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A Y K U T  E D İ B Â L İ
BAŞYAZI

kışlanırken Kıbrıs müftüsü Dânâ Efendi yok sa-
yıldı. Kıbrıs’ta bir millî liderliğin oluşması engel-
lendi. Ahmakça yürütülen politikalar yüzünden 
Kıbrıs Türklerinin millî liderlik oluşturması en-
gellendi. Kanlı olaylar, rahmetli Denktaş’ın orta-
ya çıkmasını zorunlu kıldı. Kıbrıs Türk liderliği 
oluşabildi. O rahmetli de bin bir engele rağmen 
millî davaya rehberlik etti. Ve hayatı boyunca da 
Kıbrıs davasından bihaber politikacılar tarafın-
dan her tarafta engellendi.

Ancak, Kıbrıs Türklerinin şanlı varlık ve beka 
davasının bayrağı, efsanevi Yeniden Millî Müca-
dele hareketiyle desteklendi ve istikametlendi-
rildi. Bu mübarek uyanışta bütün tevazuumuzla 
ifade edelim; biz çalıştık, yönlendirdik. “Türki-
ye’nin Kıbrıs Politikası Ne Olmalıdır?” sorusunu 
enine boyuna araştırdık, kitaplaştırdık. Tezleri-
mizi açıkladık. Hâlâ o tezdeki hedeflerin arka-
sındayız, peşindeyiz.

Millî Kıbrıs davasının politika üstü bir ulvî me-
sele haline gelmesi; bizim ve pek çok mücahidin, 
vatanseverin, bayrak sevdalısının gayretlerinin 
ve yaşam boyu, hiçbir dünyevi menfaat ve ma-
kam beklemeden sürdürdükleri çabalarının 
eseridir. Tüm mücahitlerle birlikte bizim çalış-
malarımızın neticesinde Türk Bayrağı Kıbrıs 
semalarında dalgalanmaktadır. Bugün Kıbrıs’ta 
Türk bayrağı dalgalanıyorsa, bu gurur bizim, 
tüm mücahitlerle beraber bizimdir.

O günler; “Kıbrıs ne ki? Timsahın kuyruğu me-
sabesinde!” diyenlerin, Türkiye’de Kıbrıs dava-
sını anlatmaya çalışan rahmetli Denktaş’a “Git, 
memleketinde konuş” diyen insafsızların Ak-
deniz’de ve Kıbrıs’ta bugün geldiğimiz noktada 
hâlâ yüzleri kızarmaz mı?

Kıbrıs’ın altında büyük gaz ve petrol yatakları 
olduğu ortaya çıkınca Kıbrıs’a üşüşüp pay kap-
maya çalışan Haçlı yamyamlar ganimeti üleş-
mek isteyince mi Kıbrıs’ı hatırladınız? Özür di-
lemeniz, utanmanız yok mu? Daha ne diyelim! 
Ama şunları da kulağımıza küpe edelim:

Biz, milletin bekası, devletin âli menfaatleri için 
hep yol açan, çözüm üreten, ileri görüşlü bir mü-
cadele sürdürdük. Bugün yaşanan olaylar, millî 
davaların çözümü için zamanında bizim ortaya 
koyduğumuz pek çok görüşün haklılığını teyit 
etmiş ve şartların zorlaması ile devleti yöneten-
ler bizim işaret ettiğimiz çözümleri uygulamaya 
çalışıyorlar. Ama kapasite bu kadar, yapacak bir 
şey yok.

Yaptıklarımızı bir bir hatırlayalım:
1- Yıl 1968. Bütün Türkiye’de mitingler düzenle-

Kıbrıs ve 
Akdeniz’in 
Kıymeti
Gaz ve Petrol ile 
Ölçülemez!

Bugün Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de yaşanan 
gelişmeler; yakın geçmişimizde gözleri kör 
olan sorumsuz politikacıları şaşırtıyor. Ne ya-
pacaklarını da bilemiyorlar. İnkârdan inkâra 
sürükleniyorlar. “Kıbrıs timsahın kuyruğu 
gibi” diyenler, daha önce Kıbrıs’ta Müslüman 
Türklerin kökünü kazımak hedefindeki Yu-
nan-Rum politikasının katliamlarına, şeytani 
emellerine karşı yıllar boyu ilgisiz kalmışlar-
dır. Kıbrıs’ın tarihi, manevi, jeopolitik ve jeos-
tratejik konumundan bihaber sözde Türk po-
litikacılarının cehaleti ve ihanete varan gafleti 
yüzünden Kıbrıs, daha düne kadar akıl almaz 
şekilde kanlı ve kötü kaderine terk edilmişti.

İhaneti aratmayan derin bu cehalet ve gaflet, 
Kıbrıs Türkünü dilhun etti. Bütün feryatlara 
rağmen Türk politikasının zimandarlarını (ele-
başlarını) uyandırmak mümkün olmamıştı. Kat-
liamlar altında kalan Kıbrıs Türk temsilcileri, 
yardım aradıkları Anavatanlarından; “Mercimek 
kafalılar! Yunan dostlarımızla aramızı bozmak 
istemiyoruz” diyerek zamanın yöneticileri  tara-
fından kovuldular. Zorluklarla ayakta kalabilen 
Kıbrıslı Türk liderler aşağılandılar. Atatürk son-
rası tek parti iktidarı, şef dönemi ve DP’nin ilk 
senelerinde millîve tarihi haklarımızdan haber-
siz sarhoşluk döneminde, Kıbrıs ve Kıbrıs Türk-
lüğü unutuldu. Bu gafletin cezasını hem Türkiye 
hem de Kıbrıs Türkü çekti. Makarios denen kara 
cübbeli, kanlı papaz Kıbrıs temsilcisi olarak al-
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niyor. “Ordu millet el ele”, “Mehmetçik Kıbrıs’a” 
sloganlarını seslendirenler, bugün Millet Parti-
si’nin saflarında.

2- Yıl 1974. Kıbrıs harekâtı yapıldığı sırada yazı-
lan kitapta ve yayınlanan haftalık Yeniden Millî 
Mücadele dergilerimizde hedefin; “Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti”nin kurulması olduğu ifade edil-
miştir. Kurulacak devletin ismi bile belirlenmiş-
tir.

3- Yıl 1994. Avrupa Birliği ile imzalanan Güm-
rük Birliği anlaşmasında Türkiye’nin Ege’de, 
Batı Trakya’da, Musul ve Kerkük’te, Suriye’de, 
Türkmeneli’nde ve bütün Türk-İslâm dünyasın-
daki kültürel ve siyasi haklarının ve kazançları-
nın saklı tutulması gerektiği ile ilgili şerh koyul-
ması sağlandı. Belgeler TBMM ve Avrupa Birliği 
arşivlerinde halen mürekkebi kurumadan saklı 
tutuluyor.

4- Yıl 2004. Annan Planı gibi bir uluslararası 
komplo, Millet Partililerin Kıbrıs’ta yaptıkları 
çalışmalarla boşa çıkarıldı. Bu sayede, Kıbrıs’ta 
hâlâ Türk bayrağı dalgalanıyor, Mehmetçik’in 
süngüsü Ada’da parlıyor, Türk donanması Ak-
deniz’de hâkimiyetini sürdürüyor.

Kıbrıs’a “timsahın kuyruğu kadar bir yer” di-
yenler şimdi orada bayrak dalgalandıran Türk 
donanması üzerinden kendilerine siyasi prim 
sağlamaya çalışıyorlar.

Ve yıl 2017. Annan Planı’ndan sonra bir tuzak 
daha hazırlandı. Ve Zürih’teki görüşmelerle Kıb-
rıs’taki Türk topraklarının yağmalanması için 
haritalar hazırlandı. Cumhurbaşkanı gidip imza 
atmaya hazırlanırken, biz yine üzerimize düşen 
uyarı görevimizi yaptık. 15 milyondan fazla imza 
ile tuzağa düşülmemesi için uyardık. Yetkililer 
her ne sebeple olursa olsun, Zürih’e gitmekten 
vazgeçtiler ve haritalar bir kez daha kasalara ki-
litlendi.

Biz Kıbrıs’ta çalışırken “Biz Allah rızası için 
buradayız. Biz tarih yazacağız ama tarih bizi 
yazmayacak. Mükafatı yalnızca Allah’tan bekle-
yeceğiz.” demiştik. Bu şimdiye kadar hep böyle 
olmuştur ve böyle devam edecektir. Kimsenin 
en ufak bir tereddüdü olmasın. Yüce hakan Bilge 
Kağan’ın dediği gibi, “üstte mavi gök çökmedik-
çe, allta yağız yer yarılmadıkça” biz imanımızla 
Türk-İslâm dünyasını savunmaya devam edece-
ğiz. Bugün konuşanlar daha bizim yaptıklarımı-
zı anlayabilmiş bile değillerdir. Biz tarih yazma-
ya devam ediyoruz. Mükafatı da yalnızca Yüce 
Hakk Teala’dan bekliyoruz.
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H ü s e y i n  S e z e rBayrak Panorama

Giresun’da yaşanan sel felaketi ile 
meydana gelen afet millet olarak 
hepimizi derinden üzmüştür. Afette 
hayatlarını kaybeden kardeşlerimize 
Rabbimizden rahmet yaralı olanlara 
şifa dilerken geride kalanlara ve mille-
timize sabrı cemil niyaz ediyoruz.

Her felaket geleceğimiz için bir uyarıdır. Uyarı-
dan ders alırsak, uyarının verdiği tedbirleri alırsak 
daha büyük acılar yaşamayız. Yaşadığımız olaylar; 
şimdiye kadar gereken dersin alınmadığını göste-
riyor.

Bu yıl içerisinde birçok afet ile karşı karşıya kal-
dık. Ufak zayiatlarla atlatmamız mümkün olan 
afetlerde maalesef derin acılar yaşadık. Devlet 
mutlaka vatandaşın yardımına koşacaktır ve koş-
maktadır. Ancak devletin esas görevi yara sarmak 
tan önce sorunları önleyici rehberlik yapmaktır.

Son sel felaketinde bölgede ev ve işyerlerinden 
yollara varıncaya kadar yıkılmadık, tahrip olmadık 
yer kalmadı. Suç; fazla yağan yağmurun mu yok-
sa suyun akışına engel olan imar politikamız mı? 
Yapılan inşaatların kontrollerini yapanların, yapı 
ruhsatı verenlerin inşaatı yapanlar kadar sorum-
lulukları yok mudur? Sel yatakları üzerine inşa-
at yapanlar, sel geldiği zaman binaların gördüğü 
hasarı sel felaketine bağlayarak sorumlulukları 
üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Kur’an-ı Kerim, 
karada ve denizde ortaya çıkan fesadın, bizzat in-
sanın kendi elleriyle işledikleri yüzünden çıktığını 
hatırlatmaktadır. 

Giresun’da yaşadığımız sel felaketinden sonra 
önce fert olarak kendimizi sonra da toplum olarak 
eylemlerimizin bir muhasebesini yapalım. Islah 
mı ediyoruz ifsat mı ediyoruz. İfsat etmeye devam 
edersek yaşadığımız acılar ne ilk olacak ne de son 
olacaktır.

Sel Felaketinden 
Ders Alacak mıyız?

Yunanistan’ın, uluslararası anlaşmalara ve 
uluslararası hukuka aykırı olarak, Türkiye 
ile aynı karasularında bulunan Meis adası 
için kıta sahanlığı, hava sahası ve münha-
sır ekonomik bölge (MEB) hakkına sahip 
olduğu iddiasında bulunması Akdeniz’de 
gerginliğin tırmanmasına hatta sıcak 
çatışma ortamına yol açacak gelişmelerin 
yaşanmasına sebep oldu.

Akdeniz’de Sular 
Isınırken Yunan 
Tahriklerine Dikkat

Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleş-
mesi’ne göre Yunanistan için Meis Adası’nın veya 
Ege adalarının ne münhasır ekonomik bölge ne 
kıta sahanlığı sınırlandırılması ne de deniz yetki 
alanı hakkı doğurması mümkün değildir. Yuna-
nistan’ın iddiaları tamamen gerçek dışı ve batının 
şımarık çocukluğundan kaynaklanmaktadır. 

Yunanistan Akdeniz de kendi ekonomik gücünü 
artırmak isterken İsrail, Fransa, Lübnan, Mısır ile 
Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölgeler 
(MEB) anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmalar 
bizim için yok hükmündedir desek de Yunanis-
tan, Türkiye’yi Akdeniz de bir çatışma ortamına 
çekmek için askeri ve politik manevralar ve açıkla-
malar yapmaya devam ediyor. 

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, iliş-
kilerini «tamamen normalleştirmek» 
için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya ilişkin 
ABD Başkanı Trump, «Daha barışçıl ve 
müreffeh bir Ortadoğu için önemli bir 
adım. Şimdi buzlar çözüldü» iddiasında 
bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında 
imzalanan normalleşme anlaşmasının bölgedeki 
yeni operasyonlar için stratejik ve önemli bir dö-
nüm noktası olması açısından dikkat çekici.

Orta Doğu’da Yeni 
Amerikan Senaryoları
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Türkiye, 21 Temmuz 2020’de bir ‘nav-
tex’ (denizcilere duyuru) yayınlaya-
rak Oruç Reis gemisinin Antalya’nın 
dibindeki Yunanistan’a 580 kilometre 
uzaklıktaki Meis Adası’na mücavir 
bölgede (Meis adasına 100 deniz mili 
mesafede) bilimsel araştırma yapaca-
ğını duyurdu. Bu duyuru Yunanistan’ı 
telaşlandırdı ve Almanya Başbakanı 
Merkel’den yardım istedi.

Merkel’in araya girerek müzakere telkin etme-
si üzerine Oruç Reis çalışmalarını durdurdu. Bu 
arada Yunanistan’la Mısır arasında Münhasır 
Ekonomik Bölge Antlaşmasının imzalanması ve 
imzacı ülkelerin dışişleri bakanlarının bu anlaşma 
ile Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın ortadan 
kalktığını iddia etmesi üzerine Türkiye ikinci kez 
navtex ilan ederek tekrar Oruç Reisi Akdeniz’e 
göndererek sismik araştırmalara yeniden başladı.

Oruç Reis’in Akdeniz’de bulunmasından rahat-
sız olan Yunanistan tahrik edici açıklama ve davra-
nışlarıyla iki ülkeyi sıcak çatışmanın eşiğine kadar 
getirdi. Türkiye’nin kararlı tutumu Yunanistan’ı 
batıdan destek arama çalışmasına yöneltirken 
yetkililerimizin dikkatli ve dirayetli bir milli po-
litika takip etmeleri gerekir. Yunanistan’ın Meis 
adasındaki küstahlığı Ege’de 18 Türk adasını işgal 
ederken sessiz kalmamızın bir sonucudur.  Kıbrıs 
açıklarındaki zengin doğalgaz kaynaklarının iş-
letilmesi için İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
(GKRY), Yunanistan ve Mısır’ın birlikte çalıştıkları 
dönemde ilk zamanlarda sessiz kalarak bölgeye se-
yirci kalmamızın sonucudur. 

Ege ve Akdeniz Yunanistan’ın kendi başına buy-
ruk hareket edeceği bir yer değildir. Türkiye’nin 
tarihi hakları ve menfaatlerini yok sayan her türlü 
girişim bertaraf edilmelidir.

Sosyal Medyada 
Ekonomistlerin Tespitleri

Oruç Reis, 
Meis Açıklarında
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/  M u s t a f a  G ö k t e k i n

Münhasır Alanlar…

Türkiye Cumhuriyeti Doğu Akdeniz ve 
Kıbrıs’ta petrol ve doğalgaz aramaları 
yapıyor. Bunun için, gerek ülkemizin 
ve gerekse Kıbrıs Türk’ünün bölgede-
ki menfaatlerini savunmak için Oruç 
Reis Araştırma Gemisini bölgeye 
göndermiştir.

Bölgede başka ülkelerin yaptığı araş-
tırmalar sorun olmazken; Türkiye’nin 
kendi münhasır ekonomik sahasında 
araştırma yapması, başta Yunanistan 
olmak üzere Fransa ve batılı devletlere 
sorun oldu. Yunanistan bütün ikazlara 
rağmen Oruç Reis Araştırma Gemisi-
ni taciz etmek, mümkünse saldırmak 
için teşebbüste bulundu. Saldırı Kemal 
Reis isimli savaş gemimiz tarafından 
engellendi.

Doğu Akdeniz ve Yunanistan

Türkiye, Akdeniz’e çıktığı andan itibaren, hatta 
Türkiye’nin Libya ile münhasır ekonomik alan için 
yaptığı anlaşmadan itibaren Yunanistan kendine 
folluk arayan tavuk gibi gitmediği, başvurmadığı 
devlet ve millet kalmadı. Kendisine en yakın ortak 
olarak da İslam Dünyasından Mısır, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı buldu. Mısır’la 
münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı.

Aslanda Yunanistan’ın Mısır ile yaptığı anlaşma-
nın öncesinin olduğunu konuya ilgisi olanlar bilir-
ler. Anlaşma Kıbrıs Rum kesimi ile Mısır arasında 
petrol ve doğalgaz araması yapmak üzere yapılmış-
tı şimdi de Yunanistan ile Mısır arasında genişleti-
lerek yenileniyor.

Türkiye’yi yıldırmak ve vazgeçirmek
Bütün bu davranışların bir tek nedeni vardır. Tür-

kiye’yi yıldırmak ve Anadolu’ya hapsetmek, doğal 
ve tarihi haklarından, uluslararası anlaşmalardan 
doğan haklarından vazgeçirmek.

Dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’ın mektupla 
koruduğu ve yüzyıllarca kapitülasyonlar vasıta-
sı ile büyütüp beslediğimiz Fransa, tam da “Besle 
kargıyı oysun gözünü” misalinde olduğu gibi en 
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zayıf anlarımızda elleri hep gözümüzün üzerinde 
olmuştur. Tarih boyunca Ermenileri koruyup kol-
ladığı yetmemiş gibi Miterrand’ın karısı PKK’nın 
hamisi, hatta anneliğine soyunmuştu. Fransa, her 
millî meselemizde karşımızda yerini almış, gücü-
müzün yetmediği zamanlarda ülke topraklarını 
işgal ederek sömürmekten çekinmemiştir.

Televizyon haberlerine baktığınızda Fransa’nın 
bölgeye Yunanistan’ı desteklemek için iki adet sa-
vaş gemisi gönderdiğini ve Yunanistan ile ortak 
tatbikat yaptıklarını, ABD’nin Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’deki faaliyetlerinden vazgeçmesi gerekti-
ğini, Almanya’nın tarafların diyalog içinde olması 
gerektiğinden bahsediyor. Sadece İngiltere’nin se-
sinin çıkmadığını ve taraf olmadığını öğreniyoruz. 
Onunda arkasından kim bilir neler çıkacak yakın-
da göreceğiz.

Müzakerede kazanmak
  Türkiye’nin sınırlarından öteye başını çıkarması, 

bölgesel sınırlarının içinde bile millî meselelerde 
faaliyet göstermesi dünya kamuoyunun Türki-
ye’nin aleyhine dönmesine yetiyor. Gerçek olan şu 
ki, güçlü olduğunuzda, iradenizi icraya kadir oldu-
ğunuzda; “İt ürür kervan yürür” diyerek yolunuza 
devam etmelisiniz ve yapmanız gerekenleri yapar-
sınız, yapmalısınız.

Sayın Cumhurbaşkanı; “Haklarımızı savuna-
cağız.” derken “diyaloga açık olduğumuzu” da 
üstüne basarak söylüyor. Hem yüksek perdeden 
konuşuyor hem de diyalogdan, kimsenin hakkını 
istemediklerini söylüyor. Dış İşleri Bakanı yine 
diyalogdan bahisle “kazan-kazan” prensibinden 
bahsediyor. Biz diyalogdan yana mıyız? Diyalog 
başladığında Oruç Reis kendi münhasır bölgemiz-
den çağıracak mıyız? Bugüne kadar tarihimizde 
Yunanistan’la kazandığımız bir müzakere var mı-
dır? Yunanistan ile yaptığımız bütün anlaşmaların 
neticesinde Yunanistan, topraklarını on dokuz (19) 
kat büyütmüştür. Burnumuzun dibindeki adaların 
ve kanla aldığımız adaların Yunanistan’ın eline na-
sıl geçti sanıyorsunuz. Güçle mi, savaşla mı? 

Batı’nın arsız çocuğu
Yunanistan tarih boyunca, sadece “arsız çocuk”, 

“yüzsüz insan” gibi davranmayı bilmiştir. Hakkı ol-
mayanı elde etmek için yeri göğü inleten, ağlayan, 
istediğini alana kadar susmayan, Batılıların da; 
“Aman verin şunun istediğini de sussun” diyerek 
şımarttığı Yunan siyasetçiler daima arsızlık politi-
kası uygulamaktadır. Türkiye, Yunan politikalarını 
iyi bilmeli ve kendi politikalarını ona göre uygu-
lamadır. Milletimizin menfaatine olan tüm millî 
meselelerimizde karşımıza dikilen devletlerin ne 
dediğine bakmadan millî politikalarımız, gerekli 
tedbirler alınarak hayata geçirilmelidir.

Dostumuz yoktur
Kim ne derse desin Batı dünyasında dostumuz 

yoktur. İslam dünyasında da çok fazla dostumu-
zun olduğunu söylemek mümkün değildir. Millî 
meselelerimizde düşmanlarımız siyasal anlamda 
topyekûn üzerimize saldıracaklardır. Bugün Türki-
ye’nin Doğu Akdeniz’de ve Mağrip’te bayrak gös-
termesi oy artırmaya dönük değilse eğer, geri adım 
atmak gibi bir niyetimiz yoksa; politikalarımızı da 
o hale göre tanzim etmeliyiz. Doğu Akdeniz’de 
Fransa’nın işinin olmadığı gibi ABD’nin ve diğer-
lerinin de bir işi yoktur ve olmamalıdır. Devletin 
ileri gelenlerinin sıkça diyalogdan bahsetmeleri 
ve Yunanistan’ı diyaloğa davet etmeleri yetmezmiş 
gibi Dış İşleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti’nde görüşmeye 
gitmesi politik açıdan hiç de uygun değildir.

Diyaloğa hazır olmak veya tavize hazır 
olmak
Türkiye yapması gerekenleri yapmalı ve kim-

senin dediklerine aldırmadan kendi menfaatine 
olan fiili durumu ortaya koyduktan sonra oturup 
konuşmalıdır. Her ortamda, “anlaşmaya hazır 
olunduğu”nun tekrar edildiği bir dış politika tavrı; 
uluslararası camiada tavize hazır olunduğu algısı-
nı oluşturur. Türk dış politika geleneğine göre, bu 
tür algıların oluşmasına izin vermek zayıflık ala-
metidir. Dikkat edilmelidir.

Türkiye Yunanistan’ın haksız ve ar-
sız politikaları karşısında kararlı, net 
ve soğukkanlı politikalar üretmeli ve 
meydana getirdiği olumlu statükoyu, 
yani milli menfaatlerine uygun, arka 
plan çalışmaları yapılmış, hukuki 
dayanakları tesis ettirilmiş fiili duru-
mu korumalıdır. Türkiye, elde ettiği 
haklı konumunu ve yapılan eylemlerin 
gerekçelerini; olumlu intiba oluştura-
cak şekilde dünya kamuoyuna uygun 
mecralarda, doğru vasıtalarla sürekli 
anlatmalı ve uluslararası camiayı ikna 
etmelidir. Aksi halde hukuki, akli ve 
tarihsel haksızlığı aşikar; tek başına 
Türkiye ile baş etmesi hayal bile edi-
lemeyecek, işgalci, Türk düşmanı ve 
soykırımcı Yunanistan’ın uzun yıl-
lardır sürdürdüğü arsızlık politikası 
ile elde ettiği uluslararası kamuoyu 
desteği Türkiye’yi zorlayacaktır.
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/  N e j a t  C e b e c iPolitika ocağından yükselen duman-
lara bakılırsa yeni bir seçim kazanı 
kaynatılmakta! İktidar partisi ve des-
tekçileri, ateşi harlamak için o kazanın 
altına yeni kütükler sürmekte… 

Seçim planlanır da yeni düzenleme-
ler unutulur mu? İllaki, oyların nasıl 
devşirileceği, diğer partilerin defterle-
rinin nasıl dürüleceği konusunda yine 
keskin hesaplar, adrese teslim yasalar 
için hummalı çalışmalar başlatıldı. 

Vatandaşın, “düğün değil bayram 
değil nerden çıktı bu sandık?” demesi 
lüzumsuzdu! 

Çoğunluğun, “biz geçim gailesinde, 
siz seçim sevdasındasınız,” diye yadır-
gaması da anlamsızdı! 

Kazanmak, Kazanmak Mıdır?

Bazılarının, “Korona’nın maddi ve manevi yıkı-
mıyla mücadele edilmesi gereken bir zamanda so-
rumlular tutturmuş bir seçim teranesi” diye eleşti-
riler yapması da haddi aşmak ve abesle iştigaldi!.. 
Her şeyin en iyisini bilen iktidar ve yancıları yapı-
lacak diyorlarsa tabii ki seçim yapılmalıydı! 

Seçime gidilecek mi, gidilecekse hangi yasalar 
nasıl eğilip bükülerek gidilecek, bilmiyoruz… Bir-
takım anketler yaparak kazanmayı garanti gördük-
lerinde hemen seçim, riskli gördüklerinde tehir 
edilmiş seçim söz konusu… Ölçecekler, biçecekler, 
karar verecekler! Tabii ki şeytani siyasetin çarpık 
hesaplarını deşifre etmeye bizim zamanımız da, 
dergimizin sayfaları da yetmez!… Bu nedenle ko-
nuyu zamana ve halkın irfanına havale ederek esas 
konumuza geçelim.
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Yaşasın Kazanmak
Konumuz; kazanmak… “Her şey kazanmak için!” 

ilkesiyle çıktıkları kutsal(!) koşuda ipi göğüsleyen-
lerin zafer mi kazandığını yoksa ülkeyi hezimete 
mi taşıdığını birlikte seyreylemeye ne dersiniz? 

İktidardakiler, “Girdiğimiz her seçimi kazandık” 
demekteler… Kazanmaktan muratları çok oy al-
maksa el hak doğru! İktidar partisi kurulduğun-
dan bu yana istisnalar bir yana tüm seçimlerde en 
çok oyu aldı… 

Belediye Başkanı da oldular, milletvekili de ol-
dular… Şöyle ya da böyle bütün meclisleri de 
doldurdular. Yapılan tüm referandumlardan her 
istediklerini aldılar… İktidar oldular, hükümetler 
kurdular… Bakan, Başbakan ve dahi Cumhurbaş-
kanı oldular... Tebrikler!.. İyi de, sahiden kazandı-
lar mı? 

Durumu anlamak üzere hem iktidar partisi 
mensuplarına, hem de onlara destek olan değerli 
vatandaşlarımıza bazı soruları sormanın vakti-
dir! Onlar, bu soruların cevabını bize değilse bile, 
kendi kendilerine vermeliler… Kazanmak iştiyakı-
nı bir yana bırakarak, samimiyetle, akılla, objektif 
vicdan ve erdem terazisiyle, cevaplamalılar! 

Neredeeen Nereye 
Ana sorudan başlayalım!

Ey iktidar mensupları, sizlere ve size oy veren, 
destekleyen herkese içtenlikle cevaplanmasını 
umarak dostça soruyoruz: 

Hayalini kurduğunuz, idealize ettiğiniz Türkiye 
bu muydu? Lütfen taraf olarak değil objektif ola-
rak söyleyiniz; sahi, tasavvur ettiğiniz, arzuladığı-
nız “Yeni Türkiye” bu muydu?

