ilerleyiş olarak kabul etmek zorunda kalmış-
lardır. Bilgeliğin çok katmanlı gücünün farkında 
olan aydınlar tüm insanlığı kucaklayan büyük 
medeniyet yürüyüşünde Hz. Muhammed’in de-
rin izler bırakan tarihi rolünü vurgulamaktan geri 
durmamışlardır. Tüm hukuk ve ahlâk kurallarının 
acımasızca çiğnendiği ümmî bir toplumdan en 
hayırlı bir ümmet çıkarılmasına vesile olmak bile 
elbette onun onurlu bilgelikte ne kadar yükseldi-
ğini gösterir. Eğer görevlendirildiği topluma sert 
ve kaba davranmış olsaydı, etrafındakilerin dağılıp 
gideceklerine tanık olacağını haber veren son ilahi 
kitap, onun şahsında en güzel örnekliğe dönüşen 

Mâtürîdî, kendilerine itaat edilmesi gereken 
‘Ulu’l Emr’in yani emir sahiplerinin yöneticiler 
değil bilginler olduğunu söyler.(Kanaatimce bura-
da kaynak belirtilmelidir. Çünkü önemli ve dikkat 
çekici bir noktadır.  MY) Kalıcı bir liderlik örnek-
liği için bilimin ve ahlâkın izinden yürümeye her 
yönetici azami gayret sarf etmeli ki toplumsal ya-
şam için üstün bir ahenk tesis edilebilsin. İtaatin 
doğrudan bilginler ya da yöneticilerden öte temel 
ilkelere bağlandığı siyasal ve sosyal bir sitemde 
ancak müspet liderliğin ışığı parıldamaya başlar. 
Gücü tekelleştiren tek adamlık rejimlerinde hem 
ortak akıl hazinesi hem de bilgelik sevgisi yok olur. 
Oysa müspet liderlik için, zengin bir yetişme vesi-
lesi olan ortak akıl hazinesi ve bilgelik sevgisinin, 
büyük infilak noktalarının kapatılmasında hayati 
önemleri vardır. 

Onurlu Bilgelik 
İnsanı bilge kılan şey, yine onun 
binlerce kitabı yalayıp yutarcasına 
okuyup bir nevi ayaklı kütüphaneye 
dönüşmesi değildir kuşkusuz. Kitap 
sahifelerinde yüksek bir heyecanla 
gezindiği kadar, hayatın en ücra mah-
fillerinde de hakikat yürüyüşüne çıka-
bilmeli insan. Dahası, hiç yüksünme-
den çilenin en kırçıl olanına yaslanıp 
hakikatin hakikatine hiçbir kınayıcı-
nın kınamasına aldırmaksızın sadakat 
ve samimiyetle bakabilmelidir. Müspet 
liderlik için evvela onurlu bilgelik ge-
reklidir. Çünkü ahlâkın özü bile ancak 
onurlu bilgelikle elde edilebilir. Sorgu-
lanmayan bir hayatı, yaşanmaya de-
ğer bulmayan her hakikat adamı için 
bilgeliğin sırrı ne ise müspet liderliğin 
sırrı da odur. 
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merhamet ve adalete özellikle vurgu yapar. 

Tüm bunların yanında “Muhammed ölse yahut 
öldürülse ökçeleriniz üzerine gerisin geri mi dö-
neceksiniz?” ilahi uyarısıyla, karizmatik liderliğin 
büyüsüne kapılmanın bir toplumu nasıl travmatik 
süreçler içine sokacağına dair ince bir gönderme 
yapılır. Kendine değil, sürekli hakka ve kurtuluşa 
çağıran kutlu elçinin onurlu bilgeliği kuvvetlendi-
ren bir kadro liderliği inşa etmesi, kendinden son-
raki siyasal toplumun erken dönemde parçalan-
mamasına sebebiyet verir. Toplumları uçurumun 
eşiğine yuvarlayan karizmatik otoriteden medet 
umanlara inat “adeta demokratik otoritenin” en 
çarpıcı misallerini tüm siyasi hayatında görebiliriz.  

Tarihin seyrini değiştiren yüksek şahsiyetlerin 
onurlu bilgelikten beslendiğini hangimiz inkâr 
edebiliriz. Daha kötüye giden durumu iyiye, doğ-
ruya, güzele eviren müspet liderlerin rotayı doğ-
rultucu müdahaleleri olmasa, insanlık geçirdiği 
sosyal ve siyasal buhranlardan nasıl çıkış yolu 
bulabilirdi kendine? Kriz dönemi toplumlarının 
müspet liderliğe olan ihtiyacı şiddetlendikçe ta-
rihin etkin aktörlüğü kurumsal olarak bir me-
rak duygusunu fazlaca uyandırabilir insanda. Bu 
merak duygusunun dosdoğru bir ilgi ve bilgiyle 
taçlanması müspet liderliğin iyi anlaşılması için 
olmazsa olmazı ifade eder. Siyasi ve kültürel alan-
larda boy gösterip iyi hal üzerinde yol aldığını be-
lirten, böylelikle en sahte makyaj usulleriyle saf ve 
sade vatandaşın gönlünü çelebilen şarlatanların 
tuzağına düşmemek için müspet liderliğin mana 
ve mahiyeti üzerinde etraflıca düşünmek icap eder.

Şarlatan ve Kahraman Farkı
Bize düşen mütevazı görev, nice şarlatanlarla al-

datılan kitleleri gerçek kahramanlarla tanıştırma-
ya çabalamaktan ibarettir aslında. Bu anlamda 
tarihten önemli bir kesit sunarak şarlatan ve kah-
raman farkını açığa çıkarmaya gayret edelim biraz 
da.  

Horasan ve Mâverâünnehir valisi olan Cerrah b. 
Abdullah; Türklerden Müslüman olanların sayı-
sının artmasıyla haraç ve cizye verenlerin azala-
cağını, dolayısıyla hazine gelirlerinin düşeceğini, 
üstelik bunların Müslümanlığının da şüpheli ol-
duğunu, kendince bu durumun önüne geçmek için 
Mevalinin sünnet olma şartının getirilmesi gerek-
tiğini halife Ömer b. Abdülaziz’e bir mektupla bil-
dirir. Bunun üzerine Halife, “Allah Muhammed’i 
sünnetçi olarak değil davetçi olarak gönderdi” der.  
Bundan bir müddet sonra da bölgede çıkan bazı 
karışıklıklar sebebiyle fitne çıkaran Horasanlıları 
kırbaçla cezalandırmak isteyince Halife buna çok 
sinirlenir ve “Vallahi sen fitne ve fesat çıkarmaya 
onlardan daha yatkınsın” diyerek valiyi azarlar, 

onu görevden alır. Böylece Halife’nin onurlu bil-
gelikle şekillenmiş müspet liderliğiyle, Emevilerin 
Horasan bölgesindeki Türklerin de Müslüman ol-
masını geciktiren tüm gayri İslami uygulamalara 
bir son verilir. İslam tarihinde ikinci Ömer olarak 
vasıflandırılan Ömer b. Abdülaziz ölene kadar 
müspet liderliğin tesirleri büyük ölçüde hissedilir-
ken, onun ölümüyle İslamlaşma sürecinde kesinti-
li devirler yeniden başlar, baskı, şiddet ve zorbalığa 
dayalı yönetim anlayışı siyasi iktidara yön vermeye 
devam eder.

İbn-i Haldun’a göre, bilimlerin anası olan tarihin 
izinden yürüyerek üzerinde durduğumuz mev-
zunun anlam çeperlerini düşünsel melekelerden 
kuvvet ala ala genişletebiliriz. Peygamberler ta-
rihi bize gösterir ki onları daima yalanlayanlar 
“mütref” diye ifade edilen toplumun önde gelen 
liderleridir. Kötülük üretim merkezi gibi çalışan li-
derlerin sürekli gerçeği karartma girişimleri ancak 
onurlu bilgelik vasfını diri tutan müspet liderlerce 
deşifre edilebilir. Çünkü siyasi ve sosyal hadisele-
rin arka planını görebilme yetisi çok hummalı ve 
hikmetli bir gayret neticesinde çok az sayıdaki bir 
insan grubuna bahşedilir. Akıl ve kalp gözünü ifa-
de eden basiret kavramı kesin ve keskin bir görü-
şün kıyı bucağında yıllarca çile çekenlerin kavra-
ma ufkuna açılıverir en çok.

Bu üstün kavrayış ufkuyla bugün tek dünya dev-
leti ve tek dünya dini için küresel işgal planları 
yaparak milyonlarca insanı ev hapsine mahkûm 
etmeyi başaranların nasıl bir dünya tasavvur et-
tiklerine dair ince keşifler yapabiliriz pekâlâ. Kö-
tülüğün planlı ilerlediğini bildiğimiz halde, iyiliği 
savruk bir halde bırakmadan onu muntazam bir 
düzene kavuşturmuyor olmamızın bedelini her 
geçen gün tüm yeryüzü mazlumlarının ödeyeceği-
ni unutmayalım. Onurlu bilgeliği müspet liderlik 
şartı olarak onaylamayan toplumlara Allah’ın deri 
altına dezenfektan enjekte edilmesini önerecek ka-
dar ileri giden siyasi liderleri bela olarak gönder-
mesi mi beklenmelidir. 

