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Y u n a n i s t a n  v e  E r m e n i s t a n ’ ı n

26 Şubat 1992, Hocalı. Ermeni çete-
leri yeniden Türk kanı dökmek için 
görevlendirildi… Hocalı’da o gün 613 
masum katledildi. Kadın, yaşlı, ço-
cuk demeden vahşice şehit edilenler 
Azerbaycan’da yaşadığı için değil, 
Türk olduğu için katledildiler. Rus 
sansürü ve görevdekilerin acizliği 
sebebiyle dünya soykırımın haberini 
bile günler sonra alabildi. Aradan 
geçen yaklaşık 30 yılın ardından ne 
sözde Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararları ne de AGİT top-
lantıları ve kararları çözüm oldu. Bu 
sayıda; insan onuruna yakışır şekilde 
bağımsız bir ülkede, inandığı gibi 
yaşamak dışında bir hayali olmayan, 
Eylül ayının sonlarında Ermenilerin 
yine saldırılarına maruz kalan maz-
lum ve asil Azerbaycan Türklerinin 
makus talihinden ve Türkiye’nin yap-
ması gerekenlerden bahsedeceğiz.

Mafya bozuntusu Ermeniler bugün hâlâ Azer-
baycan Türklerinin topraklarında işgal planlarını 
uygulamaya çalışıyor. Ermenilerin, icazetli ve gü-
dümlü bir büyük ihanet planının parçası olan ta-
cizlerini; başkalarının maşası olmayı kendilerine 
kalleşlik ülküsü sayması bakımından şeytani ikiz 
kardeşi kabul edebileceğimiz Yunanistan’ın işgal 
ve ihanet planlarından ayrı düşünemeyiz. Tarih 
bir asır sonra yeniden aynı senaryolarla tekerrür 
etmek üzere. Batı’da Yunan kayıkçıları Türk ada-
larını teker teker işgal ederken, doğuda Ermeni 
çapulcuları yine yeni bir savaşa hazırlanıyor. Bu 
satırların yazıldığı saatlerde Rus güdümlü Erme-
nistan, işgal hazırlığının bir parçası olarak cüret-
kârca “Savaş ve Seferberlik Hali” ilan etti.

Zafer Kazanılıyor Zannedilirken 
Kaybetmek
Mareşal Fevzi Çakmak, “Batı Rumeli’yi Nasıl 

kaybettik?” isimli, askeri tahlillerle, ibret vesika-

Vatan İşgali Nasıl Durdurulur?
ları ve kendi tabiri ile “ağır bedelleri olan” ders-
lerle dolu eserinde her cephenin ayrı ayrı, uzun 
ve detaylı askeri mukayesesinin ardından, Carl 
von Clausewitz’in de “Savaş Üzerine” isimli ese-
rinin ana argümanı olan tezi savunur. Kaybetme-
mizin sebebi olarak “Savaşın, komutanın ve harp 
idaresinin zihninde başlayıp bittiğini” anlatır. 
Bulgar çetelerinin ve Yunan çapulcularının dahi 
savaşı kazanmakta olduklarına inanamadığına 
şahitlik ettiğini belirtir. Savaş; birbirlerine karşıt 
yönlü hareket etme istidadı olan insan ve ekip-
man unsurlarından müteşekkil iki farklı fiziki 
gücün, askeri zeka ile stratejiye uygun olarak sevk 
edilmesi sanatı ve bilimidir. Ancak unutulmama-
lıdır ki oluşturulan strateji muhakkak ki yüksek 
bir bilinç ile hazırlanmış, uzun erimli siyasetin 
ürünü olmalıdır. Aksi halde zafer kazanılıyor 
zannedilirken, ağır bedeller ödeyerek kaybetmek 
mümkündür. Sahada kazanılan askeri üstünlük-
lerin, anlaşma masalarında heba edilmişliğini 
görmek için tarihteki pek çok hazin tablodan bi-
risine bakmak yeterlidir.

3 Milyonluk Ermenistan 
Neyine Güveniyor?
- İslâm Dünyasının birlik olmayışına,
- Dünya Türklerinin birlik olmayışına,
- Rusya’nın asırlık planlarının parçası olmasına,
- Dünyanın pek çok yerinde ekonomiyi elinde 

tutan, alçak oyunlar kuran, para ile ülke yönetim-
lerini etkileyen, vatansız Diasporasına güveniyor. 

O halde değerlendirmemizi yukarıdaki eksen-
lerde genişletelim. 

Geçmişte Balkanlar ve Kafkasya’da 
Yaşananlar Bugün Bize Ne Gösteriyor?
Hinterland, Almanca kökenli bir kelime. Hinter-

land, coğrafi bir terim iken siyaset biliminde; bir 
ülkenin önemli bir sınır hattı ile bağlantılı olan 
toprak parçası ve deniz alanı, olarak tanımlana-
bilir. Hinterland kavramı “Yaşam Alanı” olarak da 
Türkçeleştirilmektedir. Yaşam alanı bölgesi ile o 
ülkenin stratejik, coğrafi, ekonomik, kültürel, po-
litik veya askeri bakımdan bağımlılık, yaşamsal-
lık ilişkisi içerisinde bulunulması gerekir. Yaşam 
alanı bölgelerinde ülkenin hâkimiyeti olmaz ise, 
“ana kara” coğrafyasında hayati sorunların ortaya 
çıkması beklenmesi gereken bir sonuçtur.
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Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum ile ilgili 
pek çok tanımlamalar yapılmaktadır. En son kul-
lanılan tabirler ise “Doğunun en batısı, batının en 
doğusu”dur. Klasik tanımlama ile Asya’dan yani 
ana vatanımızdan, 1000 yıldır vatan yaptığı Ana-
dolu’ya, Anadolu’dan Avrupa’ya uzanan bir kıs-
rak başıdır. Anadolu’nun barış içerisinde olması; 
Tuna boylarındaki Avrupa Türkiye’si, Kırım’dan 
Hazar’a uzanan Kafkaslar, Irak ve Suriye’nin ku-
zeyinden Filistin’e uzanan Türkmeneli ve İran’ın 
kuzeyinden Hürmüz boğazına uzanan Türkeli 
“yaşam alanlarında” savaş olmamasına bağlıdır. 
Bahsettiğimiz Kızıldeniz’den Hürmüz Boğazına 
uzanan hatta “Türk hilali”ni muhafaza edemediği 
zaman Anadolu’da düzen hep bozulmuştur.

Bu denli çok aktörlü bölgede muhatapları iyi 
bilmek gerekmektedir. Dergi sayfalarımızın dar-
lığı sebebiyle buradaki tahlilimizde en ön planda 
olan unsurların değerlendirmesinin ardından 
ana konumuz olan Azerbaycan Türkünün millî 
davasının değerlendirmesine geçeceğiz. Ancak 
hatırlatmak isteriz ki Ermeni sorunu; Türkiye-Er-
menistan meselesi olmasından çok Rusya-Türki-
ye arasındaki bölgesel etki alanı savaşının ayrıl-
maz parçasıdır. Elbette; diasporanın etkin olduğu 
ABD ve Fransa ile Türkiye ilişkilerinin de bölge-
sel dinamiklere etki edecek potansiyeli olduğu 
göz ardı edilmemelidir. Bu konu yalnızca Rusya 
ile ilişkiler bağlamında değerlendirilemez ancak 
konunun ana akım hattının Türkiye-Rusya mese-
lesi oluşturmaktadır.

Yunanistan’ın Kuruluşu 
veya Bir Millet İcat Etmek
Olayları sadece bugünkü yüzeysel verilerle de-

ğil tarihin ışığında değerlendirebilirsek doğru bir 
tahlil ortaya koymuş olabiliriz. Değerlendirme-
mize Balkanlarda ve Akdeniz’de her millî mese-
lemizde karşımızda bulduğumuz Yunanistan ile 
ilgili tespitlerle devam etmeye çalışalım. Tarihler 
2020 yılını gösterirken 1821 yılından beri her sefe-
rinde Batılı efendilerini ardına alan Yunan, 1430 
yılından beri Türk olan Trakya’da beş defa, beş 
kat toprak genişletti. Yetmedi, hâlâ Adalar deni-
zimizdeki (Ege) Türk adalarını teker teker işgal 
ediyor. Lozan’a aykırı olarak NATO mühimmatla-
rı ile, hibe silah satışları ile göz göre göre adaları 
silahlandırıyor. Silahlarını Türkiye’ye çeviriyor. 
Ancak bugün gelinen millî menfaatlerimiz açı-
sından olumsuz nokta dün yapılan yanlışların ya 
da yapılmayan doğruların kaçınılmaz sonucudur.

Pek çok farklı kaynakta da tespit edilen bir ger-
çeği biz de ortaya koyalım. Bugün muhatap ol-
duğumuz Yunanistan, Antik Helenlerle uzaktan 
yakından akraba bile değildir. Onlar, asırlar boyu 
süren Roma, Bizans ve Osmanlı hâkimiyeti son-

rasında sapkın yaşayışlarının da büyük etkisi ile 
tarihin sayfalarında kaybolup gitmiştir. Antik ça-
ğın Helen batıl kültürü, Batı’nın inanç, düşünce 
ve ticaret hayatını günümüzde de şekillendiyor 
olsa da Kavimler Göçü sonrasında Avrupa’nın 
demografik yapısı tamamen değişmiş, eski ırklar 
yerini yenilerine bırakmıştır. Özet olarak Helen 
kültürü Batı’nın ruhunu oluştursa da Helenler 
ya da Antik Yunan asırlar önce yok olup gitmiştir. 
Günümüzde yaşayanlar; kilise papazlarının ayrı-
lıkçı söylevleri ile kışkırtılmış, İngiltere çıkarları-
na uygun olarak bir araya getirilmiş derleme bir 
halktır. Bölgede bir işgalci devlet kurabilmek için 
Osmanlı’dan talepte bulunan bir “halkın” olması 
zorunlu idi. Yani bu işgalci ve paravan devletin, ne 
gerçek anlamda bir devlet geleneği vardır ne de 
insanlığa faydalı bir ideali.

Günümüzde yaşanan münhasır ekonomik böl-
ge tartışmaları esnasında Almanya ve Fransa’nın 
koşulsuz ve açık desteği dikkatle incelenmelidir. 
Borca batak ekonomisi olan Yunan devletine, 
Fransa on milyarlarca dolarlık askeri ekipmanı 
ve ağır savaş sanayi gereçlerini başka hiçbir ül-
keye yapmadığı şekilde verdi. Hatta bu silah te-
mininde o denli ileri gidildi ki; Fransız ordusu 
envanterinde kayıtlı olan, mürettebatı tamamen 
Fransızlardan oluşan firkateynler Türkiye’ye kar-
şı Yunanistan’ın “savunmasız” kalmaması için be-
deli ileri tarihlerde ödenmek kaydıyla kiralandı 
ve acilen Yunan donanmasına katıldı.

Ermeni sorunu; Türkiye-
Ermenistan meselesi olma-
sından çok Rusya-Türkiye 
bölgesel etki alanı savaşının 
ayrılmaz parçasıdır. Elbette; 
diasporanın etkisi ile hareket 
eden ABD-Türkiye, Fransa 
-Türkiye eksenlerinde de bölge 
dinamiklerini değişkenlere etki 
edecek potansiyel olduğu göz 
ardı edilmemelidir. Bu konu 
sadece Rusya ile ilişkiler bağ-
lamında değerlendirilemezse 
de konunun ana akım hattının 
Türkiye ve Rusya meselesi 
oluşturmaktadır.
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Yunan devleti 19. yüzyılın başlarında Türk top-
raklarını işgal için kurulan bir yapıdır. Mora ya-
rımadasının küçük bir kısmında yaşayan azınlık 
statüsündeki topluluğa Helen kültürünün varisi 
olma rolü Batı tarafından verilmiştir. 1430 yılın-
dan beri Türk ve Müslüman olan bölge, büyük 
bir ihanet planına uygun küçük aşamalar halin-
de 200 yıldır işgal edilmektedir. Yunan devletinin 
resmi ideolojisi Megola İdea’dır. Türk Milletinin 
tüm hükümranlık haklarını yok sayan bu devletin 
tezlerinin haksızlığını ispat için çaba sarf etmenin 
bir anlamı zaten yok. Yunan tezlerinin hatasını 
ispat çabası; güneşin varlığını bilinçli inkar eden 
birisi ile bilimsel tartışma yürütmeye benzer. Ku-
laklarını kendi elleriyle doğruya tıkayandan daha 
sağırı kim olabilir ki? Milletimize karşı uygula-
dıkları “Mora”, “Selanik”, “Batı Trakya”, “Girit”, 
“Kıbrıs” soykırımlarının vesikaları gün gibi orta-
da olduğu halde en ufak bir pişmanlık duymayan 
Yunanistan hakkında Batı dünyasından adil bir 
muhakeme yapmasını beklemek boşadır. Kendi 
beslediği taşeronu işin ve ihanet planının sahibi-
ne şikayet etmek ancak akla ve mantığa aykırıdır. 
Bizim işaret etmek istediğimiz, Yunan devletinin 
toprak genişletme uygulamasının doğudaki kuk-
la ile aynılığıdır. Ermenistan da asırlık ihanet pla-
nı çerçevesinde aynı yolu izlemektedir.

Ermenistan’ın İpini Elinde Tutan 
Rusya ile Ayrım Noktalarımız Nelerdir?
Rumi takvime göre 1293 yılında gerçekleşme-

si sebebiyle 93 Harbi olarak bilinen 1878 yılında 
gerçekleşen savaş ve korkunç sonuçları ile hatır-
lamamız gereken Rusya, 1617 yılından 1918 yılına 
kadar geçen 300 yıl içerisinde tam 57 yıl savaş 
halinde kaldığımız bir ülkedir. Rusya, hep Tür-
kiye aleyhine büyümüştür. Rusya’nın menfaati-
ne olan hemen hemen her konu Türk Milletinin 
aleyhinedir. Rusya ile Türkiye arasındaki en bü-
yük ayrımlara bakacak olursak bunlar; İstanbul 
ve Çanakkale Boğazlarının statüsü, Kafkasya, 
Kırım soykırımları, Ahıska sürgünü, Patrikhane 
kışkırtmaları, Ayasofya, Asala ve PKK teröristle-
rinin destekçiliği meseleleri başta gelir. Bu sene 
başında Şubat ayında 36 kahraman askerimize bi-
linçli olarak saldıranın Rus uçağı olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. Temsilcilerimizi Rusya’ya çağı-
rıp aşağılayan Kremlin yönetimi ile olan sorun 
İdlip’te her an patlamaya hazır bir bomba olarak 
bırakıldı. Libya’da, Suriye’de ve Ermenistan’da 
çıkarlarımızın asla uyuşmadığı noktaları harita 
üzerinde işaretlediğiniz zaman asırlık Rus hayali-
nin gerçekleşmekte olduğunu görebiliriz.