Açalım soruyu şimdi! 
Hani maneviyatı yüksek, dindar, ahlaklı nesiller 

yetişecekti ya; başarıldı mı?.. İstatistiklere inan-
mıyorsanız sokaklara bakınız; dinden uzaklaşma, 
dünyevileşme, ateizm ve deizm artmadı mı? Din 
paspas olup dinbazlık artmadı mı? Keza ahlaksız-
lık ateşi alev alev her yanı sarmadı mı?

Kimsesizlerin kimsesi olunacaktı hani? Sokak-
ların evsiz insanlarla, çöplerden beslenmeye çalı-
şanlarla dolmasını bu hedefle nasıl bağdaştırıyor-
sunuz? 

Ayrıca soralım, alkol, sigara, uyuşturucu bağım-
lılığının hızla yaygınlaşmasından ve ne acıdır ki 
intiharların böylesine artışından sorumluluk duy-
muyor musunuz? 

İşsiz gençlerin sayısında rekor üstüne rekor kırıl-
ması; umudunu yitiren, hayat coşkusunu yitiren 
gençlerin, çaresizliği, umutsuzluğu yüreğinizi dağ-

lamıyor mu? Ya istismara uğrayan çocukların artı-
şı, sizi kahretmiyor mu? 

Kadınların hayallerinin gözyaşı dökmesi, çilenin 
çaresizliğin kadınları hiçliğe sürüklemesi, kadına 
şiddetin sınır tanımaz oluşu, yuvaların, ailelerin 
çöküşü sizin kafalarınızı çatlatmıyor mu?

Her şey “oy” mu? 
Ey iktidar, bütün oylar sizin olsun! Lütfen alın… 

Bütün oyları alın; ama ne olur bize çocuklarımızı, 
gençlerimizi, kadınlarımızı, ailelerimizi, saadet 
yuvalarımızı geri verin! İnsanların mutluluklarını, 
geleceklerini, hayat coşkularını, ideallerini, inanç-
larını iade edin; dilediğiniz kadar reyler sizin ol-
sun!

Sorularımıza biraz daha hızlı olarak devam ede-
lim izninizle. 

Nerede hukukun üstünlüğü? Nerede özgür basın? 
Temel insan hak ve özgürlükleri ne oldu? Çağdaş 
demokrasi nerede?.. Ya terör; sahi terör bitti mi? 

Üretimde, sanayide, teknolojide hangi dünya 
markalarımızı sayabilirsiniz acaba? Tarım, orman-
cılık, hayvancılık nereye gidiyor? Ekonomi ölüm 
döşeğinde, hala anlaşılmıyor mu?

Bunca yıllık iktidarınızda; eğitimde, bilimde, kül-
türde sanatta hangi dünya çapında başarılar sağla-
dık? Ve sporda dünyada ses getiren hangi başarıla-
ra imza attık?

Başımıza çuval geçirildiğinde ses çıkarmadığınız 

“Mahafaza”nın kaybolduğu sade-
ce “kâr”ın söz konusu olduğu bir 
“muhafazakâr”lık dönemindeyiz!.. 
“Karşı Yaka”da olanlar aynısını yapsa 
şiddetle tenkit edeceğimiz pek çok 
yanlış davranışı, “Bizim Yaka”dakiler 
yapınca göz yuman, hatta o yanlışla-
rı kutsayan bir taraftayız… İnsanlığı, 
sevgiyi, ahlakı, vicdanı, hakkı, adaleti 
unutmuş; başörtüsü, sakal, cübbe, 
gösterişli camiler, aksatmadan “hayırlı 
Cumalar” mesajları çekmek gibi şeklin 
ve belli ritüellerin merkeze yerleştiği 
patolojik bir dindarlığı yaşıyoruz!.. 
Dindarlığın yanında milliyetçiliğin de 
menfaatçiliğe, yağmacılığa, şöhrete 
dönüştüğü, milli değerlerin tecavüze 
uğradığı bir kanattayız.
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o günden bu yana dış politikada hep çuvalladığı-
mızı, kapıkulu edildiğimizi fark etmiyor musunuz? 

Yolsuzlukla mücadele diyordunuz ya isterseniz 
pembe gözlüğünüzü çıkarıp bakınız, yolsuzluk ba-
tağına kimler saplandı? 

Sorular, sorular… Dostane sorularımızla daha 
fazla canınızı sıkmayalım! Zaten bu sorulara ob-
jektif cevap verdiğinizde diğer soruları da kendi 
kendinize yönelteceksiniz muhtemelen… Şimdi 
biraz açımızı değiştirelim.

Ehem, Mühimme Müreccahtır
Ehem mi, mühim mi?.. Malum, “mühim” önem-

li olan anlamındadır. “Ehem” ise en önemliyi, 
çok daha önemli olanı işaret eder. Siz, kazanmak 
“mühim” sandınız ve o uğurda tüm değerleri yer-
le yeksan ettiniz. Oysa “ehem” ülkemizin ve insa-
nımızın durumuydu onu görmek istemediniz. Siz 
asıl ehemmiyetli olanı kendi mühiminize tercih 
edemediniz! 

Siz zafer sarhoşu oldunuz ama bütün halk baş 
ağrısı çekiyor. İktidarınız saltanatız; saltanatı-
nız ise tahribatımız oldu. Yanıldınız ve “Sırat-ı 
Müstakîm”in “Servet-i müstakim” olduğunu san-
dınız! Bunca yıldır bahşedilen tek başına iktidar 
olma imkânını hoyratça heba ettiniz.

Keşke muvaffak olsaydınız, inanın başarınız biz-
leri de mutlu ederdi! Gönülden alkışlardık, ada-
letinizi baş tacı ederdik emin olun! Zira aslına ba-
karsanız sizinle aynı mahallede değilsek bile yakın 
mahalledeyiz, aynı muhitin insanlarıyız… Amma 
ne yazık ki her şeyin altını üstüne getirdiniz. Size 
yakın olan bir takım siyasiler, yazarlar, aydınlar 
dahi artık, “inandığınızı söylediğiniz değerlere ya-
rar değil zarar veriyorsunuz” diye ikaz etmekteler. 
İnsanlar artık sizin yüzünüzden inançlı olduğunu, 
sağcı olduğunu, muhafazakâr olduğunu söyleme-
ye utanır oldu. 

Muhafazakârlık
“Mahafaza”nın kaybolduğu sadece “kâr”ın söz 

konusu olduğu bir “muhafazakâr”lık döneminde-
yiz!.. “Karşı Yaka”da olanlar aynısını yapsa şiddetle 
tenkit edeceğimiz pek çok yanlış davranışı, “Bizim 
Yaka”dakiler yapınca göz yuman, hatta o yanlışları 
kutsayan bir taraftayız… İnsanlığı, sevgiyi, ahlakı, 
vicdanı, hakkı, adaleti unutmuş; başörtüsü, sakal, 
cübbe, gösterişli camiler, aksatmadan “hayırlı Cu-
malar” mesajları çekmek gibi şeklin ve belli ritü-
ellerin merkeze yerleştiği patolojik bir dindarlığı 
yaşıyoruz!.. Dindarlığın yanında milliyetçiliğin de 
menfaatçiliğe, yağmacılığa, şöhrete dönüştüğü, 
milli değerlerin tecavüze uğradığı bir kanattayız.

İşin gerçeği, muhafazakârlığın bu müflis hazan 
mevsimi, mensubu olduğumuz Millet Partisi taraf-

tarları olarak bizlerin canımızı yakıyor, bu gidişatı 
onaylamıyoruz; tam aksine dindarlığın ve milliyet-
çiliğin gerçeğini diriltmek için çırpınıyoruz… Bi-
lesiniz ki biz asla sizin günahlarınıza, ayıplarınıza 
ortak olmadık ve olmayacağız… Ne var ki; dindar-
sanız ve milliyetçi iseniz ister istemez bu anomali 
yakada, ya da daha toptancı tanımla “sağ” yakada 
görünüyorsunuz. Tamam, öğreti farlılıklarımız, 
söylemlerimizi, yöntemlerimizi ve eylemlerimi-
zi biçimlendiriyor ve sizlerden ayrıştırıyor amma 
yine de “sağ” cenahtayız. Tabiatıyla bu açıdan da 
vebal altında olduğunuzu hatırlatmak zorundayız. 

Sağ Bozulmuş da, Sol Kusursuz mu? 
Yeri gelmişken şunu da söylemeden geçmeyelim! 

Akılla, bilimle, ahlakla arasına bir hayli mesafe 
koymuş “sağ” ayıplı, tamam da öte yanda “sol” ma-
sum mu? 

“Sol”un ayıpları, kusurları da saymakla bitmez. 
Onların da sosyalist soslu kapitalist aşa kaşık sal-
lamalarına da, ulusal değerleri ve Atatürk’ü maske 
olarak kullanıp “çağın ruhuna(!)” uygun olarak çı-
karları için takla atmalarına da, kızgın tavaya dü-
şen su misali buharlaşmalarına da çok tanık olduk. 
Tabii ki solun yıllar boyu dindarları küçümseyen, 
baskılayan ötekileştiren daha ötesi zulmeden hata-
larını da unutmadık… Sözün özü, sol ya da sağ açı-
sından genel bir “çürümüşlük” aşikâr. Ne iktidar 
ne iktidardan türeyen aynı yolun yolcusu yeni par-
tiler ne muhalefetin gediklileri bu çürümüşlükten 
bağlantısız değiller. 

“Sağ” cenahta görünen, sağın tüm değerlerini 
muhafaza eden, ama sağın içine yuvarlandığı bü-
tün yanlışları da reddeden MİLLET PARTİSİ ise, 
“Sol”un yanlışlarını baştan elemekle beraber; doğ-
ru olan müşterek değerlerimizi savunarak, başın-
dan beri sürdürdüğü uzlaşmacı, barıştırıcı çizgi-
sinde ilerlemektedir. 

SON SÖZ 
İktidardaki dostlarımız ve onlara destek olan bü-

tün kıymetli vatandaşlarımız lütfen dikkat! Kor-
kuyla sindirilmiş yığınların sessiz çığlıkları ve onca 
mazlumların ahları iktidarınızı ters yüz etmeden 
evvel tövbe ile yönünüzü doğruya, hak ve hakikate 
çevirmenizi tavsiye ediyoruz. 

KAZANMAK, KAYBETME-
MEKTİR! KAYBETMEMEK 
İSE İLLE DE KAZANMAK 
DEĞİLDİR! 
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/  C e l a l  Ö z s o y l u

4 Ağustos 2020 akşamı Lübnan’ın başkenti Bey-
rut büyük bir patlama ile sarsıldı. Limandaki bir 
depoda bekletilen 3 tona yakın amonyum nitratın 
patlamasıyla gerçekleşen patlamada ilk belirle-
melere göre 150’den fazla insan hayatını kaybetti. 
100’e yakın insan kayıp, en az beş bin kişi yaralan-
dı, 300 bin kişi evsiz kaldı. Zararın ekonomik boyu-
tu beş milyar dolar olarak tahmin ediliyor…

Bir zamanların şaşalı hayatın merkezi, müteaki-
ben kanın gövdeyi götürdüğü ülke ve fırtınadan 
önceki sessizlik. 

Önemli olayların yorumunda, komplo teorilerle 
veya provakatif eylemler ve düşüncelerle başla-
maktan ziyade, teknik detaylarla başlamak daima 
ehvendir.

Ülkemizde ve küresel olaylarda daima yanlış yo-
rumlar, provakatif değerlendirmeler tekrar başa 
dönmeye neden olmuştur. O nedenle bilgi sahibi 
olmadan fikir sahibi olmaktan uzak durmalı.

Bu tür faciaların teknik detayını değerlendirir-
ken, olayların stratejik boyutu, ihlal, ihmal, sabo-
taj, terör, siyasi bakış açısı ile yola çıkılmalıdır.

Öncelikle patlama noktası, mevcut ülke açısın-
dan konumu, stratejik boyutu, varsa hedef ülkeler 
bakımından risk ve tehlikesi, söz konusu teknik 
amonyum depo sahası ise, niçin burası seçildi? 
Depo adı altında farklı faaliyetler mi yürütülüyor-
du?

Bu faaliyetlerin rakip veya düşman ülkeler bakı-
mından, siyasi, iktisadi askeri ve teknolojik olarak 
hedef durumuna gelebilir mi?

Nereden Nereye Beyrut
Bu tehlikeler dikkate alınarak korunaklı bir yapı-

ya sahip mi? Konu ulaşım, bilişim, istihbari olarak 
teknik olarak boyutlandı mı?

Eğer ki ihmal neticesinde patlama meydana gel-
di ise, mevcut verilere göre teknik amonyum nitrat 
tutuşturucu enerji kaynağı olmadan yanması ve 
patlaması mümkün değildir. Endüstride pek çok 
alanda kullanılır. Boya sektöründe, tarımda, ma-
denlerde patlayıcı olarak v.b. Böyle bir amaçla de-
polanıyorsa, havalandırılmasından korunmasına 
kadar bir dizi tedbir alınmalı idi.

Sabotaj ve terör boyutu ön plana çıkıyorsa, olayın 
siyasi boyutu var demektir. İddiaların yoğunlaştığı 
odak noktası da bu yöndedir. Bu açıklamayı ya-
pabilmek için, istihbari ve olayın zamanın kadim 
dostlarının felsefesini bilmek gerekir.

Patlama için İsrail ile bağlantı kurulurken, önce-
likle gerçekten bu depolarda ne vardır, ne amaçla 
kullanılır, bilinmeyen denklemler kuruluyor doğ-
rumu dur.?

Kanaat olarak, olayın ülkenin sratejik konumu ön 
plana çıkarılarak, elde edilecek verilerle yola çıkıl-
malıdır. Tüm temel kriterler uzmanlarınca detay-
landırılmalıdır. Görsel ve yazılı basına ulaşan bil-
gilerden doğru kabul edilebilecek veriler yanında 
bilgi kirliliğine yol açan mesnetsiz sayısız yorum-
larda mevcuttur. Doğru bilgi ile mesnetsiz bilgile-
rin ayrıntılı bir tasnifi yapılarak patlama yeniden 
değerlendirilmeli ve bölge üzerinde kirli emelleri 
olanların emellerini gerçekleştirememeleri için 
tedbirler alınmalıdır.

Kaldı ki gelen istifalar, isyanlarla, olayları daha 
içinden çıkılmaz hale getiriliyor. Siyasi olarak bir iç 
savaşın tekrar yaşanması için veya hakim güçlerin 
yönetime el koyması için, “öğretilmiş çaresizliğin” 
tekrar güncellenip, bilindiği bilinen adı konmadan 
idrak edilemeyen, büyük projelerin hayata geçi-
rilmesinde, karşılarına çıkacak büyük engellerin 
önlenmesi için, başlangıç bertaraf çalışması mıdır?

Patlamanın sorumluları ve suçluları bir şekilde 
açıklanacak. Acaba açıklanan suçlular gerçek suç-
lular mı olacak yoksa olayı örtbas etmek ve gerçek 
suçluları deşifre etmemek için mi yapılacak?

Bütün bunları zaman gösterecek. Peygamber 
(sav) efendimizin “Mü’min bir yılan deliğinden iki 
kere ısırılmaz” hadisini kendimize rehber edinerek 
Beyrut’ta yaşanan patlamadan dersler çıkarmalı-
yız.



1 2
 / Tarih / 1318

/  A b d u r r a h m a n  Z e y n a l

Öncelikle modern eğitimimizin te-
mellerine şöyle bir göz atacak olursak; 
1824 yılında açılan İptida-i Mekte-
bi’ni ilerleyen yıllar Rüştiyeler, Askeri 
İdadiler, Darulmuallim Mektepleri, 
Sultaniler, Darul Fünun, Cerrahhane, 
Tıbhane-i Şahane takip etmiş, eğitimin 
uyacağı esaslar 1869 yılında yapılan 
“Maarif-i Umumiye Nizamnamesi” 
ile eğitim şekillenmiş, bu nizamname 
geliştirilerek bugünkü “Millî Eğitimin 
Temel İlkeleri” oluşturulmuştur. Os-
manlıda İptida-i, Rüştiye, İdadi, Sulta-
ni ve Darul Fünun şeklindeki sistem 
Cumhuriyet döneminde; ilk, orta, lise 
ve üniversite adlarını alarak devam 
etmiştir.

Daha önceki klasik medrese eğitimine kurumsal 
anlamda baktığımızda ise; İmam-ı Azam’ın türbe-
si etrafında şekillenen “Azam Medresesini” Bağ-
dat’ta açılan Nizamiye medreseleri takip etmiş, 
Osmanlıda bu sisteme Enderun Mektebi ilave 
edilmiştir. Denilebilir ki tüm bu eğitim kurumla-
rının felsefi anlamda ortak özelliği; “devlete bü-
rokrat”, ana-babaya “hayırlı evlat” yetiştirmekti. 
Yüzyıllar ve hatta çağlar boyu eğitimimiz bu felsefi 
temel üzerine kurulmuştu.

Bu gelenek Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
döneminde devam etmiştir. Son dönem Osman-

lı’daki batılılaşma hareketleri önemli ölçüde bi-
reysel yetkinliği öne çıkaran anlayışı öngörmekle 
beraber klasik anlayış yirminci yüzyılın sonlarına 
kadar teoride ve pratikte etkisini hissettirmektey-
di. Ta ki ortaöğretimde okuyan, özellikle 1990 son-
rasında mezun olan insan sayısında ciddi artışlar 
meydana gelince artık liseler, üniversiteler devle-
te ve kurumlara eleman yetiştirmeyi terk ederek 
mezunlarına biraz da liberal anlayışın gereği olan; 
eğitiminizi verdik, “başınızın çaresine bakın” der-
cesine bin yıllık gelenek terk edilmiştir.

Günümüzdeki eğitim anlayışına gelince; ilk ve 
orta öğrenim devresinde, öğrencilere kendilerini, 
devleti yönetmeye yarayacak sosyal bilgilerden 
mahrum, millî ve sosyal vazifelerini öğrenmeyi ve 
uygulamaya yetecek yani kaliteli bürokrat eğitim-
den uzak olarak yetiştirilmektedir. Dünyanın ve 
Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardan, mevcut 
siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerden tamamıy-
la habersiz yetiştirilmeleri sorunların artarak bü-
yümesine sebep olmaktadır.

Millî, dinî ve ahlakî vazifelerini yerine getirme-
ye elverişli bir ruh eğitiminden geçmedikleri gibi, 
gerçeği aramaya yönelmiş bir düşünce disiplinin-
den de çok uzak olmaları, istikbalin yöneticileri-
nin hâlâ on dokuzuncu asrın anlayışı, kanun veya 
nas gibi öğretilmeye devam edilmektedir. Zekâ 
yerine hafızaya önem verilmekte, eskimiş bütün 
bilgiler, raflardaki tüm kitaplar adeta öğrencilerin 
beynine yüklenmeğe çalışılmakta, hiçbir bilimsel 
temele dayanmayan, Türkiye için son derece za-
rarlı bir bakış açısıyla verilen eğitim anlayışı sürüp 
gitmektedir.

Dini idealler alay konusu, millî idealler toplum 
hafızasından kovulması gerekli bir tufeyli gibi gös-
terilmektedir. Halbuki tecrübe-i hayat ve psikoloji-
nin buluşları, matematik sahasında ki ilerlemeler, 
atom ve çekirdek fiziğindeki gelişmeler, maddeci 
kâinat ve tarih anlayışının temellerini yüz yıldır 
sallamasına karşılık biz hâlâ yüz yıl öncesinin veri-
lerine dayanarak eğitimi sürdürme isteğimiz genç-
lere zarar vermektedir.

Orta öğretimde eskimiş hipotezler yerine yeni 
buluşları, nano teknolojiyi, elektronik dünyadaki 
gelişmeleri, haberleşmenin geldiği boyutları, M. 
Plank, Einstein, Haisenberg, De Broglie, Şörödin-
ger gibi bilim insanlarının teorilerinin felsefi ma-
naları hakkında öğrencilere doğru dürüst bir şey-
leri öğretmekten çok uzağız.

Maddeci anlayışın, kâinatın yapı taşları olarak 

Orta Öğretime Bakış Açısı Kazandırmak

1869 yılında Balıkesir’de  kurulan Balıkesir İnas Mekteb-i Rüşdi-
yesi (Kız Mektebi) öğrencileri. Abdülhamit Han Dönemi.
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kabul ettiği atomlar ve atom altı parçacıklar spri-
tüel anlayışla ele alınıyor. Hâlbuki gelinen nokta-
da sonsuz kâinat yerini sınırlı bir kâinat anlayışı-
na, başlangıcı ve sonu olmayan kâinat tasavvuru, 
başlangıcı ve sınırları olan kâinat tasavvuruna 
dönüşmeğe mahkûm bırakılmıştır. Eğitim, burada 
beklenen işlevini ne kaliteli bürokrat yetiştirme ne 
anaya babaya hayırlı evlat yetiştirme ve ne de özgür 
düşünceli/liberal anlayışa sahip bireyler yetiştirme 
işlevlerinden hiçbirini yerine getirememektedir. 
Genç beyinler yarının dünyasına maalesef layıkıy-
la hazırlanmamaktadırlar. Bazıları “Osmanlıcı”, 
bazıları “İslamcı”, bazıları “Türkçü” ve bazıları da 
“Batıcı” olarak yetişmekte bu ise toplumsal hayat-
ta tezatlara yol açmaktadır.

Fen bilimleri için söylenenleri düşüncemizin 
esası olan mantık-ı muhakemeyi ve ondan doğan 
sonuçları da veremeyiz. Veremiyoruz. Mantığın, 
kavramlar arasında zaruri, mantıkî ilişkileri kon-
trol eden bir teknik olduğunu kabul edersek kaba 
pozitivizm ve ilkel rasyonalizm’den kaynaklanan 
eksileri tekrar etmeye devam eden bir eğitim an-
layışıyla karşılaşmamız mukadderdir. Halbuki eği-
timimiz hâlâ nascı ve eskimiş bilgilerin etkisinde 
varlığını sürdürmektedir.

Orta öğretimimizin sosyal bilimler sahasındaki 
durumu da diğer bilim dallarından pek farklı de-
ğildir. Sosyoloji, mantık, felsefe ve tarih hâlâ yeter-
sizin ötesinde yok sayılmaktadır. Üstüne üstlük za-
rarlı sayılabilecek fikirlerin gelişmesine kaynaklık 
teşkil etmektedir. Okullarda sosyoloji, psikoloji ve 
felsefe dersleri olmasa da olur eğitim anlayışı var-
lığını sürdürmesi düşündürücüdür.

Tarih anlayışı; Avrupa toplumlarının gelişimi 
esas alınarak öğretilmesi, bir Bizim toplumumu-
zun kendine güven duyması ve ilerleyebilmesinin 
temel şartı olmaktan uzaktır. Tarih dersleri Türk 
toplumunun hayrete şayan gelişimi, gelişim şart-
ları, gelişimin ortaya çıkardığı büyük sanatsal ve 
kültürel eserleri tanıtıcı olmaktan çok uzaktır.

Türk kültürünün muhteşemliği, İslam Medeni-
yetinin insanlığa kattığı değerlerinin varlığından 
habersiz nesiller yetiştirilmektedir. Avrupa tarihi-
nin gelişimi ve insanlığa yaptığı katkıların eksik ve 
taraflı verilmesi ayrı bir tartışma konusudur.

Tarihimizin ilerleme ve gerileme devirlerini, li-
derlerin ehliyetine bağlayıp işin içinden çıkmak, 
hiçbir millî vazifenin ve ulvi idealin zihinlerde 
teşekkül etmesi için yeterli değildir. Topluma kur-
tarıcılar ve kahraman liderler beklemek anlayışını 
empoze ederek, böyle zannedilen fertlerin eteğine 
yapışarak kalkınacağı hatta cennete gidileceği ka-
naatinin verilmesini amaçlayan eğitimle bir yere 
varılamayacağını artık idrak etmek gerekir.

Birde Türk Tarihinin Osmanlı Devleti bölümü 
anlatılırken büyük ilerlemenin maddî ve manevî 
tarafını bir kenara bırakıp, askeri zaferleri övme-
nin, gerileme ve yıkılış devirlerini ise Osmanlı top-
lumunun dokusunu ve varlığının temelini teşkil 
eden millî ve dinî ideallerle alaylı bir bakışa sebep 
olacak şekilde Çaldıran, Mercidabık, Ridaniye, 
Otranto ve Preveze zaferlerinin kültürel, ekono-
mik, askeri ve startejik büyüklüğünü kavratmak-
tan uzak olduğu gibi, Özi, Kalas, İbrail, Karlofça, 
Pasarofça ve Ayestefenos gibi anlaşma ve mağ-
lubiyetlerin gerçek sebeplerini vermekten uzak 
olması eğitilen gençlerin ruhi yapılarında büyük 
zaafiyetler oluşturmaktadır.

Tarih, dürüst bir şekilde araştırılıp tetkik edildi-
ğinde kendisinden beklenen neticeleri verir. Bilim 
insanlarımız bu işlevi yerine getirdiğini kabul et-
sek dahi bu bilgilerin ortaöğretim programlarında 
öğrencinin gelişim düzeyine uygun bir içerik ve 
teknikle yerleştirilmesi elzemdir. Aksi halde kuru 
bir bilgi yığını halinde kalacağı gibi, siyasi ve fikri 
bakımdan, başkalarına bağımlı, gerçek manasıy-
la köle fertler meydana getirmekten başka bir işe 
yaramaz. İnsanlar, tutarlı, sistem haline getirilmiş, 
başarı kazanmış fikirler karşısında teslimiyete ha-
zır halde bulunurlar. Ne yazık ki eğitim anlayışımız 
tamda bunu sağlayacak nitelikler arz etmektedir.

İmam Hatip Liseleri kurulduğu günlerdeki arzu, 
istek ve gayreti göstermemekte, birilerinin arka 
bahçesi gibi düşünülmesi de bu okullara zarar ver-
mektedir. Okullarda okuyan gençler idealist, güzel 
ahlak timsali kimseler olmaları beklenirken çok 
farklı alanlara sapma eğilimleri hatta hizip veya 
grupların metbuu haline gelmeleri eğitimin bir 
başka acı tarafını teşkil etmektedir.

Çağın ihtiyacı olan sanat okulları ve müfredatla-
rı, modern sanayinin istediği ara elemanı yetiştire-
mediği gibi sosyal, kültürel ve tarihi alt yapıya hiz-
met vermekten uzaktır. Teknik sınıfı oluşturması 
düşünülen çıktılar, bürokratik arzular taşımakta, 
“masa başı bir iş” peşinde koşmaktadır.

Durum bundan ibarettir. Eğitim bir toplumun 
olmazsa olmazıdır. Dünyayı algılayan, gelişen bilgi 
disiplinlerini içselleştiren ve bugünün değil otuz 
kırk yıl sonrasının bilgi ve tekniğini öğrenmeye 
çalışan, günün ilerisinde düşünen bireyler yetiştir-
mek eğitimin esası olmalıdır.

Çözüm ve çare; devlet eğitimi. Bilim felsefesi, ta-
rih felsefesi ve gelecekle ilgili “gelecekçi” anlayışla 
yeniden şekillendirip gençlerin önünü açmalıdır. 
Ortaöğretimdeki program geliştirmeleri bu doğ-
rultuda atılacak adımlarla gençliğin, ülkemizin ve 
insanlığın kazanımı sağlanmalıdır.
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/  R ö p o r t a j :  O s m a n  S o y d a l

Eğitim ve öğretim, bir milleti ayakta 
tutan, büyük hedeflere taşıyan temel 
dinamiklerimizdendir. Ailesinden iyi 
bir terbiye ve eğitim görmüş, başarılı 
bir eğitimcilik yapmış, halen sivil top-
lum örgütlerinde öğrencilerine fahri 
kurs veren, aynı zamanda ilerlemiş 
yaşına rağmen site yöneticiliği yapan 
değerli emekli öğretmenimiz Nurten 
Erbilgin İnan ile bir söyleşi yaptık.