Bilginlerin itibardan düştüğü ve güç sahibi bil-
giçlerin toplum aydınlanmasında lüzumsuz roller 
üstlendiği bir karanlık çağda, müspet liderliğin 
gün ışığına çıkmasının onurlu bilgelikten geçtiği-
ni kabul ve takdir eden toplumlar en nihayet felah 
bulur. Çünkü hiçbir müspet lider kendi toplumu-
na kurtuluşu tek adamlık şartına bağlı kılmaz. Ve 
O, Allah’ın toplumları haksız yere helak etmeyece-
ğini, toplumun kaderini yine toplumun kendisi be-
lirleyeceğini hiç çekinmeden anlatıverir. Ne mutlu 
o müspet liderlerin ardından hakikat izi süren gö-
nül fedailerine ne mutlu hakikatten başka hakikat 
bilmeyen ölümsüzlüğün tavizsiz erlerine…

(*)Bakınız: Enbiya 21/79; Sad 38/35, 36, 37, 38.
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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

Y e d i n c i  B ö l ü m

Siyonizmin Avrupa Hâkimiyeti

1789 İhtilalı ile yıllardır Yahudilere uygulanan kilise baskısı ortadan kaldırıldı. 
Demokrasi rejimi sayesinde ve paranın gücü ile Yahudiler, ülkenin idaresine hâ-
kim olan iktidarları yönetir hale geldiler. Bunları yaparken hiçbir zaman Yahudi 
ve Yahudi ideolojisi adına hareket etmediler. Dönme Yahudiliğin başarısı olarak, 
haskala kurallarına göre ve “Hibrit” kurgulama sayesinde üstü örtülü hâkimiyet-
lerini sağladılar. Yahudilerin Avrupa cemiyet hayatına entegre olmasını haskala 
sağladı. Yahudilerin dindışı bilimlerle eğitim almaları, Yahudi tarihi ve İbranice 
dili eğitimi konularında haskala geleneği öncülük etmiştir. Haskala, bu yönüyle, 
Avrupa Yahudilerinin seküler dünyayla kaynaşmasının başlangıcıdır. İlk Yahudi 
siyasi hareketlerinin oluşması maskil (haskala lideri) yönetimi ile Yahudilerin, 
içinde yaşadıkları Avrupa toplumlarında onlarla eşit siyasi ve ekonomik haklara 
sahip bir hayat sürme mücadelesi başladı. Aşkenaz Yahudiliğinin -özellikle Kuzey 
Amerika’da ve İngilizce konuşulan diğer Amerika ülkelerinde- farklı dini akımla-
ra veya mezheplere bölünmesinin tarihteki başlangıcı, Haskala savunucularının 
içtihatlarına karşı alınan çeşitli tavırlardır.
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Avrupa aydınlanması ve sonrası dö-
nemlere damga vuran bazı Yahudi 
kökenli bilim, sanat, edebiyat ve siyaset 
akımlarının öncüleri kimlerdi? Aydın-
lanma dönemi Yahudiler için mutlu 
yıllar olmuştur. Yahudilerin yaşadığı 
yerler ve yaptıkları çalışmalar Yahudi 
tarihindeki Yahudi milletinin karakte-
ristik özelliklerini bilgi ve kültürlerinin 
özetini anlatmaktadır. Aşkenaz Yahudi-
leri, başta Almanya olmak üzere doğu 
Avrupa ve Fransa’da yaşayan Yahudi-
lere İbranicede verilen addır. İspanya, 
İtalya, Portekiz, Türkiye, Yunanistan, 
Ortadoğu ve kuzey Afrika’da yaşayan 
Yahudiler ile onların soyundan ge-
len Yahudilere Sefarad denmiştir. Bu 
nedenle dönemlerine damgasını vuran 
bazı Yahudi önde gelen isimlerden 
bahsedeceğiz.

Baruch Spinoza: Bendictus de Spinoza  veya 
Bento d’Espiñoza olarak da isimlendirilen Spinoza  
17. Yüzyıl felesefe akımının önde gelen rasyonalist-
lerinden biridir. 24.11.1632 tarihinde Amsterdam’da 
doğmuştur. Yahudi çocuğu Spinoza Portekizdeki 
engizisyondan kaçarak Amsterdam’a yerleşti. Ba-
bası Amsterdam’da Sinagog’un ve Yahudi okulu-
nun müdürlüğünü yaparken Spinoza İbraniceyi 
öğrenmiştir. Spinoza; fizik, kimya, fizyoloji ve gök-
bilimleri alanlarında eğitim alarak kitaplar yazma-
ya başladı. 1655 de Cemaat Mahkemesi tarafından 

Materyalist ve Tevratı yetersiz görmek ile suçlan-
mıştır. Hahamlar tarafından din düşmanı olarak 
ilan edilen Spinoza afaroza benzer bir ceza ile Ya-
hudi cemaatinden kovulur. 1661 de Amsterdam’dan 
ayrılan Spinoza Rijnsburg’a gider. Bu arada birçok 
kitaplar yazan spinoza 1675 de Etica eserini tamam-
lar. 21.02.1677 tarihinde öldüğü zaman eseri basıl-
mamıştı. Arkadaşları tarafından Opera Posthuma 
(Ethica, Tractatus politicus, Tractatus de intellec-
tus emendatione, Epistolae, Compendium Gram-
matices Linguae Hebrae) 1678 de Flemenkçe  lisanı 
ile yayınlanır.

Tamara de Lempicka: 1898 doğumlu Polonya 
asıllı Yahudi ailesine mensup Lempicka Art Deco 
tarzı ressam olarak ün kazandı. Fransa’da yaşayan 
sanatçı ikinci dünya savaşı nedeni ile Amerika’ya 
göç etti.

Boris Aronson: 15.10.1898 Ukrayna doğumlu 
olup, bir hahamın oğludur. Moskova ve Almaya’da 
çalışan Aronson grafikçilik ve tasarımcılık yaptı. 
1923 den sonra Amerika’ya gitti. Çeşitli tiyatro top-
luluklarında çalıştı. Yahudi tiyatrosu ile ün kaza-
nan Aronson Üstün Set Tasarımı Drama Masası 
Ödülünü üç kez kazandı. Amerikan Tiyatro Onur 
Listesine girdikten bir yıl sonra – 16.11.1980 de öldü.

Mordecai Ardon: 1896 da Galiçya’nın Tuchow 
şehrinde Max Bronstein’de doğdu. 1933 de Filis-
tin’e göç etti. 1936 de Filistin vatandaşlığına geçin-
ce adını Mordecai Ardon olarak değiştirdi. Kabala 
geleneğine bağlı basit simgeci ressam olan Ardon 
1992 de Kudüs’te öldü.

Nathan Altman: Ukraynalı bir Yahudi tüccar 
aile çocuğu olan Altman, Resim ve heykel sanat-
çısıdır. Odessa’da ilk sergisini 1906 da açtı. 1910 da 
Paris’e gitti ve bir yıl orada yaşadı. Sanat öğretmen-
liği yapan Altman 1916 dan sonra sahne tasarımcısı 
olarak çalıştı. 1928 de Leningrad’dan Paris’e taşın-
dı. 1936 da Leningrad’a gelerek 81 yaşında öldü.

Chaim Soutine: 13.01.1893 de Beyaz Rusya’da 
doğmuş Yahudi dışavurumcu ressam. 1913 de Vil-
nius’ta Vilna Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi ve 
Fransa’ya göç etti. 2. Dünya savaşının başladığı yıl-
larda Fransa’yı Almanların işgal etmesi sırasında 
Gestapo’dan kaçtı ve hastalandı. Paris’te hastaneye 
sığındı ve ülserden 09.08.1943 de öldü.

Leonid Osipovich Pasternak: 04.04.1862 de 
Odessa’da Ortadoks Yahudi çocuğu olarak doğdu. 
Sanat okulundan sonra tıp ve hukuk bölümlerini 
Moskova Üniversitesinde okudu. 1887 de Münih’te-
ki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisinde okudu. 
Sonra Rusya’ya döndü ve 1889 da ressam olarak ka-
riyer yaptı. Yahudi Sanayici Isidor Kaufman’ın kızı 
piyanist Rosa Isidorovna Kaufman ile evlendi. 1905 
de İmparatorluk Sanat Akademisi üyeliğine seçil-
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di. 1938 yılına kadar Berlin’de kaldı. Kudüs İbrani 
Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Kü-
tüphanesinde bulunan Albert Einstein portresini 
çizdi. 31.05.1945 de Oxford’da öldü.

Charlotte Salomon: 16.04.1917 de Berlin’de do-
ğan bir alman Yahudi sanatçısı idi. 1943 lü yıllara 
kadar Fransanın güneyinde 769 adet çizdiği tablo-
larıyla nazilerden saklanan Salomon, yakalanarak 
Auschwitz’e sürüldü. 10.10.1943 de gazla öldürüldü.

Nahum Gutman: 5.10.1898 Moldova doğumlu 
İsrailli Ressam, Heykeltıraş ve Yazar olan Gutman 
Yahudi S.Ben Zion’un oğludur. 1905 de Osmanlı 
idaresindeki Filistine yerleşti. 1920-26 yıllarında 
Viyana, Berlin ve Pariste Bezalel sanat ve Tasarım 
Akademisi’nde okudu.Birçok ödülü olan sanatçı 
28.11.1980 yılında öldü.

Richard Serra: Heykeltıraş olan Serra 02.11.1938 
yılında San Fransisko’da doğan, İspanyol kökenli 
bir Rus Yahudi göçmen çocuğudur. Santa Barbara 
Kaliforniya Üniversitesi Güzel Sanatlar akademi-
sinden 1961 yılında mezun oldu. Daha sonra Yale 
Üniversitesine giderek 1964 yılında eğitimini bitir-
di. 1982 yılında Mozarabiç mimarlık eğ itimi için 
İspanya’ya gitti. Eserleri Almanya, İspanya, Fran-
sa, ABD, Japonya’da birçok yerlerde sergilendi. 
2016 yılında Hillary Clinton’un başkanlık seçimine 
28.000 dolar bağışta bulundu.