Yakın tarihteki Rusya ile olan ilişkilerimize 
şöyle bir bakalım. Rusya karşısında Soğuk Savaş 
döneminde Batı’nın tampon bölgesi olma hayali 

ile yanıp tutuşanların beklentileri SSCB sonra-
sı dünyada karşılık bulamadı. Türkiye’nin tarihi 
misyonunu idrak çapında olmayan yöneticile-
rin, Batı’nın Rusya karşısındaki feda edilebilir ön 
savunma hattı olmanın Türk Milletinin “Batılı” 
olmasını sağlayacağı sapkın hayali Sovyetler Bir-
liğinin dağılması ile suya düşmüştü. O zamanlar 
“Dış Türkler” ve “Esir Milletler” meseleleri gerici-
lik olarak tanımlandığı için yüz milyonlarca Türk 
evladının ve milyarlık İslâm dünyasının gücünün 
farkında olmayıp Batı ve Rusya arasında çırpınıp 
duran yöneticilerin kurguladığı kompleksli, tu-
tarsız dış politika milletimize onlarca yıl kaybet-
tirdi. Misak-ı Millî unutuldu, unutturuldu. On-
larca yıl yüz milyonlarca Türk, ismi “Orta Asya” 
olarak bilinçli şekilde değiştirilen “Türkistan”da 
öz vatanlarında esir edildi. Moskof ideolojisi ile 
dinsizleştirilip, dilsizleştirilip asimile edilmeye 
çalışıldılar. Okullarda zorla verilen “ateizm” ders-
leri ile beyinleri yıkanılmaya çalışılan asil millet 
evlatları inançlarını ancak fıtri hasletleri sayesin-
de, el yordamıyla, kulaktan dolma bilgilerle, iba-
detten uzak bir inanış halinde muhafaza etmek 
zorunda bırakıldılar. SSCB’nin dağılması sonra-
sında ta 1990’larda “bağımsız” kalabilen Türkis-
tan milletlerine farklı farklı devletler kurmaları 
teşvik edildi. Türkiye hükümetleri bu ülkelere 
yeteri kadar bağ kuramadılar. Kurulan devletleri 
Rusya kendi “Yaşam Alanı” alarak tanımladı. Bu 
ülkeler üzerindeki nüfuzunu Putin döneminde 
iyiden iyiye arttırmış durumda.

Uzun süre Rus işgali altında yaşayan aziz Azer-
baycan Türkü’nün topraklarının beşte biri 30 
yıldır çeteci çapulcuların, Rusların mafya tetik-
çilerinin, zalim Ermenilerin işgali altında. Bu 
topraklar yukarıda bahsettiğimiz soykırımlar ile 
işgal edildi. Elbette Azerbaycan ile ilgili meseleler 
İran yönetimi tarafından öz vatanlarında, Güney 
Azebaycan’da, Türkeli’nde, Horasan’da esir ha-
yatı yaşayan 30 milyon Azerbaycan Türkünden 
de bağımsız düşünülemez. Ancak bu hazin İran 
Türkleri meselesini ayrı bir değerlendirme konu-
su yapmak zorundayız. Rusya, Rusya’nın yaşam 
alanı olarak kabul edilen bölgede kurulan “ba-
ğımsız” devletleri kendi idealleri yörüngesindeki 
uydular haline getirebilmek için kontrollü çatış-
malar ve ayrım noktaları ihdas etmek zorundadır. 
Bölge ülkelerinin sorunsuz, gelişen, bağımsız ül-
keler olmasını asla istememektedir.

20. yüzyıl Türk Milletinin vatan topraklarının 
vahşi barbarlar tarafından talan edildiği, Balkan-
ların, Filistin’in, Halep ve Şam’ın etten tırnağı 
sökercesine milletimizden koparıldığı bir çağdı. 
Tarihi bugünün bilgileri ile okuduğumuz zaman 
görmekteyiz ki o korkunç yıllarda gerçekleşen 
hiçbir olay tesadüfi değildi. 1918 yılında Osman-
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lı Kafkas İslâm Orduları sayesinde Bakü işgal-
den kurtarıldı. Ancak iki yıl sonra 1920’de Kızıl 
Ordu Azerbaycan’ı yeniden işgal etti. Can Azer-
baycan’ın bağımsızlığını tekrar kazanması ancak 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra müm-
kün olabilmiştir. 

Azerbaycan’da Gerçekte 
Neler Yaşandı?
SSCB, 1989 yılında Dağlık Karabağ Özerk Böl-

gesi’nin kontrolünün merkezi yönetime devre-
dilmesine karar verdi. Bu dönemde demografik 
yapısı Ruslar ve Ermeniler tarafından sürekli de-
ğiştirilen Dağlık Karabağ’da sokak çatışmaları ya-
şanmaktaydı. SSCB’nin, Dağlık Karabağ’dan çe-
kilmesinin ardından bölge yeniden Bakü’ye bağlı 
hâle geldi. Ancak aynı zamanda Ermeni yönetimi 
de, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a bağlandığını 
ilan etti.

Olağanüstü hal ilan edilen Dağlık Karabağ’da 
asker konuşlandırdı. Ermeni çetelerinin Azerbay-
can’ın kuzeyindeki yerleşim bölgelerine alçakça 
saldırı düzenlemesi ile onlarca kişi yaşamını yi-
tirdi. Çatışmalar 1991 yılı boyunca şiddetlenerek 
devam etti. Ermeni çeteleri çatışmaları sürekli 
kışkırtmayı sürdürdü. Çatışmalar ve baskınlar 
korkunç insan hakları ihlallerine sebep oldu. 10 
Aralık 1991’de sahnelenen ve Azerbaycan’ın tanı-
madığı referandum tiyatrosu ile Dağlık Karabağ’a 
bağımsızlık kararı aldırıldı. Yaklaşık bir ay sonra 
Dağlık Karabağ, Azerbaycan’dan bağımsızlığını 
ilan etti.

Bir anlamı ile Sovyetler Birliği’nin dağılışı, 
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın 
zeminini hazırladı. Ermeniler, 26 Şubat 1992’de, 
Karabağ’da, masum sivil halka karşı, kalleş bir 
‘soykırım’ gerçekleştirdi. Bu felaket Hocalı’da 
gerçekleşti. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ‘en 
kapsamlı sivil katliam’ olarak nitelediği olayda 
yüzlerce kişi öldürüldü. Rusların 366. Muhafız 
Motorize Alayı eliyle yapılan katliamda, araların-
da 106 kadın ve 83 çocuğun bulunduğu toplam 
613 sivilin öldürüldü ve 487 kişi ağır yaralandığını 
belirtiyor. 

Elçibey’in Ardından
Rusların teçhiz ettiği Ermenistan ordusu, 1993’te 

başlattığı saldırılarla Dağlık Karabağ’da bulunan 
Ağdere ve başka bölgedeki Kelbecer’in doğusun-
da da kontrolü ele geçirdi. Ağdere’nin kaybedil-
mesiyle başlayan başarısızlık algısı Azerbaycan’ın 
siyaset dengesini değiştirdi. Cumhurbaşkanı 
Ebulfez Elçibey’in komutan Süret Hüseynov’u 
görevden alması Hüseynov için darbe girişimi ve 
kalkışmayı sahnelemek adına bahane oldu. Ül-
kede siyasi istikrarsızlığın fitili ateşlenmiş oldu. 

Rahmetli Elçibey başkanlığı bırakmak zorun-
da bırakıldı. Elçibey’in ardından Haydar Aliyev 
cumhurbaşkanlığı koltuğuna otursa da sıkıntılı 
yıllar sona ermedi.

Karabağ’ı Nasıl Kaybettik?
Ermeniler, sahte ateşkes ilanı ile “barış görüntü-

sünde savaşı sürdürme” stratejisi uyguladılar. Bu 
sayede dünya kamuoyunu sürekli oyaladılar. Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 822 no’lu 
kararı Kelbecer’ın Türk yurdu olduğunu tescil 
edip Ermenileri çekmeye çağırsa da bu hiçbir za-
man uygulanmadı. Ermeniler yine bir siyasi oyun 
sahnelediler. Devam eden günlerde Rusya, ABD 
ve Türkiye’nin sunduğu barış planı, Azerbaycan 
ve Ermenistan tarafından kabul edilse de Kara-
bağlı Ermeniler planı kabul etmedi. 

Siyasi bakımdan dış müdahalelerle istikrarsız-
laştırılan Azerbaycan, maalesef Karabağ’daki 
savaşı yönetemedi. Ermeniler tekrar saldırıya 
geçtiler. Cebrail, Kubatli ve Zengilan’ın da işgal 
edilmesinin ardından Emeniler, hem Dağlık Ka-
rabağ’ı hem de dışındaki Laçin ve Kelbecar’ı işgal 
etmiş oldu. Farklı kaynaklara göre 5 - 8 bin arasın-
da Azerbaycan askeri şehit oldu.

Türk ve Ermeni dışişleri bakanları ve Dağlık 
Karabağ sözde temsilcileri Rusya’da ateşkes an-
laşmasını imzaladı. Anlaşma ile Karabağ ve çev-
resindeki sekiz ilçe Ermenilere bırakıldı. Payla-
şılamayan topraklarla ilgili sorun askıya alınmış 

Karabağ’ın elden çıkması kah-
raman Azerbaycan Türk asker-
lerinin -haşa- yetersizliğinden 
kaynaklanmamıştır. Binlerce 
ana kuzusu vatan için gözünü 
kırmadan şehit oldu. Sorun 
siyasetin savaşı yöneteme-
mesi için tezgahlanan ihanet 
planlarını göremeyen, görmek 
yeterliliğinde olmayan ya da 
görmemek için devlet makam-
larını işgal edenlerin acınası 
hallerinden kaynaklanmıştır. 
Vatan topraklarının göz göre 
göre elden çıkışı eğer millî siya-
setin savaşı yönetmemesi ha-
linde olabileceklerin daha dün 
yaşanan bir acı hatırasıdır.

http://www.aljazeera.com.tr/makale/%C3%BClke-profili-rusya
http://www.aljazeera.com.tr/makale/%C3%BClke-profili-amerika-birle%C5%9Fik-devletleri
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oldu. Aralık 1994’te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı bölgeye üç bin kişilik çok uluslu bir ba-
rış gücü konuşlandırılmasını kararlaştırdı.

Savaştan Sonra Azerbaycan 
Nasıl Karıştırıldı?
Ateşkesin imzalanmasını takip eden süreçte, dış 

etkiler, darbeler ve oluşturulan kaos ile Azerbay-
can siyaseti yeniden kurgulanmaya çalışıldı. Ve 
kısmen başarıldı. Darbe teşebbüsleri dönemin en 
önemli siyasi manivelasıydı. Hüseynov, Aliyev’i 
de devirme teşebbüsünde bulundu. Azerbay-
can’ın Hazar Denizi’nde petrol ve doğal gaz ara-
ması yapmak istemesinin hemen ardından yaşa-
nan darbe girişimlerinin arkasında bölgede oyun 
kurmaya çalışan Azerbaycan’ın güney ve kuzey 
komşularının olduğunu görmek çok da zor değil. 
13 Mart 1995’te Aliyev yönetimi ikinci kez darbe 
girişimi ile karşı karşıya kaldı. Kısa süren çatış-
manın ardından taraflar Türkiye’nin girişimiyle 
müzakereye çağrıldı. Azerbaycan iç kargaşalarla 
uğraştırılırken, Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki 
Ermenilerle entegrasyonu aşama aşama tamam-
ladı. Serbest dolaşımdan ticari ilişkilere, ulaşım 
ve ekonomi anlaşmaları ile bir anlamda bölge il-
hak edildi. Ermenilerin Büyük Ermenistan ihanet 
planında bir aşama daha maalesef aşılmış oldu.

Karabağ’ın elden çıkması kahraman Azerbay-
can Türk askerlerinin -haşa- yetersizliğinden kay-
naklanmamıştır. Binlerce ana kuzusu vatan için 
gözünü kırmadan şehit oldu. Sorun siyasetin sa-
vaşı yönetememesi için tezgahlanan ihanet plan-
larını göremeyen, görmek yeterliliğinde olmayan 
ya da görmemek için devlet makamlarını işgal 
edenlerin acınası hallerinden kaynaklanmıştır. 
Karabağ’ın göz göre göre elden çıkışı, millî siya-
setin savaşı yönetmemesi halinde olabileceklerin 
belgesidir. Lozan müzakereleri esnasında, Musul 
ve Kerkük bahislerinin açıldığı günlerde Anado-
lu’da -ne hikmetse- isyanların birdenbire başla-
yıvermesi ne kadar tesadüf ise Azerbaycan’daki 
darbelerin, kargaşaların çıkıvermesi de o kadar 
tesadüftür.

Türkiye Ne Yapmalıdır?
Tüm dünya tarafından bilinmektedir ki; Kıb-

rıs ve Trakya Türklerine, Bosna’ya, Azerbaycan 
Türküne, Filistin’e saldırmak Türkiye’ye sal-
dırmaktır. Azerbaycan’da yaşananları geniş bir 
perspektif ile değerlendirmez isek olayları doğru 
yorumlayamayız. Azerbaycan ve Kafkasya, Tür-
kiye’nin yaşam alanlarındandır. Karabağ millî 
davası ve Ermenilerin işgal planları; Akdeniz ve 
Adalar Denizi millî davalarından, Batı Trakya ve 
Selanik meselesinden, Kıbrıs Millî davasından, 
Türkmeneli ve Türkeli Türklerinin kaderinden 

bağımsız değildir. Meselenin tüm gerçekliği ile 
ortaya koyulması gerekir. Mesele sadece 10 mil-
yon Azerbaycan Türkünün meselesi değil 300 
milyonluk Türk Milletinin meselesidir. Tüm bu 
felaketler; Türk Milletinin yeniden İslâm Dün-
yasının koruyucusu, hadimi olma yeterliliğinin, 
gerekliliğinin ve gün geçtikçe yükselen farkında-
lığının vatanımız üzerinde kanlı ihanet planlarını 
kendilerine ideal edinmiş terör devletlerinin ve 
onların efendilerinin oyunlarını bozma potansi-
yelinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Ama ne olur-
sa olsun bir gün Büyük Türk Milleti uyanacaktır. 
O gün bölgemiz ve dünya insanları için bir barış 
medeniyeti doğacaktır.

Türkiye’nin tarihi misyonuna uygun şekilde 
yükselmesi; vatanını işgal ve sömürgeleştirme, 
Türk Milletini Anadolu’dan soykırımlarla sürme 
kanlı hayalinin farkında olunmasına ve akla ziyan 
ihanet planları karşısında savunma tezleri ortaya 
koymak, temelsiz tezleri çürütmeye çalışmaktan 
çok kendi haklı tezlerini gür sesle dünyaya hay-
kırmasına bağlıdır. 

Kurtuluş Savaşımızdan sadece bir asır sonra 
Türkiye’nin çevresi yeniden sarılmaktadır. İşgal 
planları yaşam alanlarımızda adım adım uygu-
lanmaktayken hedefin Türkiye olduğunu ve çözü-
mün de Türkiye’nin elinde olduğunu bilmeliyiz. 
Rusya, Fransa, ABD, İngiltere ve onların daimi 
uşakları Yunanistan ve Ermenistan başta olmak 
üzere bölge ülkesi olmayan 55 sömürgeci, oryan-
talistler için “Orta Doğu” bizim için ise İslâm 
Dünyası üzerinde cirit atıyor. Bu işgalci ülkeler 
Türk Milletini ve Müslümanları bu coğrafyadan 
söküp yerlerine Büyük İsrail’i, Yunan İmparator-
luğunu ve Büyük Ermeni Devletini kurmaya ça-
lışıyorlar. Öncelikle bu gerçekliği tüm açıklığı ile 
görmek bir zorunluluktur. Bu ihanet çemberini 
yarıp oyunu bozmak için; kendi gücümüzü tanı-
yıp arttırmak, karşımızdaki cepheyi tanıyıp cep-
heyi zayıflatmak dışında çıkar yol yoktur.

- Gücümüzün temel dayanağını aziz ve cefakâr 
Türk Milleti oluşturmalıdır. Türk Milleti’nin 
300 milyonluk Türk Dünyası ve 1,6 milyarlık İs-
lâm dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğu asla 
unutulmamalıdır.