— Sayın öğretmenim kendinizi tanıtır mısınız? 
Tahsil hayatınız ve görev yerleriniz hakkında bizi 
bilgilendirir misiniz?

Bir Eğitimci İle Söyleşi

— Ben Nurten Erbilgin İnan. Liseyi bitirdim ve 
evlendim. İlk tayin yerimiz olan Rize’nin Kalkan-
dere ilçesinde iken öğretmen okulu farkı verdim. 
Daha sonra yüksekokulu bitirdim. Çorum Alaca, 
Afyon Dinar, Alanya, Antalya’da Barbaros İlkoku-
lu ve Antalya Kolejinde 35 yıl öğretmenlik yaptım.

—  Göreve yeni başladığınız dönemde neler his-
settiniz?

— Öğretmenliği hiç düşünmemiştim, ancak gö-
reve başlayınca çok keyif aldım. Çocuklarımı çok 
sevdim ve çalıştığım için de Allah’ıma hep şükret-
tim. İşinizi severseniz başarı arkasından geliyor 
zaten.
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—  Hiç unutamadığınız bir anınızı anlatır mısı-
nız?

— Meslek hayatım anılarla dolu. Ancak bir tane-
sini anlatmak istiyorum. Çorum Alaca’da çalışır-
ken bir öğrencim eli yüzü yaralı geldi. Sorduğum 
zaman düştüğünü söyledi. Ben teneffüslerde öğ-
retmenler odasına gitmem. Masamda kitap oku-
rum, çocuklarla sohbet ederim, onları dinlemeye 
çalışırım. Bu öğrencimi biraz sıkıştırdım. Okul 
dışında simit satıyormuş. Simitleri az sattığı gün-
ler anne babadan dayak yiyormuş. Elinden tutup 
evine gittim. Bu çocuk bir daha yaralanırsa polisle 
geleceğimi söyledim. Bu etkili oldu, aile de hata-
dan döndü, aile ve çocuk arasındaki bağ güzelleşti. 
Hala beni ararlar.

—  Eğitim ve öğretimde ailenin yeni ne olmalıdır?

— Eğitim ve öğretimde ailede özellikle anne, 
baba, sonra öğretmen, din adamı, sanayiye gidiyor-
sa ustalar önem taşıyor. İnsanlarla iyi geçinmeyi, 
büyüklere saygı ve hürmeti, küçüklere örnek olma-
yı, yalan söylememeyi, çevreye zarar vermemeyi, 
işini iyi ve sağlam yapmayı ve temizlik kurallarını, 
aile, öğretmen ve din adamı öğretecek. Çünkü, bu 
üç ana eğitimci her yerde, hatta mezra da bile var.

—   Aileler çocukları ile yeterince ilgileniyor mu? 
İlgilenmiyorlarsa nedenleri ne olabilir?

— Aileler çocukları ile yeterince ilgilenmiyorlar. 
Çevre şartlarının çocukları ne derece olumsuz et-
kilediğinin farkında değiller. Hele şimdi cep tele-
fonları, kontrolsüz internet ve arkadaş grupları ço-
cukları olumsuz yönde etkiliyor, adeta zehirliyor. 
Bunda eğitim ve öğretim metodundaki yanlışlıklar 
önemli rol oynuyor. Bu yanlışlıkların sosyolojik 
olarak ciddi bir araştırmaya tabi tutulması gerekir. 
Ayrıca çocuklar alabildiğine israfın içerisine çeki-
liyorlar. Eğitim ve öğretim sistemi sık sık değiştiği 
için çöküş var. Bu eğitim ve öğretim sisteminin ne-
den sık sık değiştirildiği sorgulanmalıdır. Ezberci 
ve taklitçiliğe dayalı bir eğitim sistemi sorgulan-
malıdır. Son senelerde sık sık Milli Eğitim Bakan-
ları değişmesine rağmen, her bir bakanın eğitimin 
sorunlarını çözemediklerinden şikayet etmeleri 
manidardır. Gelişmiş ülkelerin eğitim programları 
uzun solukludur. 50-100 yıllık değişmeyen prog-
ram yapıyorlar. Eğitimde tutarlı olmak çok önem-
lidir. Nesillerimizin geçmişi ile bağı kopmamalı. 
Ahlaki değerlerimiz, güzel gelenek ve görenekleri-
miz unutulmamalı ve nesillerimize mutlaka öğre-
tilmelidir. Bunlar yapılamadığı için maalesef yav-
rularımız ziyan oldu ve oluyor. Onun için siyaset 
kurumu, iktidar ve muhalefet istişare ederek ortak, 
değişmeyen ve milli bir eğitim politikası belirle-

melidir. İktidarlara göre değişen programlar olma-
malı. Köklü ve değişmeyecek programlar uygulan-
malıdır.

—  Bugünkü eğitim sisteminin aksayan yönleri 
nelerdir?

—  Eğitim sistemindeki en önemli aksaklık, öğ-
retmen değerinin hiçe sayılması, öğretmenlerin 
çalışma azminin kırılmasıdır. Devletimizin kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sorarlar; “Mil-
letvekilleri maaşları ne kadar olsun?”, der ki “Öğ-
retmen maaşlarını geçmesin.”. Yokluğu düşünen, 
başka işle uğraşmak durumunda olan öğretmen 
yönlendirici olamaz. Hazreti Ömer halife olunca 
kendisine ne kadar maaş bağlanmasını soran yet-
kililere, en düşük memur maaşının bağlanmasını 
söyler. Büyük devlet adamları, iyi öğretmen ve eği-
timcilerin çabalarıyla yetişmişlerdir. Öğretmenle-
rimizin otorite ve disiplini gittikçe azalmaktadır. 
Bu da olumsuz bir tablo sergilemektedir.

—   Pandemi süresinde öğrencilerin evde kalma-
ları onları nasıl etkiledi?

— Öğrencilerin evde kalmaları, ilerde çok büyük 
sorunlara neden olacaktır. Çocuklar okumuyorlar. 
Okumayan, okuma sevgisini ve alışkanlığını ka-
zanamamış bir nesil hiçbir zaman ülkeye faydası 
olamaz.

—  Bu dönemde anne babalara ne gibi önerileri-
niz olur?

— Anne babalar çocuklarıyla birebir ilgilenecek, 
kendileri rahat etsinler diye eline telefon verme-
yecek, kitap okuyarak örnek olacaktır. Ben tenef-
füslerde masamda hep kitap okurdum ve gururla 
söyleyeyim, öğrencilerimin hepsi okumaya düş-
kündürler. 

—  Bayrak Dergisini kaç yıldır takip ediyorsunuz, 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

— Dergiyi uzun zamandır okuyorum, ama yıl 
olarak hatırlayamadım özür dilerim. Derginizin 
yazıları güzel, okuyorum ve okumaktan da zevk 
alıyorum. Emeklerinize ve tüm emeği geçenlere 
teşekkür ederim.

Bizi kırmayıp dergimize misafir olduğunuz için 
biz de teşekkür ederiz. Allah sağlık, sıhhat ve 
uzun ömürler versin. Eğitim camiamızın sizin 
gibi fedakar öğretmenlerimize ihtiyacı vardır. 
Saygılarımızla.
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/  Y a h y a  D e m e l i

Korona virüs illeti ve yaz tatilinin 
ardından yeni bir eğitim ve öğretim 
yılına Bismillah diyeceğiz. 19 milyo-
na yakın öğrenci ve 1 milyonu aşkın 
öğretmen yeni eğitim-öğretim yılına 
merhaba diyecek. Milletin geleceği 
için ulvî fakat çok meşakkatli bir yol 
eğitim... Günümüzde eğitim-öğretim 
ciddi sıkıntılar içindedir. Eğitim mese-
lesi Türkiye’nin bir numaralı meselesi-
dir. Yıllardır devam eden bu meseleyi 
çözemezsek ülkemizin, devletimizin, 
milletimizin geleceğini heba ederiz. 
Millî Eğitimimizi çok çeşitlilikten, 
kitleleri avutarak hedef ve idealsiz bi-
reylere dönüştüren bu sistemin etkisi 
ve efsunundan neslimizi kurtarmalı-
yız! Sözde değil, özde bir maarif refor-
muna ihtiyaç vardır!..

Millî Eğitim Meselemiz

Eğitimde temel gaye nedir? Başında “Millî” kav-
ramı olan bir müessesede gaye, “gelecek için ide-
al ve irade sahibi insan yetiştirmek” değil midir? 
Başlıca amaçlarından birisi de kendisini bu ülkeye 
ve değerlerine aidiyet duygusuyla bağlı hisseden 
insanlarımızın “ana kucağından mezar ocağına 
kadar” millî değer yargılarıyla devletine, milletine 
bağlı olmak değil midir? Eğitimin öncelikli gayesi; 
her yaştan her insana düşünme, yorumlama, aklı 
kullanmayı ahlaki, millî ve manevi değerleri öğret-
mek değil midir? Hiç kuşkusuz bu alanda söyleye-
cek çok söz ve çözüm bekleyen birçok meselemiz 
var.

Ülkemizde geçmişten bugüne karşılaşılan büyük 
problem için değişik şekilde çözümler geliştirilmiş 
ve yıllar yılı da uygulanmış olmasına rağmen bir 
türlü bu sistem, beklentileri olanlar için umut va-
detmiyor...Asıl meselenin temel sebeplerine inil-
meyince çözümler de yeterli olmuyor. Problemin 
sebebi nedir? Şüphesiz değerlerinden, kültürün-
den yoksun ahlak ve ilimle barışık olmayan, ya-
bancı sistemlerin güdümündeki eğitimin sonucu 
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budur. Varlığı bir şey kazandırmayan sistemin, 
yokluğu da hiçbir şey kaybettirmez. Eğitimimiz; 
düşünen, araştıran, bilgiden bilgi üreten, deney ve 
gözleme dayanan, çalışmayı esas alan, üreten, ta-
rihî, millî ve manevi değerlerimizi şahsiyeti haline 
getiren yapıya sahip olamadığı için problemlidir.

Yerli ve millî olmayan sistemler çözüm üretemez!

Eğitim, her toplumun kültürel birikimini nesil-
den nesile aktarmada kuşkusuz en önemli araç-
lardan birisidir. Bu yönüyle eğitim toplumların 
belleğini oluşturur. Eğitim sistemimizde bir dizi 
öngörülen yenilikler yanında sistemin bütününü 
ilgilendiren temel sorunlarla da karşı karşıya ka-
lındığı görülmektedir. Millî Eğitim siyasetimizin 
temel amacı; cahilliğin yok edilmesi, toplumsal 
kalkınma ve birlik için eğitim politikasına ruh 
giydirmesi yapılmalıdır. Bu ruh millî ve manevi 
ruhtur. Bir zamanlar çağlara yön veren, insanlığa 
örnek olan milletmişiz… Gelmişiz dünyaya ilim, ir-
fan, hak-hukuk adalet, insanlık nedir öğretmişiz… 
Kadirşinaslık, feragat, fedakârlık nedir öğrenmiş, 
uygulamışız. Vatan, millet, din, devlet için bir an 
tereddüt etmeden can verebilmeyi göstermişiz… 
Böyle bir millet nasıl yücelmez ki, bu milleti kim 
mağlup edebilir ki... İşte bu yüce ruhu bugün biz-
den yok etmek istiyorlar. Bu değerlere sahip çıka-
cak, bu ruhu yüceltecek, bu ruhla bezenmiş bir 
eğitim politikamız yoktur, olmalıdır! 

 Ülkemizdeki eğitim çıkmazının temel problemi 
1949 yılından beri devam eden ABD ile Ülkemiz 
arasında yapılan “Fulbright” eğitim anlaşmasıdır. 
Anlaşmanın en büyük özelliği, Türkiye’de kazanı-
lacak Amerikan yanlısı kadroların eğitilme biçimi-
nin saptanması ve bu iş için gerekli giderleri karşı-
lama yöntemlerinin belirlenmesidir.

Yıllardır MEB Eğitim-Öğretimi Geliştirme Daire-
sinde Amerikalı uzmanlar yer almış ve söz sahibi-
dirler... Müfredat programlarına ABD ve Avrupa 
Birliği tarafından müdahale vardır!  Müfredattan 
Türk milletine ait ne varsa çıkartılmış, yerine ka-
deme kademe gayri millî, gayri ahlaki, ilme, ger-
çeklere aykırı ne varsa doldurulmuştur. Görülüyor 
ki; Türkiye’de eğitim-öğretim ilmi, millî ve ahlaki 
değildir. Kötülüklere, ahlaksızlıklara, Türk milleti-
nin dinine, ahlakına, kültürüne, millî ananelerine, 
şanlı tarihine ait ne varsa kenara atılmıştır. Birçok 
yerlerde satır araları İslâm’a, tarihimize hakaret 
edilir olmuştur. Neden bunlara halen engel olun-
muyor? Görülüyor ki; uygulamalara baktığımızda 
‘Millî Eğitim’in adı var, ama kendisi yoktur.

Yıllardır kırk yamalı bohçaya dönen eğitimimiz 
ülkelerden alınan kopyala yapıştır sistemlerle ve 
ABD’nin içimizdeki unsurları ile şekillenmiştir. 
Yıllardır siyaset üstü bir eğitim stratejisi ortaya ko-

nulmaması yerli, millî seviyeye ulaştırılamaması 
sorunlarımızı artırmıştır.

Her kültür kendi tipini yetiştirir. Bir milletin kim-
liğiyle oynanmak istenirse o toplumun kültürüyle 
oynamak, eğitimini değiştirmek yeterlidir.

Eğitim sisteminin çarkları arasında insan ye-
tişmeli, eğitmeli yoksa çarklar arasında insanlar 
heba edilmeli değil... Hiçbir şeyi sorgulamayan, 
araştırmayan, yorumlama ve muhakeme kabiliye-
tini körelten bir eğitim sistemi ve tekniği çocukları-
mızı, geleceğimizi zaafa uğratır nesilleri heba eder. 
Sadece soru ve cevap yöntemine dayalı eğitim ba-
şarılı olamaz.

Bir eğitim maddi hırs ve menfaatten önce ahla-
ki, millî ve manevi değerleri vermelidir. Çocukla-
rımızı diploma, para, makam hırsıyla okutmak ve 
eğitmek düşüncesinde olanlar genç nesillerin bi-
yolojik ve ruhsal dünyasından sağlıklı sonuç bek-
lemesinler.

Atatürk “Bir millet irfan ordusuna sahip olma-
dıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak 
zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuç-
lar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.” “Dinsiz 
toplum düşünülemeyeceği gibi, din eğitimi verme-
yen okul da düşünülemez” demiş ve en zor şartlar-
da bile eğitimin önemine dikkat çekmiştir. 

Bakınız Millî Mücadele döneminde, eğitimde 
yapılacak işler de tıpkı diğer konularda olduğu 
gibi daha savaşırken, muharebe meydanlarında 
bir milletin eğitimi için ihtiyaçlar tespit edilmiş, 
çareler düşünülüp tasarlanmıştır. Yıl 1921, Yunan 
Ordusu Batı Anadolu’da zafer kazanır; Afyon’u, 
Kütahya’yı ve Eskişehir’i art arda işgal ederken, 
16-21 Temmuz 1921 günleri arasında Ankara’da 
bir “Maarif Kongresi” toplanıyor ve milletin eğiti-
minin geleceği tartışılıyordu. Başkomutan Mustafa 
Kemal, konferansı 16 Temmuz günü bizzat kendisi 
bir konuşmayla açmış ve öğretmenleri göreve da-
vet etmiştir:

“Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye 
usullerinin milletimizin tarihi tedenniyatında 
(geri kalmışlığında) en mühim bir amil olduğu 
kanaatindeyim. Onun için bir millî terbiye prog-
ramından bahsederken, eski devrin hurafatından 
ve evsafı fıtriyemizle (millî vasıflarımızla) hiç de 
münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarktan 
ve garptan gelebilen cümle tesirlerden tamamen 
uzak, seciyei millîye (millî karakterimiz) ve ta-
rihiyemizle mütenasip bir kültür kastediyorum. 
Çünkü dehayı millîmizin inkişafı tamı ancak 
böyle bir kültür ile temin olunabilir. Lalettayin 
(gelişigüzel) bir ecnebi kültürü şimdiye kadar 
takip olunan yabancı kültürlerin muhrip (tahrip 
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edilmiş) neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür ze-
minle mütenasiptir. O zemin milletin seciyesidir 
Milletimizi yetiştirmek gibi mukaddes bir vazi-
feyi deruhte eden heyeti mübeccelenizin (yüksek 
heyetinizin) bugünün vaziyetini nazarı itibare 
alacağından ve her müşkülatı iktiham ile (her 
zorluğun üstesinden gelerek) bu yolda gayet me-
tinane yürüyeceğinden şüphem yoktur. Vazifeniz 
mühim ve hayatidir. Bunda muvaffak olmanızı 
Cenabı Haktan temenni ederim.”

(Söylev ve Demeçler II, s.20-21)

Eğitimin çöküşü milletin çöküşüdür!
Okullarımızın fiziki yapısını ve donanımını ge-

liştirmekten ziyade içindeki öğrencilerin ruhsal 
yapılarını zenginleştirmeli ve güçlendirmeliyiz. 
Okullarımızın fiziki şartlarını düzenlemek, öğren-
cilerimizin beyinlerinin testle, teknolojiyle doldur-
mak eğitim-öğretim değildir. Okul, çocuğun yaşam 
alanları içine girmelidir. Eğitim türü sorgulayıcı, 
teslimiyetçi değil araştırıcı, ezberci değil üretken 
olmalıdır.

Güçlü devlet olmak için temenniler, kalıcı olma-
yan prensipler yetmez. Güçlü stratejilere ve eğiti-
me ihtiyaç vardır. İnsanlarımızı millî kimliğimizle 
eğiterek, düşünmeyi, araştırmayı, üretmeyi öğrete-
ceğiz. Hakikati, doğruyu bulmayı öğreteceğiz. Aklı 
kullanmayı, akıl yürütmeyi öğreteceğiz. Bir sistem 
bir eğitim kendi kültürüne, kendi tarihine, inancı-
na, özüne, vatanına, milletine, evladına hor bakar, 
ihanet eder mi? Etmemesi için nesillerimizi tüm 
düşmanlarımıza karşı refleksli, aklını, kalbini, mil-
lî ve manevi ruhla diriltmemiz gerekir. Yoksa kel 
kaldıktan sonra hayatta tarak aramaya gerek kal-
maz…

Nurettin Topçu, eğitime yüklediği anlam ve bakış 
açısını maarif, muallim ve mektep terimleri üzeri-
ne bina etmiştir. Eğitim yerine “maarif” kelimesini 
kullanan Topçu’ya göre, bir milletin ruhunu yapan 
maariftir:

“Maarifin olmaması milletin ruhunun olmaması 
demektir. Maarif hangi yönde ilerlerse, milletin 
ruhu da o yönü takip eder. Kısaca millet demek 
milletin maarifi demektir.”

(Türkiye’nin Maarif davası Topçu, 1997).

Nurettin Topçu eğitimi, zihniyeti ve kimliği inşa 
eden, kişide düşünme ve algılama biçimi oluştu-
ran, karakteri şekillendiren, millî ve manevi değer-
leri kazandıran bir insan olma sanatı olarak görür 
ve bunu da “Felsefesi olmayan milletin mektebi 
olmaz.” şeklinde ifade eder. Ayrıca; “Bize bir insan 
mektebi lazım. Bir mektep ki, bizi kendi ruhumuza 
kavuştursun; her hareketimizin ahlaki değeri ol-
duğunu tanıtsın, hayâya hayran gönüller, insanlığı 

seven temiz yürekler yetiştirsin; her ferdimizi mil-
letimizin tarihi içinde aratsın, vicdanlarımıza her 
an Allah’ın huzurunda yaşamayı öğretsin…” der-
ken eğitimin temel konuları ele almıştır.

Eğitim, başarı düzeyini yalnızca bireysel olarak 
değil küresel anlamda da çok etkileyen bir faktör. 
Eğitimin, bilimin gelişmesine, ülkelerin gelişmişli-
ğine ve refah seviyelerine olan etkisi göz ardı edi-
lemez. Eğitime yeterince önem vermeyen ülkeler 
dışarıdan gelen öğretileri, inançları ve alışkanlık-
ları kolaylıkla kabul edebilir ve kalkınmada güçlük 
çekerler. 

Eğitimin maddi, manevi, bireysel ve toplumsal 
olarak önemini kavradıktan sonra eğitim sistemi-
mizdeki eksiklikleri gidermek ilk hedef olmalı. 
Örnek olması açısından OECD sıralamasında ilk 
sıralarda yer alan ülkelerden bahsedelim.

Dünyada en çok kabul gören eğitim sistemlerin-
den birisine sahip olan olan Singapur, matematik 
ve fen derslerini ana ders olarak kabul ediyor. Eği-
timin ekonomiyi başta olmak üzere hayatı etkile-
yen en önemli unsurların biri olduğuna inanıyor-
lar. Kalkınmak, ezilip yıkılmamak, güçlü olmak 
gerektiğini ve bunu tek yolunun eğitim olduğunu 
düşünüyorlar. Sınav odaklı bir eğitim verilmiyor. 
Öz farkındalık, ilişki yönetimi, sorumlu karar alma 
gibi 21’inci yüzyıl beceri ve değerleri ön plana çı-
karan eğitim sistemiyle OECD eğitim raporlarında 
üst sıralara yerleşmişler. 

Ahlaki gelişime önem veren Japonya, çocukları 
üçüncü sınıfa sınavsız olarak, ahlaki gelişimlerini 
destekleyecek şekilde eğitiyor. Aynı zamanda di-
sipliniyle ön plana çıkan eğitim sisteminde devam-
sızlık neredeyse yok denecek kadar azdır. Okullar-
da hademe bulunmaz, temizliği öğrenciler yapar. 
Üniversite sınavı hayatlarının gidişatını belirleyen 
en önemli sınavdır. 

Finlandiya eğitim sisteminin en önemli özellik-
lerinden biri öğretmen kalitesidir. Genellikle ül-
kenin en başarılı öğrencileri öğretmen olabiliyor 
ve yalnızca okuldaki başarısı yeterli değil, aynı 
zamanda okul dışı aktiviteleri de dikkate alınıyor. 
Yenilikleri destekleyen müfredatı, özerk okulları, 
müfredat dışı etkinlikleri başarılı bir eğitim siste-
minin doğmasını sağlıyor. Eğitim sistemlerinde 
sınav yok.

Bizim eğitimimize baktığımızda; gençleri düşün-
mekten, analiz ve sentez yeteneğinden uzaklaş-
tırmanın bir başka yolu da onları bilgiye boğarak 
uyuşturmak olmuştur. Bu bilgilerin neye yaradı-
ğını kavratmadan, cazip hale getirmeden o kadar 
çok bilgi yüklemek istiyoruz ki çocuklara, sorgula-
mak bir yana onları sonunda kitap okumaktan bile 
nefret eder insanlar haline getiriyoruz maalesef…
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Bıkkınlık içindeki çocuklar bu bilgilerin ne işe 
yarayacağını düşünmeye bile gerek duymuyor ve 
sadece sınav ve diploma için gerekli olduğunu dü-
şünüyorlar. Gençleri yargılamadan “biz onlara ne 
veriyoruz” diye sorgulamamız lazım. 

Ayrıca günümüzde ilk ve ortaokul öğrencileri 
içerisinde bir anket yapılsa okulunu seven veya 
severek giden kaç öğrenci vardır? OECD raporu-
na göre; 70 ülke arasında öğrencilerin kendilerini 
okula ait hissetme oranı açısından Türkiye son sı-
rada.

Okuldaki bilgiler genelde teorik düzeyde kaldığı 
ve öğrenciye etki yapmadığı sürece boşa gidecek 
bir çaba olarak kalacaktır. Benimsenmemiş ve 
özümsenmemiş bilgi unutulacaktır ve bizi yor-
maktan başka bir işe yaramayacaktır. Eğitimin ve 
gençlerin durumunu televizyonlardaki bilgi (!) 
yarışma programlarından, günlük konuşma ve ya-
zışmalarından izleyerek görebiliriz. Kendi tarihini, 
kültürünü, Çanakkale’yi, İstiklal Savasını, Millî 
mücadeleyi bilmiyorlar. Bunun sorumlusu çocuk-
lar olamaz…

“Gayri millî Eğitim Politikasını” eğitim sistemi-
mizi felce uğratan uygulamaları ortadan kaldır-
madan, kanser hücrelerini yok etmeden nasıl bir 
yenilik yapılırsa yapılsın çözüm başarılı olmaz. 

Eğitim kendi kültürüne ters düşmemeli
Eğitim, insanın yaratılışına uygun yapılmalıdır 

ki, eğitim olsun. Eğitim ve öğretimde dikkate alın-
ması gereken ölçü; insanın zekâsı, anlayabilme ve 
iş yapabilme gücü, yetenek, beceri, yeni ve değişen 
şartlara uyma, uyum sağlayabilme, akıl yürütme, 
tahlil yapabilme, doğru, adil, dürüst davranabil-
medir.  

Öğretmen olarak yetiştirmekte olduğumuz bi-
reyleri; Milletimizin millî, ahlaki, insani, manevi 
ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve 
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve da-
ima yüceltmeye çalışan; kendisine içinde yaşadığı 
topluma, kâinata ve yaratıcısına karşı hürmeti olan 
ve sorumluluklarının farkında olan ve bunları dav-
ranış haline getirmiş bireyler yetiştirmek; beden, 
zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli 
ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, 
hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya 
görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve 
terbiyeyle donatmakla görevliyiz. 

Bir meselenin halli için problemleri tespit etmek 
ve çözüm yolları göstermekten geçer. İnsanın, ço-
cuklarımızın eğitim-öğretim görevini üslenen Mil-
lî eğitimimizden beklenen sorumluluğunu taşıdı-
ğınız millî eğitimin temel sorunlarını tespit etmek 
ve çözüm önerilerini sunarak eğitime ve istihda-

ma gereken hassasiyeti göstermek, ülke gerçekle-
rine uygun planlanma yaparak geleceğin eğitim-
öğretim inşasını oluşturmaktır. Bu konuda maarif 
kongreleri, şura çalışmalarını önemsenmelidir. 

Öğrencilerin aile, okul ve çevre ile münasebetle-
ri uyumlu olmalı, eğitimle tezat teşkil etmemeli. 
Evde, okulda ve çevrede başka, farklı düşünce ve 
kültür oluşmamalı birbiriyle çatışmamalıdır. İlk 
eğitim aileden başladığı için gençlere sağlam bir 
aile terbiyesi verilmeli, maddi ve manevi yönden 
dengeli bireyler olarak yetiştirilmeli. Her çevre-
de gençlere örnek olarak sorumluluk şuuru ve-
rilmeli, sosyalleşmelerine yardımcı olunmalıdır.  
Gençleri kötü alışkanlıklardan, arkadaş grubun-
dan uzak tutmak için boş zamanlarını sporla, sa-
natsal etkinliklerle, müzik, enstrüman çalışmaları 
ve kitap okuyarak geçirmeleri teşvik edilmelidir. 
Gençlerde sorumluluk duygusu geliştirmeli, ailesi 
ile birçok konuda fikir birliği ve büyüklerine da-
nışarak işler yapmasının faydaları öğretilmelidir. 
Gençlerin hür, ilmî, sistematik ve belli değerler 
çerçevesinde düşünme gücüne, dünya görüşüne 
sahip millî şuuru yerleşmiş fertler olmaları sağlan-
malıdır.