Sonia Delaunay: Yahudi ailesinden 1885 de 
Ukrayna’da doğdu. Çocukluğu St. Petersburg’da 
geçti. Almanya resim öğrenimi aldı. Pariste 1905 
Academie de la Palette’de eğitime başladı. 1914-20 
yıllarında İspanya ve Portekiz’de yaşadı. Resim ve 
süsleme sanatı üzerine Fransa, İngiltere, ABD, Ja-
ponya gibi ülkelrde seriler açtı. Ölümü: 1979.

Raphael Soyer: 25.12.1899 Güney Rusya eyaleti 
Tambov, Borisoglebsk’da doğan ressam ve baskı 
sanatçısı Amerikan sahne ressamı olarak ün yaptı. 
Babsı Bilim adamı yahudi olan Soyer ailesi 1912 de 
Amerikaya göç etti. Amerikanın değişik galerile-
rinde sergiler açtı. Eserleri sinema sanatına kadar 
uzanan soyer New york’ta 87 yaşında ( 4.11.1987) 
kanserden öldü.

Maurycy Gottlieb: 1856 Şubat ayında Polonya-
lı Ortadoks Yahudi ailesinin çocuğu olarak doğdu. 
15 yaşında Viyana Güzel Sanatlar Akademisine 
kaydoldu. Daha sonra 1875 de Münihe gitti. 1876 
da münihte altın madalya kazandı. Sonra viyanaya 
gitti. 1879 da romaya giderek birçok tablolar üzerin-
de çalıştı. 17.07.1879 da öldüğü zaman 23 yaşındaydı.

Victor Brauner: Yahudi kerestecinin oğlu 
16.06.1903 romanyada doğdu. Aile viyanada yaşadı. 
75HP adıyla bir dergi çıkardı. Resim ve grafik üze-
rinde çalıştı. Sergilere katıldı. 1930 da parise yerle-
şerek resim sanatı üzerinde çalıştı. 1934 de Pariste 

sergi çalışması yaptı. 1935 te Bükreş’e geldiğinde 
Romanya Komünist Partisine girdi. Aynı yılda bir 
sergi açtı. Tekrar fransaya gitti. 1940 yılında Nazi 
almanyasının Fransayı işgali ile Marsilyaya gitti. 
Savaştan sonra italyaya gitti. 12.03.1966 da Pariste 
öldü.

Shalom Aleichem: 02.03.1859 da doğan Rus 
Yahudi yazarıdır. Asıl adı Scholom Robinowitz 
olan yazar daha çok roman türü yazılar yazmıştır. 
Yazılarında hikâye ve tiyatro türü eserleri vardır. 1. 
Dünya savaşında ABD Newyork’a giden Scholom 
13.05.1916 öldü.

Christian Johann Heinrich Heine: 13.12.1797 
Düsseldorf ’ta doğan Alman Yahudi’si olarak  doğ-
du. Göttügen, Humboldt ve Bonn, üniversitelerin-
de hukuk eğitimi almasına rağmen ilgi alanı ede-
biyat olmuştur. 1825 de hukuk fakültesini bitirerek 
aynı zamanda din değiştirip Protestan oldu.

1831 de Paris’e göç ederek, burada sosyalist çevre 
ile arkadaşlık ilişkisine girmiştir. Şiir ve edebiyat 
türü eserler yazdı. Eserleri arkadaşı Karl Marks 
tarafından gazetesinde yayınlandı. Birçok kitap-
ları Alman otoriteleri tarafından yasaklandı. He-
inrich hayatının son zamanlarında hastalandı ve  
17.02.1856 da öldü.

Yahudi idealleri konusunda öncülük eden bazı 
isimler; Abraham Geiger, Zacharias Frankel, Solo-
mon Judah Rapoport ve Moritz Steinchneider.

Muhafazakâr Yahudiliğin öncüsü olan Zacharias 
Frankel (Zekeriya Frankel) (30.09.1801 – 13.02.1875) 
Yahudi tarihçi Yahudilik okulunun kurucusudur. 
1831 de Budapeşte’de üniversiteyi bitiren Frankel 
1854 de Dresden’de kalıp, Breslau seminerinin baş-
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kanlığını yaptı.
Reformist Yahudiliğinin kurucusu Alman Ha-

ham Abraham Geiger, Bonn üniversitesine devam 
etti. Klasik eğitimler, filoloji, Süryanice ve İbranice 
üzerinde çalıştı. Reform Yahudiliği üzerinde çalı-
şarak, Yahudiliğin birçok ibadet ve kurallarının 
değiştirilmesi üzerinde çalıştı. “Muhammed Yahu-
dilikten ne aldı?” (Was hat Mohammed aus dem 
Judenthume aufgenommen?) tezi ile Marburg 
Üniversitesinden doktorasını aldı. Kur’an’ın Hz. 
Muhammed tarafından yazıldığı tezini savunmuş-
tur. Bunun için birçok kur’an terimlerinin İbranice 
ve Aramice lafızlardan oluştuğunu iddia etmiştir. 
Kur’an’da geçen bazı kıssaların Ahd-i Atik –Tal-
mud kıssaları ile ilişkilendirmek amacıyla, muh-
teva ve anlatım tarzının ihmal edilmesini dikkate 
almak gereği üzerinde durmuştur.

Yahudilik Ve Milliyetçilik
Yahudi yazarlar yaşadıkları ülkelerin milli ede-

biyatının gelişmesinde önemli rol alırken, Yahudi 
edebiyatının da her ülkede gelişmesini sağlamış-
lardır. Yahudi eserlerinin ideolojik olarak ABD ve 
Avrupa’da yayılması için Yahudi yazarlar öncülük 
etmişlerdir. Avrupa’da gelişen kültür ve edebiyatın 
mimarları olarak Yahudiler en önde gelmekteydi. 
Judeo Grek batı kültürünün oluşmasını sağlayan 
Yahudi yazarlar tek merkezden idare edilecek dün-
ya devleti ideali için kültürel temel oluşturmaya 
çalışmışlardır.

Avrupa aydınlanma döneminde Yahudi düşman-
lığı azalmıştır. Buna mukabil Yahudilerin dünyaya 
egemen olma fikri 1800’lerin sonunda gündeme 
gelmiştir. Almanya’daki Hitler hareketinin Nazi 
propagandasında önemli bir yeri olan bu teori yer 
almaktaydı. Rusya’da 1903 de yayınlanan Siyon Li-
derlerinin Protokolleri (The Protocols of Elders of 
Zion) isimli kitabın yayınlanması ile Yahudiliğin 
dünya egemenliği fikri yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Yayınlarda 24 gizli toplantıdan bahisle, Hıristiyan-
ları yok ederek dünyada bir Yahudi düzeni oluştur-
mak için çalışmalardan bahsedilmekteydi. Söz ko-
nusu kitabın Farsça ve Arapça çevirileri yapılarak 
İslam dünyasında da konu üzerinde durulmaya 
başlanmıştır. 2002 yılında Mısır televizyonu “Atsız 
Binici” adıyla bir dizi yayınlamış ve Yahudilerin 
planları hakkında Müslümanların bilinçlenmesi 
sağlanmıştır.

Yahudi düşünür ve yazarlarının hayat hikâyeleri 
ile Yahudilik hakkında nasıl bir yargıya ulaşılmış-
tır? 17. 18. ve 19. yüzyıllar yaşanan olaylar nasıl bir 
Yahudi anlayışı oluşturmuştur? Aile yapısı içinde 
atadan yeni nesle aktarılan Yahudilik anlayışında-
ki karakteristik ölçüler nasıl gelişmiştir?

Yahudiler için 17. yüzyıldan belki de daha önce-
sinden itibaren yaşanan hayatta var olma, ya da 