- Misak-ı Millî ve şehit kanı ile sulanmış ata mi-
rası vatan parçalarımız üzerindeki ileriye dönük 
haklarımız saklı kalmak kaydıyla sınırlarımız 
dışında kalan vatan evlatlarının bulunduğu 
ülkelerde özgür ticaret, etkin siyaset, inancı-
nı yaşama, Türkçe konuşma, yazışma ve resmi 
kurumlar ile irtibat kurabilme, insan onuru-
na yaraşır hayat sürme haklarının Türkiye’nin 
denetiminde olduğu dünyaya deklare edilmeli-
dir. Hukuka aykırılıkların tespiti için komisyon-
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lar görevlendirme, uluslararası denetim yapma 
hakkı ve görevi de elbette Türkiye’de olmalıdır. 
İran’dan Yunanistan’a Makedonya’dan Rusya’ya 
ve Arap ülkelerine kadar Müslüman ya da Müs-
lüman olmayan ülkelerdeki Türklerin haklarının 
korunmasının Türkiye tarafından sağlanacağı bi-
linmelidir. Devletimiz bu bilinçle hareket etmeli-
dir. Türk Milletinin vatan sınırlarının Edirne’den 
Kars’a kadar olmadığı unutulmamalıdır. 

- Türk Milleti ekonomisini tam anlamıyla ba-
ğımsızlaştırmalı, yakın bölgelere göndereceği 
iş insanları eliyle oralarda söz sahibi olmalıdır. 
Balon etkisi olan inşaat ve turizm ekonomisi yeri-
ne teknoloji ve ağır sanayi üretimine ağırlık ver-
melidir. Borçlanma yatırımları yerine uzun erimli 
projeler ve yeni ekonomi alanları oluşturulmalı-
dır.

- Bölge zenginliklerinin adil paylaşımının sağ-
lanması ile İslâm dünyasındaki fukaralığın önü-
ne geçilmesi gerekmektedir.

- Türk iş insanlarının fütuhat hareketlerinin 
öncü kolu olarak faaliyet göstermeleri için bu 
kişiler bilinçlendirilmeli, gittikleri bölgelerde 
kardeşlik bağlarını pekiştirerek ahilik anlayışı 
ile yeniden kalpleri fethetmelidirler. Bu kişile-
rin birer “alp-eren” ve “ahi” olarak adalet, sağlık, 
güvenlik sorunlarına çözüm götüren birer emin 
elçi olmalarını sağlamak, bu konularda onları 
her türlü maddi imkân ile desteklemek Türk hü-
kümetlerinin asırlık projesi olmalıdır.

- Türkiye, İslâm dünyasında gönülleri yeniden 
fethetmelidir. Arap dünyasındaki ve İran’daki 
“Türk” kompleksini yıkmak, avamdaki itibarı 
yükseltmek için devletin kurduğu ve denetlediği 
sivil toplum kuruluşları vasıtası ile komşu ülke-
lerden başlayarak gönüller yeniden fethedilmeli-
dir. Bunun için yerel medya organizasyonları da 
kurulmalı, emperyalist ve oryantalistlerin sap-
ladığı nifak iğneleri sökülmeli insanımıza birlik 
ideali yeniden öğretilmedir.

- Türk ve İslâm dünyası arasında dil sorunu 
“Diplomatik Osmanlı Türkçesi” kullanılarak 
çözülmelidir. Ecdadımız, bölge insanları arasın-
daki ticaretin ve sosyal hayatın akışını engelleye-
cek iletişim sorununu bir evrensel dil ihdas ede-
rek çözmüştür. Osmanlı Türkçesi’nin yaklaşık 4’te 
biri Arapça, 4’te biri Farsça’dır. Bu dil içerisinde 
Boşnakça, Ermenice, Rumca kelimeler de vardır. 
Bu dilin yeniden kullanılması ile birbiri arasında 
hiçbir bağ olmayan 400 Çince dilini üst Diploma-
tik Çincede suni şekilde birleştirilmesi yanında 
zaten asırlarca bölgede konuşulan ve halen izleri 
bulunan Osmanlı Türkçesini, İslâm Dünyası Or-
tak Dili ya da belki “Müslümanca” olarak düzen-
lemek çok da mümkündür. 

- Türkiye’nin öncülük edeceği “saldırmazlık ve 
saldırılamazlık” askeri anlaşmaları ile en ya-
kınlardan başlayarak Türk ve İslâm dünyasında 
askeri müttefiklerimizin sayısı hızla arttırılma-
lıdır. Bu ülkelerden herhangi birisine yapılacak 
saldırının tüm üye ülkelere yapılmış sayılacağı-
nın deklare edilmesi dahi inanılmaz bir savunma 
hattını kuracaktır.

- Batının ve Rusya’nın menfaatlerine uygun ola-
rak ortaklaşa körüklediği Şii – Sünni kavgasının 
önüne geçilmesi için “Ortak Sözde Buluşma” 
konferansları tertip edilmelidir. Asırlardan beri 
süren, İslâm dünyasındaki bu en büyük güç kay-
bının bölge ve İslâm dünyası zararına olduğu işin 
uzmanları tarafından ortaya koyulmalıdır. Ayrım 
noktaları değil birlik noktaları üzerine durulmalı, 
birliğin olduğu noktalar geliştirilmelidir.

- Türk ve İslâm dünyası ile vize anlaşmaları 
hızlandırılmalıdır. Türk ve İslâm dünyasında-
ki sınırlar belediye sınırları kadar katı olmalıdır. 
Bilgi, tecrübe, hikmet, insan, mal ve para akışının 
kesintisiz olması her şartta sağlanmalıdır.

- Türkiye Savaş Sanayii tamamen bağımsız 
hale getirmelidir. Unutmamak gerekir ki; barış 
silahların gölgesi altındadır. Eğer bölge barışı 
isteniyorsa bölge ülkelerinin askeri teknolojileri-
nin emperyalistlerden bağmısız olması elzemdir. 
Peygamberimizin emrettiği gibi “Devrin silahı 
ile silahlanmamız” gerekiyor. Zaman uçan robot 
ebabillerini daha da geliştirme vaktidir. Türk as-
kerinin kendi dövdüğü demiri ile süngüsü parla-
dıkça İslâm dünyasında huzur hâkim olacaktır.

Allah, Türk Milleti’ne yeniden kendi yolunda 
gönüllerin ve şehirleri kapılarını açma (fethetme) 
imkanı nasip etsin. Onun şanını yeryüzüne yay-
mamıza, adalet ile hükmetmemize, birliği sağla-
mamıza izin versin.

Onun davası uğruna can veren Türk askerini, 
Türk milletinin evlatlarını Hz. Hamzaların, Hz. 
Hüseyinlerin, Hz. Ömerlerin, Hz. Alilerin, Mete 
Hanların, Murat Hanların, Fatih Sultan Mehmet 
Hanların şehitler ordusunda kabul buyursun.

Ermeni saldırıları ile 27 Eylül’de şehit olan 
Türk’ün Azerbaycan ilindeki evlatlarına rahmeti 
ile muamele eylemesini Rabbimizden niyaz eder, 
başlattıkları gazada muzafferiyet için dua ederiz.

Can Azerbaycan var olsun! Düşmanları yerle bir 
olsun! 

Yaşasın Büyük Türk Milleti!
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H ü s e y i n  S e z e rBayrak Panorama

Ülkeyi yönettiği süreç içerisinde başka ülkeler-
den «kurtarılan» ABD›lilerle bir soru-cevap yapan 
ABD Başkanı Donald Trump›ın yanında rahip 
Andrew Brunson da vardı. Brunson’ın sorularını 
yanıtlayan Trump rahibin nasıl serbest kaldığını 
şöyle açıkladı: “Şunu söylemeliyim ki Cumhurbaş-
kanı Erdoğan çok iyiydi. Seni çok uzun süre beklet-
tiklerini ve masum bir insan olduğunu biliyorum 
fakat onunla biraz konuştuktan sonra seni bırak-
mayı kabul etti.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yatıp kalkıp Brun-
son diyip duruyorlar, bizden onu vermemizi istedi-
ler, dedim ki kusura bakmayın yargı kararını verir.  
“Kimse ben olduğum müddetçe Brunson’ı alamaz” 
açıklamalarından sonra Trump’ın yaptığı konuş-
ma ister istemez, gerçekten  Rahip Brunson suçsuz 
olduğu için mi yargı o yönde karar vererek serbest 
bırakıldı yoksa trump’ın istekleri ile mi serbest bı-
rakıldı, sorusunu akla getiriyor.

Trump’ın bu sözleri Türk yargısına dolayı bir mü-
dahale değil midir?

Trump: Erdoğan İyi Biri

AB ülkelerinden Türkiye’ye ithal 
edilen plastik atık oranı son 15 yılda 
173 kat arttı. Çin dünyanın atık çöplü-
ğü olmaya hayır dediği 2018 yılından 
bu yana, gelişmiş dünyanın plastik 
atığı dünya geneline yayıldı. En çok da 
Malezya, Vietnam ve Tayland›a kaydı. 
Ve sonra bunun büyük bir problem 
olduğu anlaşıldı.

Şimdi görüyoruz ki, o atıklar Türkiye›ye gönde-
riliyor. Atık istatistiklerine bakıldığında, Türkiye 
İngiltere›nin plastik atık ithalatında ilk sırada yer 
alıyor. Türkiye plastik atığının sadece yüzde birini 
geri dönüştürüyor. Bu yüzden dünyanın geri kalan 
atığı ile baş edemeyeceğini söyleyebiliriz. Türkiye 
gönderilen plastik atıkları ya toprağa atıyor ya da 
bazı durumlarda yakıyor.

Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlu-
su Nihan Temiz Ataş, Türkiye’nin kendi çöpüyle 
baş edemezken başka ülkelerden plastik atık ithal 
ederek daha büyük çevre sorunlarına kapı açaca-
ğı uyarısında bulundu. Plastik atığın geri dönüşü-
münün zahmetli ve pahalı olduğuna dikkat çeken 
Ataş, şunları söyledi:

“Türkiye’nin plastik atık ithalatı 2016 yılı başında 
ayda 4 bin ton iken 2019’da ayda 48 bin 500 tona 
çıktı. Kontrolsüz plastik atık ithalatı Türkiye’nin 
kendi geri dönüşüm sisteminde var olan sorunla-
rın artmasından başka bir işe yaramayacak.”

Sormak gerekir, Türkiye, dünyanın plastik çöplü-
ğü mü?

Türkiye Dünyanın 
Plastik Çöplüğü mü?

Rahip Brunson Trump’ın Ricası ile mi 
Serbest Kaldı? ABD’de kasım ayında 
yapılacak başkanlık seçimi öncesinde 
Trump verdiği seçim mesajları ile ade-
ta ülkelere nasıl ayar verdiğini anlattı.
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ABD öncülüğünde Arap ülkeleri ile 
İsrail arasında yapılan anlaşmalar Orta 
Doğu’da Siyonizm’in yeni oyunlar 
peşinde mi sorusunu akla getirmekte 
ve İslam ülkelerinin her zamankinden 
daha fazla uyanık olma mecburiyetinde 
olduğunu göstermektedir. Arap Baharı 
ile başlayan süreçte Orta Doğu bahar 
yerine hazan mevsimini yaşarken bu 
anlaşmalarla neler yaşanacağını zaman 
gösterecektir.  

ABD Öncülüğünde Siyonizm Orta Doğu’da 
Yeni Oyunlar Peşinde mi?

15 Eylül 2020 tarihinde Washington’daki Beyaz 
Saray’da İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bah-
reyn arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili 
anlaşma imzalandı. Bundan böyle İsrail’in Mısır, 
Ürdün, BAE ve Bahreyn ile resmi uluslararası iliş-
kileri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla Beyaz 
Saray’da düzenlenen bir törenle, İsrail ile Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında İbra-
him Mutabakatı adı verilen diplomatik normalleş-
me anlaşmaları imzalandı. Tören öncesinde Oval 
Ofis’te anlaşmayı imzalayan bakanlarla ayrı ayrı 
gazetecilerin karşısına çıkan Trump, “5-6 ülkenin 
daha İsrail’le ilişkileri normalleştirme anlaşmala-
rına katılabileceğini” söyledi. Trump, balkondan 
yaptığı konuşmada, “bölgedeki tüm ülkelerin barış 
ve refah içinde yaşaması için tarihi adım, on yıllar-
dır devam eden bölünme ve çatışmanın ardından 
yeni bir Orta Doğu’nun şafağındayız, bugün tari-
hin gidişatını değiştirmek için buradayız, 25 yıldır 
ilk kez böyle bir anlaşma yapılıyor, daha önce iki 
ülke imzalamıştı, sadece bir ayda 2 ülke daha ek-
ledik” dedi. 

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE’den sonra İsrail ile 
normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap 
ülkesi oldu. 

ABD Kıbrıs Rum Kesimi’ne Silah Ambargosunu Kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıb-
rıs’a yönelik silah ambargosunun 33 yıl sonra kal-
dırılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Tüm 
taraflara Doğu Akdeniz’de tansiyonu düşürme 
çağrısı yapıyoruz. Ambargonun kaldırılmasının 
doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bölgede 
askeri gerilimin artması kimsenin faydasına değil” 
açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar 
olduğunu düşünüyoruz. ” açıklaması yaptı.

Türkiye, Dış Politikada Hızla 
Yalnızlaştırılıyor
Türkiye ile hem müttefik olacaksın hem de Doğu 

Akdeniz’de Yunanistan ile gerginliğin arttığı bir 
dönemde böyle bir karar alarak tansiyonu düşür-
me çağrısı yapacaksın. Bunun samimiyet, dostluk 
ve müttefiklikle bir ilgisi olamaz. Bu karar Türki-
ye’ye aba altından sopa göstermektir.  İslam ülke-
leri dahil hemen hemen yanımızda yer alan hiçbir 
ülke kalmadı. Türkiye dış politikada hızla yalnız-
lığa itilmektedir. Dış politikada hamasi nutuklar 
atarak meydan okumak yerine diplomasi kanalla-
rını ve lobi faaliyetlerimizi harekete geçirerek yeni 
bir dış politikaya acilen ihtiyaç var. Gerçekleri gör-
mek ve yalnızlığımızı gidererek dostlarımızı artır-
mak zorundayız. 



1 0
 / Panorama / 1319

Sırada hangi Afrika ülkesi var?

1960 yılında Fransa’dan bağımsızlığını 
elde eden Mali’de o tarihten bu yana 
1968 yılında Modibo Keita’ya, 1991 
yılında Moussa Traore’ye, 2012 yılında 
Amani Toumani Toure’ye ve bugün de 
İbrahim Boubacar Keita’ya olmak üze-
re dört askeri darbe olayı gerçekleşti.

Mali’deki Askeri Darbenin Arkasında Kimler Var?
Fransa için gerek doğal kaynakları gerekse 
Sahel’deki stratejik konumu dolayısıyla vazgeçil-
mez olan Batı Afrika ülkesi Mali, 18 Ağustos’un 
sabah saatlerinde yeni bir darbeye sahne oldu.

Mali yabancı aktörlerin etkinliği açısından da je-
opolitik bir meydan okumaya sahne oluyor. Fransa 
2013 yılında Mali’nin daveti üzerine bölgede 5 bin 
100 kişilik ve maliyeti yıllık 1 milyar doları aşan, 
barışı koruma ve destekleme operasyonları kap-
samında asker bulunduruyor. Bunun yanı sıra 
Birleşmiş Milletlerin MINUSMA ve bölge ülkeleri 
Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya ve Nijer’den 
oluşan G5 Sahel adında askeri kuvvetler görev 
yapmakta. ABD’nin de AFRICOM komutanlığı 
bünyesinde görece küçük bir grupla operasyonlara 
desteği sürmekte. 