Eğitimdeki problemlerimizi ders kitabı, ders sa-
ati, ders sayısı, sınav sistemleri vs. gibi mevzularda 
düzeltmeye gitmekle çözülmeyeceğini görüyoruz. 
Yabancı ve Sakat sistemle başarıya ulaşılamaz. Kir-
li suyu temiz bardağa koymakla temiz olmaz. 

Finlandiya eğitim sisteminin en önemli özelliklerin-
den biri öğretmen kalitesidir. Genellikle ülkenin en 

başarılı öğrencileri öğretmen olabiliyor ve yalnızca 
okuldaki başarısı yeterli değil, aynı zamanda okul dışı 
aktiviteleri de dikkate alınıyor. Yenilikleri destekleyen 

müfredatı, özerk okulları, müfredat dışı etkinlikleri ba-
şarılı bir eğitim sisteminin doğmasını sağlıyor. Eğitim 

sistemlerinde sınav yok.
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Yaşanan millî eğitim modelleri neslimize bir kim-
lik, kültür inşa edememekte, beslediği alanlar bil-
gi, bilim, kavram ve değer üretememektedir!.. Önce 
eğitim çağında olan gençlerin temiz dimağlarına 
gündemlerini meşgul eden uluslararası uyutma 
ve avutma, köleleştirmeye dayalı boş unsurla-
rın ortadan kalkması gerekir. Eğitim kabiliyetleri 
geliştirmeli, her öğrenci aynı özellikte olmadı-
ğından tek tip öğrenci anlayışından uzak durul-
malıdır. Onca meslek okuluna rağmen meslekler 
alanımız gittikçe problemli hale gelmektedir. Millî 
Eğitimin temelleri, sağlam zemine inşa edilmeli-
dir. Bir ülkenin, bir devletin, bir milletin istikbali 
eğitime bağlı olduğuna göre, eğitim iyi ise gele-
cek parlaktır, eğitim kötü ise gelecek karanlıktır. 
Okulu okul yapan temel unsur arasında; vasıflı öğ-
retmen ve idareci kadrosu, uygun ve üstün bir eği-
tim sistemi... Mükemmel ders kitapları... yetenekli 
vasıflı öğrencilerdir.

Şu anda dünyada eğitim konusunda birinci 
olan iki ülke vardır: Singapur ve Finlandiya. Tür-
kiye’nin bu iki ülkeden alacağı dersler vardır. 
Türkiye’de eğitim ideoloji üzerine değil; millî kim-
lik, millî kültür, evrensel değerler üzerine kurulu 
olmalıdır. Şifahî kültürle, sözle eylemin birleş-
mediği, uygulanmadığı eğitimle işler düzelmez, 
düzeltilemez. Bu ülkenin ismi Türkiye’dir, lisanı 
Türkçedir; liselerinde zengin edebî yazılı Türkçe 
öğretilmelidir, üç-beş yüz kelimelik günlük sokak, 
çarşı pazar iletişim Türkçesiyle eğitim olmaz. Öğ-
rencilere genç nesillere dini ve tarih kültürü ka-
zandırılmalıdır.

Öğrencilere girişimcilik ruhu kazandırmak için 
sosyal aktiviteler sanat, edebiyat etkinlikleri dü-

zenlenmelidir. Rekabetçi bir eğitim sisteminden 
vazgeçilmelidir. 6 yaşında aldığımız masum bir 
çocuğu sekiz yıllık zorunlu eğitimin sonunda ne-
reye getirmek istiyorsak bu konuda ciddi bir hedef 
ortaya konulmalıdır. Okullarımızda sevgi, saygı, 
merhamet, şefkat, yardımlaşma eğitimi ahlaki ilke-
ler; doğruluk, dürüstlük üzerine temel eğitim inşa 
edilmelidir. Yazılı ve görsel medya ve dizilerde kini 
nefreti öfkeyi, cinayeti ve mafyayı özendirici roller 
yerine sevgiyi, şefkati ve merhameti işleyen tema-
lara yoğun bir şekilde yer verilmelidir.  B u n l a -
rın yanında, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, 
ehliyet ve liyakat esasına göre görevlendirmenin 
yapılması, en istekli ve seçkin yetişmiş insanlardan 
öğretmen atanması…Öğretmen kalitesini artıracak 
orta okuldan sonra başlayıp yüksek okulda bitecek 
öğretmen okulları silsilesi olmalı ki iyi bir eğitim 
ve donanımla yetişmiş öğretmenlerimize sahip 
olunmalıdır. 

Güçlü Türkiye olmaya mecburuz!
Çok zaman kaybettik. 2020 yıla gelindiğinde eği-

tim sistemimizin; birçok alanlarda millî hedefleri-
mizle, bilim hedeflerimizle ve Muhteşem Türkiye 
hedefimizle uyumlu olmadığı ayan beyan ortada-
dır. Öyle ki; dikişi elbiseye uymayan, elbisesi bün-
yeye uydurulamayan bir model… 

Bugün bütün meselemiz Türkiye’mizin geleceği; 
varlık ve beka davasıdır. Bu da eğitimden geçer. 
Medeniyeti ayağa kaldıracak manivelanın dayanak 
noktasında Türkiye vardır, Türk ve İslâm kültürü 
vardır. Bundan, önce İslâm alemi sonra da tüm be-
şeriyet nasiplenir. Türkiye kendi varlık mücadele-
sini verirken büyük bir mazlumlar dünyası için de 
mücadele veriyor olması önemlidir. 21 Yüzyılın Li-
der Türkiye’sinin gençlerinin yetiştirilmesine katkı 
sağlamak istiyorsak eğitimin yerli ve millî hüviyet-
te olması şarttır. 

Kendi potansiyelimizi farkında değiliz. Eğitim-
öğretim konusunda 1450 yıla yakın Türk-İslâm 
Medeniyetinin eğitim, ilim, bilimsel gelişme, buluş 
ve icatlar ve tüm problemlerin çözümünün şifre-
leri bizim kültür ve medeniyetimizde mevcuttur. 
Unutmayalım, bugün dünya insanlığı da Muhte-
şem Türkiye’nin adil, dürüst, samimi hak sesine 
muhtaçtır. 

Türk Milletinin istikbali, eğitim ve öğretimde 
göstereceği başarıya bağlıdır. Evlatlarımızı ne ka-
dar güzel yetiştirirsek, geleceğimizi o kadar temi-
nat altına almış oluruz… Çocuklarımız başta dev-
lete sonra öğretmenlere ‘emanet’. Bir çocuğun göz 
pırıltısı, bir öğretmenin heyecanı, bir velinin teşek-
kür eden bakışı, bütün meselemizin eğitim olması 
için yeterlidir. Sağlıkla, huzurla güzel ve başarılı 
bir yıl yaşamak temennisiyle…

Dünyada en çok kabul gören eğitim sistemlerinden 
birisine sahip olan olan Singapur, matematik ve fen 

derslerini ana ders olarak kabul ediyor. Eğitimin eko-
nomiyi başta olmak üzere hayatı etkileyen en önemli 

unsurların biri olduğuna inanıyorlar. 
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/  İ b r a h i m  A y a n

Tarım, her ülke için stratejik sektörlerin 
başında kabul edilir. Ülkeler son günlerde 
birbirlerine gıda ambargosu uygulamakla, 
tarım ürünleri satmamakla tehdit ediyor-
lar.

Türkiye, bulunduğu coğrafya, iklim koşul-
ları, bitki gen kaynakları, biyo çeşitliliği, 
ticaret olanakları ve geçmişten gelen 
tarımsal ürün kültürü ile potansiyeli 
çok yüksek ülkelerin başında gelmesine 
rağmen pamukta, tütünde, ayçiçeğinde, 
soya ve mısırda büyük oranda dışa ba-
ğımlı hale geldik. Turgut Özal ile birlikte 
“tarımda çiftçimizi ithalatla terbiye etme” 
politikasına başladığımızdan bu tarafa 
ürettiğimiz her şeyi ithal eden bir ülke 
haline geldik.

Yanlış Politikalarla Can Çekişiyor

Tarımı ve kırsal kesimi bekleyen en büyük 
tehlike, çiftçilerin üretimden çekiliyor olmasıdır. 
Üreten köylerimize şehirden yumurta, yoğurt, 
peynir, süt gelmekte manavdan sebze ve meyve 
köylülerimiz tarafından alınmaktadır. Kısacası 
köylerimiz üretirken tüketen bir kesim olmuştur. 

“Türkiye kendi kendine yeten yedi ülkeden bi-
riydi?” Ama diğer altı ülkeyi hiç öğrenemeden bu 
günlere geldik. Soğan ve Patates ithal eder duruma 
geldiysek ülke tarımı darboğazda demektir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine ba-
kıldığında tarım sektöründe büyüme, genel eko-
nomideki büyümenin yarısı, 2017 yılı itibariyle 
%4.9 oldu. 2018’de ise %1.3 te kaldı. Gayri Safi Yur-
tiçi Hasılaya (GSYH) baktığımızda 2010 yılı %9, 11 
Yılı %8.2, 2012 Yılı %7.8, 2013 Yılı %6.7… 2017 Yılı %6, 
2018 Yılı %5.3 seviyesine indi.

Türkiye’nin tarımdan elde ettiği hasıla 2010 yılı 
itibariyle 52 milyar 592 milyon dolardı. Bu hasıla 
(üretim) 2018’e gelindiğinde 42 milyar 517 milyon 
dolara geriledi. Nüfus arttı. Bu durum tarım için 
tehlike çanlarını çalıyordu ama duyan yoktu.

Stratejik Sektör Tarım
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Tarımda istihdamda azalma yaşanıyor. 2010 yılı 
baz alırsak %23.3 iken 2018’de ise %17.3’e geriledi. 
Bunlara sebep tarımda uygulanan liberal politika-
lar ve devletin elindeki tarımsal kurumların özel-
leştirilmesi tarımdaki gerilemeyi sağladı. 2018 yılı 
itibariyle tarım ihracatı 17 milyar dolar, ithalat ise 
16 milyar dolardı.

Çiftçi sayımıza baktığımızda 3 milyon aile vardı. 
Bunlar ülkenin tarımsal ürün üretimini karşılıyor-
lardı. 83 milyon nüfusumuz yanında 7 milyona ya-
kın Suriyeli, Afgan, Irak.. göçmenler ile 40 milyonu 
aşan turistlerin dolaylı ya da doğrudan gıda ihti-
yacını karşılıyorlardı. Avrupa ülkelerinde çiftçiler 
el üstünde tutulurken ülkemizde derdini anlatma-
ya çalışan çiftçiye “ Ananı da al git”, Buğday fiyatı 
düşük diyene de “ gözünü toprak doyursun “ diyen 
idarecilerimiz vardı. 1

Türkiye’nin tarım hasılası bakımından Avrupa’da 
birinci dünyada yedinci olduğu söyleniyor ama 
her ne hikmetse tarım ürünleri ithal etmekten geri 
durmuyoruz. Ancak Avrupa’da birinciyiz diyerek 
kendimizi kandırıyoruz. 31 Mart 2019 seçimleri 
öncesinde fiyatlar artmasın diye tanzim satışlar 
kuruldu ve zararına soğan, patates (ithal) domates, 
bakliyat satıldı. Kaybeden yine Türk çiftçisi oldu. 

Girdi fiyatları artıyor 
gelir yerinde sayıyor
Tarımsal üretimde en büyük girdi olan gübre, 

mazot ve tohum ile zirai ilaç, sulama, enerji ve 
işçilik çiftçinin ürününü pahalıya mal edip ucu-
za satmasına sebep olmaktadır. Tarım Bakanlığı 
2003 verilerine göre bir ton Üre gübresi 340 TL 
iken 2020 yılında 50 kg 80 TL – 87 TL, DAP gübresi 
tonu 2003 yılında 427 TL iken 2020 yılında 50 kğ. 
142 TL-147 TL arasında olmuştur. Çiftçinin sattığı 
buğday ve arpanın kilosunda ise fazla bir değişme 
olmamıştır. Tarımda girdi fiyatları artarken gelir 
yerinde saymaktadır.

Kimyevi gübre tüketimi 2017’de 6 milyon 332 bin 
ton iken 5 milyon 411 tona geriledi. Mazotta durum 
farklı mı? 2002’nin ocak ayında 94 kuruş olan ma-
zot 2020’de 5 TL’nin üstünde işin garibi zenginle-
rin tatil için ve eğlence için kullandığı yatlara ucuz 
verilen mazot çiftçiye pahalı verilmektedir. 

Ekonomimiz sıkıntıya girdiğinde sanayici, es-
naf, müteahhit ve ticaret erbabının borçları yapı-
landırılır. Çiftçinin bankası olarak kurulan Ziraat 
Bankasından bu sektörlere destek kredileri verilir. 
Aynı yaklaşım ne yazık ki çiftçiye gelince para yok 
gerekçesi ile gösterilmez.

Zirai Mücadele ve Karantina Genel Mü-
dürlüğü neden kapatıldı?

1984 yılında Turgut Özal’ın Başbakanlığı zama-
nında Tarım Bakanlığı reorganize edilirken Zirai 
Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü kapatıl-
dı. İstanbul, Samsun ve Diyarbakır bölge zirai mü-
cadele enstitüleri de kapatıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası verilerine göre Tür-
kiye’de zirai ilaç kullanımı düşük. Hektar başına 
2 kilo tüketiliyor; ama yanlış ve zamansız kulla-
nım fazla. Kimse ne kadar kullanacağını bilmiyor 
desek yanılmayız. Bakanlık ne yazık ki biyolojik 
mücadeleyi uzun ve zahmetli bir yöntem olarak 
görüyor herhalde. Tarım bakanlığı ne yazık ki Ak-
deniz Meyve Sineği ile başa çıkamadı. Rusya’ya 
gönderdiğimiz sebze ve meyveler bundan dolayı 
geri dönüyor. “Akdeniz Meyve Sineği” ile “Güve”; 
portakal, mandalina, limon, muz, nar, kayısı, elma, 
erik, kiraz gibi meyvelere, domates ve patlıcan ile 
bibere ayrıca 100’e yakın bitkiye zarar vermektedir.

Akdeniz Sineği ile mücadelede Amerika, İspan-
ya, Fas ve Tunus gibi birçok ülke başarılı olmuş. 
Ülkemizde ise 2005-2006 yılları arasında Atom 
Enerjisi Kurumu’nun hazırladığı bir rapor küçük 
bir yatırımla (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
hibe kredisiyle tesis kurmak mümkün) kısır sinek 
tesisi 10 yıldır kurulamıyor ne hikmetse. Bunun 
için ilaçla mücadeleye devam ediyoruz. Bu durum 
zirai ilaç firmalarının lobilerinin etkili olduğun-
dan mı yoksa işin başındakilerin iş bilmediğinden 
mi kaynaklanmaktadır?

Tarımda kimyasalların kullanılasında 
kurallara uyulmalı
Bitki gelişimini düzenleyiciler çiçeklenme, ol-

gunlaşma, kök gelişmesi, yaprak, sap uzamasının 
engellenmesi, meyvelerin renk alması ve yaprak 
dökümünün engellenmesi gibi birçok fizyolojik 
olayı etkileyen kimyasallar ülkemizde olduğu gibi 
gelişmiş ülkelerde de kullanılır. Bunlar oksinler, 
giberellinler, sitokininler ve etilen gibi guruplara 
ayrılırlar.

Hormon uygulamalarında kurallara uyulmadığı 
ve sıklıkla kullanıldığı zaman pazarda ve market-
lerde gördüğümüz anormal şekilli sebze ve mey-
velere rastlamak mümkündür. Bunun için üreti-
cinin kurallara uygun kullanmasını sağlayıcı tüm 
tedbirler yetkililer tarafından alınmalı tüketicinin 
sağlığı ile oynanmamalıdır. 

Tohum ülkelerin güvenliği için 
vazgeçilmezdir
Tarımın temeli olarak kabul edilen tohum, bin-

lerce yıldır olduğu gibi bugün de insanları doyur-
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mak, gıda güvenliğini sağlamak için hayati öneme 
sahiptir. Tohum, aynı zamanda ülkelerin güvenliği 
için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

2018 yılı dünya tohum ticareti verileri yaklaşık 60 
milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Tohum satı-
şının %60’ını dört firma kontrol ediyor. Alman ilaç 
devi Bayer tohum ve zirai ilaç alanında da faaliyet 
gösteriyor. Amerikan tohumculuk şirketi Monsan-
to’yu 2016 yılında 66 milyar dolara satın aldı.

Tohum üretiminde Amerika ve Çin açık ara önde 
ABD 12 milyar dolar, Çin 10 milyar dolar, sırayla 
Fransa, Brezilya, Kanada, İsrail, Türkiye ise 1.5 mil-
yar dolar ile 11. Sırada yer alıyor.

Biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin olan (11 
bin 707) Türkiye, bu bitkilerden 3 bin 650’si sadece 
Türkiye’mize ait endemik bitkidir. Ülke fide, fidan 
ve süs bitkileri de dahil 260 milyon dolar ihracat 
yaparken 240 milyon dolarlıkta ithalat yapıyoruz. 
Burada bazı belediyelerin bizde fidan kalmamış 
gibi İtalya ve diğer ülkelerden fidan ithal etmeleri-
ne diyecek söz yok herhalde.

1925 yılında Eskişehir’den başlamak üzere Adapa-
zarı, İstanbul ve diğer şehirlerde tohum ıslah istas-
yonları kuruldu. Tohumculuğumuzun dışa bağım-
lı hale gelmesi 1980 darbesinden sonra Başbakan 
olan Turgut Özal 1984 yılında tarımı ekonominin 
sırtında yük olarak görüp, tarımsal kurumları ka-
patıp tohum ithalatını serbest bırakması bir yana 
teşvik kararnamesi de yayınladı. İşte o günden 
sonra değişik ülkelerden tohum almaya başladık. 
İsrail’den ise yaklaşık 12 milyon dolar seviyesinde 
tohum ithal eder hale geldik.(2)

5553 sayılı tohumculuk yasası kabul edilerek 8 

Kasım 2006 yılında resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Tohum üretim ve ticareti yerli ve 
yabancı şirketlere bırakılması bir yana tescil ve 
patent zorunluluğu da getirildi. Bu yasa ile Türk 
çiftçisine tohum satamazsın deniliyordu. Çünkü 
ülkemizde çiftçilik genelde küçük aile işletmeleri 
şeklinde yapıldığı için tescil ve patent işini yapma-
ları mümkün değildi.

Halen tohumculuğumuzda yabancı şirketler hâ-
kim. Yabancı şirketlerin hakimiyetini kıracak yerli 
tohumculuğumuzu geliştirecek yeni bir tarım ve 
tohum politikamızın acilen belirlenmesi gerekir. 

Sonuç:
Üretici örgütlenmesini yaygınlaştırmalıyız.

Neo-liberal politika ekseninden çıkıp, üretim 
ekonomisine ve tarımda tekrar kendine yeten 
olma hedefine yönelmeliyiz.

Gıda enflasyonunu ithalatla kontrol etme, güm-
rük vergilerini düşürme vb. yerli üretimi baltalayı-
cı politikaları terk etmeliyiz.

Ölçek, verim ve bilinç boyutuyla tarımsal alanla-
rı, yerli çiftçiyi ve çevreyi koruma/ desteklemeliyiz.

Bütün bunların sonucunda tarım giderek daha 
dışa bağımlı hale gelmekte olan yapıyı dönüştür-
me ve nihayetinde bölgesel ve küresel rekabet or-
tamına hazır hale getiririz.

Kaynaklar:

Günlük gazete ve TV’ler

Ali Ekber Yıldırım Üretme Tüket S.57
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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 evlerinizde ve elle-
rinizde. Durun, korkup da sakın dergile-
rinizi fırlatıp atmayın. Zira bilgisayarımı 
virüslere karşı koruyorum. Korona da 
dâhil hiçbir virüs giremiyor. Sizin anlaya-
cağınız yazılarım vi-rüs-süz. Bu nedenle 
bu Çuvaldız bize virüs bulaşacak diye 
korkmanıza hiç gerek yok…

Kabul Edilemez Olan Ne?
Biliyorsunuz ABD’li Crescent Energy’nin Fırat’ın 

doğusunu kontrol eden Demokratik Suriye Güçle-
ri (SDG) ile sözleşme imzaladığı ve şirketin SDG 
ile Suriye’nin kuzeydoğusunda petrol çıkaracağı ve 
ticaretini yapacağı açıklandı. 

Peşinden Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de YPG/PKK 
terör örgütü güdümündeki SDG’nin ABD’li şirket 
ile yaptığı bu anlaşmayı, uluslararası hukuku hiçe 
sayan, Suriye’nin toprak bütünlüğünü, birliğini ve 
egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı 
kapsamında bir adım olarak niteleyip, ABD’nin bu 
adıma destek vermesinin esefle karşılandığını ve 
kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Neyi kabul edemiyoruz? ABD’li bir şirketin SDG 
ile anlaşma yapmasını? Niye kabul edemiyoruz, 
SDG denilen örgüt, aslında YPG/PKK’nin kamufle 
edilmişi de ondan. Başında da Kobani’de doğduğu 
için Mazlum Kobani diye anılan Mazlum Abdi adlı 
bir terörist var.  

Peki, bugün kabul edemediğimiz bu hususta daha 
önce neler yaptık? Doğru adımlar mı attık? Yoksa 
tıpkı bugün olduğu gibi günü kurtarmaya yönelik 
demeçlerle mi idare ettik? Neye yalan söyleyeyim, 
geri dönüp baktığımızda sadece nutuk değil adım 
da attığımızı görüyoruz. Bakın nasıl.

Yıl 2014. Suriye’de Kobani diye bilinen Ayn El 
Arap, CIA imali İşid’in kontrolüne geçmiş ve 200 
bin kadar Suriyeli Kürt de Türkiye’ye göçürülmüş. 
Bu Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesi için Ayn El 
Arap’ın İşid’den geri alınması lazım. Böyle hayırlı 
bir işe kim hayır der! Tabi Reis de hayır dememiş. 

Ama ne hikmetse ABD ve koalisyon leşkerleri-
nin gücü buna bir türlü yetmez. Ne olacak, Ayn El 
Arap İşid’de mi kalacak? Olur mu? Her işin oldu-
ğu gibi bu işin de bir çözümü var. Çözüm, Peşmer-
ge’nin Kuzey Irak’tan Suriye’ye geçirilmesi. 

Ve Peşmergeler, PKK paçavralarının gölgesinde 
naralarla, salyalarını akıta akıta Diyarbakır’dan 
Suriye’ye geçer ve Ayn El Arap İşid’ten kurtarılır. 

Lakin 200 bin Suriyeli bize hediye kalır!
Zira asıl mesele, göçmenlerin Suriye’ye dönmesi 

değil, tamamen sırtımıza sarılması, Suriye’de etnik 
yapının değiştirilmesi ve en önemlisi de petrolün 
ABD tarafından kontrol edilmesidir. Trump bunu 
çok önceleri açık açık söyledi: Benim için Suriye’de 
askerlerimizi bıraktı diyorlar. Ne yaptım biliyor 
musunuz? Petrolü aldım… 

O günlerde Kuzey Irak Yönetiminin Peşmergenin 
Kobani’ye geçmesi konusunda bir izin talebi vardı. 
Türkiye’nin bu izni verdiği yönünde haberler var, 
türü sorulara Çavuşoğlu, Kobani için Koalisyon ile 
iş birliği içinde olduk diye cevaplar. Yani Kobani’yi 
ABD’ye teslim ettik, istediğinizi yapın dedik! Eee, 
onlar da zaten istediklerini yapıyorlar.

Yeni Kontrollü Siyasal Hayat
Efendim, korona salgınının yavaşlaması üzerine 

birkaç ay önce yeni kontrollü sosyal hayat denilen 
bir döneme geçtik biliyorsunuz. Sosyal hayat bir 
türlü kontrol edilemedi amma ülkemizde “siyasi 
hayat” çok iyi kontrol ediliyor. 

Evet, ülkemizde yıllardır kontrollü, hem de çok 
kontrollü bir siyasi hayat söz konusu. Hiçbir şey 
anlamadık Sayın Çuvaldız, “kontrollü siyasi hayat 
ne demek?” diye sorarsanız kontrollü siyasi hayat, 
siyaseti tasarlayıp iktidar ve muhalefeti ayarlama 
işidir derim. Şöyle ki bu ülkede kim iktidar olacak, 
kim de muhalefette kalacak millet tarafından değil 
dışarıdan belirleniyor, bize de onaylamak kalıyor. 

Önce senaryo, sonra da oyuncular hazırlanıyor 
ve her şey hazır olduğunda da çekimlere, pardon 
seçimlere geçiliyor. Siz yıllarca siyaset sahnesinde 
olanların er veya geç iktidara doğru yürüyeceğini 
beklerken bir bakıyorsunuz milli ve yerli piyango 
daha dün parti kurmuş birisine çıkıvermiş. 

Eee, piyango bu, kime çıkacağı belli olmaz. Niye 
olmasın, bir de bakmışsın önümüzdeki çekilişte de 
bize çıkmış. Çıkmaz mı? Birileriyle dirsek teması 
hizaya gelmek mi lazım? Öyle bir şey olmayacağı-
na göre bize de önümüzde koskoca dört yıl var, ça-
lışır çabalar biz de iktidara ulaşırız hayali kalıyor. 

Şöyle bir geriye bakın, dün Özal ve Avantadan 
Partisi’nin bugün de Tayyip ve AKP’nin bu ülkede 
nasıl iktidar yapıldığını gözünüzün önüne getirin. 
Sana parti bile kurdurmayıp Özal’a yol verenlerle 

“yürü be Tayyip, kim tutar seni” diyenlerin aynı 
çevreler olduğunu görürsünüz. 

Kendisine TRT yetmeyen Erdoğan, muhalif kanal 
ve basın organlarını da kamu bankası kredileri ile 
yandaşlarına aldırıp AKP’nin sesi korosunu çoktan 
oluşturmuş, şimdi de Bahçeli’ye “Artık evine dön, 
annen çok hasta” anonsu yaptırmakla meşgul. 

CHP’yi İnce’ldiği yerden bölmek için de korosu-
na İnce’ye “bak, bizimkiler partilerini çoktan kur-
du, senin neyin eksik, çek kılıcını sen de kur parti-
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ni” fiti ile Kılıçtaroğlu’na kılıç çektirme peşindedir. 
Masal Masal İçinde
Geçenlerde Sözcü İbrahim Kalın “Biz masalları 

bol olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli 
yıldır “modernleşme” adı altında hep başkalarının 
hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma 
zamanı” şeklinde bir mesaj attı.

Evet, bize hep başkalarının masalları anlatıldığı, 
bizi biz yapan bütün maddi ve manevi değerlerin 
bir kenara atılıp, bünyemize uymayan bir kültürün 
yerleştirilmeye çalışıldığı ve hatta bunda da büyük 
oranda başarılı olduğu doğru. 

Biz kendimiz olmaya çalışmadıkça da yarın daha 
da ileri gidilecek ve korkarım ki bu güzelim vatan 
adı Ahmet veya Mehmet olmakla birlikte yaşantısı 
Hans veya Corc olanlarla tıka basa dolacak.

Kendi hikâyemizi yazacağız diyen, tek başına on 
sekiz yıldır iktidarda olan AKP, bu süre içerisinde 
aziz milletin yok oluşa giden gidişatını durdurmak 
ve değiştirmek için bir şeyler yapmış mıdır?  

 Keşke bu soruya evet cevabı verebilseydik. Onca 
yıldır maalesef ne millî eğitimde ne de kültürde 
bizi biz yapacak hiçbir hamle yapılmadı. 