yok olma tehlikesi vardı. Bir millet olma duygu-
sundan uzak, vatansız yaşanan hayat neleri kazan-
dırmıştır? İnsan ve toplum hayatının vazgeçilme-
yen vatan ve millet olgusu, Yahudi dünyasında çok 
karmaşık yapı oluşmuştur. Her Yahudi’nin yaşadığı 
toplumun kültür ve geleneklerini içine sindirmek 
suretiyle oluşan insani duygular Yahudiliğin çok 
renkli dünyasını oluşturmuştur. Her Yahudi ailesi-
nin milli duyguları, yaşadığı gelenekler ve adetler, 
konuştuğu diller, toplum bireyi olarak üstlendiği 
görev anlayışı farklı oluşmuştur. Bütün bu olu-
şumların değeri, Muharref Tevrat inancı yanında 
ikincil olmaya mahkûm olduğundan bazı hayat ol-
guları yer yer önemini yitirmiştir. Yaşanan hayatın 
hangi topraklar üzerinde, hangi toplulukla beraber 
olunacağı milliyetçilik duygusu karşısında önemi-
ni yitirmiştir. Buna bağlı olarak vatan duygusu ge-
lişmemiş, millet olma duygusu törpülenmiştir. Ha-
kimiyet duygusu, zenginlik ve üstün meziyetlerle 
toplumda yer almış olmak imtiyazı ile, Yeryüzünde 
Yahudi’nin bulunduğu, tüm milletler, tüm ülkeler 
Yahudi’nin malı olmaya başlamıştır. Toplumu il-
gilendiren her sahada Yahudi öncülerin olması o 
ülkeyi Yahudi’nin malı haline getirmiştir. Ancak 
inananların, Yahudi dinin ve kutsal inancının ön-
cülüğü ile belli bir orandaki Yahudi’nin Filistin’e 
yerleşme ve yurt edinme düşüncesine güç vermiş-
tir. Bu duygu yapılan toplantılarla ve yayınlanan 
protokollerle perçinlenmeye çalışılmıştır. Top-
lumlar üzerindeki, ekonomik ve sosyal hâkimiyet 
duygusu ile kutsal topraklar inancı birleşince yer-
yüzünde tek merkezli devlet olma inanç ve ideali 
kendini göstermektedir. Ekonomiye, sosyal ve siya-
sal hayata hükmeden bir gücün, bu hâkimiyetinin 
son noktası olan tek devlet olma fikrini geliştirmiş-
tir. Bütün dünyaya ve dünya üzerinde yaşayan her 
canlıya hükmetme uğruna hiçbir engel tanımak 
istemeyen bu güç, hayatın her alanına müdahale 
eder olmuştur. Uluslararası ilişkiler, savaşlar, ba-
rışlar, hastalıklar, dini ve sosyal hayatı, ekonomik 
hayatı sorgulayan tek merkezin Yahudi hâkimiyeti 
olacağı bir dünyayı hayal eden, yenidünya düzeni 
oluşturulmak istenmektedir. Hayal edilen ideal-
ler karşısında, oluşturulmuş uluslar arsı sözleş-
meler, askeri ve ekonomik kuruluşlar, eğitim ve 
kültür hayatını düzenlemek isteyen ilişkiler gibi 
oluşumların hiçbir önemi kalmamıştır. Biyolojik 
savaş, terörizm, uyuşturucu ve mafya sistemi vel-
hasıl hibrit savaş taktiklerinin tamamı beynelmilel 
Siyonizm’in elinde ve tekelinde kullandığı savaş 
malzemesi olarak yenidünya düzeni için vasıtalar 
olmuştur. Bütün dünyaya salınan biyolojik bir si-
lah ile, bulaşıcı hastalıklar ile, virüs ile milletlerin 
ve devletlerin nasıl hizaya getirileceğinin deneme-
leri ve ölçümleri yapılmaktadır.

Devam Edecek
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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 yeniden ellerinizde. Evet ellerinizde! Durun, 
hemen dergileri fırlatıp atmayın. Korkmayın virüs 
bulaşacak diye. Ben yine negatifim, böyle giderse 
de hep negatif kalacağım. Koskoca ülkede pozitif 
takılacağım bir gündem de mi olmaz Allah aşkı-
na…

Artık Maskeleri Çıkarsak mı?
Hop, hoopp, sayın Çuvaldız, maskeleri çıkartmak 

da nereden çıktı. Daha virüs tehlikesi geçmedi. 
Sen kalkmış, maskeleri çıkarsak mı diyorsun. Hem 
de taa evlerimize kadar girmişken. Sakın haa…

Durun, vurmayın, biraz acıyın yahu, yumrukları 
indirip de yakmayın şu tatlı canımı. Görüyorum ki 
beni anladınız. Tabii her zaman olduğu gibi. Beni 
anlamanızı anlıyorum da niye yanlış anlıyorsunuz 
onu bir türlü anlamıyorum. 

Evet, yanlış duymadınız, maskeleri çıkarsak mı 
dedim. Peki ama hangi maskeleri dedim? Şu dört 
aydır taktığımız, virüsten koruyor mu, korumuyor 
mu Bilim Kurulu üyelerinin bile birbirinin tersi 
şeyler söylediği o maskeleri kastetmedim ki... 

Siz, ya hangi maskeleri kastettin sayın Çuvaldız 
demeden ben hemen açıklayayım ki tekrar yanlış 
anlaşılmasın: Yüzümüzdeki maskeleri. Evet, evet, 
şu yüzümüzdeki maskeleri artık çıkarsak mı? 

Çuvaldız, virüsün etkisiyle mi, yoksa sıcaklardan 
mı kafayı yemiş olmalı dediğinizi duyuyorum. Hiç 
sevinmenize gerek yok, çünkü ne kafayı yedim ne 
de üşüttüm. Sıcaklar beni biraz bunalttı o kadar.

O maskeleri virüs tehlikesi geçtikten sonra zaten 
çıkaracağız, bilim kurulunun tavsiyesi ve Reis ben 
hiç takmadım siz de takmayabilirsiniz dediğinde. 
Artık bunu üç vakte kadar mı der, yoksa beş vakte 
kadar mı, orasını bilemem.

Değerli okurlar, bu milletin bireyleri olarak her 
ne kadar cismani olarak kendimiz olsak da insani 
ve ahlaki olarak asla kendimiz değiliz. Neredeyse 
bütün ikili ilişkilerimizde yapmacığız. 

Birbirimizi sevdiğimizi söyleriz, ancak iş eyleme 
gelince sevdiğimiz kişilerle ne aynı yola gider ne 
de birlikte hareket ederiz. Allah bizleri birbirimize 
kardeş kılmıştır, ama biz kardeş olamamışızdır bir 
türlü. Milletçe karşılaştığımız sorunları halletmek 
için şu şekilde birlikte hareket etmek gerekir deriz 
muhataplarımıza. Lakin her şey lafta kalır, eyleme 
geçemeyiz. Zira birey, dernek, vakıf, cemaat veya 
parti, artık ne isek, ne olduğumuz gibi görünür, ne 
de göründüğümüz gibi oluruz…

Gerek bireysel gerekse bütün bir cemiyet olarak 

çıkarmadığımız için maskelerimizi yüzlerimizden 
bugün bu durumdayız. Korkarım ki yarınlar daha 
da kötü olacak belli ki bu gidişle...

 Daha tehlikeli maskeler de var, siyasilerimizce 
takılıp bizleri hep aldatmakta kullanılan…

Demokrasi, hürriyet, insan hakları, eşitlik, refah, 
adalet ve daha niceleri. Sağcı veya solcu, liberal ya 
da muhafazakâr, kim olurlarsa olsun, bu maskeler 
ile çıkıyorlar karşımıza. Oyumuzu alıp, başlıyorlar 
kendi oyunlarını oynamaya. Yeter artık, çıkarın şu 
maskelerinizi de görelim gerçek yüzlerinizi…

Bizi Kimler Aldatıyor?
Lakin kimse çıkarmak istemiyor maskesini. Zira 

o maskeler artık gerçek yüzleri olmuş. Yüzlerinde 
maske, ellerinde basın ve yayın organları, hemen 
her gün beynimizi yıkayıp duruyorlar yalanlarıyla.

Evet, yalanlarla aldatılıyoruz. Hem de yıllardır. 
Siyasiler hep aldatıyor bizi. Peki, aldatan aldanmaz 
mı? Ooo, hem de nasıl! Ancak onların aldatması-
nın da aldanmasının da faturası ne yazık ki hep 
bize. Öyle bir fatura ki yıllardır öde öde bitmiyor.

Evet, Reis bizi, birileri de Reis’i aldatıyor sürekli. 
Gören gözler hem aldatanı hem aldananı görüyor. 
Görmeyenlere de Reis açıklıyor, tabii iş işten geçip, 
aldatan istediğini aldıktan ya da Reis aldatanlara 
her istediklerini verdikten sonra: Yine aldatıldım!

 Birilerini aldatmak, artık yeni yaşam biçimimiz. 
Hayatın ser safhasında, iş hayatında, ticarette ve 
hatta evlilikte bile. Bize yarar sağlayacak her işte 
aldatma üzerine inşa ediyoruz planlarımızı. 

Aldatarak kazandıklarımızı kâr sayıyoruz. Ve hiç 
birimizin “ne aldanan olun ne de aldatan” diyen o 
sevgilinin bu güzel düsturu gelmiyor aklına. Ya da 
“bizi aldatan bizden değildir” düsturu.

Biz yüzlerimizdeki maskeleri çıkarır, gerçek biz 
olursak, inanın siyasileri de kendimize benzetiriz. 
Tıpkı şimdi bize benzedikleri gibi. Zira bir toplum 
ne ise yönetenleri de odur. Dürüst olmayan bir 
toplumdan namuslu yöneticiler çıkmaz. 

Bu nedenle bizi siyasiler değil, biz aldatıyoruz. 
Biz ne isek siyasilerimiz de o çünkü. O halde gelin 
önce biz kendimiz olalım, sonra siyasilerimizden 
bize layık olmalarını bekleyelim.

Zira “bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah 
da onlara verdiğini değiştirmez” diyor Rabbimiz. 
Gelin hak üzere değişelim. Önce bizler kendimizi 
düzeltelim. Bakın o zaman siyasiler de yönetim de 
düzelir, her şey değişir ve güzelleşir. Fatih’ler fetih 
toplumlarından, Hz. Ömerler de adil toplumlar-
dan çıkar. Kimse bugün bizlerden Fatih’ler çıkma-
sını, ülkeyi yönetenlerin de Hz. Ömer gibi adil ol-
masını beklemesin. Zira bu ancak hayatı maddeyle 
değil, manayla manalandırmanın bir sonucudur…
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Doğu Türkistanlının Hakkını Aramak!
Doğu Türkistan, Çin’in zulmü altında inleyen ana 

yurt. Yıllar var ki zalim Çin’in işgali altında. Doğu 
Türkistan’da her türlü işkence var, zulüm var, kan 
ve gözyaşı var. Zalime hayat hakkı var, ancak Doğu 
Türkistanlıya, Uygur Türklerine hayat hakkı yok. 