Mali’de yaşanan darbenin bu ülke ile sınırlı kalıp 
kalmayacağı henüz belli değil. Fakat bölgede yaşa-
nan olaylara ve küresel güçlerin böğe üzerindeki 
hakimiyet kavgalarına bakılırsa darbe Mali ile sı-
nırlı kalacağa benzemiyor. İleriki günlerde hangi 
Afrika ülkesinde darbe olup olmayacağını hep bir-
likte göreceğiz.

Anayasa Mahkemesi’nin “Karayolla-
rında toplantı ve gösteri düzenlene-
mez” kararını iptal etmesine tepki gös-
teren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü 
Arslan’a “Madem özgür bir ülkeyiz, 
ana caddelerde, sokaklarda özgürce 
yürüyüş hakkının ortadan kaldırılma-
sını onayladınız. Polis koruması alma-
na gerek yok. Bisikletinle işe git gel 
bakalım.” demişti. 

AYM Başkanı Zühtü Arslan ise bu sözlere Mev-
lâna’nın eseri Mesnevi’den alıntı yaparak “İnsan, 
dilinin altında gizlidir. Bu dil, canın kapısına 
perdedir” diyerek İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’ya, “Herhangi bir metni eleştirmek için 
öncelikle onu okuyup anlamak gerekir. Bu yargı 
kararları için de geçerlidir. Daha kararın gerek-
çesi bile yayımlanmadan yöneltilen eleştiriler 
kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme 
sonucunu doğurmaktadır, cevabını verdi.

Devletin zirvesi medya üzerinden mesajlaşmaz 
ve devletin zirvesinde kavga olmaz. Zirvedeki kav-
ganın kazananı olmaz ama kaybedeni millet olur.

Devletin Zirvesinde Kavga Olmaz
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S o s y a l  M e d y a d a  T e s p i t l e r
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B a y r a k  A n a l i z  /  M u s t a f a  G ö k t e k i n

Doğu Akdeniz... İnsan biraz düşü-
nünce, Akdeniz’in kimin için “Doğu” 
olduğunu anlıyor. Bizim için doğu 
falan değil basbayağı güney sınırları-
mızda münhasır alanlarımız içinde bir 
deniz iken kimin ağzı ile söylendiğini 
düşündükçe insanın midesi bulanıyor.

Akdeniz’de birileri kendi başına kıta sahanlığı, 
münhasır ekonomik bölgeler ilan ederken kim-
senin sesinin çıkmadığı halde Türkiye kendi böl-
gemizde doğal gaz ve petrol aramaya başlayınca 
dünya başımıza yıkıldı. Aslında merak ediyorum 
dünya mı başımıza çöktü, biz mi dünyayı başımıza 
topladık? Bu konuda çok endişeliyim. Tıpkı Suriye 
meselesinde olduğu gibi biz Esat’la kavga ettik ve 
uzlaşmaz bir tavır aldık, bütün emperyalistler Su-
riye’ye çöktü ama biz Suriye’nin yükünü çekerken; 
dünya Suriye’yi sömürmekle meşgul; biz ayakları-
mız batağın içinde hareket kabiliyetini kaybettik. 
Üstelik biz hâlâ Esat’la görüşmüyoruz ve 50 milyar 
dolar gibi bir parayı Esat’a mülteciler üzerinden 
hediye ettik. Sahi Suriye’de son durum ne? Onun 
halkı için harcaması gereken parayı biz mülteciler 
için ödüyoruz; o da harcaması gereken para ile si-
lah alarak; vatandaşlarını öldürüyor.

Yalnızlığımızın sebebi ne?
İktidar ve Cumhurbaşkanı, Akdeniz’de bütün ka-

badayılıklardan sonra geldiğimiz nokta bizim kar-
şımızda AB ülkeleri Oruç Reis Antalya’da limanda! 
AB ve ABD’nin karşımızda olması yetmezmiş gibi 
BAE ve Bahreyn, İsrail ile Amerika’da bize karşı 
normalleşme anlaşması yaptılar. Mısır karşımızda, 
Suudi Arabistan karşımızda, Suriye ile kavgalıyız, 

Kürsü Siyaseti ve Taviz Politikaları
İran bizimle değil ve asla olmadı. Katar da bugün-
lerde karşımızda olanlarla ifade yerinde olursa 
flört ediyor. Yanımızda kim var? Azerbaycan’ı say-
maz isek kimse. Libya’da askerlerimiz şehit oluyor. 
Ulusal Birlik Kükûmeti, Mısır Devlet Başkanı Sisi 
ile görüşüyor. Türkiye’ye gelen dışişleri bakanını 
Türkiye’de iken görevden alıyor. Biz Rusya ile Lib-
ya meselesini ve Suriye meselesini görüşüyoruz. 
Rusya’nın Akdeniz’de ve Libya’da ne işi var veya 
Fransa’nın Akdeniz’de? Kimse bunu sorgulamıyor. 
Deli Petro’dan beri Akdeniz’e inerek üs kurmak 
isteyen Rusya artık Akdeniz’de üsleri var, Karade-
niz’de olması gereken Rusya’nın Akdeniz’de varlı-
ğını kimse sorgulamıyor. Rusya bizim Kıbrıs ile ve 
Libya ile ilgili politikalarımızı sorguluyor. Fransa 
Baltık denizinden geliyor meşru (!) ama Türkiye 
kendi kıta sahanlığında petrol arıyor gayrimeşru 
(!?) Bu hale nasıl gelmiş olabiliriz?

Yunanistan kime güveniyor?
Akdeniz’de sınırlarımızın 2,1 km yanımızda fa-

kat Yunanistan’a 3500 km’den fazla uzaklıkta ama 
Yunanistan burasını silahlandırıp bize kafa tutu-
yor. Yunan Cumhurbaşkanı kadın geliyor Ada’yı 
ziyaret ediyor. Savaşa hazır olduklarını söylüyor. 
Savunma Bakanımız muhterem de “Yunanistan 18 
adayı silahlandırmış!” diye açıklama yapıyor. Beye-
fendi uyan da balığa çıkalım. Siz kaç senedir devle-
tin yönetiminde üst düzey görevlerdesiniz? Siz bu 
zaman zarfında nerede idiniz? 18 yıldır iktidarda 
olan iktidarınız Afrika’da mı hükûmet ediyordu? 

Yunanistan’ın cüretinin iki sebebi var. Birincisi 
Batı Hıristiyan dünyasının şımarık çocuğu olması 
ve koşulsuz desteklenmesi. İkincisi ise bizim dev-
let adamlarımızın iş bilmezliği ve basiretsizliğidir. 
Bugün hangisi yok? Basiretli devlet adamlarımız 
olsaydı 12 adalar kimde bugün olurdu? Yunanistan 
adaları silahlandırabilir ve yeni 18 adayı işgal ede-
bilir mi idi?

Oruç Reis niye limanda?
Kürsülerden başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak 

üzere bağırdınız tehdit ettiniz, şimdi ne demeye 
Oruç Reis limana çekildi? Milletin önünde etrafa 
ders verirken arada da diyalogdan bahsettiniz. Yu-
nanistan hem adaları silahlandırdı hem de bütün 
taraftarlarını başına topladı ve topyekûn saldırıyor. 
Üstelik etrafındaki devletler Yunanistan’ın haksız 
olduğunu bildikleri halde onun yanında yerlerini 
alıyorlar. Tıpkı Osmanlı’yı yıkarken birlikte hare-
ket ettikleri gibi bize karşı cephe alıyorlar. Rusya 
kimin yanında, Suriye’de Esat’ın, Libya’da Haf-
ter’in, Akdeniz’de Yunanistan’ın… Siz S400’leri 
hatır için alın ve kullanmayın veya kullanamayın. 
Ama milyarlarca dolar milletin alın terini bize 
karşı güçlendirmek için bu ülkelere verin. Tıpkı 
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1. Dünya Harbi sırasında İngiltere’den aldığımız 
ve parasını ödediğimiz, fakat bize teslim edilme-
yen gasp edilen zırhlı gibi. Dün öyle bugün böyle, 
değişen ne? Siz ödeyin ama kullanmayın, kulla-
namayın. Enver Paşa politikalarını tekrar etmenin 
millete neye mal olduğunu anlamak için tekrar ya-
şamak mı gerekiyor.

Dış politika kürsülerden olmaz!
Kürsüden politikanın olamayacağını bu satırlar-

dan, hele dış politikanın olamayacağını defalarca 
yazıp ikaz ettik. Eğer bir derdiniz varsa hem iste-
diklerinizi elde edeceksiniz hem de ortalığı ayağa 
kaldırmayacaksınız. Halkınıza seslenmeniz belki 
sizi bir kısım insanımızın gözünde kahraman ya-
pabilir ama millet kaybeder. Dış siyaset masada 
ve muhataplarınızla yapılır. Gün gelir halka açık-
lanmaz, söylenmez, söylenmemesi gereken şeyler 
olabilir. Bilmesi gerekenler bilir bu da kâfidir. Ya-
pılacak işler ortalıkta bağıra çağıra yapılırsa ona 
siyaset değil mahalle kavgası denir ki onun da 
kaybedeni hep siz olursunuz. Oruç Reis Antalya 
limanında, kimin emri ve kimlere şirinlik yapmak 
için çekildi? Tekrar sahalara, arama bölgelerine 
veya gitmesi gereken yerlere gidebilir mi görece-
ğiz. Türkiye güçlü bir ülkedir, fakat iradeyi icraya 
kadir devlet adamları olursa… Dün 12 Adaları iş-
gal eden sömürgeci ülkeler ile birlikte Yunanis-
tan, Fransa’nın Korsika adasında Akdeniz de sınırı 
olan ülkelerle toplantı yapıyor peki, Türkiye atlas 
okyanusu ülkesi mi? Adamların aldığı karar Yuna-
nistan’ın yanında olmak ve Türkiye’yi dışlamak ve 
bütün Avrupa Devletlerini tehdit(!) ettiğini iddia 
etmek. Kendi haklarına sahip olmakta geç kalan 
İktidarımız Avrupa devletlerini tehdit edecek (!) 
İnsanın gülesi geliyor.

Sıfır sorun veya safi sorun!
Sıfır sorun politikası ile başladığımız yolda kom-

şularımız ile sorunlarımızın hesabını bilen yok! 
Eskiden iyi ilişkiler içinde olduğumuz komşuları-
mız vardı şimdi bütün komşularımız ile sorunlar 
yaşıyoruz ve sorun yaşamadığımız bir tek komşu-
muz yok. Tehdit ettiğimiz söyleniyor; bizi tehdit 
etmeyen, ilaç için bir komşumuzun varlığını bilsek 
kurban keseceğiz. Defalarca yazdık, “Yunanistan 
şirret bir politika izler dikkat edilmeli” dedik. “Tür-
kiye diyalog sözünü bırakmalı, gerekirse diyaloğu 
muhataplarınız istesin.” dedik ama herkesin ağ-
zında sakız olan diyalog geldi can evimizden biz-
leri vurdu. Oruç Reis gemisi bizim kendi münha-
sır ekonomik bölgemizde, kendi deniz sahamızda 
çalışırken birileri ile kavgaya tutuşup milleti ayağa 
kaldırdık ve “Kimsenin hakkına tecavüz etmeyiz 
görüşebiliriz.” gibi sözlerle tavize hazır olduğumu-
zu herkese ilan ettik. Yunanistan kendisinin bile 
olmayan anakaramızın devamı olan küçücük Meis 
adasından dolayı koca Akdeniz’i sömürmek istiyor 
ama biz iki kilometre ötemizde çalışma yapabil-
mek için dünyayı başımıza topluyoruz. Bu hangi 

bilginin ve hangi politikanın eseridir Allah aşkına?

Politik dil ve basiretsiz politika…
Alman Dışişleri Bakanı’na “Hans” diyerek ilk 

ismi ile hitap edince insanlar sizin yanında mı yer 
alıyor? Şu an Almanya bizim yanımızda mı, Yuna-
nistan’ın yanında mı? Diplomatik dili bile bilme-
yen insanların bakanlığı ancak dünyanın bütün 
sömürgecilerini böylece başınıza toplar. Ehliyetsiz 
kişilerle dış politika üretmek, emirle ülkenin sa-
vunması, sanayi, ekonomisi, hayvancılığı ve tarımı 
buraya kadar. İşte sağlıkta geldiğimiz nokta… “Sa-
vaş siyasetin son noktasıdır.” Yani siyaseten yapa-
madığınız, söz ile başaramadığınız hedeflerinize 
silahla, savaşla varırsınız. Önce görüşür, konuşur, 
elinizdeki belge ve delilleri ortaya koyar ve netice-
ye ulaşmak için iradenizi ortaya koyarsınız. Meşru 
haklarınıza ulaşmakta sıkıntı çekerseniz diplo-
matik olarak tehdit edersiniz. Lakin bütün bunlar 
diplomatik bir dille ve muhataplarınıza olur, halka 
kürsülerden söylenmez. Aksi, dışarıdaki muha-
taplarınıza,” Benim size karşı farklı bir düşüncem 
yok, iç politikam gereği halkıma mesaj veriyorum.” 
Demek istemişsinizdir. Bu da zaten ikili ilişkilerde 
muhataplara söylenir. İktidarımız ben taviz verece-
ğim ama halkımla sorunum var diyorsa o zaman 
muhalefet ne yapıyor? Niye yanlışa dur demiyor? 
Yanlışı düzeltmek için çaba harcamıyor? Sıfır so-
runun mucidi Beyefendi ekranlarda eski iktidarını 
eleştiriyor. “Bu yanlışların temelinde benim görüş 
ve politikalarım da var.” demiyor.