Millî eğitimde işte Müslüman Türk çocuğu budur 
diyebileceğimiz bireyler yetiştirmek için yapılmış 
bir şey yok! Ama eğitime Amerikan değerlerine ve 
ideolojisine göre yön veren Fulbright Komisyonu 
var. Peki, kendi hikâyemizi yazacağız diyenler bu 
garabeti ortadan kaldırmış mıdır? Kaldırabilirler 
mi? Biliyorlar ki kaldırdıklarında tıpkı DP ve tıpkı 
ANAP gibi kendileri de hemen ortadan kalkarlar.

Ya kültürde? Şimdiye kadar ne opera ne de bale 
konusunda adım atılmamış, tiyatrolar millî kültür 
oyunları ile şenlendirilmemiş, edebiyat ve sanata 
ise el dahi atılmamıştır. Olsun, “İstanbul 1453’te iş-
gal edilmiştir” diyen bir Kültür Bakanımız var ya.

Peki ya yandaş televizyonlar? Milli kültür esaslı 
dizi ve filmler görebildiniz mi? Ne gezer. Türk aile 
yapısını, ahlakı bozacak her türlü neşriyat onlarda. 
Amma konu siyasete gelince günde beş vakit Reis 
de Reis, Reis de Reis. 

Kendisi İslam ülkelerini yerle bir etme projesi 
BOP’a eş başkan olmuş birisinin başında olduğu 
partinin şimdi bize anlattığı masal bu sözcülerinin 
söylediği. Zaten yıllardır masal anlatıp duruyorlar.

Dün demokrasi getireceğiz, adaleti sağlayacağız 
idi masalları. Allaha şükürler olsun ki bugün artık 
tek adam rejimindeyiz. Şunun şurasında sultanlı-
ğa ve hilafete ne kaldı ki... 

Adalet uzun zamandır hiç ortalıkta görünmüyor. 
Sakın kimsesizler mezarlığına gömülmüş olmasın. 
Kalkınıp dev olacaktık, var olanları da haraç mezat 
sattık. Sırtımıza kamburlarla bilmem kaç hörgüçlü 
deveye döndük. Olsun bize Reis’in masalları yeter. 
Ne olur Reis bizi masalsız bırakma! 

Ekonomi Uçuyor, Dövizler de Peşinden 
Ülke ekonomisini yönetenler paranın değerinin 

o ülkenin üretim gücüne bağlı olduğunu bilmezler 
mi? Çok iyi bilirler. Ya paranın değeri, Reis’in veya 
damadının emriyle belirlenir mi? Olur mu öyle şey 
diyeceğim amma… 

Bu ülkede her şeyi Reis belirlediğinden paranın 
değerini de belirleyebilir. Hem de istediği gibi. Ahh 
şu dış güçler yok mu işlerimize burunlarını sokup 
duruyor, her şeyi berbat ediyorlar. İyide Reis, seni 
o koltuğa oturtanlara bu sitem niye?

Bu kendi beceriksizliklerini başkalarına bağlama 
kurnazlığı. Güya, “Ey millet, biz çalışıyoruz. Lakin 
bu dış güçler var ya bizi hep engelliyor” demeye ge-
tiriyorlar. Bıraksalar şaha kalkacağımız kesin.

Hani dengesiz yük nedeniyle önü şaha kalkan 
kamyonlar var ya, ekonomimiz de aynen öyle şaha 
kalkacak. Ondan sonra artık ne tarafa yatarız orası 
bilinmez… 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ekonomi 
uçacak dedikleri günden bu yana TL tam tamına 
%60 değer kaybetti. Uçmak bu olsa gerek.

Reis’in başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu’nun 
Genel Müdürünün imzası olan bir yazıda, “Türki-
ye Varlık Fonu için yaptığınız ve yapacağınız mali 
denetim ve ilgili çalışmalara ilişkin elde edilen her 
türlü veri ve değerlendirme sonuçlarıyla ilgili ara 
raporların ve raporların McKinsey Danışmanlık 
Hizmetleri ’nin proje takımıyla paylaşılmasını rica 
ederim” deniyor.

Anlaşılan McKinsey yerli ve milli bir firma. Yoksa 
Reis’in damadından zinhar iş alamazdı. Maliye ve 
ekonomi yerli ve milli olmasının yanında ehil bir 
denetim firmasına emanet edilmiş anlaşılan. Ehh, 
bu durumda McKinsey dış güçlerden sayılmaz.

Kasım 2002’den bu yana tek başına iktidar olan 
AKP’nin ülke ekonomisini taa nerelerden nerelere 
getirdiğini Merkez Bankası resmi US Dollar kurla-
rı ortaya koyuyor. Bakın bakalım US Dollar ne ka-
dar dolmuş, TL ise ne kadar boşalmış.

2002: 1,51; 03: 1,49; 04: 1,42; 05: 1,34; 06: 1,43; 07: 1,30; 
08: 1,29; 09: 1,55; 10: 1,50; 11: 1,67; 2012: 1,79; 13: 1,90; 14: 
2,19; 15: 2,72; 16: 3,02, 2017: 3,65; 2018: 4,82, 2019: 5,67 
ve 2020: 7,00.

İlk sekiz yılda neredeyse hiç artış göstermeyen 
US Dollar 2009’dan itibaren zıplamaya başlıyor. 
Döviz zıplıyor Merkez piyasaya döviz sürüyor. Ee, 
en sonunda Merkez’de de döviz kalmıyor! 

Siz, özelleştiriyorum diyerek kamunun elindeki 
fabrikaları birilerine peşkeş çeker, yeni yatırımlar 
yapmaz, plan ve programla ve ciddi destekleri ile 
özel sektörle belirli bir hedefe yürümezseniz her 
şey zıplar siz çakılırsınız. Geriye de ekonomimiz 
fevkalade uçuyor masalları kalır. Tabi yiyene…
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/  M u h a r r e m  Y a k ı n

Güneydoğu Anadolu bölgemizin 
umur şehri Diyarbakır, İslâm’la şeref-
lendiğinden beridir bu mübarek ismi 
taşımaktadır. Küçük bir değişiklik 
olmuştur o kadar: Diyar-ı Bekir’den Di-
yarbekir’e, Diyarbekir’den de Diyarba-
kır’a geçiş yapmıştır. Diyarbakır’ın adı 
dün Diyarbakır olduğu gibi bugün de 
Diyarbakır’dır ve yarın da Diyarbakır 
olacaktır. Diyarbakır’ın adı Türkçe de 
Kürtçe de ve hatta Arapça da Diyarba-
kır’dır. Başka dillerde de öyle. Diyarba-
kır adını, sadece dilini eşşekarısı sok-
muş olanlar telaffuz edememektedirler 
bir türlü. Gerçi Diyarbakır, mübarek 
bir addır. Temiz olmayan ağızlarda 
bulunması ağır gelir ona.

İslâm’dan önce Amida adını taşıyan şehir ve yö-
resi, sonra Amid olarak anılmaya başlamış, daha 
sonra da bölgede yaygın olarak Bekir İbn Velid 
kabilesine mensup insanlar meskûn bulundukları 
için Diyar-ı Bekr olarak anılmıştır. 1937 yılında Di-
yarbakır olarak son şeklini almıştır. (1)

Diyarbakır Annelerinin İlki

Diyarbakır; ülkemizin ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgemizin en önemli yerleşim, sosyal, ekonomik 
ve kültürel merkezidir. Diyarbakır, pek çok devlet, 
yönetim ve medeniyet tarafından önem verilmiş 
ve kazanılması için gayret gösterilmiştir. Hz. Ömer 
zamanında Halid İbn Velid kumandasındaki İslâm 
ordusu tarafından İslâm ile şereflendirilmiş bu şe-
hir, Artuklular devrinde bölgeye başkentlik te yap-
mıştır.

Diyarbakır’da Sadece Karpuz Yetişmez
Diyarbakır’ın yetiştirdiği pek çok değerli insan 

vardır. Esasen Diyarbakır’ın insanları kadim kültü-
rün taşıyıcıları olarak medeniyet kurmuş ve mede-
niyet görmüş insanlar olarak ayrı ayrı değerlidirler. 

16. yy.da yaşamış önemli müellif, tarihçi ve fıkıh 
âlimi Diyarbekri, Diyarbakır’ın yetiştirdiği önem-
li bir isimdir. Onun “Tarih-i hamis fi ahvali enfesi 
nefis” adlı beş bölümlük tarihi önemli bir başvuru 
kitabıdır. (2)

Cahit Sıtkı Tarancı, Süleyman Nazif, Ziya Gö-
kalp gibi tanınmış isimler Diyarbakırlıdırlar. Hat 
sanatımızın unutulmaz ismi Hattat Hamid Aytaç; 
Diyarbakırlı olmakla şereflenmiş, hüsnühat sana-
tımızın seçkin bir ismi olarak Diyarbakır’ı ve ülke-
mizi şereflendirmiş bir isimdir...

Şark Meselesinin gönüllü ve gönülsüz piyonları 
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bu güzide vatan köşesini de tarumar etmek için 
sinsi gayretlerini alttan alta, yer yer üstten üste 
sürdürmektedirler. Bölgenin ve ülkenin huzuru-
nu kaçırma gayretleri; Haçlı Seferlerinin ve Arz-ı 
Mev’ud’un sinsi bir uzantısından başka birşey de-
ğildir. Su uyur, düşman uyumaz, denilmiştir. An-
cak görülen o ki; yöneticilerimizin sudan çok daha 
derin uykuya daldıklarını yaşadığımız süreç gös-
termiştir. Günümüzde vitrinde yüreklere su ser-
pen görüntüler servis edilse de sinsi planın tıkır tı-
kır işlediği, işletildiği ve göz yumulduğu aşikârdır. 
Bunu görmemek için ya kör olmak ya da rehavetin 
kollarında baygın uyumak mı gerekir?

Haç ve Siyon uzantıları, pembe yalanlarla Diyar-
bakır’ın has evlatlarını kandırmakta, dağa kaldır-
makta ve onları sinsi, hain planların piyonu olarak 
sahaya sürmektedirler. Buna engel olmak, vatan 
evlatlarını sinsi planın piyonu olmaktan kurtar-
mak; Türk Devletinin asli görevidir. Yapılan her 
türlü olumlu adım ve girişim; her türlü takdirin 
üstündedir. Ancak, bu işin doğasına uygun bir şe-
kilde sonlandırılması ve bütün memleket evlatla-
rına asli görevlerini hatırlatarak kızıl elmaya seyrü 
sefer düzenlemelerini sağlamak; Muhteşem Türki-
ye’nin vazgeçilmez asli görevidir.

Analık, Kadir Mevla’nın kadına lütfettiği ne bü-
yük bir armağandır. Ama analık zor zanaattır. Ka-
dınlar zayıf, fakat analar güçlüdür. Ama ana yüre-
ği naiftir. O naiflikte ne kavilikler gizlidir bilene. 
Kağnıyla Anadolu’ya mermi taşırken bebesinin 
örtüsünü kışın ayazında merminin üzerine örten 
ananın eylemi, kelimelerle anlatılabilecek kadar 
basit değildir. 

21 Ağustos 2019’da Diyarbakırlı Hacire Akar’ın 
oğlu eşkiya tarafından dağa kaçırıldı. 22 Ağus-
tos’da ana Hacire Akar, “eşkiya ile ilintili” partinin 
il binası önünde oğlu için nöbete başladı. Nöbete, 
oğluna kavuşuncaya dek devam edecekti. Üç gün 
sonra oğluna kavuştu. Bunu gören evlatları kaçırıl-
mış analar, 3 Eylül’de aynı yerde eyleme başladılar. 
Artık malum yer, Diyarbakır Analarının, başka bir 
deyişle evlatları hain güruhça kaçırılmış anaların 
adresi oldu. Yakın çevre ve uzak çevreden analar 
evlatlarına kavuşmak umuduyla nöbet tutmak için 
yerlerini almada gecikmediler. Ve zaman içerisin-
de evlatlarına kavuşan başka analar da oldu. Bu 
görüntünün devamı, piyon güruhunda, psikolojik 
yıkımın ivme kazanmasına neden oldu.

Diyarbakır Analarının İlki
Bilinmelidir ki; Diyarbakır analarının ilki, Di-

yarbakır’ın has evladı, yiğit insan Musa Akın’ın 
(*) anasıdır. O ana, o baba, o aile ve o topraklar ne 
evlat yetiştirmişler ki; Haçlı-Siyon uzantılarının 
hiç bir tehdidine pirim vermemiş ve hakkı hay-

kırmaktan asla vazgeçmemiştir. Evet, Diyarbakır 
analarının ilki, merhum şehit Musa Akın’ın ana-
sıdır. Sözde Kürtlük davası güderek Haçlı-Siyon 
emperyalizmine piyonluk yapan hainler, Diyarba-
kır’ın has evladı, Müslüman Türk Milletinin yağız 
delikanlısı Diyarbakırlı Musa Akın’ı şehit ettiler. 
Yıl 1978 idi. Binlerce Musa’yı kandırmak için Musa 
Öğretmeni şehit ettiler. Ama Musa’nın imanı, Fira-
vunların saltanatını er geç sarsacak ve yıkacaktır. 
Musa’nın eli öpülesi anası, babası, kardeşleri, ya-
kınları, akranları, mücadele arkadaşları ne acılar 
çektiler, acılarını içlerine nasıl akıttılar Allah bilir. 
Musa’nın anası anamız, kardeşleri kardeşimiz, da-
vası davamızdır. Mücadele; Diyarbakır’ın adının 
ilelebet yaşaması ile Diyarbakır’ın adının silinme-
sini isteyenler arasında yapılmaktadır. Diyarbakır 
yaşayacak, Diyarbakır olarak yaşayacaktır.

Binlerce vatan evladı gibi Musa Akın’ın gönlün-
de de bir inkılâp muştusu filizlendiren Muhterem 
Aykut Edibali’nin devletimizi yönetenlere tebliğ 
ve tebyin ettiği; bölücü ve yıkıcı oluşumların tas-
fiyesi önerisi, devletimizi yönetenlerce ciddiyetle 
ele alınsa ve değerlendirilmiş olsaydı –Allah bilir- 
şimdi binlerce ana, kuzuları dağlara kaçırılmış ol-
manın acısını yaşamazdı.

Sorular Sorular
Diyarbakır Anneleri, eylemlerini, malum parti-

nin il binası önünde yapmaktadırlar. Evlatların ka-
çırılmasında malum partinin hukuki sorumluluğu 
yok idi ise, orada durmalarının anlamı nedir? Yok, 
malum partinin söz konusu suç ile ilgisine dair 
karine var ise, hukuk ne için vardır, yasama ve yü-
rütme ne için vardır? Diyarbakır Annelerinin bir 
aksesuarcasına yorumlara konu edinilmeleri dahi 
inciticidir; ahlaki ve hukuki değildir.

Diyarbakır Anneleri otelde kaldıklarına göre na-
sıl kalmaktalar, ne yiyip ne içmekteler? Fazla söze 
ne gerek? Arife tarif gerekmezmiş. İşin özü şudur: 
Muhteşem Türkiye, asla kaçınılmaz ve savsakla-
namaz bir ihtiyaçtır. İnsanımızın gönlüne huzur, 
bölgeye sükûn ve cihana barış ve esenliği egemen 
kılmanın yolu işte budur: Var mısın?

Bu vesile ile ahirete irtihal etmiş bütün şehitle-
rimizi ve kayıplarımızı rahmetle yâd ediyoruz; Al-
lah’ın rahmeti onlarla olsun.

(1) Göyünç, Nejat, Diyarbakır, TDV İA, IX, 464 vd.

(2) Özaydın, Abdülkerim, Diyarbekri, TDV İA, IX, 472 vd.

(*) Şehit Musa Akın’ın adının Diyarbakır’da “İLK ŞEHİT” 
olarak yaşatılması; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk 
Milleti ve Diyarbakır için yerine getirilmesi gereken 
vazgeçilmez bir vefa borcudur.
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/  M e h m e t  M u t l u o ğ l u

Son on yıllarda büyük depremler, pat-
lamalar, terör olayları ve büyük maddi 
felaketlerle karşı karşıya kaldık. Ama 
asıl göremediğimiz yaşanan büyük 
sosyal ve manevi zelzeledir. Toplum 
adeta şirazesi bozulmuş bir kitap gibi 
her geçen gün daha çok dağılmakta, 
daha çok sosyal ve manevi yapısı taru-
mar olmaktadır.

Gençlerimizin otuzlu kırklı yaşlara gelmelerine 
rağmen evlenmemeleri, evlenen gençlerimizin bü-
yük bir kısmının çocuk yapmayışı veya çok az ço-
cuk yapması ve evlenen gençlerimizin neredeyse 
üçte birinin boşanması. Parçalı aileler, boşanmış 
aileler... Yaşadığımız sosyal ve manevi buhranın en 
önemli ve görünen kısmını teşkil etmektedir.

Günübirlik politikacılarımız kendilerine bir oy 
vermekle ve sandıktan çıkacak kâğıt yığınları ile 
iktidar olmaları halinde her şeyin güllük gülis-
tanlık olacağını ifade etmektedirler. Ama sanıldığı 
gibi olay bu kadar basit ve kolay değildir.

Bir toplum kendi halini değiştirmedikçe onun 
değişmesi; iyiye güzele gitmesi asla mümkün de-
ğildir. Bir insanı, bir toplumu değiştirmek; öyle 
kâğıt parçalarının sandığa atılmasıyla sağlanamaz. 
Kurtuluşun, yükselişin ve yücelişin gerçekleşmesi 
o kadar kolay bir olay değildir.

Rahmetli Necip Fazılın dediği gibi:

“Bir şey koptu benden şey;

Her şeyi yapan bir şey”

Biz, bizi biz kılan medeniyetimizi kaybettik.

Yaşayış tarzımızı, hayat felsefemizi kaybettik.

Adeta rüzgârda savrulan küllere döndük.

Biz kendi kültürümüzü, kendi medeniyetimizi 
hayatın her alanında çağın idrakine sunup yeni-
den ve daha büyük bir azimle yaşama ve yaşatma 
iradesini ortaya koyamadıktan sonra hiçbir proble-
mimizin çözülmesinin mümkün olmayacağı inan-
cındayım.

Kendi şehrimizi, kendi mahallemizi, kendi soka-
ğımızı, kendi evimizi; büyük medeniyetimizi kay-
bettik.

Müslüman “Ebül Vakt” Olmalıdır
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İnancımızın, tarihimizin, ideallerimizin, medeni-
yetimizin ışığında çağı yeniden yorumlamayıp ya-
şamadıktan sonra hangi derdimize çare bulabiliriz 
ki. Biz buna İslam Rönesans’ı diyoruz. Yani; kendi 
kültür ve medeniyet temellerimiz üzerinde çağı ye-
niden okumak; yeniden yorumlamak. Çağa kendi 
kültür ve medeniyetimizin damgasını vurmak. Ye-
niden uyanışı; yeniden dirilişi gerçekleştirebilmek. 
Rönesans’ın anlamı bu. Yani çağın getirdiği bir yı-
ğın seviyesizliklere, başı bozukluklara tabi olmak 
yerine; çağa inancımızın, tarihimizin, medeniyeti-
mizin damgasını vurmak.

Bunu bilge lider Sayın Aykut Edibali: “Müslü-
man “Ebül Vakt” olmalıdır.” diye ifade eder. Yani 
Müslüman çağın günübirlik anlayışlarına yönelen 
ve kendini kaybeden değil; çağın babası, çağın ha-
kimi; çağa kendisi damga vuran, inancının damga-
sını vuran olmalıdır. Vaktin, zamanın, çağın; baba-
sı, hakimi olabilmek

”Ebül Vakt” kavramını biraz daha 
irdelemeye çalışalım.
“Ebül Vakt” ya da “İbnü’l Vakt” terkibini günü-

müzdeki anlamı ile düşündüğümüzde, eskilerin 
anladığı anlamdan farklı bir kullanım ortaya çıkar.  
Dilimizdeki “günün adamı” deyiminin kast ettiği 
anlam; daha çok çıkarları doğrultusunda hareket 
eden, çıkarlarının gerektiği gibi yaşayan, çıkar elde 
etmek için davrananlardır. 

Bu deyim günümüzde çıkarlarının gerektirdiği 
şekilde davranan, devrin şartlarına göre ona buna 
yaranmaya çalışarak istediklerini elde eden, belli 
bir duruşu, kıstasları, ölçüleri, ilkeleri olmayan, 
her şekle girip çıkan kimseleri anlatır. Eski dilde 
ise tam zıddı olan bir manaya gelmektedir. 

Tasavvufta sufi, “Ebül Vakt” ya da “İbnu’l Vakt” 
olarak tanımlanan kişidir. Eskiler, İbnü’l-vakt 
(vaktin çocuğu) deyimi ile bir vakitte yapılması en 
uygun olan işi gerçekleştiren ve belli bir zamanda 
kendisinden isteneni yapmakla meşgul olan kişiyi 
kastetmişlerdir.

Bilge Lider Aykut Edibali’ye göre Müslüman 
“Ebul Vakt” yâni zamanın babası olmalıdır. Yani 
yaşadığı an içerisinde kendisi için en iyi, en faydalı 
olan ne ise onu bilmeli ve bununla meşgul olma-
lı ve zamana hükmetmelidir. Yani; “Dava Adamı”, 
her anı şuurlu yaşayan, içinde bulunduğu zaman-
da neyi yapması gerekiyorsa onu yapan, her ân 
Allah’ın davası ile iştigâl eden, Allah’ın emirlerine 
harfiyen uymaya çalışan bir kişidir. 

Eski dildeki ibnü’l-vakt (zamanın çocuğu) keli-
mesi zamanın sahibi olan Allah’ın kullarından is-
tediği şekilde; her anını şuurlu ve özde yaşamak, 
vaktin getirdiği yükümlülükleri vakte uygun ola-

rak icra etmek, “kendi zalimlerimizi, tağutlarımızı, 
tespit ederek onlarla hesaplaşmak, zamanımızın 
Nemrutları, Firavunları, Ebu Lehepleri karşısında 
İbrahim, Musa, Muhammed (SAV) (hepsine selam 
olsun) gibi bir duruş sahibi olmak” anlamındadır.

Kur’an’da değişik zaman dilimlerine yemin edile-
rek zamanın önemine dikkat çekilmiştir. “ve’l-asr” 
“ve’l-leyl” “ve’s-subh” “ve’d-duha” (Asra, geceye, 
sabaha, kuşluğa yemin olsun) gibi. Bu yeminler 
“zamanın izzetinin ilahi dille tescilidir. Zaman 
azizdir” ne kadar çok olursa olsun değerinden bir 
şey kaybetmez. Aynen su misali. Zaman hayattır.
Zamanı israf hayatı israftır.

Hayatını zamanın gereklerini yapmayarak, ken-
dini ziyan edenlere Allah’tan umut kesmemelerini 
tavsiye eden âyet “esrafu ala enfusihim (nefislerini 
israf edenler)” tasvirini yapar.

Kur’an’ın önemine vurgu yaptığı; Hz. Peygambe-
rin muhafazasına dikkat çektiği zaman olgusuna 
Sayın Edibali ayrı bir önem vermektedir. 

Dünle avunmak, yarının kaygısına gömülmek ye-
rine kişinin içinde bulunduğu ânı, çağı, zamanı an-
layarak; Türkiye ve dünya şartlarını iyi anlayarak, 
kuvvet muvazenesini dikkate alarak ve günübirlik 
çirkin politikalara aldanmayarak hareket etmesini 
ister. Bu nedenle “Müslüman’ın Ebul Vakt” vaktin 
hakimi, vaktin babası olmasını ister. Bu doğrultu-
da “Müslüman dünyayı avucunun içi gibi bilecek.” 
hatırlatmasını yapar.

Kâmil insan dilerse ölüm bile tatlılaşır; diken ile 
neşter onun elinde nergis ve beyaz gül olur. Hâle 
bağlı kalan insan ise hâl gelince yücelir yükselir; 
hâl gelmeyince eksilir aşağılara düşer.

Gönlü tertemiz olan kişi “vaktin oğludur” ama 
babası imiş gibi vakti avucu içine almıştır. Onu 
sımsıkı tutmuştur.

Eğer diri isen git de böyle bir vakti ara! Yoksa sen 
“çeşitli (değişip duran) vakitlerin kulusun, kölesi-
sin.”

Vakte, zamana hakim olabilecek miyiz?
Zamana yön vermeye ve zamanın eskitemediği 

bir değer olmaya özen gösterebilecek miyiz?

Vaktin babası “Ebül Vakt” 
olabilecek miyiz?
Bilge Lider Sayın Aykut Edibali’nin adeta sadece 

bu sözü arkadaşlarına, talebelerine hatırlatmak 
için bizleri topladığı son büyük toplantıda hatırlat-
tığı; “Müslüman “Ebül Vakt” olmalıdır.” sözünü iyi 
anlamak ve hayata geçirmek vaktidir.
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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

S e k i z i n c i  B ö l ü m

Kutsal Mabet Kavgası

Yahudi kabilesi Tevrat bilgilerine göre 
MÖ 1750 yıllarında Mezopotamya böl-
gesinde yaşamışlardır. Bu dönem Ya-
hudi tarihinin başlangıcı olarak kabul 
edilmektedir. Yahudiler Hz. Nuh’un 
oğlu Sami’nin kavmi (Sam Kavmi) 
olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. 
Yahudiler Tevrat’a göre kendilerinin 
Tanrı’nın seçilmiş kavmi olduklarına 
inanırlar. Diğer insanları ise Yahudi’ye 
hizmet eden hayvan diye nitelendirir-
ler.

Fırat ve Dicle nehirlerinin uzandığı Mezopo-
tamya ile Suriye arasındaki verimli topraklarda 
çobanlıkla geçinen Yahudi kabilesi Hz. İbrahim 
zamanında Babil’deki Ur şehrinden Kenan diya-
rına göç etmişlerdir. Muharref Tevrat’ın anlatılan 
efsanelere dayanarak Yahudiler, Nil’den Fırat’a 
kadar uzanan kutsal toprakların Tanrı tarafından 
İsrail Oğullarına verildiği kabul ederler. Kenan 
bölgesine gelen Yahudiler buradaki yerleşik kabile 
Kenani’ler ile savaşmışlardır. Kenaniler’le baş ede-
meyen Yahudiler Mısır’a göç etmişlerdir. Hz. İbra-
him’den sonra oğlu İshak ve İshak’ın oğlu Yakup 
zamanında yerleşik bir İsrail kavmi oluşmuştur. 
Mısırda İsrail Oğulları Hz. Yakup’un 12 oğlunun 
neslinden oluşan bir kavim olarak yaşamaya de-

Gırnata’nın düşüşünden sonra Elhamra’da 
XII.Muhammed’in ailesini tasvir eden resim
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vam etmişlerdir. Aşer, Benyamin, Dan, Gad, İssa-
kar, Levi, Naftali, Ruben, Şimeon, Yahuda, Yusuf, 
ve Zebulun adlarıyla anılan ve kardeşlerin oluştur-
duğu on iki kabile İsrailoğulları adını alarak İsrail 
kavmini meydana getirmiştir. Hz. Yusuf zamanın-
da Mısırda güçlenen İsrailoğulları Firavun tara-
fından köleleştirilmiş ve ırgatlaştırılmışlardır. MÖ 
1200’lü yıllarına gelesiye kadar Firavun idaresinde 
köle olarak kalan İsrailoğulları nihayet, Hz. Musa 
tarafından Mısır’dan çıkarılarak Sina Dağı’na yer-
leşmişlerdir.