Önceleri oradaki kardeşlerimizi hatırlıyor, çok cı-
lız da olsa zulme karşı sesimiz çıkıyordu. Sesimiz 
giderek kısıldı ve en sonunda ise hiç çıkmaz oldu. 
Artık ne devam eden zulümler görülüyor ne de “ne 
oluyor orada?” diyen bir ses duyuluyor. 

Türkistan’ı, Arakan’ı, Türkmeneli’ni ve Filistin’i, 
velhasıl umutlarını bize bağlayan tüm mazlumları 
unuttuk, Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya vb. ile 
uğraşır olduk. Bütün bu sorunlar arasında Doğu 
Türkistan kimin aklına gelecek?

Evet, kimin aklına gelecek? İslam ülkelerinin mi? 
Emirleri hiç istemez! Türk Cumhuriyetlerinin mi? 
Akıllarına dahi gelmez. BM’nin mi? BM’nin başka 
işi yok da Uygur Türklerinin derdi ile dertlenecek! 

Hiçbir ülke ilgilenmeyecek gibi görülürken Doğu 
Türkistan’la umulmadık bir şey oldu ve kimsenin 
aklına gelmeyecek bir devlet birden devreye girdi. 
Ne gariptik ki bu devlet, başımıza bin bir dert açan 
Amerika. Evet, yanlış okumadınız Amerika Çin’e 
dur diyecek bir adım attı! 

ABD Senatosu, 2 milyona yakın Uygur’u toplama 
kamplarında hapseden ve zorla çalıştıran Çin’e yö-
nelik yaptırımlar içeren “Uygur İnsan Hakları Poli-
tikası” yasa tasarısını oy birliği ile onadı. 

Eee, dost ve müttefik ABD’den hep kazık yiyecek 
değiliz ya, şu fani dünyada bir kerecik de olsa, en 
sonunda dostluğunu gördük ya artık ne gam… 

Diyeceksiniz ki sayın Çuvaldız bundan iyisi Şam 
da kayısı. Ee, başladı mı ambargolara ABD, eninde 
sonunda Çin diz çöker, Uygur’lar da kurtulur. Peki, 
acaba kazın ayağı öyle mi? 

Kazın ayağı diyor ki bana ne Uygurlardan, ben bu 
bahaneyle Çin’i yola getirmeye bakar sokabilirsem 
Çin’i yola sokarım diyor. Yani ABD, Çin’i Uygur 
sopasıyla terbiye etme peşinde: Bana bak, Dünya 
zaten bana yetmiyor, bir de sen çıkma ortaya…

Sizin anlayacağınız ABD hegemonyasını devam 
ettirmek için şimdi de Uygur kartını kullanıyor. 
Biz akletmeyip sorgulamadıkça, sadece görünene 
bakıp karar verdikçe aldatılmaya devam edeceğiz.

Zaten istenen de bu değil mi? Görünenle yetin ve 
gördüklerine de sevin. O halde yaşa be Amerika, 
iyi ki varsın diyelim. Amerika Çin’i hallederken biz 
de diğer işlere bakalım. Bu gidişle dünya devleti, 
hatta evren devleti bile oluruz. Aklına geleni veya 
istenileni yap. Ne soran var ne de sorgulayan. Peki 
siz “buna ne gerek, sayın Çuvaldız, biz bir Dünya 
devleti olduktan sonra” der misiniz? 

Ayasofya Tekrar İbadete Açılırken
Yıllarca haykırıp durduk, Fatih emaneti Ayasofya 

ibadete açılmalı diye. Gündemde tutmaya çalıştık. 
Lakin bir türlü olmadı. Maalesef Ayasofya yıllarca 
mahzun kaldı bir köşede. Derken bir dernek dava 
açtı ve Danıştay Ayasofya ibadete açılmalı dedi. 

Yıllarca beklenen o gün geldi. Ve Ayasofya yıllar 
sonra tekrar cami olacak. Allah hayırlı eylesin. Bu 
hayra vesile olanlardan da razı olsun. Milletçe çok 
sevindik, birbirimizle sarmaş dolaş olup sokakları 
ve sosyal medyayı doldurduk.

Peki, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması ne an-
lama geliyor? Danıştay’ın kararı, vurgulanmaya 
ön plana çıkarılmaya çalışıldığı gibi bu topraklar 
üzerindeki egemenliğin bize ait olduğunun tescili 
anlamına mı geliyor? 

Şimdi, böyle soru mu olur sayın Çuvaldız, tabii ki 
bu topraklar üzerinde egemenliğin sadece bizim 
olduğunu gösteriyor, ya başka neyi gösterecek ki 
dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Ne diyorsunuz? Gaipten sesler duyduğumu mu? 
Öyle düşünmüyor musunuz? Nasıl, şimdi bu karar 
egemenliğimizin tescili değil mi? Peki ne o zaman? 
Sabırlı ol sayın Çuvaldız, anlatacağız, tabi anlarsan 
mı diyorsunuz. Buyurun anlatın o zaman. Ben de 
millet de anlasın bakalım bu kararın anlamını…

Sayın Çuvaldız, bu toprakların tapusu 1071’den 
beri zaten bizim. Bu bir. Bir mülkün kullanım şekli 
o mülkün sahibinin egemenliğini değiştirmez. Bu 
da iki.

Ancak, şunu da unutmamak gerekir, bir mülkün 
kullanım şeklini birileri sana dayatmışsa ve sen o 
dayatmayı parçalıyorsan o zaman başka… 

Yani, Danıştay’ın bu kararı ile zamanında yapılan 
hata giderildi, o zamanki hükümeti böyle bir karar 
almaya zorlayanların iradesine gem vuruldu ve iş 
aslına rücu ettirildi mi diyorsunuz…

İyi o zaman ben de sizlere bazı sorular sorayım, 
verebiliyorsanız siz de cevaplarını verin. Sorulara 
makul ve mantıklı cevap verirseniz ben de evet, bu 
toprakların tapusu bizdeymiş diyeyim. Hazırsanız 
geliyor sorular.

Suriye’deki vatan toprağı Süleyman Şah Türbesi, 
terör bahanesiyle yerinden kaldırılıp sınırımızın 
dibine taşıdık mı? Yetmedi askerlerimizin başına 
ABD’li çapulcular tarafından çuval geçirildi mi? 

Yunanistan, Lozan’la kendisine emanet edilen on 
iki ada yetmemiş olacak ki Ege’deki adalarımızı iş-
gal edip, bayrak çekiyor, asker yığıyor mu? Peki, hü-
kümetimiz ne yapıyor? Sadece bakıyor. AB, ABD 
emrediyor, bu sefer bakmayıp, Meclisten kararlar 
çıkartıyor mu? Bütün bunlar egemenliğimize helal 
getirmiyor, amma Ayasofya camiye çevrilince tüm 
egemenlik bizde oluyor. Ne oldu, niye sustunuz? 
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Emekli büyükelçi, tarihçi Bilal Şimşir, 
1933’te Bulgaristan’da bir Türk kasaba-
sı olan Osmanpazarı’nda doğmuştur. 
Daha sonra ailesiyle İstanbul’a yerleş-
miştir. Diplomat bir tarihçidir. 

Dışişleri Bakanlığından emekli olduk-
tan sonra üniversiteler, öğretim üyeliği 
teklif etmişler, “Hayır, emeklilik haya-
tımda kitap yazacağım.” diyerek haya-
tını tarihi araştırmalara vakfetmiştir. 

Büyükelçimizin üzerinde çalıştığı biri birinden 
değerli yayınlanmış onlarca eseri vardır. 

 Komünist dönemden serbest döneme geçerken 
Arnavutluk’ta Türkiye’nin büyükelçisiymiş. Bu 
dönem hakkındaki Türkiye Arnavutluk İlişkileri/
Büyükelçilik anıları okunmaya değer, ibreti alem 
şahit olduğu olayları anlatan bir kitap.

Büyük elçimiz Bilal Şimşir’in hatıraları, Komü-
nist düzenin dağıldığı döneme denk geliyor. Han-
tal bir devlet yapısı ve ufuksuzluğun nasıl bir fe-
laket olduğunu öğrenmek isteyenler onu okusun.

Evladı Fatihan 

O bir göçmen çocuğu, evladı fatihan. Kayıp top-
rakları her zaman hatırlatır: Bilal Şimşir’e göre 
“Tanzimat’ın kaybı, Rumeli’nin kaybı olmuştur. 
Yaptığı reformlar karşılığında bu kadar büyük 
bedeller ödemiş başka bir ulus var mıdır? Söy-
leyelim; Rumeli Anavatan toprağı idi. Tuna ile 
Dicle nehirleri arasındaki topraklar Osmanlı 
Devleti’nin metropol toprakları idi. Yani Türk-
lerin anavatan toprakları idi. Rumeli’nin elden 
çıkması, vatan topraklarının yarısının kaybedil-
mesi demekti.”

Destansı Mücadele
Bilal Şimşir; yazdığı iki ciltlik Kürtçülük kitabı-

nı okuyan herkese, böyle bir eseri ortaya koyan 
bilgili, donanımlı bir elçiye sahip olduğu için her 
vatandaşa gurur verir. Kitapta anlatılanlara bakıla-
cak olursa Türkiye düşmanlarına karşı diplomat-
larımız dişe diş mücadele etmişlerdir. Her ihanet 
ve düşmanlık olayını rapor etmişler; maalesef bu 
destansı mücadele halka yansıtılmamıştır.