Tarih tekerrürden ibaret olmamalı
Tarih bilenler bilirler. Yakın tarihimizin yürek-

lerimizdeki en derin yaralarından birisi. Musul 
ve Kerkük’tür. Lozan görüşmelerinde İngilizlerin 
direnmesi neticesinde net bir karar alınmamıştır. 
Çözüm, İngiltere’nin oyunu olarak; sorunun çözü-
münü Türkiye’nin üyesi bile olmadığı “Milletler 
Cemiyetine” havale edilmiştir. Sözüm ona, şer itti-
fakı milletler cemiyeti, Kerkük ve Musul’u bizden 
alıvermiştir. Böylece kadim Türk yurtları elimiz-
den çıkıp gitmiştir. Burada Türkiye’nin aldanması 
düşmanlarının idaresinde olan “Milletler Cemi-
yetine” güvenmesidir. Sorun sadece iktidarımızda 
değil bir o kadar da muhalefet partilerinde. Tarih 
tekerrür ediyor. Tıpkı İttihat ve Terakki ile karşı-
sında muhalif partiler gibi… İktidar yanlışlarından 
ders almadığı gibi hep kendini tekrar ediyor. Biz 
de yanlışları göstermekte hep tekrar etmek duru-
munda kalıyoruz. Türkiye Büyük devlet olduğunu 
yapacağı politikaları ve icraatı ile göstermelidir. 
Türkiye bölgesinde kendi haklarını gücünün de 
farkında olarak yapması gereken faaliyetleri yapa-
cak, savunucusu olacak. Bağırıp çağırmadan; fiilî 
olarak yapması gerekenleri yapacak rahatsız olan-
lar varsa tek adım geri atmadan ve icraatına devam 
ederken görüşecek. Geri adım attığınız zaman ileri 
adımların atılması siyaseten zorlaşmasına meydan 
verilmemelidir.
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/  A l i  R ı z a

Tarikatlar; tekke, zaviye ve dergâh gibi 
kurumların ihdasıyla toplumsal ve dini 
hayatımızda çok önemli bir yer edinmiş-
lerdir. Hicri II. asrın ikinci yarısından 
itibaren, ‘sûfîlik’, ahlaki eğitim yolu olarak 
ortaya çıktı. Önceleri ferdî bir özellik arz 
eden tasavvufî düşünce ve hayat tarzı, 
Hicri III. asrın ortalarından itibaren kolek-
tif bir mahiyet kazanmıştır. Bunun tabii 
sonucu olarak, toplum içerisinde tasav-
vufî fikirleri yayan üstatlar ve şeyhlerle, 
bunların etrafında bir halka oluşturan 
mürîdler teşekkül etmeye başlamıştır. 
Buna bağlı olarak da, sûfîlerin bir araya 
geldikleri hânkâhlar, tekkeler ve dergâh-
lar ortaya çıkmıştır. Gerek fikir sisteminin 
cazipliği, gerekse pratik hayata yönelik 
teşkilatlı bir sosyo-dinî yapıya kavuş-
muş olması sebebiyle, tasavvufi akımlar 
bir taraftan Müslüman toplumları hızla 
kendisine çekerek İslâm’daki rûhî hayatın 
canlı tutulmasını sağlamış; diğer taraftan 
birçok bölgelere İslâm’ın yayılmasında 
birinci derecede etkili olmuştur.1

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 628 yılında Heraklius’a 
gönderdiği mektupla, Müslümanlar, Anadolu’yla 
ilk kez irtibata geçmiş; bizzat Peygamberimiz 
(s.a.v.) tarafından bu coğrafî bölgenin de İslâmlaş-
tırılması gerektiği ortaya konulmuştur.2 Gerek bu 
idealin düşünceden aksiyona geçirilmesi gerekse 

1- Altıntaş, Hayrani; Tasavvuf, İlahiyat Fakültesi Dergisi. 
Ankara, 1989, c,XXXI, s.75.
2- Mehmet Akkuş, “Tasavvufun Anadolu’ya Girişi ve 
İslâmlaşmada Rolü”, Tanımı, Kaynakları ve Tesirleriyle 
Tasavvuf, s. 133. 

Tarihten Günümüze
Anadolu’da Tarikat, Cemaat

ve Devlet İlişkisi Üzerine
Kısa Bir Bakış 

19. yüzyıl Fransız ressamı Eugène Baugniés’in kan-
vas üzeri yağlıboya “Zikir” isimli tablosusu. 

 İslâm’ın ve tasavvufun Batı üzerindeki tesirin-
de, Ortaçağ’ın sonlarından itibaren bir azalma 

görülmüştür. Bu hususta 18. yüzyıldan itibaren 
oryantalistlerin İslâm coğrafyası üzerine yaptıkları 

çalışmalarda elde ettikleri önemli verilerden birisi, 
toplum yaşantısında ve bölgesel iktidar kullanımın-

da tarikatların önemi olmuştur. Bu çalışmalara ve 
gözlemlere göre, İslâm coğrafyasında Müslümanlar 

tarikat üyesi olmasalar bile tarikat liderlerinin 
etkisi altındaydılar. Tarikatlara ve liderlerine karşı 
saygıyla karışık bir itaatin hüküm sürdüğü bu coğ-

rafyada, tarikat liderleri, halkı istedikleri noktaya 
yönlendirebiliyor, iktidar merkezine karşı bir güç 

oluşturabiliyorlardı.
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dünyayı kasıp kavuran Moğol istilâsının baskısıy-
la ecdadımız, Anadolu’yu kendileri için yeni vatan 
seçmişlerdir.

Anadolu’ya yerleşim gelişigüzel olmamış, ustaca 
bir siyaset gözetilmiştir. ‘Sufi Dervişler’ diye nite-
lenen topluluklar, yerleştikleri bölgelerin imarı 
yanında, gerek önceki Hıristiyan unsurların, ge-
rek bu göçlerle meydana gelen kitlelerin İslâm 
potasında yoğrularak, bunlar arasında İslâm kar-
deşliğinin, kültür ve irfanının geliştirilip, İslâm’ın 
müesseseleşip, kalıcı bir hâle gelmesinde; sosyal 
bünyenin kaynaştırılıp bir İslâm medeniyetinin 
oluşturulmasında büyük roller üstlenmişlerdir. 
Dolayısıyla İslâm dininin, doğuşunu takip eden bu 
kısa süre içerisinde büyük coğrafyalara yayılması-
nın ana etkenlerinden biri -belki de birincisi- bu 
dinin bünyesi içinde barınıp gelişen tasavvuf cere-
yanı olmuştur.3

İlk devirlerden itibaren İslâm’ın özüne inerek, 
onu en iyi şekilde anlayıp, duygu, düşünce ve davra-
nışlarını tam manasıyla Allah ve Resulü’nün irade-
sine tâbi kılmayı gaye edinen tasavvuf ve tarikatlar, 
İslâm dinini gayrimüslim toplumlara tebliğ edip 
yaymayı en önemli görevlerinden biri kabul etmiş-
lerdir. Bunun içindir ki, kendilerini Hak yolunda 
seferber eden ve her türlü fedakârlığı göze alan 
sûfî dervişler, pek çok bölgelerde yoğun bir tebliğ 
faaliyeti sürdürerek, oralardaki insanlara İslâm’ı 
tanıtıp sevdirmişler ve Müslüman olmalarına ve-
sile olmuşlardır. İslâm’ın İran, Horasan, Orta Asya, 
Anadolu, Balkanlar ve Kuzey Afrika gibi bölgele-
re, öncelikle sûfî dervişler vasıtasıyla ulaştırıldığı 
bilinen bir husustur. Tebliğ faaliyetini her fırsatta 
sürdüren sûfîler, gerektiğinde dış tehdit ve saldırı-
lara karşı İslâm’ı müdafaa etme görevini de en iyi 
şekilde yerine getirmeye çalışmışlardır. Bunalımlı 
dönemlerde, tasavvuf erbabı Müslümanları çeşitli 
tarikatların himayesine alarak, onların dini, ahlâkî 
kültürel ve hatta askerî bakımdan korunmasında 
çok büyük hizmeti yerine getirmişlerdir.4

Anadolu’nun İslâmlaşmasında, Selçuklu Sultanı 
Alparslan’ın 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun 
kapılarını Türklere açmasından sonra, Anadolu’ya 
‘Yörük” ve “Türkmen’ nüfusu gelmeğe başladı. Ta-
rikatlar ve bunlara bağlı olarak faaliyet gösteren 
‘Tekke’, ‘Zaviye’ ve ‘Dergâhlar’ Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerine hızla yayıldı. Selçuklu ve Beyliklerin 
takip ettiği siyaseti Osmanlı Beyliği de aynen ta-
kip ettirdi. Bu tekke ve zaviyelerin ‘şeyh’, ‘ulu’ ve 
‘mürit’leri yerleştikleri bu topraklarda ‘mistik’ ve 
‘tufeyfi’ (bedavacı yaşama) yaşama, toplumdan ko-

3- M. Ali Aynî, Hacı Bayram Velî (İstanbul 1334, s. 111-112).
4- Osman Türer, “Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvu-
fun Rolü”, Tanımı, Kaynakları ve Tesirleriyle Tasavvuf, 
haz. Coşkun Yılmaz, İstanbul 1991, s. 143

parak, ‘inziva’ ve ‘uzlet hayatı’ (bir köşeye çekilip 
topluluktan ilişiği kesme) yaşama yolunu seçmedi-
ler. Tam tersine ‘Alperen’ ruhu ile ‘gaza ve cihad’ 
ettiklerini, bu ruhun devletin yıkılışına kadar da 
sürdüğünü belirtmek gerekmektedir. Tarikatlar 
Osmanlı Devleti zamanında fetihlere öncülük yap-
mış aynı zamanda yeni fethedilen yerlerin İslâm-
laşmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca Osmanlı 
topraklarına yönelen işgalci güçlere karşı koymak 
için ellerinden gelen mücadeleyi vermişlerdir. Yani 
bir taraftan İslâm ve Türk kültürünü yaymaya ça-
lışırken, diğer taraftan toprağı işleterek, ekonomik 
faaliyetlerde bulunmuşlardır. Öbür taraftan ise, 
‘Sefer-i Hümayun’ çağrısı yapıldığı zaman yan-
larındaki ‘Derviş’ ve ‘Fukara Taifesi’ ile beraber 
“Sefer-i Hümayun”a iştirak edip hem yurt savun-
masına katıldılar hem de “cihat” farizasını yerine 
getirmiş oldular. Bu davranışlarıyla, tarikat mün-
tesipleri, ‘Alp’, ‘Eren’, “Alp-eren’, ‘Gazi’ unvanlarını 
alan, dini, vatanı, milleti ve devleti için cihat eden 
‘mücahid’ kimseler olarak Anadolu’nun İslâmlaş-
ması için aksiyoner, ahlâkçı ve teşkilatçı bir görev 
üstlenmişlerdir.5

İçtimai Cihad
Bu tarikatlar devletin bekası ve İslâm di-

ninin yayılması için idareciler, ilim adamla-
rı ve ordu mensupları ile elbirliği içinde ça-
lışmayı kendileri için ibadet saymışlardır.  
Osmanlı tasavvuf ricâli, tasavvufu ferdî cihaddan 
çıkarıp, içtimaî cihad haline sokan, tekke anlayışı-
nı müesseseleştirerek bunu toplumun her ferdine 
ve her ihtiyacına uzanan bir anlayış haline getir-
mişlerdir.6 Bu dönemde tekkeler, gönül terbiyesi 
mektebidir, güzel sanatlar okuludur, şifahanedir, 
siyasi, askerî, içtimai ve iktisadi ahlâkın, birlik ve 
beraberlik ruhunun ilmek ilmek işlendiği yuvalar-
dır.7

Yörüngeden Çıkmak Tehlikelidir 
Tarihsel anlamda çoğunlukla bir ahlaki eğitim 

kurumu işlevi gören bu yapılar zaman zaman yoz-
laşmış, kokuşmuş ve hatta çürümüştür. İslâm’ın ve 
tasavvufun Batı üzerindeki tesirinde, Ortaçağ’ın 
sonlarından itibaren bir azalma görülmüştür. Bu 
hususta 18. yüzyıldan itibaren oryantalistlerin 
İslâm coğrafyası üzerine yaptıkları çalışmalar-
da elde ettikleri önemli verilerden birisi, toplum 
yaşantısında ve bölgesel iktidar kullanımında ta-

5- Osmanlı devletinin tarikat tekke ve zaviyelere karşı ta-
kip ettiği siyaset Y.Doç.Dr.Rıfat Özdemir, http://dergiler.
ankara.edu.tr/dergiler/19/1151/13521.pdf
6- Mustafa Kara, “Osmanlılarda Tekke Siyaseti”, Hareket, 
9 (1974), Ocak-Şubat 1975, s. 109-110, s. 36.
7- Osmanlı Devleti’nde tekkelerin fonksiyonları ile alaka-
lı bk. Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, c. I, İstanbul 
1939, s. 192-209.
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rikatların önemi olmuştur. Bu çalışmalara ve göz-
lemlere göre, İslâm coğrafyasında Müslümanlar 
tarikat üyesi olmasalar bile tarikat liderlerinin et-
kisi altındaydılar. Tarikatlara ve liderlerine karşı 
saygıyla karışık bir itaatin hüküm sürdüğü bu coğ-
rafyada, tarikat liderleri, halkı istedikleri noktaya 
yönlendirebiliyor, iktidar merkezine karşı bir güç 
oluşturabiliyorlardı. Gücü en fazla elinde bulun-
duran, merkezle diyalogu en yoğun olan tarikat 
halk nezdinde daha fazla itibara sahipti. Yine bu 
çalışmalara göre, güce dayanarak mevcudiyetini, 
meşruiyetini sorunsuz devam ettirmek, diğer tari-
kat ve gruplara karşı insanî, siyasî ve iktisadî gücü-
nü korumak ve artırmak tarikatların birincil dün-
yevî amacı haline gelmişti. 

Bu durumu Hıristiyan Batı dünyası özellikle de 
İngilizler gördü ve Osmanlı coğrafyasında tari-
katları çıkarları doğrultusunda kullanmayı çok iyi 
bildiler. Oryantalizm adı altında tarikatların Orta 
Doğu’daki siyasetlerini sürdürülebilmeleri açısın-
dan bu gruplarla ilgi ve ilişkilerini hiçbir zaman 
kesmediler.8 Hıristiyan batı dünyası yöneticileri 
için, toplumun bütünü yerine tarikat liderlerini 
ve üst düzey yöneticilerini etki altına almak, onlar 
aracılığıyla halkı, siyasi iradeyi hatta askeri idareyi 
yönlendirmek daha kolay ve ucuz oluyordu. Ayrıca 
bu yapılanmalar içine kendi yandaşları ve casus-
larını yerleştirerek bu grupları uzun süreli etkileri 
altına almak gibi bir fırsatları da vardı. Tarikatlara 
mensup devlet adamlarının tarikat liderleri tara-
fından yönlendirilmesinin kolaylığı yanında, tari-
kata mensup olanların ülkenin her tarafında var 
olması, birbirleriyle devamlı iletişim içinde bulun-
maları ve şeyhlerinin emirlerini-isteklerini devlet 
yöneticilerinin emirlerinin üstünde görmeleri gibi 
avantajlı bir durum da vardı. 19. yüzyıl Bab-ı Âli-
si’nde, Osmanlı Sarayı’nda hatta Osmanlı Ordu-
su’nda yukarıdaki duruma benzer ilişkiler sistemi 
sıklıkla görülmekteydi. Arabistanlı Lawrence’nin 
Osmanlı Devletinde faaliyetlerini rahatlıkla sür-
dürmesinin, Arabistan coğrafyasının bütününde 
ve Anadolu’nun doğusunda İngilizlerin istedikleri 
gibi at oynatmalarının altında bu grupların büyük 
katkıları vardı. 

Merdiven Altı
Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı zaferle ta-

mamlanıp Cumhuriyet kurulduktan sonra tarikat-
lar meselesi sorun olmaya devam etti. Bu tarikat-
ların bir kısmının işgalcilerle iş birliği içerisinde 
olanları da vardı. 30 Kasım 1925’te kabul edilen 677 
sayılı yasa ile tekkeler, zaviyeler, türbeler kapatıl-
dı. Bu kurumlarla ilgili şeyhlik, müritlik, efendilik, 
dervişlik, dedelik, emirlik gibi bazı unvanların kul-

8- Oğuzhan Alparslan, Tarikatlar ve İngilizler. Ortadoğu 
Gazetesi, 06.07.2008

lanımı ve bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve 
bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasaklan-
dı. Ancak 677 sayılı yasayla faaliyetleri yasaklanan 
tarikatlar, kanun dışı bir biçimde çalışmalarına de-
vam ettiler. Tarikatlar günümüze değin varlıklarını 
sürdürdü. 