Kenan bölgesine gelen ve 12 kabileden oluşan Ya-
hudiler, Hz. Davud tarafından güçleri birleştirilip 
Kudüs’ü fethetmiş, burayı başkent yapmışlardır. 
Hz. Davud’dan sonra, MÖ 965 te Yahudiler Hz. 
Süleyman tarafından yönetilmeye başlamıştır. Hz. 
Süleyman zamanında Yahudiler bolluk ve zengin-
lik içinde yaşamışlardır. Hz. Süleyman ilk Yahudi 
tapınağı olan (Beyt-i Makdis - Süleyman Mabedi) 
inşa ettirerek Kudüs’ü İsrailoğulları’nın kutsal şeh-
ri halinegetirmiştir.

Hz. Süleyman’dan sonra İsrail ikiye bölünmüş-
tür. İki kardeş arasında meydana gelen taht kavgası 
ile ülke Kuzeyde başkenti Samariye (Nablus) olan, 
güneyde ise, Kudüs şehri merkezli Yahuda krallı-
ğı oluşmuştur. Yaklaşık 200 yıl yaşayan kuzeydeki 
Yahudi devleti Asurlular tarafından MÖ. 722 de yı-
kılmıştır. 350 yıl kadar varlığını sürdüren Yahuda 
(Juda) devleti de MÖ. 587 de Babilliler tarafından 
Kudüs işgal edilerek yıkılmıştır. Babillilerin Ku-
düs’ü işgali ile Yahudi toplumunu birleştiren kut-
sal mabet (Süleyman mabedi) yıkılmış, sağ kalan 
ve yakalanan Yahudiler Babil’e sürgünedilmişler-
dir.

Yaklaşık 70 yıl süren 1. Sürgün dönemi Pers İmpa-
ratorluğu’nun Yahudilere Kudüs’e yerleşme hürri-
yeti tanıması ile toparlanan Yahudiler MÖ. 515 de 
Kudüs’te kutsal mabedi yeniden inşa etmişlerdir. 
Yaklaşık 200 yıllık bu dönemde Makedonya Kralı 
Büyük İskender Mısır’dan Fırat’a kadar uzanan 
toprakları fethetmiştir. Hıristiyanlarla ortak yaşa-
maya başlayan Yahudiler Helen kültürü ile tanış-
mış oldular. Yahudi kültürü ile etkileşime giren 
Helenizm, Avrupa kültür ve hayatının temellerini 
oluşturmuştur. Helenizm’in doktrini Judao-grek 
Yunan ve Talmud felsefesinin kaynaşması ile oluş-
muştur.

Hz. İsa’nın doğduğu yıllarda Avrupa’dan doğuya 
doğru Roma imparatorluğunun yükseliş çağı ol-
muştur. Suriye’ye kadar genişleyen Roma hâkimi-
yeti altında yaşayan ve Helenizm’den rahatsız olan 
Yahudilere, Romalılar dini özgürlükler vermişti. 
Zaman içinde Roma düzeninin uyguladığı ve öz-
gürlüğün bedeli olan ağır vergi yükü ve uygulanan 
despot yönetim karşısında Yahudilerin bağımsız 

devlet kurma fikri kamçılanmıştır. Yahudilerin is-
yana yönelik davranışları karşısında MS 70 yılında 
Roma kuvvetlerinin General Titus yönetiminde 
Kudüs’ü yağmalayıp yok etmesi ve Süleyman Ma-
bedini yıkması ile Yahudi toplumunun büyük bir 
sürgüne gönderilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Yahudilerin kutsal mabedinin ikinci kez yıkıl-
ması ile başlayan ve 1948 yılına kadar devam eden 
dönem Diaspora Dönemi (Yabancıların Hâkimiyet 
Dönemi) diye adlandırılmıştır. Sürgünde ve vatan-
sız yaşama alışmış olan Yahudiler için Diaspora 
Dönemi aynı zamanda dini ve kültürel başkalaş-
ma sürecidir. Kutsal değerlerden uzaklaştırılma, 
kutsal kabul ettikleri topraklardan fiziki bağları-
nın kopartılması, yaşadıkları katliamlar, farklı uy-
garlıkların ve devletlerin hâkimiyeti altına girilmiş 
olması Yahudilerin düşünce ve inanç dünyasını 
derinden etkilemiştir.

Kudüs’te İki Defa Yıkılan Mabet Neden 
Kutsaldır?
Taştan topraktan inşa edilmiş bir binanın kut-

sallığı inancı arkasına gizlenilmiştir. Bir toplum 
olarak ayakta kalmaya devam edebilmek için kut-
sallığı siper olarak kullanmak Yahudiliğin özünü 
oluşturmuştur. Kendi inanç ve kültürünü bırakmış 
gibi davranarak yabancı bir toplumun inanç ve 
kültürüne dahilmiş gibi gözükmek, bu ikili, bozuk, 
karaktersiz yaşamı nesillerce sürdürmek kolay 
değildir. Bu iki yüzlü bir hayat tarzı olmasına rağ-
men, Yahudiler böyle bir yükü taşımaya alışmış, 
bukalemunlaşmıştır. Bu şekilde; insani ilişkilerin-
de de toplumsal temaslarında da iki yüzlülüğü bir 
yaşam biçimine çeviren duruma Yahudi tarihinde 
haskala yaşamı denmektedir.

İspanya ve Yahudiler
Batı dünyasında ülkelerin yönetimi kilisenin uh-

desinde idi. Roma İmparatorluğu’nun resmi dini 
Katolik Hıristiyanlıktır. Hıristiyanlık dışında Ya-
hudi inancına veya başka dine bağlı olanlar dev-
letin baskı ve zulümlerine muhatap olmaktaydılar. 
Katolik kilise yasalarına göre Yahudilerin resmi 
göreve atanmaları yasaktı. Yahudiler bir takım 
resmi görevlere gelebilmek için din değiştirmiş 
gibi (konverso) görünüyorlardı. Böylece başarıları 
ölçüsünde devlet yapısı içinde kolaylıkla yüksele-
biliyorlardı. Dönmelerin büyük ekseriyetinin asıl 
dinlerine ve kimliklerine bağlılıklarını koruduk-
ları herkesçe kabul edilen ve bilinen bir gerçektir. 
Yahudiler ülkelerin özellikle ekonomik hayatları 
üzerinde kurdukları hâkimiyetleri ile kendilerini 
seçkin sınıfta toplamaktaydılar. X. Yüzyılda Asya 
ve Avrupa arasındaki en önemli ekonomik bağları 
kurmuş olmaları, zenginlikleri sayesinde hayatla-
rını koruyabilmekteydiler.
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Yahudi dönmelerinin Osmanlı topraklarını işgal 
etme yılları 1400’lü yıllara dayanır. Avrupa’da en 
etkin dönme Yahudi hareketliliği İspanya’da görül-
mektedir. 1390’lı yıllarda, yaklaşık 100 yıllık ispan-
ya tarihinde devletin başındaki kadroların %90’ı 
dönme (konverso) Yahudileridir. Devlet idaresi 
Katolik kilisesi yasalarına göre idare edilmekteydi. 
Kilise adına hareket eden yönetim, devlet otorite-
sini hâkim kılmak için her türlü baskı rejimini uy-
gulamaktaydı.

İspanya tarihinde 711 yılına kadar sürdürülen Cer-
men Vizigot siyasi sistemi toplumu bunalımdan 
kurtaramıyordu. Müslüman Emevi devleti 7. Asır-
da bütün kuzey Afrika topraklarını ele geçirmişti. 
Emevi halifesi Velid bin Abdulmelik zamanında, 
Musa Bin Nusayr Kuzey Afrika valisi idi. İslam’ın 
Afrika’dan, Avrupa’ya genişlemesi Musa Bin Nu-
sayr’ın Tanca Valisi olan, Berberi asıllı Komutan 
Tarık Bin Ziyad’ı görevlendirerek, boğazı geçip, 
İber yarımadasına çıkmasıyla başlamıştır. Tarık 
Bin Ziyad İber boğazından gemilerini geçirip, 7000 
askeri ile kaleyi kuşatmıştı. Bir kısım askerlerin bu 
kuşatmayı başaramayacakları düşünceleri vardı. 
Askerlerinin gerisin geri kaçma umutlarını orta-
dan kaldırmak için Tarık Bin Ziyad gemileri yak-
tırmıştır. Askerlerine şöyle demiştir: “Arkanızda 
düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman 
vardır. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için an-
cak sadakat ve sabır kalmıştır. Düşmanın silahı, 
teçhizatı ve erzakı boldur. Sizin silah olarak ancak 
kılıçlarınız, erzak olarak da düşmanın elinden ala-
cağınız ve sahip olabilecekleriniz vardır.”

İlk hamlede Müslüman orduları Carteya ve Al-
geziras şehirlerini teslim aldı. Tarık Bin Ziyad’ın 
avantajı halka zulmeden Vizigot krallığı karşı-
sında, adaleti ile bilinen Müslüman yönetiminin 
tercih edilmesi idi. Fetih hareketinin başarılı ola-
cağına inanarak, kilisenin zulmünden kurtulmak 
isteyen halkın beklentilerini göz önüne alarak Ta-
rık Bin Ziyad cihada ve fethe devam etmiştir.

Endülüs’ün Sonuna Doğru
1065 Yılından itibaren İber yarımadasında varlı-

ğını sürdüren Kastilya Krallığı ile Endülüs Müslü-
manları arasında uzun yıllar sürdürülen bir müca-
dele olmuştur. 8 asır devam eden Endülüs İslam 
devleti ile Hıristiyanların birleştiği Kastilya Krallı-
ğı arasındaki mücadele hiç kesilmemiştir.

1462’de Cebeli Tarık boğazını Kastilya Krallığı 
Endülüs’ten aldı. Daha kuzey doğuda 1035 yılında 
kurulmuş olan Aragon krallığı ile Kastilya arasın-
da işbirliği sürdürülürken 1469 yılında Kastilya 
Kraliçesi İzabella ve Aragon Kralı II. Fernando’nun 
evlenmesi ile iki krallık 1474 de birleşerek tek bir 
ülke haline gelmiştir. Endülüs Müslümanları ile 
çetin bir mücadeleye giren Kastilya Krallığına 

en büyük destek İspanya’dan gelmiştir. İspanya 
Hazine bakanı Kabalacı Yahudi İsaac Abrabanel 
Müslüman katliamının yapıldığı savaşı 1,5 milyon 
altın duka ile finanse etmiştir. Endülüs devletinin 
sonunu getiren ikinci büyük finansör ise kral II. 
Fernando’nun vergi bakanı Kastilya Başhaham Ya-
hudi Don Abraham Senior idi.

Endülüs toprakları İspanya desteğinde Kastilya-
lılarca işgal edilme hazırlığında iken, 1487 yılında 
Büyük Endülüs Sultanı XII. Muhammed Ebu Ab-
dullah ES-Sağır Osmanlı Sultanı Beyazıd’a ülkesi-
nin karşılaştığı felaketi 104 beyitten oluşan bir şiir 
ile anlatmıştı. Birleşik Hırıstiyan ve Yahudilerin 
Müslümanlara saldırıları karşısında Sultan Beya-
zıd sessiz kaldı.

1489’dan 1492’ye kadar işgal altında bulunan 
Müslüman beldeleri zulüm, işkence ve katliam-
larla inliyordu. Gırnata’nın işgalinden önce Kra-
liçe İsabella ve Kral II. Fernando Müdeccen En-
dülüslü Müslümanlar arasında 25 Kasım 1491’de 
Gırnata’da bir sözleşme imzalandı. Müdeccen 
Endülüslü Müslümanlar dini vecibelerini yerine 
getirmede, adet ve geleneklerini serbestçe yaşama-
larında, kendi dillerini konuşmada, mal edinme 
ve ticaretlerinde hür olmalarını sağlayan bir an-
laşmaya imza attılar. Gırnata (Granada) anlaşması 
yüz binlerce Müslüman’ın, Yahudiler ile birlikte 
yurtlarından sürülmelerini engellemiştir. 1492 yı-
lında başlayan Engizisyon mahkemelerinin kararı 
ile Endülüs Müdeccen Müslümanları ile birlikte 
Yahudilerin yurtlarından sürülmelerini Kraliçe ve 
Kral II. Fernando’nun girişimleri engelledi.

Gırnat’a emirliğinin yıkılması ile Endülüs Müs-
lüman devleti ortadan kaldırıldı. İşgal altında sağ 
kalan Müslümanların (1501-1502) çığlıklarını ihtiva 
eden ikinci feryatnameye Beyazıd Han bir cevap 
vermedi. İspanyadaki kilise devletinin baskı ve zu-
lümleri karşısında kaçan Yahudilere kucak açan 
Osmanlı, aynı zulüm ve işkence altındaki Endü-
lüslü Müdeccen Müslümanlara bu duyarlılığı gös-
termemiştir. Sultan Beyazıd Endülüslü Müdeccen 
(Müdejar) Müslümanların feryatnamelerine bir 
cevap verme zahmetinde bile bulunmayarak, En-
dülüslü Müslümanları kaderlerine terk etti. Böy-
lece Sultan Beyazıd Yahudilere gösterdiği şefkat 
ve merhameti Endülüslü Müdeccen Müslüman-
lara göstermedi. Sultan Beyazıd’ın II. Fernando’ya 
sadece bir mektupla Müslümanlara zulüm etme-
mesini istediği söylenmektedir. Endülüs kütüpha-
nelerinde bulunan ve dönemin Endülüs tarihçisi 
El- Makkari’nin yazdığı Ezharu’r Riyaz adlı eserin-
de olaylar ayrıntıları ile yazılmıştır.

İspanyolların işgal ettikleri topraklarda Hıristi-
yan tebaanın altında, belirli anlaşmalar çerçeve-
sinde yaşayan Müslümanlara müdeccen (müdejar) 
deniliyordu. Bu Müslümanlar İspanyada bilim ve 
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sanatta, ticarette önde giden, kültürlü, aydın seç-
kinlerdi. Osmanlı Konverso Yahudileri bu seçkin 
Müslümanlara tercih etti. İspanyol tarihçi Prof. 
Rodrigo de Zayas’un yazdıklarına göre Müdeccen 
Müslümanlar Yahudilere göre meslek ve sanatta, 
tıpta, mimaride, ticarette daha üstün durumda 
idiler. Eğer Müslümanlar Yahudiler ile beraber 
yurtlarından sürülerek sınır dışı edilip, Osman-
lı Yahudilere değil Müslümanlara sahip çıksaydı 
çok büyük kazançlar sağlanacaktı. Aynı zamanda 
kabalacı Yahudilerin kutsal mabedin inşa edilip 
kutsal topraklara yerleşme planları bozulacaktı. 
Eğer Endülüs kurtulsaydı ipek ve baharat ticaret 
yollarının kontrolü Müslüman ülkesi Osmanlı ve 
Memlukların eline geçmiş olacaktı. Böylece Yahu-
dilerin ticari politikalarına büyük bir darbe vurul-
muşolacaktı.

Endülüs Müslümanları Osmanlı devletinin ve 
İspanya krallığının kaderine hükmeden derin güç-
lerin marifeti ile tasfiye edildi. Osmanlı 1492’den 
sonra İspanya’da baskı ve zulüm politikalarına 
maruz kalan Endülüslü Müslümanların feryatları-
na cevap vermedi. Aynı Osmanlı siyaseti sürgüne 
gönderilen Yahudileri gemilerle taşımaya gitmiş-
ti. Ülkesini terk etmeyen bir kısım Müslümanlar 
kimliklerini gizleyerek yaşamaya çalışırken, yüz 
binlerce dinlerini değiştirmeyen Müslüman ateş-
lerde yakıldı, tarihte eşi görülmedik soykırımın 
kurbanı oldular. Endülüslü Müslümanlar tarihle-
rinin en dramatik trajedisini yaşadılar. Bir kısım 
Müslümanlar Granada’da (Gırnata) kalırken bir 
kısmı da Sevilla ve Valencia’ya yerleştiler. İspan-
ya’dan Osmanlı’ya getirilen Yahudiler Yavuz Sul-
tan Selim zamanında Selanik ve Edirne’ye yerleş-
tirilerek el üstünde tutulmuştur. Yahudiler İspanya 
vatandaşı iken Katolik idiler, Osmanlı’ya göçünce 
Müslüman(!) oldular.

Granada işgali ile başlayan 2 Ocak 1492’ade Beni 
Ahmer Hükümetine son verilerek, Endülüs İslam 
devletinin tasfiyesi olaylarının Kabalacı Yahudi-
lerin kontrolünde geliştiği ortadadır. Bu tarihte 
yapılan Müslüman soykırımını kimse gündeme 
getirmemiş, ama 1492’yi Yahudi sürgünü olarak 
belgelenmeye çalışılmıştır. Endülüslü Müslüman-
lara Osmanlı’nın çaresizliğinden yardım edemedi-
ğini öngören bazı araştırmacıların Yahudilerden 
daha atak Siyonist olduğunu söylemek gerek. İs-
panya Kraliyet Arşivleri kayıtlarına göre, 1492-1609 
yılları arasında 3 milyon Müslüman engizisyon 
mahkemelerinde yargılanıp, yakılmak suretiyle 
öldürüldüğü yer almaktadır. Bu bilgiler Engizis-
yon mahkemeleri sorumlusu İspanya Kardinali 
Richelieu’nun günlüklerinden Kraliyet Akade-
misi arşivlerine aktarılmıştır. Kraliyet arşiv kayıt-
larına göre 22 Eylül 1609’da İspanya Kralı III. Fe-
lipe sürgün fermanı yayınlayarak Müslümanların 

ülkeyi terk etmelerini emretmiştir. Bu fermandan 
sonra 1609- 1614 yılları arasında 500 bin müslü-
manın Granada (Gırnata), Mallorca, Murcia ve 
Valencia şehirlerinden ayrılarak İspanya’ya bir 
daha dönmemek üzere sınır dışı edilmiştir. Bir-
çok cami, medrese, kümbet, köşkler, saraylar ve 
tarihi eserler, binalar yıkıldı veya tahrip edilip 
yakıldı. Kütüphaneleri dolduran bir milyon bi-
limsel eser yakılmıştır. Bu dönem Yahudilerin 
zenginlik ve refah bakımından altın çağı olmuş-
tur. Bu tahribata sebep olan kara kararlar Katolik 
kilisesinin kararlarıdır. Ancak, dönemin Katolik 
Kilisesine hükmeden yöneticilerin dönme Yahudi 
olduklarını göz ardı etmez isek, alınan kararların 
arkasında dönme Yahudilerin olduğu gerçeği, Ju-
daizm’in hedefi saklanamaz olmuştur.

Bu dönemde Endülüs Devletinin yıkılması, Müs-
lümanların dağıtılması, işkence ve katliamlar ile 
başlarına gelen felaketler Yahudi sermayesi tara-
fından finanseedilmiştir.

Konversolar tarih boyu kiliseleri, dini ve siyasi 
kurumları ele geçirerek devletleri kullanmışlardır. 
Gizli ve derinden, birbirlerine kenetlenerek, işbir-
liği yaparak Talmud felsefi imanına bağlı kalarak 
hedeflerine yürümektedirler. Müslümanların ku-
rumsal olarak zayıf düştüğü, bu gün ki ortamda 
içimizdeki İsrail’i sorgulamamız gerekmez mi? 
Saklanan Kabalist Sabetayist şeyhülislamlar, tari-
kat şeyhleri, imamlar, dini liderler, politik bağlan-
tılar… Her işin sonu, onun kimliğini ele verir. Yo-
lun sonu göründükten sonra artık geriye dönüş de 
mümkün olmaz.

(devam edecek)

Edwin Long (1829–1891), Gırnata, 1500’ler  
Müslümanların zorla, toplu şekilde vaftiz edilişi
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H ü s e y i n  T o p t a ş

Ahirete Olan İmanımız Sözden Aksiyona Geçti Mi? 

Ahiret Hayatında

neticesinde cennet veya cehennem ile amellerinin 
değerlendirileceği ahiret gününe iman etmek, di-
nimizin temel esaslarından biridir.

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sına-
mak için ölümü ve hayatı yaratandır.” (Mülk 67/2)

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsin-
ler diye yarattım” (Zariyat 51/56)

Rabbimiz, insanların bir yaratılış amacının oldu-
ğunu, amelleri ile de imtihan edilerek neticesinde 
mükâfat veya ceza göreceğini bildirmiştir.

Ölüm, bir yok oluş değil sonlu hayattan sonsuz 
hayata başlangıçtır. Ölüm, fani hayattan ebedi 
âleme geçiş için bir vasıtadır. Kişinin bu dünyaya 
gözlerini açarken ailesini, coğrafyasını seçme şansı 
yoktur ama dünyaya geldiği, akil baliğ olarak so-

Ebedi Saadeti Elde Etmenin
Formülü Kur’an’da!

Allah (cc) buyuruyor: 

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Pey-
gamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği 
kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitap-
larını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr 
ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa 4/136)

“Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de 
elemli bir azap hazırlamışızdır.”( İsra 17/10)

“Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indiri-
lene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes ina-
nırlar.” (Bakara 2/4)

Ahiret inancı İslâm akaidinin üç ana esasından 
(Allah, peygamber, âhiret) birini teşkil eder. Öl-
dükten sonra dirilmeye, mahşere, hesaba, hesap 
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rumlulukları başladığı andan itibaren yaptıkla-
rından yapması gerektiği halde yapmadıklarına, 
söylediklerinden söylemediklerine varıncaya ka-
dar tüm eylemlerinden, fillilerinden, sözlerinden 
sorumludur.

Dünya Hayatı
Kur’an dünya hayatını “oyun ve eğlence”den iba-

ret olan geçici bir hayat olarak tasvir ederken asıl 
hayatın, ebedi olan hayatın ahiret hayatı olduğu-
nu belirtir. Kişiden ebedi hayata yatırım yapacak 
amellerde bulunmasını ister.

“Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan 
ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek ha-
yat odur. Keşke bilselerdi!” (Ankebût 64)

“Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlen-
ce, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal 
ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir.” (Hadîd 
57/20).

Bununla birlikte İslâmiyet dünyadan el etek çek-
meyi hiçbir zaman istememiştir. İnsan ahirete ha-
zırlanırken dünya nimetlerinden nasip almayı da 
unutmamalıdır. Önemli olan, dünyanın cazibesine 
kapılıp âhiret saadetini ihmal etmemektir.

“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu 
ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana 
iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde 
bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları 
sevmez.” (Kasas 28/77)

Dünya nimetlerinin hemen ele geçirilmesi, nef-
sin oyun ve eğlenceye meyilli olması iman zafiye-
tiyle bir araya gelince ebedi olan ahiret hayatı unu-
tulmaktadır. Dünyalık bir mekâna sahip olmak 
için tüm kazancını sarfeden insanoğlu bedavadan 
kazanacağı, emrinde hizmetçilerinin de olacağı, 
canının çektiği her şeye sahip olacağı cennet saray-
ları için her ne hikmetse yatırım yapmaktan kaçın-
maktadır. Dünya ve ahiret saadetini elde etmenin 
yolu Rabbimizin bildirdiği iman esaslarına inan-
mak ve hayatını imanının gereklerine göre tanzim 
etmekten geçer.

Berzah Âlemi
Her nefis ölümü tadacaktır. Ölüm ile birlikte yeni 

bir hayat başlamaktadır. İnsanların ölümlerinden 
yeniden diriltilmelerine kadar sürecek olan ara 
döneme “Berzah âlemi” denmektedir.

“Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! 
Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim 
dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Bu 
sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. 
Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne ka-

dar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde 
(berzah) vardır.” (Mü’minûn 23/99-100)

Ayette, ölümle yüz yüze gelen inançsızların piş-
manlık duyarak hayatta iken yapmaya bir türlü 
yanaşmadıkları kulluk görevlerini yerine getirmek 
için dünyaya geri döndürülmeyi isteyecekleri, an-
cak bunun asla gerçekleşmeyecek bir talep olduğu 
bildirilmekte, onların bu son günleriyle ahiretin 
fiilen vuku bulması arasında bir berzah (kabir) ha-
yatının mevcut olduğu beyan edilmektedir.

Ölümü nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin her in-
sanın mutlaka bir berzah döneminden geçeceği 
kabul edilmiştir. Berzah âlemi ile ilgili ayrıntılı bil-
giler Kur’ân-ı Kerîm’de bulunmadığı için berzah 
döneminin mahiyeti ve kabir ahvaline dair mese-
leler itikadî mezhepler arasında bazı tartışmalara 
konu olmuştur.

Kabre konulan insanın sorguya çekileceği 
Kur’an’da zikredilmez. Peygamber Efendimizden 
gelen rivayetlerden Mahşer gününden önce kabir-
de (berzah âleminde) de sorgudan bahsedildiğini 
görüyoruz. Duyular ve akıl yürütme vasıtasıyla bi-
linemeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybî konular-
dan biri olan kabir azabı ve nimeti hakkında bazı 
ayetlerin işareti ve çeşitli hadislerin açık beyanları-
nın mevcut olduğu ehli sünnet âlimleri tarafından 
açıklanmıştır.

 Firavun ile ilgili;“(Öyle bir) ateş ki, onlar sabah-
akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde 
de, “Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun” 
denilecektir.” (Mü’min 40/46)

“Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp sa-
lih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının 
ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne 
kötü hüküm veriyorlar!” (Câsiye 45/21)

“Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha 
var. Fakat onların çoğu bilmezler.” (Tûr 52/47) ayetleri, 
Ehl-i sünnet âlimlerine göre kabir azabına ilişkin 
deliller arasında zikredilir. 

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. 
Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lüt-
fundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşa-
yarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendile-
rine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de 
hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyecek-
lerine sevinirler.” (Âl-i İmrân 3/169-170) ayeti de onların 
gerçekte diri olduğunu ve Allah katında nimetlere 
mazhar kılındığını haber vermesinden kabir ni-
metine ilişkin deliller arasında zikredilmiştir.

Ayrıca kabir suali ve azabıyla ilgili hadislerin he-
men hepsinde sorulara cevap veren müminlerin 
kabirlerinin genişletilip aydınlatılacağı, cennet 
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bahçelerinden bir bahçe haline getirileceği ve mü-
mine sabah akşam cennetteki yerinin gösterileceği 
bildirilmiştir. (Müsned, Müslim, Tirmizî)

Kabir hayatında sorgu var mıdır yok mudur, mah-
şer gününe kadar azap mı yoksa nimetler içinde 
rahat bir hayat mı yaşayacak tartışmalarının insa-
na kazandıracağı bir faydası yoktur. İman ile salih 
amel işleyerek ruhunu teslim eden kişi her türlü 
soruya ve hesaba ne zaman nerede olursa olsun 
cevap vermeye hazırdır. Kabir hayatındaki sorgu 
ve azap üzerine mesai harcamak yerine hesap gü-
nünde hüsranda kalmamak için imanı muhafaza 
etmenin, salih amellerle de imanı takviye etmenin 
gayreti içerisinde olunması iki cihan saadeti elde 
etmenin en doğru yolu olacaktır.

a) Kıyametin kopması
Ölümden sonra devam edecek olan ahiret hayatı-

nı kıyametin kopması, hesabın görülmesi ve hesap 
sonrası ebedî hayatın başlaması takip edecektir.  
Kıyametin kopma zamanını Allah’tan başka hiç 
kimsenin bilemeyeceği Kur’an-ı Kerim’de belir-
tilmiştir. Kıyamet alametleri ile ilgili; büyük ala-
metler, küçük alametler şeklinde Peygamber Efen-
dimizden rivayet edilen hadisler kaynaklarda yer 
almaktadır. Bu rivayetlerin sıhhati konusu genel-
likle tartışma konusu olmuştur. Kıyametin en bü-
yük alameti, âlemlere rahmet olarak gönderilen ve 
ondan sonra da herhangi bir peygamberin gelme-
yecek olması ve yine son kitap olarak da Kur’an’ın 
nazil olmasıdır.