Millet düşmanlarının ihanetlerinin ciltler dolusu 
araştırması, Bilal Şimşir’in kitaplarında anlatılı-
yor. Kitapta; “Bugün Avrupa’da, Amerika’da “İn-
cil Topraklarının Bugünü” diye kitaplar basılır 
durur. Bunlar da Türkiye’nin yerleşim yerleri, 
dağı taşı, akarsuları, gölleri de İncil’deki adla-
rıyla anılır veya öyle hatırlanır. Bu haritalarda 
Ermenistan veya Kürdistan adıyla haritalar koy-
mayı da unutmazlar. Sanki havariler zamanında 
Ermenistan varmış gibi! “Bu yaptığınız yanlıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Erme-
nistan ve Kürdistan yoktur. Değiştirin bu harita-
yı lütfen.” dediniz mi, “Bunlar tarihi haritalardır, 
değiştiremeyiz.” derler. Tabi mızrak çuvala sığ-
maz; verilen cevap doğru değildir. Niyetleri baş-
kadır. Günümüzde Toprakları üzerine Kürdis-
tan Ermenistan diye sözüm ona tarihi haritalar, 
siyasi harita olarak da kullanılır.”1

1- Kürtçülük c1, s. 60

Bilal Şimşir
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Kürtlerin Kökeni
İsmet İnönü Lozan’da Musul vilayetinin Türki-

ye’ye bağlanmasını isterken Kürtlerin Turan so-
yundan olduklarını savunmuş. Orada şöyle bir 
cümlesi var “Kürt halkının İran kökenli olduğu 
öne sürülmüş; oysa bu iddia Kürtlerin Turan kö-
kenli olduğunu kabul eden Encyclopdia Britanica 
yalanlamaktadır.” İsmet Paşa’nın bu konuşması, 
Ocak 1923’te yaptığı bu konuşma; 48 yıl sonra An-
kara’da hatırlanmış ve benden bu konuyu aydın-
latmam isteniyordu. İnsan gerçekten merak ediyor. 
Encyclopdia Britanica’da tam olarak ne deniliyor. 
Kürtlerin Turan soyundan geldiği ansiklopedi-
nin hangi maddesinde belirtilmiştir. Maddeyi ya-
zan hangi kaynaklara dayanarak ileri sürmüştür 
vs. Araştırınca şunları gördüm: Kürtlerin Turan 
soyundan oldukları Encyclopdia Britanica’nın 9 
edisyonunda (1889) yayınlanmış olan Kürdistan 
maddesinde yer almıştır. O maddeyi kaleme alan 
kişi Henry Creswicke Rawlinson (1810-1895) adıyla 
bilinen bir İngilizdir. Rawlinsonasker diplomat, 
Asuri tarih uzmanıdır. Asuri çivi yazılarını okuyan 
bir kişidir. İran’da, Irak’ta uzun yıllar çalışmış 16 ki-
tap yayınlamıştır. Kazılardan çıkan kayalara Asuri 
belgelerine dayanarak Kürtlerin Turan kökenli bir 
halk olduğunu savunmuştur. Milattan bin yıl önce 
Turan’dan bizim yaşadığımız bölgeye gelmişlerdir. 
Rawlinson 1895 yılında ölmüş ölümünden sonra 
da onun Kürtlerin kökeni hakkındaki görüşü 1910-
1911’de değişmiştir.

Bildiğimiz bir şey var; İngiliz Politikasıdır; İngil-
tere ta William Pitt zamanından beri Rusya’nın As-
ya’ya doğru yayılmasına set oluşturmak amacıyla 
Osmanlı toprak bütünlüğünü savunuyordu. 1877-
78 yılından itibaren İngiltere’nin bu politikası yavaş 
yavaş değişti. İngiltere Osmanlı toprak bütünlüğü 
yerine Osmanlı toprakları üzerinde küçük küçük 
zinde ulus devletler kurarak Rus yayılması önüne 
set çekilebileceği düşüncesini benimsedi. Osmanlı 
Devleti’ni parçalama politikasına yöneldi.2

Yurtdışında İşçi Çocuğu
Bu kitabında yurtdışında çalışmış bir işçi çocuğu 

olarak anlattığı bir hatırası tam ibretlik. 1970’li yıl-
larda Hollanda, Türkiye’de din eğitimi ile ilgili ola-
rak Diyanet görevlilerini davet eder. Şimdiki gibi 
telefon, internet yok. Hocalardan ses seda çıkmaz. 
Sonra Diyanet, hocalar ne yapıyor, diye büyükel-
çiliğe sorar. Hollanda hükümetinin konuk ettiği 
müftülerin çalıştığı otele Bilal Şimşir de davet edi-
lir. Hollanda devleti konforlu bir otelde hocaları 
ağırlıyor. Hocalara denilmiş ki Türk çocuklarına 
dini bir eğitim verelim. Teklifte hiç teknik fen dersi 
yok. Maksat Türk çocukları mesleki ve teknik bilgi 
öğrenmeden yetiştirmek. Bilal Şimşir der ki; “Bu 

2- Bilal Şimşir, Kürtçülük, c 1, shf 15-16

teklif, Türkiye’deki ilahiyatlardan da ağır. Eğer ço-
cuklar hep din hocası olacaksa burada ne işi var? 
Hollanda devleti, bunu, Türk çocuklarının dona-
nımsız, teknik bilgiyi öğrenmeden yetişmesi için 
yapıyor. Bunun için sizi böyle ağırlıyor.”

Bilal Şimşir; “Almanya, önceleri Türk işçileri ve 
Türk öğrencileri laik-dinci diye bölmeyi amaçlı-
yordu. Türk kitlesi Alman toprağında bir kuvvet 
olmamalıydı. Bir ulusal azınlık statüsü kazanma-
malıydı. Topluca hak aramamalıydı. Küçük küçük 
parçalara bölünmeliydi. Küçük lokma kolay yutu-
lur, kolay sömürülürdü. Büyük lokmanın hazmı 
zordu.

Almanya PKK terörünün fideliğidir. En önemli fi-
nans kaynağıdır. Almanya, PKK aracılığıyla Türki-
ye’yi bölmeye soyunmaktadır. Bunlara güçleri yet-
mezse bile Türkiye’ye verilecek her zarar Almanya 
için kardır.”

Vasıfsız İşçi Olarak Kalmak
Bilal Şimşir, Kürtçülük isimli eserinde bir hatıra-

sını anlatıyor: Hollanda Türk Büyükelçiliğinde gö-
revli bir diplomattır. Orada Diyanet İşleri Başkan-
lığına bağlı yirmi civarında din görevlisi de vardır. 
Hollanda hükümeti bunlarla bir toplantı yapar. 
Türk Büyükelçiliğinden Bilal Şimşir de davet edi-
lir. Hollanda devleti beş yıldızlı otelde hocaları-
mızı mükemmel ağırlamakta, onlara çocuklarına 
-sadece-dini eğitim konusunda nasıl yardım yapı-
lacağını sormakta, bu konuda Hollanda üzerleri-
ne düşen devlet görevini eksiksiz yapacağını vaat 
etmektedir. Din görevlileri proje üretsin, Hollanda 
hükümeti de uygulasın; istek budur. İlkokula gi-
den bir Türk çocuğu burada dini eğitimini nasıl 
alacak ortaokulda, lisede nasıl eğitim alacak? Bu 
program dahilinde eğitim gören çocukların fen ve 
matematiği öğrenmeleri, fen ve matematik eğitimi 
veren üniversitelere girmeleri kesinlikle mümkün 
değildir. Çünkü çocuklara ihtisas yapacakmış gibi 
hep sadece teoloji dersi verilmek istenmektedir. 
Bilal Şimşir, Hollanda hükümetinin on binlerce 
Türk işçi çocuğunun fen ve tecrübeye dayalı eği-
timden geçmesini istemediğini din görevlilerini 
ağırlamasının nedeninin bu olduğunu belirtir. 
Maalesef Hollanda hükümeti buradaki çocukları-
mızı avuçlarının içine alır. Beş yıl içinde Türk Bü-
yükelçiliğinin üniversiteyi okuyacak Türk çocukla-
rına burs verilecek ilanına rağmen ilk beş yılda bu 
bursa müracaat eden kimse olmaz. Türk çocukları 
Müslüman olarak yetişirler ancak babaları gibi sa-
dece vasıfsız işçi olarak kalırlar.3

3- Kürtçülük II, Bilgi yay. s 20-21, bsk. 2011
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H a z ı r l a y a n : 
H ü s e y i n  T o p t a ş

YENİDEN MİLÎ

KAYITLAR “1683 Viyana bozgunundan beri, milletimizin devam eden 
mücadelesi ne yazık ki, mağlubiyetle neticelenmiştir. Bu tarih-
ten itibaren en azından, Türkiye’nin on misli toprak parçasını, 
ata yadigârı camilerini, mescidlerini, medreselerini, her türlü 
zenginliğini ve milyonlarca şehidin mezarını bıraka “halinde 
geçen ve yaraları hâlâ kapanmayan Rus, Sırp, Bulgar zulmü: 
mukaddes bir kin halinde Anadolu’nun her köyünde, vicdan-
ları ürperten birer millî matem hikâyesi olarak anlatılır, durur. 
Milletimizin nimetleri ile beslenen kavimleri, büyük devletimi-
ze karşı bir hiyanet hançeri olarak bileyen sinsi İngiliz politi-
kasının, zehirini aldığı Beynelmilel Yahudi politikası ihanetleri 
anlatıla anlatıla bitirilemez. Milletimizin unutamadığı ızdırabı-
nı ve hissen tesbit ettiği sebeplerini ne yazık ki, bugün bu mille-
tin rehberi durumunda olanlar hissetmemektedirler.