ABD öncülüğünde oryantalizm bu tür çalışma-
larına günümüzde de yoğun bir şekilde devam et-
mektedir. Müslümanların ve İslâm coğrafyasının 
ABD çıkarlarına göre düzene sokulmasını hedef-
leyen bu süreç, Kur’an’ın tahrif edilme çabasına 
kadar devam etti. İncil, Tevrat ve Kur’an’ın karışı-
mından oluşan “Gerçek Furkan” adlı “kutsal kitap” 
çalışmasından, Fas’tan Endonezya’ya uzanan her 
ülkede İslâm-demokrasi sempozyumlarının yine 
ABD ve Batılı istihbarat kuruluşları tarafından or-
ganize edilmesine kadar, yüzlerce örnek, yukarıda 
aktarılan genel stratejinin birer göstergesi olmuş-
tur.9

Oryantalistler kendilerine düşen görevleri hak-
kıyla yerine getirmişler ve bu çerçevede Demok-
ratik İslâm, Ilımlı İslâm, dinler arası diyalog, me-
deniyetler buluşması gibi terim ve kavramları 
bize oryantalizmin hediyesi olarak sunmuşlardır. 
Yaklaşık 40 yıl boyunca Türkiye’de tarikatlar ve ce-
maatlerle yakından ilgilenen Fuller’in “40 senedir 
tesbih çekiyorum” sözü meşhurdur.10

Türkiye’de bugün cemaat ve tarikatların büyük 
bir kısmı dini ritüelleri benimseyen ticari orga-
nizasyon ya da siyasi nüfuz teşekkülleri halinde 
çalışmaktadır. Neredeyse hepsinin şirketleri, hol-
dingleri, yayın kuruluşları vardır. Hatta içlerinde 
parti kuranlar bile bulunmaktadır. Öte yandan pek 
çok cemaat ve tarikatın çeşitli siyasi partilerle öte-
den beri ilişki içerisinde oldukları da bilinen bir 
gerçektir. Bu tür yapılar çoğu zaman siyasilerin de 
işine gelmiştir. Zira milyonlarca insanı ikna ile uğ-
raşmak yerine tarikat ve cemaat liderlerini ve üst 
düzey yöneticilerini ikna etmek daha mantıklı ve 
netice alıcı olmuştur. Bir anlamda tarikatlar ve ce-
maatler bazı siyasi partilerin oy depoları olmuştur. 

Okyanus Ötesinin Oltası 
Müslüman toplumların yaşadığı coğrafyalarda 

uzun yıllardır sayısız benzerlerini gördüğümüz 
Fetö yapılanması ve son günlerde istismar ile gün-
deme gelen Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah takma 
adlı Eyüp Fatih Şağban, Pakistan’da Tahiru’l Kad-
ri, Irak’ta Kesnizani’ler, Suud merkezli Medhaliler 
ve diğer yeni bazı guruplar ile bunlara benzer sa-
yısız yapılar İslâm’a zarar vermektedirler. Bu tür 

9- İbrahim Karagül, Neo-oryantalizm ve Amerikan 
İslâm’ı
10- Hasan Erden, ABD şimdi de tasavvufçuları mı “hiza-
ya” sokmaya çalışıyor? Günışığı Gazetesi, 27.06.2011
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Anadolu’nun İslâmlaşmasında, Selçuk-
lu Sultanı Alparslan’ın 1071 Malazgirt 
Zaferi ile Anadolu’nun kapılarını Türk-
lere açmasından sonra, Anadolu’ya 
‘Yörük” ve “Türkmen’ nüfusu gelmeğe 
başladı. Tarikatlar ve bunlara bağlı 
olarak faaliyet gösteren ‘Tekke’, ‘Zavi-
ye’ ve ‘Dergâhlar’ Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerine hızla yayıldı. Selçuklu ve 
Beyliklerin takip ettiği siyaseti Os-
manlı Beyliği de aynen takip ettirdi. 
Bu tekke ve zaviyelerin ‘şeyh’, ‘ulu’ ve 
‘mürit’leri yerleştikleri bu topraklarda 
‘mistik’ ve ‘tufeyfi’ (bedavacı yaşama) 
yaşama, toplumdan koparak, ‘inziva’ ve 
‘uzlet hayatı’ (bir köşeye çekilip top-
luluktan ilişiği kesme) yaşama yolunu 
seçmediler. Tam tersine ‘Alperen’ ruhu 
ile ‘gaza ve cihad’ ettiklerini, bu ruhun 
devletin yıkılışına kadar da sürdüğünü 
belirtmek gerekmektedir.

tarikat, cemaat hatta bazı siyasi hareketler, İslâm’ı 
dünyevi çıkarları uğruna istismar ettiler. Dini istis-
mar edenler, Allah’la ve Peygamberimizle görüş-
tüklerini iddia ederek insanların iradelerini tes-
lim almaya kalktılar. Hatasız ve masum oldukları 
yalanıyla kendilerini hakikatin yegâne temsilcisi 
gibi göstermeye çalıştılar. Sözde keramet ve rüya-
larla, bidat ve hurafelerle saf ve temiz Müslüman-
ları yönetmek istediler. Bilhassa gençleri hedef 
alarak toplumun heyecanını, hayal ve ideallerini, 
dinî inanç ve duygularını sömürerek düşünen be-
yinleri okyanus ötesine devşirmeye çalıştılar. Din 
istismarcıları, kendileri gibi düşünmeyenleri dışla-
dılar, mutlak itaat göstermeyenleri ötekileştirdiler 
hatta tekfir ettiler.

İşin kötü tarafı bu tür pislikleri görüp de ‘bazı 
çevrelerin adamı’ diyerek bunları görmezden gel-
meye çalışmak başka bir garabet. Bunlar bizati-
hi İslâm değil, İslâm’a zarar veren zavallı grup ve 
kimselerdir. Yanlış savunulabilir mi? Bu manada 
samimi Müslümanların daha dikkatli ve uyanık 
olması gerekir. Yanlışı kim yapıyorsa yanlıştır. Bu-
rada şunu da hemen belirtelim ki Bayrak Dergisi 
okuyucuları bu konularda her zaman uyanık oldu-
lar. Hatta yazı, makale ve kitaplarla milletimizi ve 
yöneticileri de uyardılar.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi artıları ve eksileri 
ile tarikatlar bugün de toplumsal bir gerçek olarak 
varlığını sürdürmektedir. Siyasetin tepesinden va-
roşlara kadar her biri kendi hiyerarşisini kurmuş 
yüzlerce cemaat ve tarikat var.

Cumhuriyetin kuruluşunda rol aldığı iddiasıyla 
siyasi nüfuz talebi olan kimi elitist ayrıcalık tale-
bindeki küçük grupların dahi yeri geldiğinde ce-
maat ve tarikatlarla bir şekilde ilişki kurduğu göz 
önüne alındığında “tarikatlar ve cemaatler kapa-
tılsın” gibi bir yaklaşım yerine bunların varlığının 
sosyolojik nedenleri üzerine kafa yorarak tarikat 
ve cemaatlerin ıslah yoluna gidilmesi gerekir.Peki, 
bu nasıl olacak? Yasal olarak yok sayılan bir şey na-
sıl ıslah edilebilir ve denetlenebilir? Ya da sayıları, 
ekonomik gelirleri ve diğer durumları nasıl biline-
bilir? Cemaat ve tarikatlar hangi boşluğu dolduru-
yorlarsa o boşluğun ya devlet ya da toplum tara-
fından doldurulması meselenin çözümüne katkı 
sağlar.

Türkiye’de tarikatlar ve cemaatler yasal bir statü-
ye kavuşturulması, denetlenmesi, faaliyet alanları-
nın belirli olması gerekir. Tarikatlar ve cemaatler 
belirlenen alanın dışına çıkılmaması gerekir. Ma-
demki bu toplum dindar, insanlar bir şekilde din-
lerini öğrenmek istiyorlar o halde devlet insanlara 
dinlerini öğretmek zorundadır. Devlet bu görevi-
ni havaleci bir anlayışla başkalarına devredemez. 
Eğer devrederse karşımıza fetö benzeri daha çok 

grup çıkar. Bu durumda Müslümanların bilinçlen-
mesi, bir ‘zihin inkılabı’ yaşanması gerekiyor. Bu 
nasıl gerçekleşebilir. İlk önce “Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’nın siyasetin vesayetinden kurtarılması için 
anayasal özerk bir yapıya kavuşturulması gerekir. 
“Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumu ahlak, ibadet 
ve itikat konusunda aydınlatmakta mükelleftir.” 
Bir zihin inkılabı ve kültür hareketi görevini Milli 
Eğitim Bakanlığı ve devletin TV kanalları yoluyla 
birkaç yıl içerisinde bu inkılap gerçekleşebilir. 

Müslümanlar, özellikle konumuzla ilgili olarak 
tarikatlar ve cemaatler, acaba Hıristiyan Batı Dün-
yası’nın istediği hizaya mı gelecekler, yoksa Yüce 
Allah’ın emrettiği hizada durup başta da ortaya 
koymaya çalıştığımız gibi çıkış amaçlarına uygun 
mu davranacaklar? Ayrıca son ve mükemmel dinin 
mensupları olarak, Yüce Allah bizlere akıl ve irade 
vermiştir. Bu nedenle akıl bir başkasına devredile-
mez. İslâm’da sorumluluk şahsidir. Herkes hesabı-
nı kendisi verecek.

Selam ve dua ile.
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/  İ d r i s  T a ş p ı n a r

Zaferler ayını kutladığımız günlerde 
ülke güvenliğimiz yine bir tehdit ve 
gündemle karşı karşıya kaldı. Türkiye 
ülke güvenliğini sağlamak amacıyla 
Libya ile yaptığı antlaşma ve sonra-
sında Akdeniz’de doğal gaz araştırma 
çalışmaları yapması, Doğu Akdeniz’de 
hiçbir hakkı olmayan emperyalist Ba-
tılı ülkeleri hayli rahatsız etti ve Yuna-
nistan’ı da şoka uğrattı.

Türkiye’nin Oruç Reis Araştırma Gemisiyle do-
ğalgaz araştırma çalışmaları yapması ve Türk si-
lahlı kuvvetlerinin teyakkuzda bulunması Yunan 
yöneticilerini çaresiz bırakmıştır. Bu doğrultuda 
Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı bir tele-
vizyon programında ”Maalesef Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’de araştırma yapmasını engelleyemedik “ 
diye itirafta bulunarak istifa etmiştir. 

Beslemenin kompleksi
Yunanistan geçmişte olduğu gibi bugünde batılı 

devletleri de arkasına alarak Türkiye’ye saldırılar-
da bulunmaya devam etmektedir. Yunanistan’ın 
bu gibi davranışları aşağılık duygusundan başka 

Avrupa’nın bir şey değildir. Yüzyıllardır başka milletlerin yö-
netiminde besleme olarak varlığını devam ettiren 
Yunan halkları İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Pans-
lavizm politikalarıyla ve desteğiyle Osmanlı dev-
letine karşı isyan ettirilerek devlet kurmuşlardır. 
Bu aşağılık duygusuyla hareket ederek birliklerini 
sağlamak içinde Türk milletini asırlık düşman ilan 
etmişlerdir. Bu durumu Prof. Dr. Osman Turan da 
“Filhakika eski Rus beyanına ve Slav âlimlerinin 
de tetkiklerine göre siyasi teşkilat ve devlet kurma 
kabiliyetinden mahrum bulunan Slavlar bütün 
eski ve Orta çağlar boyunca Türk ve Cermen ka-
vimlerinin idaresinde esir olarak yaşıyor ve bu se-
beple de tarihte değil coğrafyada mühim bir mevki 
alıyorlardı” sözleriyle açıklamıştır. (1)

Tarih boyunca esir yaşayan, kendisini ispatlama 
duygusuyla hareket eden Yunanistan varlığını sür-
dürebilmesi için Avrupa devletlerine muhtaçtır. I. 
Dünya Savaşında İtilaf devletlerinin safında yer 
alan Yunanistan sürekli batının arsız ve şımarık 
çocuğu olmuş, olmaya da devam etmektedir. Av-
rupa’nın desteğiyle devlet kurmuş, yine onların 
desteğiyle 15 Mayıs 1919 İzmir’i İşgal ettikleri gibi 
Anadolu’yu da işgale kalkmışlardır. Lozan Antlaş-
ması’yla da Anadolu’ya 580 Km. uzaklık olması-
na rağmen 12 Adayı da sahiplenmişlerdir. Üstüne 
üstlük İstanbul’u başkent yapma, Batı Anadolu’yu 
Yunanistan’a bağlama “Megola İdea” gibi bir ha-
yalle de yanıp tutuşmaktalar. Bu da yetmezmiş 
gibi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin 
(GKRY) Ege ve Kıbrıs Adasındaki Türk varlığını 
ortadan kaldırmak için 1960’lı yıllardan bu yana 
geliştirdiği politikayla günümüzde tüm Doğu Ak-
deniz’i Türk denizciliğine kapatmaya, enerji kay-
naklarından Türkiye ve Kıbrıs Türk’ünün en ufak 
bir pay almasını engellemeye ve Türkiye’yi daracık 
bir koridorda hapsetmeye çalışmaktalar.

“Türkler karşısında 12. Ve 15. Yüzyıllar zarfında, 
derin bir aşağılık duygusuna düşen Bizanslılar 
Türklerin üstünlüğüne ve kendilerinin de sukut-
larına dair öyle bir inanca sahip olmuşlardı ki bu 
inançlarını bizzat yarattıkları efsâne ve kehanet-
lerle örtmüş ve kendi inkırazlarını bu suretle de 
hızlandırmışlardı.” Avrupa’nın ve Rusya’nın hima-
yesinde kurulan küçük Yunanistan Osmanlı İm-
paratorluğunun uğradığı emperyalist gailelerden 
cesaret alarak bu eski sukut efsanelerini tersine 
çevirmeğe ve Türkler aleyhinde hayali zaferlere 
dair bir takım yeni dini efsane ve kehanetler uy-
durmağa giriştiler. Kilise ve eğitim teşkilatları ile 
yeni nesillerin şuurlarına yerleştirdiler. Binlerce 
Müslüman Türk’ü katlettiler. Göçe zorladılar.  Batı 
Trakya’da Türk kültür ve medeniyetine ait eserleri 
de zamanla ortadan kaldırdılar. İnsansız adaları 
Uluslararası antlaşmalara rağmen Türkiye’ye karşı 
silahlandırdılar.

Bununla beraber Yunanlılar yine bu ölçüsüz 

Arsız ve Şımarık
Çocuğunun Kompleksi
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emellerin cazibesinden bir türlü kurtulamamış 
ve Türkiye aleyhine haçlı seferleri hazırlamaktan 
da vazgeçmemiştir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz de 
bilimsel araştırma yapma çalışmaları karşısında 
şok olan Yunanistan soluğu Almanya’da almış 
Merkel’den yardım istemiştir. Fransa Savaş gemi-
si göndererek Araştırma gemimizi taciz etmeğe 
ve vazgeçirmeğe çalışmıştır. Avrupa’nın arsız ve 
şımarık çocuk olduğunu bir kez daha göstermiş-
tir. Yunanistan’ın hâlâ Fener patrikhanesine bağlı 
kaldığını ve hatta anayasası ile de İstanbul’u dini 
merkez saydığını unutmayalım.

Düşman her zaman düşmanlığını yapmağa de-
vam etmektedir. Bundan böylede devam edecektir. 
Yaşadığımız coğrafyanın jeopolitik ve jeostratejik 
önemi de Avrupalı emperyalist devletlerin iştahı-
nı kabartmaktadır. Dört bir yanımız ateş çemberi. 
Birleşik Arap emirlikleri (BAE) ile İsrail Arasında 
normalleşme anlaşması yapıldı. Yunanistan İsra-
il, Fransa, Lübnan ve Mısır ile Doğu Akdeniz’de 
Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) anlaşması 
imzaladı. Yunanistan parlamentosundan da ge-
çirdi. Emperyalist güçler İleri, güçlü, mutlu Türki-
ye’yi istemiyorlar. Avrupa devletleri de Türkiye’ye 
karşı sürekli Yunanistan’ı bir silah olarak kullan-
maktadır. Bugün Türkiye’ye karşı ASALA, PKK, 
DEAŞ ve PYD’yi kullandıkları gibi. 