Kıyametin Saatini Allah’tan başkası 
bilemez

“Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soru-
yorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katın-
dadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. 
O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın 
gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana 
soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah’ın 
katındadır; ama insanların çoğu bilmezler.” (A‘râf 
7/187)

“Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesin-
den başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun 
alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar). Kıya-
met kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendi-
lerine ne fayda verecek?” (Muhammed 47/18)

Hz. Peygamber de orta parmağıyla şahadet par-
mağını göstererek kendi dönemi ile kıyametin 
kopmasının iki parmağı gibi birbirine yakın oldu-
ğunu söylemiştir. (Buhârî, Müslim)

b) Ahirette Hesabın Görülmesi
Ahirette hesabın başlaması, sûra ikinci üfleyişten 

sonra kabirlerdekilerin tekrar diriltilmesi ve mah-

şerde toplanmasıyla olacaktır. İnsanların mahşer-
de toplanmasıyla hesaba çekilme başlayacak ve 
yazıcı melekler tarafından (Kirâmen Kâtibîn) yazı-
lan dünyadaki amellerini (söz, fiil, niyet) kapsayan 
kitapları ellerine verilerek hayatının kitabını oku-
ması sağlanacaktır. Kitabı sağ taraftan verilenler 
kurtuluşa ererlerken arkalarından veya sol tarafın-
dan kitaplarını alanlar büyük hüsrana uğrayacak-
lardır. Hesap günü Kur’an da şöyle anlatılır:

“Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırıl-
çıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mah-
şerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız.

Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. On-
lara, “Andolsun, sizi ilk önce yarattığımız gibi bize 
geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz 
bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız” denir. 
Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindeki-
lerden korkuya kapılmış görürsün. “Eyvah bize! 
Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey 
bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!” derler. Onlar 
bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin 
Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf 18/47-50)

“Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet 
günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir 
kitap çıkaracağız.  
“Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana 
nefsin yeter” denilecektir.” (İsrâ 17/13-14)

Kişi iman ve amel imtihanından sonra ya ka-
zananlardan ya da kaybedenlerden olarak ebedi 
âlemdeki yerine gönderilecektir.

c) Ahiret Gününde Hesabın Sonucu
Hesap gününde kurtuluşa erenlerin veya hüsran-

da kalanların durumu Kur’ân-ı Kerîm’de, “terazi-
lerin (tartıların) ağır yahut hafif gelmesi” şeklinde 
ifade edilmiştir. 

“O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin 
sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenler-
dir.
Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar 
âyetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle 
kendilerini ziyana sokanlardır.” (A‘râf 7/8-9)

“Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtu-
luşa erenlerin ta kendileridir.
Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da 
kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. 
Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır.” (Mü’minûn 
23/102-103)

“Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah’a ortak 
koşanlar, içinde ebedî kalmak üzere cehennem 
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ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsü-
dürler.

Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var 
ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. 
Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ır-
maklar akan, içlerinde ebedî kalacakları Adn cen-
netleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da 
Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat Rab-
lerine derin saygı duyanlara mahsustur.” (Beyyine 
98/8)

Tartısı ağır gelerek kurtuluşa erenler Allah’ın 
rızasını kazanarak içlerinde ebedi kalmak üzere 
cennet ile mükâfatlandırılacak, tartısı hafif gelen-
ler ise hüsranda kalarak elem ve ızdırap dolu içle-
rinde ebedi kalmak üzere cehennem ile cezalandı-
rılacaklardır. 

Rablerini inkâr edenlere cehennem azabı vardır

“Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı var-
dır. Ne kötü varılacak yerdir orası!  Oraya atıldık-
larında, onun kaynarken çıkardığı korkunç uğul-
tuyu işitirler. 

Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır! Ora-
ya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri on-
lara, “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye so-
rarlar. 

Onlar da şöyle derler: “Evet, bize bir uyarıcı gel-
mişti. Fakat biz onu yalanlamış ve ‘Allah hiçbir 
şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık 
içindesiniz’ demiştik.” 
Yine şöyle derler: “Eğer kulak vermiş veya aklı-
mızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden 
olmazdık.” İşte böylece günahlarını itiraf ederler. 
Artık alevli ateştekiler Allah’ın rahmetinden uzak 
olsun!” (Mülk 67/6-11)

Kitapları ellerine verildiği günde 
insanların mutluluk ve pişmanlıkları 
Ödülü cennet olanlar, o gün sevinçlerini orada-

kilerle heyecanla paylaşırlar. Okulda takdir alan 
öğrencinin takdir belgesini sevinerek herkese gös-
terdiği gibi ebedi saadeti kazanan kişi de kitabını 
okumaya herkesi davet eder. (Bkz. Hâkka 69/18-24)

Cezası cehennem olanlar ise pişmanlıklarını, ha-
yal kırıklıklarını paylaşırlar. Pişmanlık veya hata-
nın itirafı azabın onlardan gitmesine engel olama-
yacaktır. 

“Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle 
der: “Keşke kitabım bana verilmeseydi.”  “Hesabı-
mın ne olduğunu da bilmeseydim.”  “Keşke ölüm 
her şeyi bitirseydi.” “Malım bana hiçbir yarar 
sağlamadı.”  “Saltanatım da yok olup gitti.”  (Al-
lah, şöyle der:) “Onu yakalayıp bağlayın.” “Sonra 

onu cehenneme atın.”  “Sonra uzunluğu yetmiş 
arşın olan zincire vurun onu.”  “Çünkü o, azamet 
sahibi Allah’a iman etmiyordu.” “Yoksulu do-
yurmağa teşvik etmiyordu.” “Bu sebeple, bugün 
burada onun samimi bir dostu yoktur.” “Kanlı 
irinden başka bir yiyeceği de yoktur.” Onu günah-
kârlardan başkası yemez.” (Hâkka 69/ 25-37)

Sekar Cehennemine girenlerin sözü 
“Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak 
ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar 
cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkın-
da sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: 
“Sizi Sekar’a (cehenneme) ne soktu?” Onlar şöyle 
derler: “Biz namaz kılanlardan değildik.” “Yoksula 
yedirmezdik.”” (Müddessir 4/ 38-47) 

Sekar cehennemine atılışları; iman etmediklerin-
den değil namazı kılmadıklarından, namaza gere-
ken önemi vermediklerinden, yoksulu gözetip do-
yurmadıklarındandır. Kısacası imanlarını aksiyon 
haline getirmediklerindendir.

Salih amel işleyenler cennette selam ile 
karşılanır

Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup 
grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıkların-
da oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara 
şöyle der: “Size selâm olsun! Tertemiz oldunuz. 
Haydi ebedî kalmak üzere buraya girin.” 

Onlar şöyle derler: “Hamd, bize olan vaadini ger-
çekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere kon-
mak üzere bu yurda varis kılan Allah’a mahsustur. 
Salih amel işleyenlerin mükâfatı ne güzelmiş!” 
Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yü-
celterek Arş’ın etrafını kuşatmış hâlde görürsün. 
Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş 
ve “Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus-
tur” denilmiştir.” (Zümer 39/73-75)

Öldükten sonra dirilmek, amellerin 
ölçülmesi, cennet ile cehennemin 
varlığı, ahiret hayatının ebedîliği 
Kur’an ayetleri ile sabittir. Ahirete olan 
imanımız sözden aksiyona geçmedi-
ği müddetçe hesap gününde hüsran 
içinde kalabiliriz. Hüsranda kalmama-
nın formülünü de Rabbimiz Kur’an-ı 
Kerim’de bizlere bildirmiştir. Hesap 
gününe iman etmekle birlikte ameli-
miz ile de hazırlık yapmalıyız.
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/  H a s a n  A l ç e l i k

Tüm Zamanların Cazibe Merkezi

Bilinen tarih içinde Akdeniz Havzası 
dolayısı ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika, 
dünyanın en önemli gelişim ve çekim 
merkezi olmuştur. Bu merkez coğra-
fi keşifler sürecinde Batı Avrupa’ya 
kaymışsa da Sanayi İnkılabı ve Süveyş 
Kanalı’nın açılmasından sonra yeni-
den önemli hale gelmiştir. 

Akdeniz Havzası’nda söz sahibi olmak 
için 19. Yüzyıla kadar bölge devletleri 

İslâm Rönesansı

kendi aralarında mücadele ederken; bu 
tarihten itibaren endüstriyel gelişme-
nin de tahriki ile önce İngiltere ve Rus-
ya, ardından ABD, Almanya, Japonya 
ve Avusturya Akdeniz ile ilgilenmeye 
başlamış, günümüzde ise burası Çin 
dahil bütün gelişmiş devletlerin önce-
lik verdiği yer olmuştur. 

Anlaşılan tarihin her döneminde olduğu gibi So-
ğuk Savaştan sonra da Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
uluslararası hakim güçlerin dövüş arenasıdır.

“ H ü k ü m d a r l a r  B i r  Ü l k e y e  G i r e r s e . . . ? ”
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Her Devirde Farklı Etkenler 
Aynı Amaca Yönelmiş
Akdeniz Havzası’na sahip olmak için Antikçağ’da 

Mısır Firavunları, Hitit İmparatorları, Grek Tiran-
ları, Fenike Kralları, Hellenler, Persler, Kartacalı-
lar, Romalılar büyük savaşlar yaptılar. Amaçları 
ticaret ve tarım alanlarına sahip olmaktı. 

Zamanla buna Katolik- Ortodoks, Sünni- Şii gibi 
mezhep ve Haçlı Seferleri gibi din savaşları eklen-
di.

17. yüzyılda sömürgecilerin ilgi odağı olan bölge 
20. yüzyılın başlarında açgözlü emperyalistler-
ce paylaşıldı.  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da 
Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya’nın 
liderlik ettiği NATO ve Varşova Paktı’ ndan oluşan 
iki kutuplu dünyanın ideolojik savaş alanı haline 
gelmişti. Her yerde olduğu gibi daha bariz şekilde 
bölgede bir tarafta İngiltere ve Amerika’nın öncü-
lüğünde diğer tarafta ise Rusya ve Çin’in etkisinde 
kukla iktidarlar hâkim oldu.

Soğuk Savaş’tan yani Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masından sonra ABD ve NATO, Küreselleşmenin 
de rüzgârı ile bölgede belirleyici ve yönlendirici 
güç haline geldi. Lakin bu durum uzun sürmedi. 
Bir tarafta yükselen ve yayılan Çin emperyalizmi, 
diğer tarafta ABD ile danışıklı hareket eden Rusya 
bölgede etkisini artırmaya başladı.

ABD, Rusya ve Çin arasındaki “sözde çekişme” 
İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Japon-
ya ve Hollanda gibi sömürgeci devletlerin ekono-
mik ve siyasi durumunu sarsmaya başladı.

Bu durumdan yararlanan Türkiye, İran, Suudi 
Arabistan, Mısır, Hindistan gibi devletler Bölgesel 
güç olarak ortaya çıktı. Hatta Kuzey Kore, Katar ve 
Birleşik Arap Emirlikleri gibi uydu devletler de 
Bölgesel güç olma iddiasına giriştiler ya da efen-
dileri tarafından kendilerine böyle bir rol verildi. 

Ortadoğu’da Bölgesel Güçlerin Zaafları
Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Akdeniz Hav-

zasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da bugün yaşa-
nan bunalım ve felaketlerin müsebbibi daha çok 
emperyal güçlerdir. Bu güçler arasındaki rekabet, 
bölgeden devşirme vekil savaşçıların doğmasına 
neden oldu. Yani İsrail, ABD, İngiltere, Fransa, 
Rusya ve Çin doğrudan birbiriyle sıcak savaş yap-
mak yerine, din, mezhep, kabile, ekonomik veya si-
yasi sorunları kışkırtarak yerel unsurları harekete 
geçirip  kendi içlerinde savaştırmayı başarıyorlar. 

Bölge devletleri adına zaaf yani olumsuzluk ola-
rak tanımlanan bu durumun en önemli göstergele-
ri olarak şunları sayabiliriz:

1. Mali ve ekonomik olarak hem bağımsız hem de 

kendilerine yeterli olamamaları, 

2. Askeri teknik, taktik ve eğitim açısından geliş-
miş devletlere bağımlı olmaları,

3. Çevre, sağlık, kültür, eğitim, yönetim, özgürlük, 
insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet gibi ko-
nularda sorunlu olmaları, 

4. “Bölgesel Güç” olma iddiasını sürdürürken 
herhangi bir gelişmiş devletin desteği ve yönlen-
dirmesi ile hareket etmesi, 

5. Komşuları zaman zaman sıcak çatışmaya yol 
açan derin sorunlarla uğraşırken Küresel Güçler-
den bazılarının desteğini alıp bir kısmı ile bir bi-
çimde çatışma halinde olmaları, 

6. Bazıları nitelikli insan gücünü gelişmiş ülke-
lere kaptırırken, bazıları da ciddi biçimde mülteci 
akını ile uğraşması. 

Yeni Güçler Arasında Türkiye’nin 
Konumu
Türkiye “Bölgesel Güç” yarışında yer alan diğer 

devletlerden farklı olarak bir imparatorluk varisi 
yani mirasçısı olarak avantajlara sahip olduğu gibi 
risklerle de karşı karşıyadır. 

Avantajların en önemlisi devletimizin tarihinden 
kaynaklanan itibardır. Bütün engellemelere ve 
olumsuz propagandalara rağmen Selçuklu, Gaz-
neli, Eyyubi, Memlük ve Osmanlı devletlerinin 
bölge halkları üzerinde bıraktıkları etkiler bayra-
ğımızı ve devletimizi daima bir umut olarak hala 
dipdiri tutmaktadır. Tabii ki bu durum devletimizi 
yönetenlere çok ağır sorumluluk yüklemektedir. 
Atalardan gelen bu itibar en önemli sermaye ve yol 
göstericidir. 

Çünkü atalarımız sömürgeci bir siyaset izleme-
dikleri gibi; adalet ve özgürlükler konusunda çok 
hassas davranmış, milletlerin özeline müdahale 
etmemiş, hakları korumaya, her çeşidi ile zulmü 
önlemeye çalışmıştır.

Tarihte Emevi hanedanı 50 yılda Irak, Suriye, 
Kuzey Afrika ve İberya’yı Araplaştırmıştı. Ruslar 
Doğu Avrupa ve Kuzey Asya’yı Slavlaştırırken, Batı 
Avrupalılar da sömürgeci olarak girdikleri ülkele-
rin İnançlarını, dillerini ve kültürlerini yerle bir 
etmiş, kendi dil ve dünya görüşlerini hakim hale 
getirmiştir. Buna karşılık günümüzde varlığını 
sürdüren Moğol, Tacik, Fars (İran), Peştun, Urdu, 
Arap, Filistinli, Berberi (Magribli), Ermeni, Sürya-
ni, Gürcü, Rum, Boşnak, Arnavut, Makedon, Bul-
gar, Romen, Sırp, Sloven, Hırvat ve nice millet ve 
topluluk dili ile, kültürü ile devlet olmalarını bah-
settiğimiz Türk devletlerine borçludur ve bu duru-
mu vicdan ve ilim sahipleri itiraf etmektedirler. 
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Bunun yanında Türkiye’nin en büyük dezavanta-
jı; nitelikli idareci kadrolardan mahrum olmasıdır. 
Öyle ki yukarıda bahsedilen tarihi itibarımız iç po-
litik kavgalara sermaye edilmektedir. Mali durum 
ortada, işsizlik, geçim sıkıntısı, gelecek kaygısı, 
terör, güvenlik, adalet, şeffaflık, özgürlükler, siyasi 
ahlak (etik), eğitim, yatırımlar, milli kalkınma gibi 
sorunlar üç asırdır milletin üzerine yüktür ve ida-
reciler ve politikacılar bu sorunlardan nemalan-
maktadırlar. 

Sorunları çözüp milleti şahlandırmak yerine 
bunları istismar ederek oy devşiren politikacı Kaf-
kasya, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’da başarılı 
olabilir mi? 

Stratejik Ortaklıklar Kime Kazandırıyor
Sözde İsrail ve ABD’ye karşı Suriye’de Rusya ile 

birlikte hareket eden politika belirleyicilerimiz, 
Libya’da Fransa, Rusya ve Arap iktidarlarına kar-
şı ABD ve İtalya ile stratejik ortak olarak hareket 
ediyor. Ayrıca derinden derine de Çin ile iş birliği 
halinde. Halbuki Rusya Suriye’ye girerken İsrail’e 
garanti verirken; ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, 
İtalya ve Çin İsrail’in yeminli muhafızlarıdır. 

Türkiye’nin yerine ve durumuna göre farklı ge-
lişmiş devletlerle iş birliği yapması sadece bizim 
yöneticilerimizin keşfi olup da bu taktiğimizin o 
devletleri idare edenlerin görmediğine inanıyoruz 
öyle mi? 

ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İtalya ile benzer dev-
letlerin bölgedeki sicilleri bozuk değil mi? Bunlar-
la kol kola Osmanlı Barışı (Pakt Ottomana) kurmak 
mümkün mü? Hele hele parasal, taktik ve teknik 
üstünlük onlarda iken... 

Ortadoğu ve Afrika’nın Sorunlarını 
Burada Yaşayanlar Çözmeli
Bölgemizdeki sıkıntı ve sorunların önemli bir 

kısmı dışarıdan tetiklenmiştir. Bu yüzden sebepler 
çözüm olamaz. 

Yapılması gereken:

“Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuru-
şurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine 
saldırırsa Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar 
saldıranla savaşın. Eğer dönerse artık aralarında 
adaletle düzeltin. Ve adaletli davranın. Şüphesiz 
ki Allah, adil davrananları sever. (Hucurât 49/9) 

“Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığı-
nız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, 
dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek ‘ 
Sen Mümin değilsin’ demeyin. Çünkü Allah ka-
tında sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de 

öyle iken Allah size lütfetti; O halde iyi anlayıp 
dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan 
haberdardır.” (Nisa 4/ 94) 

“Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak 
ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, Benim de 
düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi 
göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost 
edinmeyin. Oysa onlar, size gelen gerçeği inkâr et-
mişlerdir. Rabbiniz Allah’a inandığınızdan dolayı 
Peygamberi de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. 
Ben, sizin saklı tuttuğunuzu da açığa vurduğunu-
zu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa, 
doğru yoldan çıkmış olur. (Mümtehine 60/ 1) 

Ve konuyu Saba Melikesinin Hz. Süleyman’ın 
mektubu karşısında yöneticileri ile yaptığı istişa-
reyle bağlayalım. Hani Hz. Süleyman Melike’yi ve 
ülkesini Hak imana, dolayısı ile adalete çağıran bir 
mektup göndermişti. Mektupta savaşın doğası ge-
reği yer alan kesin ve kararlı ifadeleri diğer kral ve 
imparatorların acımasız ve zalim tutumu ile karşı-
laştıran Melike durumu adamları ile değerlendir-
mişti.  Onlar da “savaş dahil siz ne emrederseniz 
biz ona hazırız” anlamında görüş bildirmişti. Bu-
nun üzerine Melike; “Hükümdarlar bir memlekete 
girdiler mi orayı perişan ederler ve halkın ulularını 
hakir hale getirirler...” (Neml  27/34) ibretlik tespiti 
yapmış ardından da mektubu gönderenle diyaloga 
geçmiş ve barış yolunu açmıştır. 

Allah (cc) Kur’an-ı Kerim’de bu olayı niçin anla-
tıyor?  Hz. Süleyman’ın ihtişamı karşısında Meli-
ke’nin (Kraliçe) ezikliğini mi göstermek istiyor? 
Yoksa uluslararası ilişkilerde askeri gücü harekete 
geçirmeden, harbe girmeden önce aklınızı kulla-
nın, istişare edin, bin düşünün bir karar verin de-
mek mi istiyor? 

Evet bugün Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka’da Türkiye ile ortak hareket edenle-
rin hiçbiri Hz. Süleyman’ın çizgisinde 
değildir. Hatta Melike’nin dediği gibi 
yıkıcı, sömürücü ve insanlık onurunu 
ayaklar altına alan zalimlerdir. 

O halde yapılması gereken öncelikle 
ülkede birlik ve kalkınmayı sağlamak, 
aynı zamanda hamaset yapmadan, 
fazla laf yapmadan, gürültü patırtı çı-
karmadan, mütevazi biçimde mazlum 
milletlere rehberlik etmektir.
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M u s t a f a  K a b c ı  /  E m e k l i  M ü f t ü

Ebabil Kuşlarının Zaferi yüzünü Mekke’ye çevirince, çöküvermekteydi. Çünkü 
o, hareket etme emrini yüce makamdan, Allahu Teâlâ 
Hazretlerinden almaktaydı.

Zaferle Neticelenen Kuşların 
Bombardumanı Başlıyor.
Ebrehe’nin askerleri fili kaldırmaya, Mekke’ye yönelt-

meye çalışırken Allahu Teâlâ Hazretleri pek çok kuş 
ordusunu (kırlangıç /Ebabil) gönderdi. Her kuş ağzında 
ve ayaklarında taşıdığı üçer taşı Ebrehe ordusu üzerine 
fırlatmaya başladı. Güdümlü füzeler gibi kuşların attık-
ları her taş hedefini buluyordu. Zaten her taşın üzerinde 
kime atılacağı yazılıydı. Kısa zamanda kuşlar koca Ebre-
he ordusunu katlederek yok etti. Bu müthiş olay Arabis-
tan ve dünyada yankılar uyandırdı. İşte Hz Peygamber 
bu müthiş olaydan 50-55 gün sonra doğduğu için doğ-
duğu gün, ay ve yıl kesin olarak tespit edilmiştir. Araplar 
bu olayı tarih başlangıcı olarak kabul ettiler. Yaşanan 
olayların tarihini fil senesinde, fil senesinden önce veya 
sonra diye tarih belirtmeye başladılar. 

Mekkelilerin başkanı olan Resulullah’ın dedesi Ab-
dulmuttalip Ebrehe’nin yanından ayrıldıktan sonra 
Habeşistan askerlerinin tecavüzlerine uğramamaları 
için insanların Mekke’den ayrılarak dağlara çekilmele-
rini emretti. Kendisi de yanında Kureyş’ten bazıları ile 
Kâbe’ye gitti. Kâbe’nin kapısının halkasına yapıştı. Ve 
«İlâhi! Kul göçünü, ehlini esirger, korur. Sen de bura-
ya konmuş, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları 
koru! Onların salipleri (haçları) ve kuvvetleri, yarın se-
nin kuvvetine asla galebe çalamayacaktır.

“Eğer Sen, onları bizim Kâbe’mizle, kıblemizle baş 
başa bırakıverecek olursan o da Senin bileceğin bir iştir. 
Bir hikmete müstenittir. Onlar ülkelerinin cemaatlerini, 
bir de fili çekip getirdiler. Senin Beyt’ine sığınmış halkı-
nı düzenleriyle yağmalamak için cehaletlerinden, senin 
koruna yürüdüler. Senin kudretini ve ululuğunu hiç dü-
şünmediler.” diyerek duasını tamamladı. 

Abdulmuttalip duadan sonra kendisi de dağa sığın-
mıştı. İndikten sonra, Allah’ın ordularından biri olan 
Ebabil kuşlarının bombardumanından kurtulan fil ve 
iki Habeş askeridir.  Perişan halde bu askerler Abdül-
muttalib’in yanına gelip elini, ayağını ve başını öptüler. 
Ve sen bu felâketin başımıza geleceğini zaten biliyordun 
ey ulu kişi! diye itirafta bulundular.

Yüce Allah, kıyamete kadar gelecek insanların düşü-
nüp ibret almaları için Kur’an-ı Kerim’de Ebrehe ve as-
kerlerinin başına gelen bu feci olayı şöyle hatırlatıyor:

“(Habibim) Rabbinin fil sahiplerine nasıl (muamele) 
ettiğini görmedin mi? O, bunların kötü plânını boşa 
çıkarmadı mı? O bunlara sürü kuş(lar) gönderdi. Ki 
bunlar onlara pişkin tuğladan (yapılmış) taş(lar) 
atıyor(lar)dı. Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı 
gibi yapıverdi.”

(Fil Suresi)

Kaynakça
1. Kur’an-ı Kerim Fil Suresi Ayet 1-5
2.Mustafa Asım Köksal İslam Tarihi Hz.Muhammed (SAV )ve 
İslamiyet Cilt1 S.38-45
3.Zekai Konrapa Peygamberimiz –İslam Dini ve Aşere-i Mübeş-
şere S. 44-46

Rasulullah (sav) doğmadan 50-55 gün 
önce, Hristiyan Habeşistan’ın Yemen 
Valisi Ebrehe; Arapların Kâbe ziyare-
tini önlemek için, Yemen’in başkenti 
Sana’da görkemli bir kilise yaptırdı. 
Arapların Kâbe yerine bu kiliseyi ziyaret 
etmelerini istedi. Nüfeyl isimli bir Arap, 
gece gizlice girdiği kiliseyi getirdiği 
pişkinlerle kirletti.

Bunun üzerine Ebrehe “Ben de Arapların Kâbe’sinde 
taş üstünde taş bırakmayacağım “ diye yemin etti. Or-
dusuyla birlikte Kâbe’yi yıkmak üzere Arafa bölgesine 
kadar geldi. Bu arada askerleri Mekke›de, Abdulmutta-
lib’in 200 kadar devesini gasbetti.

Abdulmuttalip Ebrehe’nin Huzurunda
Abdulmuttalib, iri yapılı, boylu poslu, çok yakışıklı 

birisiydi. Ebrehe onu görünce saygı gösterdi. Onu min-
derinin yanına oturttu. Tercümanına “ Söyle ona, dedi. 
Dileği nedir?” Abdulmuttalip, dileğim hükümdarın ele 
geçirdiği develerimi bana geri vermesidir.” dedi. Ebre-
he, “Ben seni görünce, sana hayran olmuştum, gözüme 
girmiştin. Şimdi gözümden düştün! Ben, senin dinin ve 
adamlarının kutsal saydığı Kâbe’yi yıkmaya gelmişken, 
sen, onu bırakıyorsun da 200 devenin teslimini istiyor-
sun, dedi. Abdulmuttalip, bir peygamber dedesine yakı-
şan tarihi ve anlamlı cevabı yapıştırdı: “Ben ancak deve-
lerin sahibiyim. Beyt’in, (Kâbe’nin) de elbette bir sahibi 
var! Onu koruyacak O’dur.”

Ebrehe, “Bana karşı O’nu koruyacak yok.” dedi.
Abdulmuttalip; “Orası beni ilgilendirmez. İşte sen, işte 

o!” dedi. Bunun üzerine Ebrehe, Abdulmuttalib’e deve-
lerini teslim etti. Ertesi gün Ebrehe Mekke’ye girmeye 
hazırlandı. Gövdece, büyüklük ve kuvvetçe yeryüzünde 
bir benzeri de bulunmayan Mahmudî adını taktıkları 
fili de ordusunun önüne getirdiler. Böylece Mekke’ye 
girmek, Kâbe’yi yıkmak için her şey hazırdı. Ebrehe’nin 
yanında savaşmak isteyen ve yakalanan, yol göstermek 
şartıyla serbest bırakılan Nüfeyl bin Has’ami, bir fırsa-
tını bulup filin yanına sokuldu. Kulağını tuttu ve “Mah-
mut çök, sağ ve selâmet geldiğin yere dön! Sen Allah’ın 
dokunulmaz kıldığı memlekette (Mekke) sin dedi ve he-
men koşa koşa dağa çıktı.