Bugün milletimizin korkunç bir buhran içine düştüğünü her-
kes söylemektedir. Ne yazık ki, milletin içinde yüzdüğü buhran 
son derece basit sebeplere bağlanmaktadır. Şurası şaşmaz bir 
gerçektir, ki hiçbir şey kendiliğinden doğmadığı gibi, buhranı-
mızda sebepsiz değildir…

Ancak içinde yüzdüğümüz buhran, sebepsiz ve basit olmaktan 
başka; gayesiz de değildir. Zira içine yuvarlandığımız buhran, 
şuurlu bir kadronun rehberliğinde bütün milletin teşkilatlan-
ması ve mücadeleye katılması ile yok edilmezse; Türkiye’mizi, 
milletimizi, dinimizi bekleyen bir tek akıbet vardır: Yok olmak!

Bu savaşın kolay olmadığını biliyoruz. Dünyanın en güçlü 
sermayeleri ve tekniği karşısında; milletimize hazırlanan hı-
yanetleri duyurmak, onu teşkilâtlamak ve mücadeleye sevk 
etmek elbette kolay değildir. İşte «Yeniden Millî MÜCADELE» 
milletin muhteşem mazisine uygun bir hayat kurmak isteyen, 
bütün vatanseverlerin, gerçek müminlerin mecmuası olmak 
için çıkıyor. Elbette bu da kolay değildir. Düşmandan yılmayan, 
mahrumiyetlerden korkmayan, düşman vaadlerine kanmayan, 
dünyanın zevkine aldırış etmeyen, eyyamcılığı mahkum eden, 
ferdî menfaat kaygısını yok eden bir mücadelenin sancağı ol-
mak, elbette kolay değildir! İstismar yolunu kapayarak mü’mini 
şuurlandırmak, elbette kolay yol değil. Tiraj yükseltmeyi mari-
fet zannederek, hisleri gıcıklayıp parsa toplamak kolay, milletin 
buhrandan kurtuluş mücadelesinde sağlam rehber, teşkilâtla-
yıcı, öğretici, uyandırıcı olmak kolay değil! Bütün bu zorlukla-
ra rağmen, zor olanı seçeceğiz. Kuvvetimizin büyüklüğünden 
değil! Milletimizin yaşayabilmesi için, zor olanı seçeceğiz. Bu 
zor ve fakat şerefli mücadelemizde yardımcımız yalnız Allah, 
dayanağımız tahkir edilen büyük millettir.” 

NEDEN ÇIKIYORUZ?

Y e n i d e n  M i l l î  M ü c a d e l e
S a y ı  1 ,  3  Ş u b a t  1 9 7 0

B a ş y a z ı  /  A y k u t  E d i b â l i

GÜNÜMÜZE
MÜCADELE’DEN

UNUTMAZ
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“Milletimizin misli görülmemiş düşüşü ve düşüşün tezahürü 
olan buhranımız, kendiliğinden doğmadığı gibi, kurtuluşumuz 
da kendiliğinden olmayacaktır. Milletimizin buhrandan kur-
tuluşu, cemiyetlerin değişmez kanunları ve tarihin şehadeti ile 
sabittir ki, kendiliğinden değildir. Milletleri buhrandan kur-
taran ancak imanlı ve şuurlu mücadeledir. Mücadeledir ki, il-
men ve aklen sabit zaferi, fiil halinde hakikatleştirir. Mücadele, 
saflarımızdaki haini ortaya çıkardığı gibi, mü’mini yetiştirir ve 
yüceltir.

Milletlerin kurtuluşu elbette mücadele ile mümkündür. An-
cak bu mücadele şuursuz, metotsuz, rehbersiz bir mücadele 
olamaz. Zaferle bitecek bir mücadelenin tarihle belirlenmiş 
şartları vardır. Bu şartlar bilinmedikçe mücadelenin zaferinden 
bahsetmek gülünçtür…

Tarihi vazifemizi bilelim

“Milletin buhrandan kurtuluş mücadelesi, Halkın tümünün 
uyandırılması ve teşkilâtlandırılması ile zafere ulaşacağına 
göre; mücadelemizin en büyük zafer şartlarından birincisi MÜ-
CADELENİN MİLLİLİĞİ’dir.

 MÜCADELENİN MİLLİLİĞİ, Mücadelenin temeli olarak 
milleti görmek demektir. Bu, aynı zamanda bir şahsın, bir züm-
renin kurtarıcılığına inanmanın nasıl bir zavallılık olduğunu 
gösterir. Ayrıca Millî Mücadele, mücadelenin zafer şartı olarak 
kendilerini veya hiziplerini gösterenlerin, ne derece iğrenç ya-
lancılar ve mücadele istismarcıları olduğunu da gösterir.

Mücadelemizin Milliliği zaferin temel şartı olarak bilindikten 
başka, yeniliği unutulmamalıdır. 1683 ten beri bozgun üzerine 
bozgun girdabına yuvarlanan milletimiz, ne yazık ki bu tarih-
ten itibaren rehberlerinin kifayetsizliğinden, bazen de ihanet-
leri yüzünden ya harp meydanlarında yenilmiş yahut harp 
meydanlarında zaferi perçinleyen mübarek kanının, karşılığını 
alamamıştır. Harplerde Mehmetçik daima yenmiş; Diplomasi 
kaybetmiştir. Şu anda Türk Milleti, istiklâl harbimizi başlatan 
Sütçü İmamların, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin hazırlayıcısı 
Sarıklı kahramanların, Çelik Alayların kurucusu Şükrü Hoca-
ların, Antep vaizlerinin başlattığı ve bütün milletin ter, göz yaşı 
ve kan akıtarak devam ettirdiği mücadeleye; dahilî, sosyal, siyasî 
ve İktisadî neticelerini vermek mecburiyetindedir. Tarih Türk 
Milletine, bu temel mücadele hedefini göstermektedir. Tarihî 
vazifemizi bilelim! Ve Millî Mücadele’yi devam ettirelim!”

MÜCADELENİN 
ZAFER ŞARTLARI

Y e n i d e n  M i l l î  M ü c a d e l e

S a y ı  2 ,  1 0  Ş u b a t  1 9 7 0

B a ş y a z ı  /  A y k u t  E d i b â l i
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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 

Duydunuz mu bilmiyorum. Ulusal 
basında da haber yapılmıştı kısa da 
olsa. Sanırım dünyada bunca ayrılık 
ve çatışma varken benim şehrimde 
yaşanan insanların çok ilgisini çek-
mezdi. İlgi çekecek bir konu olsa 
idi haber merkezleri “konunun uz-
manı katalogları”ndan “konunun en 
uzmanları”nı bulur ve onları tartıştı-
rırlardı. Bu tartışmalar gece yarılarına 
kadar sürer, insanlar da ülke liderlerin 
çok kızdığı sosyal medya ağlarından 
bu tartışmalara destek verirdi. Tele-
vizyona çıkmak için konunun uzmanı 
olmanız ve kanalın ideolojisine uygun 
söylemleriniz olması yeterlidir fakat 
sosyal medyada fikrinizi belirtmek 
için sadece mantıklı ya da mantıksız, 
alakalı ya da alakasız söyleyecek bir 
şeyinizin olması ve klavye kullanabil-
meniz yeterli.

Tüm bunlara değmezmiş demek ki benim şeh-
rimde olanlar. Bir havuçsevici olarak bu duruma 
içerlendim. Aslında benim, ailemin, sevdiğimiz ha-
vuçların konu ile ilgisi yoktu şükürler olsun. Çün-
kü ailem, havuç sever ve havuç sevmenin kıymeti-
ni bilirler. Bunun asaletini taşımaya kararlıdırlar, 
bizi de bu değerlerle büyüttüler. Havuçseviciler 
kardeşlikten yanadır ve çatışmayı sevmezler. Evet, 

HavuçseviciliGim 
haklısınız bazı dönemler çatıştıkları olmuştur fa-
kat bilinmelidir ki havuçseviciler mecburiyetten 
böyle bir çatışmanın içine girmişlerdir. Takdir 
edersiniz ki göz göre göre elmaseviciler ile armut-
sevicilere pabuç bırakmak bize yakışmaz. Çünkü 
onlar hak hukuk nedir çok riayet etmezler. Oturup 
konuşalım deseniz laftan da anlamazlar. 

…
Yine habere geçmeden aklıma bir anım geldi, iz-

ninizle ondan söz etmek istiyorum. Bir uçak yolcu-
luğunda yurt dışından dönerken kendi şehrimin 
insanın yanına denk gelmiştim. Normal şartlar 
altında kendi şehrine diğer şehirlerden gelen bi-
rine yaban muamelesi yaparsın da yurtdışında 
iken ülkenin diğer ucundaki şehrinden birine bile 
hemşerim dersin. Kendi şehrimden biri ile denk 
gelmenin saadeti içinde iken ben denk geldiğim 
kişinin elmasevicilerden olduğunu anlayınca çok 
şaşırdım. Yarım saattir sohbet ediyorduk havadan 
sudan. Yabancı bir ülkede yaşadığımız zorluklar, 
üzücü yaşantılar, sevdiğimiz etkinlikler bir sürü 
ortak noktamız olduğunu düşünüyordum ki, ken-
disinin elmasevicilerden olduğunu söyledi. Aslın-
da sırt çantasının üzerindeki gümüş elma rozetin-
den anlamalıydım fakat bu kişinin fiziksel olarak 
da benden çok farkı yoktu. Hatta içtiği meyve su-
yunun içinde havuç olduğunu ayrıldıktan sonra 
hatırladım. Tabii aynı meyve suyundan bende iç-
tim, doğal olarak benim meyve suyumun içinde 
de elma vardı.  Tabii sonra inceledim, elma oranı 
havuca nazaran daha azdı şükürler olsun. 