Besle kargayı
Aslında Yunanistan’ın arsızlaşması ve şımarma-

sında ülkemizdeki iktidar mensuplarının da gafleti 
ve delaleti var. İlericilik iddiaları ile milli, dini ve 
kültürel değerlerimizi sarsmağa çalıştılar. Anado-
lu’yu vatan haline getiren milli ve İslami mukadde-
sata ve türbelere yasaklar koydular. Tarihi abidele-
ri yok olmağa terk ettiler. Evliya ve kahramanlara 
ait menkıbeleri gelecek nesillere eğitim yoluyla 
öğretmediler. Tarihi şahsiyetlerimizi aşağıladılar. 
Dini geri kalmışlığın nedeni olarak göstermeye 
çalıştılar, tarih ve din düşmanı bir nesil yetiştir-
meye çabaladılar. Uydurma Hristiyan ve Bizans 
ziyaretgâhları ihdas ettiler. Tarih kitaplarımızda 
Yunan tarihini okuttular. Yunan mitolojik eserle-
rini tercüme ederek okul kütüphanelerinin raf-
larını bunlarla doldurdular. Fethin sembolü olan 
Ayasofya camiini müzeye dönüştürdüler. Anado-
lu’daki diğer kiliseleri restore edip ibadete açarak 
adeta Anadolu’yu Bizanslaştırmak istediler. 1970’li 
yıllarda “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası yoktur. Dost-
larımızla aramızı açamayız.”  dediler. “ Kıbrıs ne ki 
Timsahın kuyruğu mesabesinde!” diyecek kadar 
ileri gittiler. Cumhurbaşkanı Denktaş’ı “Git Kıb-
rıs’ta konuş” diyerek kovdular. Kıbrıs Türk’ünü 
Annan Planı ile Rum’un kaderine terk etmek iste-
diler. Lozan Antlaşmasıyla bize bırakılan 18 adanın 
işgal edilmesine göz yumularak Yunanistan’ın ek-

meğine yağ sürdüler. Daha çok arsızlaşmasına ve 
şımarmasına neden oldular. Sürekli Yunanistan’ın 
masa başında galip gelmesini sağladılar. Atalar ne 
güzel demiş “Besle kargayı oysun gözünü”

 Meşru haklarımız kullanılmalıdır.
Türkiye Yunanistan’ın bir oldu bittiğiyle karşı 

karşıyadır. Yunanistan Türkiye’nin ve Libya’nın 
içinde bulunduğu kaostan yararlanmak istemek-
tedir. Türkiye bu konuda Uluslararası Adalet Di-
vanı’nın Libya-Tunus ve Libya- Malta kıta sahan-
lıklarının belirlenmesine dair davalarda verdiği 
kararların önemli olduğunu bilmeli, Yunanistan’ın 
ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’de oldubittiyle yürüt-
meye çalıştıkları politikanın geçersiz kılınması için 
meşru haklarını ve bütün gücünü kullanmalıdır.

Gün bir olma, iri olma ve diri olma günüdür. 
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi ekonomik mese-
le olmaktan öte, Türkiye’nin varlık ve beka mesele-
sidir. Ülkemizin güvenliği açısından da önemlidir. 
Bu mesele aynı zamanda partiler üstü bir mesele-
dir. Dün bunu görmemezlikten gelenlerin “Kıb-
rıs’ta ne ki? Diyenlerin bugün doğal gaz söz konusu 
olunca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’a önem vermeleri 
bir anlam ifade etmez. Böyle düşünenler de politik 
şuur yok demektir. Olaya ticari gözle baktıklarını 
gösterir. Böylelerinin durumu, pusula okumasını 
bilmeyen gemi kaptanlarına benzer.

Milli devlet güçlü iktidar
Türk milleti milli, dinî, insanî ve demokratik 

duygulara sahip bir millettir. Devletini baba bilir. 
İktidar sahipleri de milli devlet anlayışı içerisinde 
hareket eder. Selçuklu, Osmanlı devletleri de bu-
nun en büyük ve güzel örnekleridir. Bu bağlamda 
milli devlet anlayışı içerisinde hareket edilmeli 
Türkiye Musul’dan Girit’e kadar tarihi haklarını 
aramalı ve savunmalıdır. Çin’den Adriyatik denizi-
ne kadar Türk varlığı da unutulmamalıdır. Bütün 
Strateji uzmanlarının görüşleri alınmalı göreve 
davet edilmeli, Ben yaparım düşüncesiyle hareket 
edilmemeli mecliste grubu olsun olmasın muha-
lefet partilerin görüşleri alınarak hareket edilmeli 
ve düşmanın politikalarına karşı güçlü politikalar 
üretilmelidir.

Yunanlılara tarihte saldırganlıklarının karşılığını 
“ Malazgirt’te Türk süvarilerine, Teselya’da Türk 
süngülerine, Sakarya kayalıklarına çarparak ve 
İzmir’de denize dökülerek aldıkları unutturulma-
malı, diplomasi alanında kazanılan zaferlerle de 
bir kez daha ders verilmelidir. Unutturmamakta 
elbette ki, tarih, vatan, millet, din ve devlet şuuru-
na sahip ehil ellerin yani Muhteşem Türkiye sev-
dalılarının iktidarıyla mümkün olacağı aşikârdır.

Kaynakça:1. (Prof.Dr. Osman TURAN Türk Cihan Hâki-
miyeti Mefkûresi Tarihi S.14)
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/  Y a h y a  D e m e l i

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
97. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yıl 
dönümünün Milletimiz ve devletimiz 
için birlik, beraberlik, dirlik, mutlu-
luk, nice başarılara ve hayırlara vesile 
olsun. Uzun, çileli mücadeleyle, nice 
canlar, kanlarla, şerefle kurulan cum-
huriyet neyi amaçlıyordu ve neler 
yapıldı? Cumhuriyeti yaşatmak ve ona 
işlerlik kazandırmanın kazanımları ne-
lerdir? Cumhuriyet erdemi yaşatılmalı 
ve yüceltilmelidir.

Osmanlının mirasçısı, bakiyesi olarak kurulan 
Cumhuriyet, devlet ve milletimizindir. Bugün ge-
linen noktada, cumhuriyeti kuran iradenin ve ide-
allerin neresindeyiz? Milli ve ilmi bir muhasebeye 
ihtiyaç vardır…

Cumhuriyet, kökeni bakımından Arapça bir te-
rim olup, “cumhur” kelimesinden ve Osmanlı 

Cumhuriyet, Millet ve Devlet

Türkçesinde türetilmiş bir isimdir. Cumhur “kala-
balık, cemiyet, toplum, kamu” yani halktır. Şu hâl-
de cumhuriyet “halkın yönetimi” demektir. Buna 
göre birçok yönetim biçiminden farklı olarak ço-
ğunluğu, halka ait bir yönetim olduğunu söyleye-
biliriz.

“Cumhuriyet ancak demokrasiye dayandığı 
taktirde cumhuriyet olma vasfını kazanır. De-
mokrasinin vazgeçilmez kuralları ve kurumları 
bulunmaktadır. İnsan hakları ve hürriyetleri… 
Demokrasinin zaruri unsuru insan hak ve hürri-
yetlerini dışlayan, askıya alan bir siyasal rejimin 
adına cumhuriyet dense de cumhuriyet değildir.”

(A. Edibali)

Türk milleti, medeniyet adına kendini tarihten 
silmeye veya boyunduruk altına almaya ant içmiş 
dev dünya devletlerine karşı ölüm kalım savaşı ve-
rerek cumhuriyete kavuşmuş bir millettir. Cumhu-
riyet, Türk milletinin asırlar boyu hür yaşadığı ve 
bundan sonra da hür yaşayacağının ifadesidir.

Cumhuriyeti kuran millî iradedir. O halde millî 
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iradenin işlerlik kazanması gerekir. Türk milleti-
nin ilerlemesini, vatanın birliğini ve dirliğini, ülke-
nin kalkınmasını sağlayacak, hür düşünceyi temsil 
edecek yönetim cumhuriyettir. 

İhanetin planları karşısında yılgın 
durmamaktır yiğitlik!
Bir zamanların muhteşem Osmanlı İmparatorlu-

ğu gerek iç gerekse dış etkenlerin sonucunda hız-
lı bir çöküntüye girdi. Kapitülasyonlar sebebiyle 
Avrupa devletlerinin açık pazarı durumuna geldi. 
Batılı devletlerin ve Rusya’nın devamlı saldırıları 
sonunda savaşları kaybederken, önemli toprakla-
rı da elden çıktı. Birinci cihan savaşına sokulma-
sıyla İmparatorluğun pay edilmesini amaçlayan 
düşmanların saldırısı sonucu zayıf düştü. Fakat 
muhteşem direnişiyle, millî mücadeleyle yeniden 
küllerinden dirildi, ayağa kalktı…

“Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işle-
rin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yük-
sek Türk Kültürü olan, Türkiye Cumhuriyetidir. 
“Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli 
ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.” “Cumhuriyet 
fikir serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru ol-
mak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat 
bizce muhteremdir.” Cumhuriyet, yüksek ahlaki 
değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhu-
riyet fazilettir.”

(Atatürk)

Bugün karşılaştığımız birçok problemlerin çö-
züm anahtarı, uzlaşma zemini cumhuriyetin kuru-
luş temellerinde mevcuttur. 

Türkiye’nin, Türk ve İslam coğrafyasından ko-
parılma çalışmalarından, etnik veya dini hayaller 
uğruna toprak bütünlüğünün zedelenmesine izin 
verecek hiçbir teşebbüse Türkiye müsamaha gös-
teremez. Bu hakikati herkes bir defa daha iyice ka-
fasına yerleştirmelidir. 

ABD’nin ve AB’nin, ülkemizle ilgili sinsice oy-
nadığı oyunlar gereği; demokrasi ve barış ba-
hanesiyle dayatma reform programlarını Türki-
ye’nin önüne koyduğu ve sindire sindire kabul 
ettirdiği dönemler artık sonlanmalıdır. Cumhu-
riyet, millî irade ve kültürle yücelecektir!.. Bu 
birlik ve dış oluşumlar içinde Türk milletinin 
varlık ve bekasını korumak mümkün değildir. 
Cumhuriyetimizi ve cumhuriyetle elde ettiğimiz 
kazanımlarımızı korumak için hangi tedbirle-
ri aldık, hangi projeleri ürettiğimizi görmeliyiz.  
Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetici ve 
bilim adamları, istismarcıların oyununa gel-
meden Cumhuriyetle elde ettiğimiz kazanım-
larımızı mutlaka korumalı ve büyütmelidir.  
Hiçbir mazeret, ecdadımızın büyük özverilerle ko-

ruyup Cumhuriyetle bize emanet ettiği değerleri-
mizden vazgeçmemize gerekçe olamaz.

Cumhuriyete, devlete millete sahip 
çıkmalıyız!
Cumhuriyete sahip çıkmak devletin, milletin 

varlığına sahip çıkmaktır. Türkiye Cumhuriyeti 
devleti tüm kurum ve kuruluşlarıyla, parlamento-
suyla bağımsız bir hukuk devletidir. Cumhuriyet 
sisteminde iki unsur vardır idare edenler ve ida-
re edilenler. Bu iki unsurun sahip olması gereken 
özelliklerin başında adalet, samimiyet ve dürüst-
lük gelir. Cumhuriyet rejiminde her iki tarafında 
hak ve hukuka göre dürüst ve namuslu olması ge-
rekir. Cumhuriyet, milletin vatan ve hukuka sevgisi 
ve içten bağlılığı ile yaşatılmalıdır. Cumhuriyete 
hayat veren damarların başında demokrasi gelir. 
Cumhuriyetin demokrasi idaresi olmadığı taktirde 
gerçek bir cumhuriyet olması mümkün değildir. 
Demokrasinin de temeli, temel insan hak ve hürri-
yetlerinin gerçekten var olmasıdır. Demokrasinin 
amacı, farklılıkları yok etmek, ortadan kaldırmak 
değil, özgürce düşenebilmektir.

Cumhuriyet; adil, hak hukuk taraftarı olmaktan, 
bilim toplumu olmaktan, bir uzlaşma ve taham-
mül ortamında, farklı düşünceleri ifade edebilmek 
ve hür düşünceye sahip olmaktan, özgürlüğün ko-
runmasından, başta siyasi, ekonomik ve kültürel 
alanda yerli ve millî olmaktan geçer. Cumhuriyet 
yöneticileri de daima adil, dürüst, hak-hukuka, eh-
liyet ve liyakate önem veren, millî iradeyi esas alan 
ve özgürlükten yana, vatanın birliği ve korunma-
sında hassas olmalıdırlar.

Bugün idarecilerin, yönetenlerin ve siyasile-
rin bizlere yaşattığı, cumhuriyetle özdeşleştiri-
lemez. Atatürk’e göre sadece cumhuriyete sa-
hip olmak yeterli değildir. Bir örnek! Atatürk, 
Mudanya yolu ile Bursa’ya gidiyordu. Kalabalık 
bir halk kitlesi iskelede etrafını çevirmiş bu-
lunmaktaydı. Bir kadının elinde bir kâğıtla Ata-
türk’e yaklaştığı görüldü. İhtiyar, zayıf bir ka-
dındı. Ata’nın yolunu keserek titrek bir sesle: 
– Beni tanıdın mı oğul? dedi. Ben sizin Sela-
nik’te komşunuzdum. Bir oğlum var. Devlet 
demiryollarına girmek istiyor. Siz onu alsınlar 
dediniz. Fakat müdür dinlemedi. Oğlumu yine 
işe almamış. Ne olur bir kere de siz söyleseniz. 
Atatürk’ün çelik bakışlı gözleri samimiyetle parla-
dı. Elleriyle geniş jestler yaparak ve yüksek sesle: 
– Oğlunu almadılar mı? dedi. Ben tavsiye ettiğim 
hâlde mi almadılar? Ne kadar iyi olmuş… Çok iyi 
yapmışlar… İşte Cumhuriyet böyle anlaşılacak… 
Kadın, kalabalığın içinde kaybolmuştu. Ata-
türk adeta kendinden geçmiş bir sesle: 
– İşte cumhuriyetten beklediğimiz netice… diyor-
du.