Fil Ebrehe Ordusuna Karşı İsyan 
Bayrağını Çekti Ve Direndi
 Fili kaldırmak için zorladılar, sopalarla başına vur-

dular, dövdüler. Yine kaldıramadılar. Sivri uçlu ağaç 
sokup burnunu kanattılar. Yine dayattı, kaldıramadılar. 
Yüzünü Yemen’e doğru çevirdikleri zaman koşuyordu. 
Başka yönlere çevirdikleri zaman hep koşuyordu. Fakat 
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/  B i l a l  S ü r g e ç

İslâm medeniyeti ve sanat tarihi üzeri-
ne yayınları bulunan İngiliz müsteşrik 
Arnold’un İntişar-ı İslâm eseri baş-
langıçtan XX. yüzyıla kadar İslâm’ın 
yayılış tarihini müspet bir bakışla 
ele almaktadır. Bu tarafsızlıktaki asıl 
maksat, kitabı Müslümanlar arasında 
Hıristiyanlığı yaymaya çalışan mis-
yonerlere hedef aldıkları Müslüman 
kitlelerin ruhunun tarihi derinliklerini 
göstermektir. Müslümanların lehine 
olsun diye yazılmamıştır. İslâm’ın yayı-
lışına katkı sağlayan etkenleri gerçek-
lere uygun bir şekilde yazma zorunlu-
luğundan kaynaklanmıştır.

Arnold, İslâm’ın sağlam inanç esaslarına sahip 
bulunmasının bu dinin yayılışında en önemli 
faktör olduğunu, diğer din mensuplarına büyük 
müsamaha gösterildiğini ve Müslümanlığı benim-
semeleri için kendilerine asla baskı yapılmadığını 
belirtmekte ve müsteşriklerin İslâmiyet aleyhine 

ARNOLD, Sir Thomas Walker
birçok iddialarına cevap vermektedir. Kitap, İngi-
liz emperyalizminin en önemli sömürgesi olan ve 
misyonerlerin umutsuz bir vakaya dönüşen Hıris-
tiyanlığı yayma için gayret ettikleri Hindistan’da 
1892 yılında yayınlanmıştır. Arnold’un gözden 
geçirerek yaptığı yeni ilâvelerle 1913 yılında tekrar 
neşredilen bu eser daha sonra New York, Londra 
ve Lahor’da defalarca basılmıştır.

Kitabın birinci baskısının takdim kısmında kitap, 
bir dinin yayılışını değil misyoner çalışmalarının 
bir biyografisi olduğu belirtiliyor. Birinci bölümde 
altı büyük din; misyonerli ve misyonersiz dinler 
olarak ikiye ayrılıyor. Misyonerli olan yani bütün 
insanlara hitap eden tebliğci dinler Hıristiyanlık, 
İslâm ve Budizm, Misyonersiz dinler ise Musevilik, 
Brahman ve Zerdüslük olduğu belirtilir. 

Hz. Peygamberin hayatı, bir mümin için hareket 
noktası olunca İslâm tebliğcileri onun hayatını 
en ince ayrıntısına kadar bilip Müslümanlara bir 
ideal olarak anlatılmıştır. Bu da Müslüman ruhun 
gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. 

Hz. Peygamber devrinde bir devlet başkanına, 
kabile reislerine İslâmiyet’i kabul davetnamele-
ri gönderilmiştir. İslâm’ı kabul etmeyenlere karşı 
hiçbir şekilde zora başvurulmamıştır.

İslâm ırklara, kıtalar, coğrafyalar üstü, 
cihanşümul bir dindir. Bilal-i Habeşi, 
Afrikalı Habeşistan’ın meyvesidir. 
Süheyp Rumdur. O da Rum’un, Hz. 
Selmani Farisi ise İran’ın ilk meyvesidir. 
 Hz. Peygamber’den önce hiçbir amire itaat etme-

miş olan Arabistan yarımadası Hz. Peygamberin 
öncülüğünde bir siyasi birlik haline geldi. Sürekli 
birbirleriyle savaşan Arapların şimdiye kadar hiç-
bir vakit olmayan ilahi bir barış hüküm sürer oldu.

İslâm’da bütün müminlerin eşit sayılması ve 
bütün Müslümanların müşterek bir kardeşlikleri 
bulunması Arapların kabile hayatına baştan başa 
zıttı. İslâm Arap yarımadasında çok büyük bir dev-
rimdir. Cahiliye devrinde Araplar iddialarını ec-
dadının şöhretine bina edilmiş olan şahsi düşün-
celeri üzerine vaaz eder ve bunu bir kuvvet saikı 
ile ruhunun zevk duyduğu sonu gelmeyen o kan 
gütme davalarını sürdürür giderdi. Hz. Muham-
med’in tebligatındaki esas hükümler Arapların 
o zamana kadar pek kıymetli şeylere bir protesto 
mahiyetinde idi. 

( 1 8 6 4 - 1 9 3 0 )
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Arnold, Hıristiyan tarihçilerin kılıcı, Müslüman 
propagandalarının aleti olarak telaki etmeleri, İs-
lâm mürşitlerinin faaliyetlerini karanlıkta bıraktı-
ğını belirterek tenkit etmektedir. 

Hz. Ömer döneminde gayrimüslimlere kar-
şı uygulanan anlayış modern toplumlarda bile 
görülmez. Kudüs burada yaşayan halka verilen 
bir amanname karşılığında alınmıştır. Emirü’l 
Mü’minin hasta olsun, sıhhatte bulunsun halkın 
can ve mallarının korunacağını garanti eder. Aynı 
zamanda ibadet yerlerine haçlarına ve dinlerine 
dokunulmayacağını temin eder. Halkın kiliseleri 
tahrip edilmeyeceği gibi mesken haline de getiril-
meyecektir. Eskiden sahip oldukları haklar aynen 
muhafaza edilecektir. Ne malik oldukları şeylere 
bir halel gelecek ve ne de mezhepleri mevzuunda 
onlara bir baskı yapılacaktır. İçlerinde hiç kimse 
hiçbir şekilde zarar görmeyecektir.

Hz. Ömer Kudüsü teslim aldıktan sonra patrikle 
birlikte mukaddes yerleri ziyaret eyledi. Basuba-
delmevtte bulundukları sırada patrik Hz. Ömer’e 
cemile olmak üzere namaz kılmasını teklif ettiyse 
de Hz Ömer bu teklifi sakıncalı buldu. Ve bundan 
çekinme sebebi olarak da namaz kıldığını maiye-
tinde olanlar görünce orasını bir Müslüman mes-
cidi olmuş gibi sayabileceklerini söyledi.

Yine Hz. Ömer döneminde Suriye’de gayri müs-
limlerden alınan cizye, oranın savaş bölgesi olma-
sı dolayısıyla vergiyi ödeyen halka iade edilmiştir. 
İslâm komutanı Ebu Ubeyde Suriye’deki valilere 
gönderdiği mektupta gayri müslim halktan alı-
nan cizye vergisinin iade edilmesini bu vergilerin 
karşılığında gayri müslimleri koruyacaktık. Fakat 
şimdiki durumda bu himayeyi sağlama kudretimiz 
dışına çıkmakta olduğundan alınan bütün paraları 
geri veriyoruz. 

İslâm mazlum milletlerin kurtuluş dinidir. İslâm, 
Hint yarımadasında, İspanya’da ayaklar altında 
ezilen köleler, esirler tarafından coşkuyla kabul 
edilmiştir. 

Avrupa’da Arnavutlar arasında İslâm uzun bir ta-
rihi akış içerisinde kabul edilmiştir. Arnavutların 
İslâm’ı kabulünde Katolik kilisesinin onlara 2. sı-
nıf muamelesi yapması, papazların oldukça cahil 
oluşu, karşılarına çıkan Müslüman alimlerin ise 
oldukça donanımlı bulunmaları önemli rol oyna-
mıştır.

Boşnakların İslâm’ı kabul etmesini kolaylaştıran 
mensup oldukları Buğomil mezhebinin birçok 
özelliğinin İslâm’la uyuşmasıdır. Buğomiller Mer-
yem’e tapınmayı, vaftiz müessesesini ve her türlü 
rahiplik şeklini red ederlerdi. Dini bir alemet olan 
Haç’ı sevmezler tazvirlerin ve azizlerin karşıların-
da durup tapınmayı putperestlik sayarlardı.

Buğomiller mezheplerinden dolayı Katolik ki-
lisesinin baskısı altındaydılar XXII. Papa Bosna 
Prensi Necip Stefan’a gönderdiği mektupta dinsiz 
olarak damgaladığı Buğomil’lerin vücutlarının or-
tadan kaldırılmasını istiyordu.

Bosna’da Buğomillilerin çektiği sıkıntı dayanıl-
ması imkansız bir dereceye varmıştı ki artık bun-
dan kurtulmak için Türkler’den yardım istemişler-
di; çünkü Bosna kralı ve rahipleri saldırıları misli 
görülmemiş aşırı bir dereceye vardırmışlardı. Bun-
lardan kırk bini Bosna’dan kaçarak komşu mem-
leketlere sığınmışlardı. Kaçamayanlar ise zincire 
vurularak Roma’ya gönderilmişlerdi. II Mehmet 
(Fatih) Bosna’yı feth ettiği zaman Bugomilliler şeh-
rin anahtarını Osmanlılara vermişlerdi. Katolik 
baskısından kurtulan halk İslâm’ı kabul etti. 

İslâm’ın yayılış nedeninin ruhunu ortaya koyan 
Tarihçi Arnold hakkında TDV İslâm Ansiklope-
disi hakkında verilen bilgi:

19 Nisan 1864’te doğdu. Lise öğrenimini Camb-
ridge’de Magdalene College’da gördü. 1888-1898 
yılları arasında Hindistan’da Aligarh’da Mo-
hammadan Anglo-Oriental College’da felsefe öğ-
retmenliği yaptı. 1898-1904 yıllarında Lahor’da 
Government College’da felsefe profesörü olarak 
ders verdi. 1904’te İngiltere’ye dönerek 1909’a 
kadar India Office’te yardımcı kütüphanecilik 
yaptı. 1909-1920 yılları arasında İngiltere’de 
Hindistan’dan gelen öğrencilere öğretim danış-
manı olarak çalıştı. The Encyclopaedia of Is-
lam’ın birinci neşrinin ilk İngiliz editörü de olan 
Arnold, 1921’de Londra Üniversitesi’nde Arap ve 
İslâm araştırmaları profesörlüğüne getirildi ve 
ölümüne kadar bu görevde kaldı. Aynı yıl kendi-
sine “Sir” unvanı verildi. 9 Haziran 1930’da öldü.
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/  İ s m a i l  C e n g i z
A v r a s y a  T ü r k  D e r n e k l e r i  F e d e r a s y o n u  v e 
D o ğ u  T ü 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

Bu eser, Kaşgarya Hanlığı kurucusu 
Atalık Gazi Yakub Han Bedevlet hak-
kında Türkiye’de neşredilmiş ilk eser-
lerden biri olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’den dört bin kilometre uzaklık-
ta ata mekan Doğu Türkistan toprak-
larında 1864-1877 döneminde hüküm 
süren Kaşgarya Hanlığı; Osmanlı’nın 
uzak Asya’daki son sınırını teşkil etmiş 
olmasının ötesinde bütün Türkistan 
coğrafyasında bağımsız devlet olma, 
hür yaşama bilincinin de yayılmasına 
vesile olmuştur. 

Batı Türkistan topraklarını ele geçiren Ruslar, Af-
ganistan Hindistan (Pakistan) toprakları üzerinde 
de hakimiyet kurmak istiyordu. İşte Yakub Han ve 
Kaşgarya Hanlığı Rusların bu egemenlik planının 
gerçekleşmesini de engellemişti.

Yakub Han ve Devleti’nin bir başka işi; Hindistan 
ve Afganistan üzerinde hakimiyet kuran İngilizle-
rin Orta Asya coğrafyası üzerinde planladığı “Bü-
yük Oyun” isimli yüz yıllık planına darbe indir-
mek olmuştur.

Yakub Han’ın Osman Devleti ile kurduğu ilişki 
ve akabinde Osmanlı Devleti’ne resmen bağlılığı-
nı ilan etmiş olması, O’nun Rusya, Çin ve İngiltere 
gibi devlerin oynadığı “hakimiyet oyunu”na rağ-
men kurduğu 13 yıllık devlet, tarihin kayıtlarına 
“diplomatik bir zafer” olarak kaydedilmiştir. 

Ayrıca Yakub Han’ın diplomatik duruşu; Kaşgar 
Hanlığı’ndan önce Türkistan coğrafyasında muğ-
lak ve çekingen siyaset izleyen Osmanlı Devleti’nin 
daha dirayetli ve daha aktif bir politika izlemesine 
yol açmıştır. 

En önemlisi de Yakub Han kurduğu Hanlık ile 
bilerek veya bilmeyerek, Rusya’nın Afganistan üze-
rinden Pakistan bölgesine inişini, hatta İran üze-
rinden Akdeniz ile buluşmasına engel olmuştur.

İşte konusunda ilk olma özelliğini taşıyan eliniz-
deki bu kitapta; Çin ve Rusya gibi iki deve karşı 
Yakub Han’ın 13 yıl gibi uzun bir süre direnişinin 
hikayesini ve Rus ve Çin’in O’nu yok etmek için 
sergilediği oyunları ve iç çekişmeleri bir film sah-
nesinde imiş gibi ibretle okuyacaksınız.

D.A. İsiyev’in “Yedişehir Uygur Devleti” adlı ki-
tabında anlattığı üzere “Akıllı, çalışkan; amacına 
ulaşmada gözünü dal-budaktan esirgemeyen cü-
retkar ve düşmanını yok etmede her hangi bir hile-
ye başvurmaktan çekinmeyen kurnaz bir şahsiyet” 
olarak bilinen Yakub Han ve dönemini anlatan eli-
nizdeki bu kitabı ibret alınması ve okunması gere-
ken eser olarak tavsiye ediyorum.

Ön Söz: Yedi Şehrin Efendisi
Yakub Beg
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YENİDEN MİLÎ

KAYITLAR

“Milletin buhrandan kurtuluş 
mücadelesi, halkın tümünün 
uyandırılması ve teşkilâtlandırıl-
ması ile zafere ulaşacağına göre; 
mücadelemizin en büyük zafer 
şartlarından birincisi MÜCADE-
LENİN MİLLİLİĞİ’dir.

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

Mücadelemizin Milliliği zaferin temel 
şartı olarak bilindikten başka, yeniliği unu-
tulmamalıdır. 1683 ten beri bozgun üzerine 
bozgun girdabına yuvarlanan milletimiz, 
ne yazık ki bu tarihten itibaren rehberle-
rinin kifayetsizliğinden, bazen de ihanet-
leri yüzünden ya harp meydanlarında ye-
nilmiş, yahut harp meydanlarında zafer! 
perçinleyen mübarek kanının, karşılığını 
alamamıştır. Harplerde Mehmetçik daima 
yenmiş; Diplomasi kaybetmiştir. Şu anda 
Türk Milleti, istiklâl harbimizi başlatan 
Sütçü İmamların, Erzurum ve Sivas Kong-
relerinin hazırlayıcısı Sarıklı kahramanla-
rın, 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 mecburi-
yetindedir. Tarih Türk Milletine, bu temel 
mücadele hedefini göstermektedir. Tarihî 
vazifemizi bilelim! Ve Millî Mücadele’yi 
devam ettirelim!” 

“Millî Mücadelemizin hedefi, beynelmi-
lel Yahudiliğin ve ortaklarının devlet ve 
millet hayatındaki tahakkümünü yıkmak, 
emperyalizme son vermek olmalıdır. He-
def açık olarak beyan edilmeden, halkın 
mücadeleye iştiraki mümkün değildir. Ata-
larımızın şerefli hayatına lâyık bir yaşayışı 
hâkim kılmanın yolu; milletimizi İktisadî, 
siyasî, içtimaî, ahlâkî ve fikrî bir esaretin 
içine iten, Yahudi emperyalizmini ve yu-
valandığı gayr-i millî, gayr-i insanî Judeo-
Grek menşeli kapitalist sistemi demokratik 
yollarla tasfiye olmalıdır.

Hedefi iyice beliren Millî Mücadelenin 
zafer şartı ise; ehliyetli bir kadronun hal-
kı uyarması, teşkilâtlaması ve mücadeleye 
sevketmesinden ibarettir. Halkın büyük 
ekseriyetini mücadeleye sevkedemeyen bir 
kadro liyakatsizdir

“Bütün dünya milletleri için olduğu gibi 
İslâm milletlerinin de millî mücadelesi, 
ancak haklı bir doktrin, sağlam bir metod 
ve gerçekten millî kadroların rehberliğin-
de mümkündür.” 

Mücadelenin 
Millîliği

Millî 
Mücadelenin 

Zafer Şartı

Y e n i d e n  M i l l î  M ü c a d e l eY 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 0S a y ı  4 ,  2 4  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 iB 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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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 

Üniversite eğitimim sırasında akade-
mik danışmanım “anne ve babanın 
sana bağırdı tonda çocuğuna bağırır-
sın” demişti. Bilgi ve deneyimine itibar 
ettiğim hocama içten içe hak vermiş 
olsam da aynı hafta erkek kardeşimle 
yaşadığım bir tartışma sırasında kar-
deşimde babamın kızgınlığı ve bende 
annemin çığlığını duyunca bu durumu 
tecrübe de etmiş oldum. 

Bu bilginin bugün ile ilgisine gelince, son bir iki 
yıldır danışanlarım ile çalıştıkça bu bilginin farklı 
renk ve tonlarda sürekli doğrulandığını görüyo-
rum. Bağırmak tipik bir öfke belirtisidir ve öfke 
biri sana ya da sevdiğin birine zarar verici bir dav-
ranış içerisinde bulunuyorsa kızarız. Bu kızgınlığı 
nasıl yaşayacağımız ise yemek yeme biçimimiz, 
dişlerimizi fırçalama alışkanlığımız, kitaplarla iliş-
kimiz gibi ebeveynimizden öğreniyoruz. Nasıl böy-
le olmasın ki, doğduğumuzdan beri bize sunduğu 
bakım ve olanaklara ölümüne muhtaç olduğumuz 
iki insandan dünyayı öğrenmemiz kadar doğal bir 
şey olabilir mi? Kaldı ki, onları kıyaslama ve daha 
iyi modelleri seçme olanağımızın olmadığı bir dö-
nemde iken. 

O nedenle, “bu çocuk çok küfrediyor” diyen bir 

ebeveyne “evde başka bu şekilde konuşan var mı?” 
diye sorar pedagoglar. “Bana çok bağırıyor” diyen 
bir ergen annesine “siz ya da babası kızgınken kız-
gınlığınızı nasıl gösterirsiniz?” 

Kısaca duyguları yaşama şeklimiz ebeveynleri-
miz ile çok ilişkilidir. Bazen doğrudan model alırız, 
bazen karşıt model. Burada karşıt model kavra-
mından bir örnekle kısaca söz edelim. Abla ya da 
abiniz çok öfkelendi. Kendisine izin verilmeyen bir 
konuya tepki vererek odasına girdi, eşyaları dağıttı, 
hoş olmayan kelimeler kullandı. Çocuk kalbiniz ile 
bunu gözlemlediniz ve aile içerisinde yaşanan bu 
sahneden çok korktunuz ve rahatsız oldunuz. Hat-
ta konu ile ilgili annenizin ağladığına, babanızın 
hiç olmadığı kadar üzgün olduğunu gördünüz. Bu 
da size bir şey öğretti ve bir karara sevk etti. ‘Kız-
mak kötü bir şeydir ve anne babamı ben böyle hiç 
üzmeyeceğim’. Yani büyük kardeşinizin yaptığını 
değil yaptığı davranışın zıddını model alarak ken-
dinize bir davranış oluşturdunuz.

Söz konusu duygular olunca hiçbirini yaşamama 
lüksümüz olmadığından bir önceki yazılarda da 
uzun uzun söz etmiştim. Şimdi yukarıdaki küçük 
kalp ne yapacak peki? Muhtemelen yaşamı boyun-
ca kızgınlığı hissettiği her an suçluluk ve çaresizlik 
de hissedecek. Bizi kötülüklerden korumak için 
enerji veren kızgınlık ve kızılan şey, yerini kızdığı 
için kendinden nefret eden ve suçlu hisseden bi-
rine bırakacak. Başımıza gelen şeyler karşısında 

Korkak Olmak Cesaret İster
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bilgi verecek bir duygun olmalı?”

Düşünüyor. “Korkuyorum, korkuyorum ve kork-
mak istemiyorum. Korkmak yanlış karar almamı 
sağlar. Kötü bir şey korkmak, zavallıca.”

“Anılarını yoklar mısın? İlk korkuyu yaşadığın 
ana dair hatırladıkların var mı?”

Daha da uzun düşünüyor. “Ablam ve arkadaşları 
cinli bir hikaye anlatmıştı. Çok korktuğumu hatır-
lıyorum. Anneme bunu anlattığımda, korkulacak 
bir şey olmadığını söyledi. Ben korkmaya devam 
ettim. Geceleri onların yanına gittiğim ilk gece an-
nem çok kızdı. Korkmamamı söyledi. Beni odama 
tekrar gönderdi. Daha 5 yaşında idim ve hiç uyuya-
madım. Ertesi gece tekrar çok korktum, yine oda-
larına gittim ama onları uyandırmadan ve onlara 
dokunmadan sadece bekledim. Ayakta çok uzun 
durduğumu hatırlıyorum. Hatta babam bir daha 
korkup yanlarına gelmemem için benden söz aldı. 
Odalarında olduğumu fark ettiğinde ise sözünde 
durmadığımdan tüm gün söz etti”

…

Yeni kararlar ve değişen koşullar karşısında içi-
mizde hissettiğimiz korku oldukça doğaldır. Aslın-
da tüm korku ve kaygılar bize olası riskleri hatırla-
tır ve zihni tedbir almaya zorlar. Rahatlamak için 
tedbirlere ihtiyaç vardır. Peki, korku duymaktan 
kaçarsak ne olur? Risklerin ve tehlikelerin hâlâ 
orada olduğunu bilen zihin için stres artarak de-
vam eder. Rahatsızlık artar fakat tanımlayamadığı-
mız için huzursuzluk ya da danışanda olduğu gibi 
yeni durumdan kaçmak olarak görülebilir. Evlilik 
karmaşık ve tam olarak söz edildiği gibi sorum-
lulukların artacağı bir karar. Böyle durumlarda 
korkmak olabildiğince doğal ve kabul edilebilir bir 
duygu iken neden bu kadar acı veriyor?

Çünkü kendimizle kurduğumuz ilişki ve kendi-
mize sunduğumuz telkinler ebeveynlerimizin bize 
olan tutumları ile çok benzer. Korkmak kabul edil-
memiş, bu nedenle suçlanmış ve cezalandırılmış 
birinin korku kadar doğal bir duygudan çok kork-
ması ve kaçması da buna örnek. 

Kendimizle yaşadığımız iletişim so-
runlarından söz ederken “ne kadar da 
kötü ana babalarımız varmış” lakırdısı 
değil derdim. Anne babalarımızın da 
anne babaları olduğunu unutmaya-
lım. Tabiri caizse her birimiz bir parça 
mağduruz. Benim çabamın sebebi; 
iyi bir gözlem ve farkındalığın bizi bu 
mağduriyetten ve nefislerimize zulüm-
den kurtaracağına dair inancımdır.

hissettiklerimiz bizi yaşamda güçlü kılması gere-
kirken nasıl da dikkatimiz dağıldı, nasıl da olaydan 
uzaklaştık değil mi?

Aslında ilk paragraftan itibaren derdim bunları 
anlatmak değildi. Şimdi anlatmak istediklerimin 
gücünü göstermek içindi yukarıda okudukları-
nız. Son zamanlarda bu bilginin farklı bir pratiği 
danışanlarımda dikkatimi çekiyor, sarsıyor ve bir 
psikolog olarak insan zihninin bu tutarlığı beni 
büyülüyor. Söz konusu duygular olunca ebeveyn 
öğretilerinden söz etmek ve gözlemlemek kolay 
fakat kişilerin kendini sansürsüz açtığı görüşme-
lerde şahit oluyorum ki İnsan kendisine anne ve 
babasının kendisine davrandığı gibi davranıyor. 
İnsan kendisine çoğu zaman kendine böyle davra-
nıyor.

Evlilik gibi hayatı radikal bir şekilde değiştirecek 
bir kararı danışanımla konuşurken “bu kararın 
doğruluğu konusunda emin değilim, şuan rahatım 
bu kadar iyiyken, evlenince bir sürü sorumlulu-
ğum olacak. Düşününce size de aptalca gelmiyor 
mu?” 

“Böyle düşününce ne hissediyorsun?” 

“Hep ne hissettiğimi soruyorsunuz, bilmiyorum! 
Ben duygulara kendimi kaptırmama hususunda 
kendimi eğitmek için yıllarca uğraştım. Siz de sü-
rekli bunu soruyorsunuz!”

“Duygulara kapılırsan ne olur?”

“Dağılırım. Saçma sapan hareket ederim. Zayıf 
biri olur çıkarım. İnsanlarda zayıf biri olduğumu 
düşünür. Bu yüzden duygulara kendimi çok kap-
tırmalıyım.”

“Ne zaman duygulardan söz etsek sanki iki yol 
var gibi anlatıyorsun bana. Ya duyguları yok sayıp 
güçlü, çelik gibi bir irade ile devam eden biri ya da 
duyguları yaşayarak dağılan, zayıf ve güçsüz biri. 
Üçüncü bir yol olamaz mı?”

“Bilmiyorum, bu zor benim için. Hiç aklıma gel-
miyor”

“Geçen hafta sınıf düzenini bozan haylaz öğren-
cinden söz etmiştin. Çok sevmene rağmen öğren-
cinin yaptıklarına çok öfkelendiğini, hatta hırpa-
lamak istediğini söyledin. Bu hissettiklerine ve 
düşündüklerine rağmen öfkeli davranmamış, sa-
kince duruma müdahale etmiştin. Duygunu fark 
etmiş, öfkelenmeye hakkın olduğunu düşünmüş-
tün. Bu durumun seni rahatlattığından söz etmiş-
tin. Buna rağmen öfkeli hareket etmemiş, pişman 
olacağın bir şey yapmamıştın. Yani dağılmadın”

“Doğru, hatta öfkenin de ne kadar işe yarayabile-
ceğinden söz etmiştik.”

“O zaman evlilik kararınla ilgili de işe yarar, sana 



4 8
 / 1318

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

B U L A B İ L İ R  M İ Sİ N İ Z ?

B U L M A C A

K A H R A M A N M A R A Ş 
•  K I R K A LT I  • 

ŞÜ TÇ Ü İ M A M Ü N İ V E R Sİ T E Sİ 
•  A FŞİ N  •  A N D I R I N  • 
Ç A Ğ L AYA N CE R İ T  • 

E K İ N ÖZÜ  •  E L B İ STA N 
•  G Ö K SU N  •  N U R H A K  • 

PA Z A RCI K  •  T Ü R KO Ğ LU 
•  D U L K A D İ RO Ğ U L L A R I 

•  M E H M ETA L İ B E Y 
•  E L B İ STA N OVA SI 
•  G Ö K SU N OVA SI  • 

K A H R A M A N M A R A ŞOVA SI 
•  SI R B A R A J I  • 

M E N Z E L ET B A R A J I  • 
K A RTA L K AYA B A R A J I 

•  AY VA L I B A R A J I  • 
K I L AV U Z LU B A R A J I 
•  A D AT E P E B A R A J I  • 

E N G İ Z E K D A Ğ I   •  A H I R D A Ğ I  
•  A M O N O SD A Ğ L A R I  • 
N U R H A K D A Ğ L A R I   • 
K A N D İ L D A Ğ L A R I   • 

S A R I M S A K D A Ğ I   • 
D Ü L D Ü L D A Ğ I    • 

B İ N B O Ğ A D A Ğ L A R I  • 
N ECİ P FA Z I L K I S A KÜ R E K  • 
B AYA Z I T  •  Z A R İ FO Ğ LU  • 

K A R A KO Ç  •  Ö Z D E N Ö R E N  • 
G Ü L SU
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