Neyse bu kişi benim havuçsevicilerden olduğu-
mu öğrenince, bu durumu çok ilginç bulmuştu. 
Çünkü havuçsevicilerin bu kadar hoş sohbet ve 
açık fikirli olacaklarını düşünmemişti. Çünkü ha-

Üzerine



4 7
 / Psikoloji / 1317

tüccarlarmış. Herkesin azar azar 
bu yiyecekleri üretmesi tüccarların 
yorulmasına, ayrıca çiftçiye fazla 
para ödemek zorunda kalmasına 
neden oluyormuş. Çünkü çiftçiler 
hakları olan para tüccar tarafından 
ödenmediğinde “sana vereceğime 
ben yerim, olmayan komşuma hedi-
ye ederim” diyebiliyormuş. Fakat “ton-
larca havucun olursa iş değişir derdi 
babaannem. Sadece havuç yenmez, 
tonlarca hiç yenmez. 

Mahalleler oluşturulunca da sı-
nırlar çizilmiş. Sınırlar çizilince 
temas azalmış. Bazen elmaya, ba-
zen armuda, bazen havuca yüksek 
meblağ ödeyen tüccarlar sayesin-
de haset çıkmış, husumet yaygın-
laşmış. Sonra insanlar kendilerini 
yetiştirdikleri üzerinden tanımlamaya 
başlamış. “Biz de bu nedenle gereksiz 
yere havuçsevici olduk” derdi babaannem. 
Babaannemin bu fikrine annem karşı çıkardı ba-
baannemin olmadığı ortamlarda. Tamam, eskiden 
böyle ayrımların olmadığını o da biliyordu, fakat 
ailesi nesillerdir en iyi havucu yetiştirirdi. Elma ve 
armut yetiştirdikleri de doğru idi, bu işleri havuç 
yetiştirirken aldıkları zevk ve bereketi alarak yap-
mazlardı. Dı dı dı diye bir sürü şey anlatır, baba-
mın annesi olmasa onu hain olarak ihbar etmenin 
gerekliliğinden söz ederdi. 

…

Uçaktaki o elmasevici ile karşılaştı-
ğımda babaannemi hatırladım. Bu 
adam tam da babaannemin anlattığı 
gibiydi. Armutsevici depoları yakabi-
lecek biri değil. Bana ve diğer havuç-
sevicilere çok benziyordu. Gerçi biz 
havuçsevicilerin de bize yakışmayan 
hareketleri oldu.

Üzerimizdeki bu etiketlerimiz olmasa 
idi birçok havuçseviciden daha yakın 
bulabilirdim kendime. Üzerimizdeki 
bu etiketler olmasa idi… 

Şener Şen’le Kemal Sunal’ın canlandır-
dığı “Hıyartoların Sülo” ile “Davarola-
rın Memo”nun kulakları çınlasın.

vuçseviciler genelde somurtkan ve yabani idi ona 
göre. Havuç sevicilerin bu kadar entelektüel zevk-
lerinin olduğunu görmek onu şaşırtmıştı. Hak ve-
rirsiniz ki bu kadar önyargılı bir kişi ile daha fazla 
konuşamazdım. Kaldı ki ben de onun aynı gerek-
çelerle elmasevici olduğuna şaşırmışken… 

…
Söz konusu haber ise elmaseviciler ile armutse-

viciler arasında çıkan husumet üzerine idi. Zaten 
bu iki grup geçmişte de birçok kere çatışmışlar, 
şehirde alınan olağanüstü tedbirler sayesinde 
çatışmalar sonlanmıştı. Şehrin yöneticileri çatış-
maları sonlandırmak için mahallelerin sınırlarını 
daha belirgin hale getirmişler, her mahalleye okul, 
hastane, camii yaptırmışlardı. Bu kamu binalarına 
atadıkları memurların da elmaseviciler mahalle-
sine görevlendiriliyorsa elmasevici, armutsevici 
mahallesine görevlendiriliyorsa da armutsevici ol-
masına özen göstermişlerdi. Yine de bu çatışmalar 
önlenemedi. Geçen haftada armutseviciler elma 
ağaçlarını üzerlerindeki elmalar henüz olgunlaş-
mamışken yaktılar. Elmaseviciler ise armut depo-
larını yaktı. Ne gaddarlık ama..

Bir havuçsevici olduğum için şanslıyım. Keza 
havuçseviciler daha sevgi dolu ortamlarda büyür-
ler. Tamam, haklısınız elmasevicileri ve armut-
sevicileri sevmeyiz ama bu durum sadece bizden 
kaynaklı değil. Genelde onlar bizi kışkırtırlar. Ben 
mahallemde azayım. Bu nedenle bazen şehrin 
yönetildiği binada valinin katıldığı bir toplantıda 
bulundum. Valiye havuçsevicilerin, elmaseviciler 
ve armutseviciler gibi olmadığını, bizlerin daha 
barışçıl ve adil olduğumuzu anlatmaya çalıştım. 
Vali ters adammış, geriye doğru yaslanıp “benim 
oturduğum koltuktan havuçsevicilerin diğerlerin-
den pek farkı yok” demez mi. O an anladım ki Vali 
elmaseviciler ile armutsevicilerin etkisi altında. Ya-
zıklar olsun! Bir daha da o binada hiçbir toplantıya 
katılmadım. 

“Eskiden böyle değildi” derdi babaannem. O da 
kendi babaannesinden duymuş. Eskiden herkes 
bahçesinde elma, havuç ve armut yetiştirirmiş. 
Hatta hasat sonrası havucu olmayana havuç, elma-
sı olmaya elma, armudu olmayana armut verirmiş 
büyüklerimiz. Mahalleler yine varmış fakat mahal-
leler arasında dikenli teller yokmuş. İnsanlar bir-
birlerine gider gelir, kötü günlerinde destek olur, 
hatta birbirleri ile evlenir akraba olur, bayramlaşır, 
dost olurmuş. Sonra gel zaman git zaman yine bir 
vali zamanında bir karar alınmış. Herkes azar azar 
bu yiyeceklerinin üretmesinin çok mantıklı ol-
madığı tartışılmış bir toplantıda. Bazı mahallerde 
sadece havuç yetiştirilmesi, bazılarında ise elma 
ve armut yetiştirilmesine karar verilmiş. Babaan-
neme göre Valinin bu kararları almasının sebebi 
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B U L A B İ L İ R  M İ Sİ N İ Z ?

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

M A N İ S A  •  K I R K B E Ş  • 
CE L A L B AYA R Ü N İ V E R Sİ T E Sİ 

•  A H M ET L İ  •  A K H İ S A R  • 
A L A ŞE H İ R  •  D E M İ RCİ  • 

G Ö L M A R M A R A  •  G Ö R D E S  • 
K I R K A Ğ A Ç  •  KÖ P R Ü B A ŞI  • 

KU L A  •  S A L İ H L İ  •  S A R I G Ö L 
•  S A R U H A N L I  •  SE L E N D İ 

•  S O M A  •  T U RG U T LU  • 
S A R U H A N  •  FA H R ET T İ N PA Ş A 

•  M E Sİ R M A C U N U  • 
M E R K E Z E F E N D İ  •  U LU C A M İ 

•  U LU C A M İ M E D R E SE Sİ 
•  M E V L E V İ H A N E  • 

Ç U KU R H A M A M  •  P E R SL E R 
•  K A R A M A N O Ğ U L L A R I  • 

SP İ L D A Ğ I  •  YA M A N L A R D A Ğ I 
•  Y U N T D A Ğ I  •  B O Z D A Ğ L A R 

•  D E M İ RCİ D A Ğ L A R I  • 
Ç A L D A Ğ I  •  U Y S A L D A Ğ I 

•  A L A ŞE H İ RÇ AY I 
•  SE L E N D İ Ç AY I  • 

D E M İ RCİ Ç AY I  •  G Ö R D E S Ç AY I 
•  M A R M A R A G Ö LÜ  • 

D E M İ R KÖ P R Ü



İstanbul
K A P İ T O N E
T E K S T İ L  S A N . V E T İ C . L T D . Ş T İ
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Mavi Yılmazlar 
olarak her gün 

taze ürünleri sizlere 
sunmak için 

çalışmaktayız.

En kaliteli etleri 
sizin için satma-

maktayız. Etlerimiz 
sürekli denetlen-

mektedir.

Organik ürün 
reyonlarımızı sizler 
için çoğaltmak-

tayız. Çünkü insan 
sağlığı önemlidir.

Güler yüz ve 
kaliteli hizmet, 

herzaman şirket 
prensibimiz 
olmuştur.

HER ZAMAN

TAZE REYONU ÜRÜNLER
DOĞAL KALİTELİ

w w w . m a v i y i l m a z l a r . c o m . t r /

KASAP
HİZMET

Mavi Yılmazlar

Genel Merkez Adres :Hamidiye Mah. Kağıthane
Telefon : Tel:(0212) 321 85 00
Faks:(0212) 321 85 05
E-mail : info@maviyilmazlar.com.tr
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