2 2
 / Tarih / 1319

Görevimiz, milletin arzularına uygun olarak bir 
idari sistemin bütün toplum katmanlarınca kabu-
lüdür. Bugün siyasi bağımsızlıkla ekonomik ba-
ğımsızlığı ayrılmaz bir bütün olarak gören Mustafa 
Kemal Atatürk’ün özlemine hala ulaşmış değiliz. 
Millî mücadelenin siyasi ve ekonomik hedeflerine 
varmış değiliz. O halde Türkiye, engellerini nasıl 
aşıp hedefe nasıl varacağını yerli ve millî politi-
kalarıyla ortaya koymalıdır. Muasır Medeniyet se-
viyesinin üstüne çıkmayı bir ölçü alarak, Türkiye 
kültür birikimini ve aydın kadrosunu harekete ge-
çirmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak 
düşmanları kahrolacaktır… 
Türkiye, tarihi misyonuna sahip çıkarak Balkan-

lardan Kafkasya’ya, Orta doğuya, Kırımdan Kuzey 
Afrika’ya kadar, uzun vadede tüm gönül coğraf-
yasına uzanan barış, adalet, huzur elçisi ve kutup 
yıldızı olacaktır inşallah. Tarihi yolculuğa hazır-
lanmalı ve donanımlı olarak, ‘Kızıl Elmaya’ sefer 
başlayacaktır. Bu sefer ilimle, hikmetle, çalışma ve 
cesaretle sağlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ne 
düşen görev; tarihin, kendisine yüklediği misyon 
gereği, birilerine tabi olmak değil tüm insanlığın 
barış ve mutluluğuna katkı sağlayacak, Cumhu-
riyet anlayışıyla uyumlu yeni, Türk İslam Barış 
Medeniyeti Projesi ortaya koymaktır. Asırlara yön 
veren kutlu devletimiz milletimizle, cumhuriyetle 
tekrar ihtişamına bürünecektir

“Türk Milleti’nin çağın en ileri ve güçlü kültür ve 
medeniyet hamlesinin vazgeçilmez savunma sipe-
ri Cumhuriyet’tir.” (A. Edibali) Cumhuriyete işler-
lik kazandırarak, sahip çıkarak, kıymetini bilerek, 
nimetlerinden istifade ederek, var olmamızın ve 

gelişmemizin temeli olduğunu bilerek, onu tüm 
yabancı akım ve düşüncelerden koruyarak yücelt-
meliyiz. Bilim toplumu olma yolunda çalışarak, 
adaletle hükmederek, yeniden medeniyetimizi 
ihya etmek için, Cumhuriyeti yaşatmak, muhteşem 
Türkiye’ye dönüştürmek hepimizin görevi olmalı-
dır.

Cumhuriyeti var olmamızın ve gelişmemizin te-
meli olduğunu unutmadan, kıymetini bilerek, şu 
güzelim ülkede kardeşçe yaşamaya ve paylaşmaya 
çalışarak büyüyelim. Dayanışmayı iç barışı tesis 
etmeden ileri bir ülke olamayız. Özlenen çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaşmayı hedef almışsak, hiçbir 
şatta, siyasetin yanlışları ve kiri başta Ordu, Okul, 
Cami! bu üç kurumdan uzak olmalıdır. Toplumun-
da şucu-bucu, şu partiden bu partiden yana olma 
yerine gerçek demokrasiden, demokratikleşme-
den, haktan hukuktan yana olma ve onun mücade-
lesini vermek her şeyden önemlisi… Bunu kavradı-
ğımız ve gerçekleştirdiğimiz ölçüde hür ve mutlu 
olma, huzurlu yaşama yollarını yakalayabiliriz.

Siyasetin hizmet yarışı olduğu gerçeğini hatır-
latarak, herkes hukuku kendi istekleri doğrultu-
sunda kullanamaz ve istismar edemez. Hiç kimse 
la yuhti (hatasız) ve la yüsel (sorumsuz) değildir. 
Doğruya ulaşmada, ortak akıl ve istişare önemlidir. 
Hiç kimse değerlerimizi istismar etmeden, farklı 
siyasi anlayış ve düşünceden dolayı birbirini öte-
kileştirmeden, kırmadan, dökmeden Cumhuriyet 
devletimizin ve milletimizin değerlerini geleceğe 
taşımalıdır. 

21. Asır Türk Asrı olacaktır!
Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklale 

timsal olmuş, mazlumlara destek ve cesaret vermiş 
bir milletiz. Ne olduğumuzu ve neler yapmamız 
gerektiğini bilmeliyiz.  “Bil Clinton Türkiye zi-
yaretinde; “20. yüzyılı Osmanlı imparatorluğunun 
yıkılması belirledi. 21. yüzyılı da Türkiye’nin tutu-
mu belirleyecek” demişti. Biz de diyoruz ki 21. Asır 
inşallah Türk Medeniyetinin asrı olacaktır.

21. asır çeyreğinde dünya adaletinin garantörü, 
zalimin yegâne düşmanı, mazlumun tek hamisi 
olma ve insanlık ahlak ve erdemini dünyaya hâkim 
kılma hedefimizi yineliyorum. Türk kültür ve me-
deniyeti atinin medeniyet burçlarında dalgalana-
cak, huzur barış ortamı sağlanacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97.yıl dö-
nümünü kutlarken, bu yıl dönümünün milletimiz 
için birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik hayır ve 
mutluluklara vesile olmasını diliyorum. Bu vesi-
leyle tüm vatan millet, devlet ve bayrağı için şehit 
olanları da rahmetle minnetle anarken, gazilerimi-
ze, milletimize esenlikler diliyorum.
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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

Ege’de tek yönlü uluslararası hukuk 
uygulamak isteyen, Batı’nın şımarık 
çocuğu Yunanistan’ın, Lozan’da hak-
ları koruma altına alınan Batı Trakya 
Türk toplumuna gözdağı vermek 
istemesini şiddetle kınıyoruz. “Batı 
Trakya’daki soydaşlarımızın ölüsüne 
de, dirisine de sahip çıkacağız!”

Karşılıklı kıyılarımızın olduğu Ege Denizi’nin 
sanki tek sahibi kendisiymiş gibi, Yunan gölü hali-
ne getirmek için tüm uluslararası hukuku çiğneyen 
Yunanistan’ı, gerginliği tırmandıracak davranışlar-
dan kaçınmaya davet ediyoruz. Özellikle Batı Trak-
ya’daki soydaşlarımıza yönelik tehditkar, tacizkar 
yaklaşımlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz.  

Ege’de Yunanistan kadar kıyısı olan Türkiye’nin, 
Akdeniz’e ve uluslararası sulara açılmak için Yu-
nanistan’da izin almasını beklemek mümkün mü? 
Elbette değil. Unutulmasın ki, “Yunan adaları” ola-
rak zikredilen adacıklar, aslında Anadolu’nun Ege 
denizinin dibinde devam eden doğal uzantısının 
üstünde yer almaktadır. Bu yadsınmayacak coğra-
fi bir gerçektir. Hâl böyle olunca adaların varlığı, 
Türkiye’nin bunların gerisine kadar uzanan Ana-
dolu’nun doğal uzantısındaki kıta sahanlığı hakkı-
nı engellememelidir.” 

Yunanistan Kendisini Ege’nin Tek Sahibi Sanıyor

“Hakkaniyet” ilkesi gibi “doğal uzantı” terimi de 
bugün uluslararası hukukun yerleşmiş kavramla-
rından biridir. Nitekim Uluslararası Adalet Divanı 
da ünlü 1969 kararında, Yunanistan’ın adaları ge-
rekçe göstererek savunduğu “eşit uzaklık” kavra-
mını kabul etmeyerek, çözümü “Hakkaniyet” ilkesi 
yanında “doğal uzantı”ya dayandırmıştır. 

1977 yılında İngiltere ile Fransa arasındaki ben-
zeri sorunlarla ilgili alınan “Mans Kararı”nda da; 
sınırlandırma iki ana kıta arasında yapılmıştır. 
Kararda, Fransa sahillerine yakın İngiliz adaları, 
Fransa kıta sahanlığında çember içine alınmıştır. 
Fransa ile İngiltere’nin kıyılarının eşit uzaklıkta 
olması, ayrıca sınırlamanın iki kıta arasında yapı-
larak adaların bunu etkilememesi Ege’deki Türk 
tezini desteklemektedir.  Dolayısıyla kıyı devleti/
kara ülkesi sıfatıyla ana karanın doğal uzantıları 
üzerinde doğal kaynakların araştırılması ve işle-
tilmesi bakımından egemen haklara sahip olması, 
uluslararası hukuka uygundur.

Ege’de tek yönlü uluslararası hukuk uygulamak 
isteyen Batı’nın şımarık çocuğu Yunanistan’ın, Lo-
zan’da hakları koruma altına alınan Batı Trakya 
Türk toplumuna Türk mezarlığı önünde askeri tat-
bikat yapmak suretiyle gözdağı vermek istemesini 
şiddetle kınıyoruz. Bizler, Batı Trakya’daki soydaş-
larımızın ölüsüne de, dirisine de sahip çıkacağız!
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/  E y ü p  B a ş

Şehir Hastaneleri; salgın ile gündeme oturan ve son yılların en önemli konula-
rından birisidir. Konu çok önemli olduğu kadar çok farklı ve bilinmesi gereken 
detayları bulunmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ifadesi ile “Sadece hastane değil, çok sayıda 
hastanenin olduğu “hastane şehirleridir”. Seksenli yıllardan buyana özel hastane-
ler açılmaya başlandı. Son yıllarda şehirlerimizde görülen değişikliklerin başında 
yeni yapılan “çok büyük özel hastaneler” geliyor. Ticarileşen sağlık anlayışına 
alışmaya başlamışken ve bir taraftan da özel hastane, devlet hastanesi tartışması 
devam ederken, “alışveriş merkezi ile iç içe hastane” uygulaması başladı. “Kamu 
Özel İş Birliği Modeli” denilen, devletin toplu ödeme yapmadan, “yıllık kira” 
denilen taksitler şeklinde ödemeler yaparak tesis sahibi olması... Bu hastanelerin 
hem “özel hastane” yani ticari işletme hem de “devlet hastanesi” olması tabiatıy-
la konunun çok tartışılmasına neden olmaktadır. Bugüne kadar yapılan “yüksek 
kira ödemeleri” ve bu ödemeler ile çok sayıda hastane yapılabileceğini savunan 
uzmanların beyanları da konunun önemini artırıyor.

E k o n o m i k  Y ö n l e r i  İ l e

Şehir Hastaneleri 
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Ticarileşen Hastaneler

“Uygun maliyetler ile modern sağlık tesislerine 
sahip olalım, sağlık alanındaki yeni teknolojile-
ri ülkemize getirelim, yatak sayılarını artıralım” 
derken, şimdiye kadar ödenen kira taksitlerinin 
çok yüksek olması, özel hastane, işyerleri ve devlet 
hastanesi anlayışını; Tabip Odaları açıklamaları, 
Sağlık Sendikaları açıklamaları ve Sayıştay Rapor-
ları, konuyu daha tartışmalı hale getirdi. Özellikle 
bu hastanelerin yapım ve işletme sözleşmeleri-
ne; kolay ulaşılamaması, bazı nüshaları arasında 
farklar olması, mevcut mevzuata ters yönlerinin 
olması, sözleşmelerde belirsiz, açık olmayan nok-
taların olması, sözleşmelerin Türk Lirası değil de 
döviz ile yapılması, hastaneleri yapan firmaların 
borçlarına kefil olunması, firmalara borç bulma, 
yani kredi bulma garantisi verilmesi, doluluk ga-
rantisi verildi iddiaları, hastanelerin laboratuvar, 
radyoloji, yemekhane gibi bazı bölümlerinin özel 
hastane gibi işletilmesi, fark ücretleri alınması, 
hastane inşaatlarını yurt dışı bağlantıları olan bel-
li firmaların alması, bu firmalara büyük teşvik ve 
vergi muafiyetleri verilmesi gibi birçok sebepten 
dolayı Şehir Hastanelerinin araştırılmasına ve sor-
gulanmasına neden oluyor. Ticarileşen hastaneye 
sıra bile gelmiyor. Görünen, son yıllarda özel has-
taneler yaygınlaştı, çok memnun olunmasa bile 
kabullenildi. Konumuz olan Şehir Hastaneleri için 
ise, dövize bağlı kira taksitlerinin son aylarda sü-
rekli artan döviz kuru nedeni ile hemen hemen iki 
katına çıkan ödemeleri bütçeye ağır yük getirecek 
“kara delikler” oluşturacak iddiaları ve endişesini 
artmaktadır.

Kuşkusuz Şehir Hastaneleri ülkemize sağlık ala-
nında olduğu gibi diğer yan konularda da büyük 
katkı sağlayacaktır. Öncelikle şehirlerimiz yeni, 
temiz, modern hastanelere kavuştu. Hastanelerin 
ortalama bina yaşı 13 yıla indi. Adeta sağlık yerine 
hastalık üreten eski, dar, havasız, mikrop üreten 
hastanelerden kurtulduk. Eski hastaneler depre-
me dayanıklı değildi. Yeni hastanelerde yeni sağlık 
cihazları kullanılıyor, nitelikli yatak sayıları arttı. 
Sağlık birimleri bir araya toplandı. Hizmet kalitesi 
artırılmaya çalışılıyor. Bu sitemi savunanlara göre 
çok daha katkıları var. Şehir Hastaneleri, son ay-
ların salgın dönemi düşünüldüğünde gerçekten 
cankurtaran olmuştur. Bu yönü ile düşünüldü-
ğünde maliyetin bile önemi yoktur. Eğer, bir sene 
önce salgın için genelge yayınlayan hükümet bunu 
planlayarak yaptı ise isabet etmiştir.

Yapılan Sözleşmeler 
Muhakkak her değişikliğin olumlu veya olum-

suz yönleri bulunur. Şehir Hastanelerinin de çok 
faydalı yönleri olduğu gibi bazı yönlerden olum-

suzlukları vardır. Özellikle, uygun maliyetli model 
olarak gösterilirken, kurların yükselmesi ve inşaatı 
yapan ve işleten firmalara kefil olunması devlete 
ağır yükler getirme riski bulunması yeni hastane-
lerin olumsuz yönleridir. Konuyu olumsuz gören 
taraflar ile tek taraflı bakıp riskleri görmeyen taraf 
da bulunuyor. Bunun bir nedeni de sözleşmelerin 
iyi ve ihalelerin açık yapılmamasıdır. Sözleşmelere 
dahil olmayan çok önemli detaylar da var. Mesela 
yapılan sözleşmede ihtilaf halinde yabancı mah-
kemeler yani tahkim yasası kabul edilmiştir. Yine 
sözleşmede, 2018 Sağlık bakanlığı denetim rapo-
runa göre; inşaatı ve işletmelerini yapan firmala-
ra tek taraflı tazminat hükmü getirilmiştir. Yani 
firmalar yaptığı ve yapamadığı durumlarda hiçbir 
tazminat ödemeyecekken, devletin tazminata tabi 
olmasıdır. 

2019 yılı raporu yayınlanmadığı için en son ya-
yınlanan 2018 Sayıştay Raporuna dayanarak, Şehir 
Hastanelerinin maliyet ve işletme yönlerini verme-
ye çalışalım.

Şehir Hastanelerinin Maliyetleri 
Şehir Hastaneleri, kamu özel işletme modeli de-

nen, devletin yapım masrafı ödemeden, yapan fir-
malara kira ödemesi, daha doğrusu yıllık taksitler 
halinde 25 yılda ödeyeceği ve 25 yılı sonunda devle-
te teslim edileceği bir sistem ve işletme modelidir. 
Bu model yabancı ülkelerde de uygulanmaktadır. 
Ancak İngiltere gibi ülkelerde terk edilmeye baş-
lanan bir modeldir. Ülkemizde niçin bu model se-
çilmiştir? Bu sistem iyice araştırılmış mıdır? Bunu 
zaman gösterecektir. Uygun maliyet ile sağlık sis-
temini yenilemek doğrudur. Ancak Sayıştay rapor-
larına göre ve bazı araştırmacılara göre hastaneler 
için son üç yılda ödenen kira ödemeleri ile çok 
sayıda hastane yapmak mümkündür. Başkent Üni-
versitesinden Profesör Uğur Emek’e göre bir Şehir 
Hastanesinin kirası ile 1200 yataklı 19 hastane ya-
pılabilir. Bu iddiaya göre bu model uygun değildir. 
Nitekim Sayıştay raporlarına göre de yapılan söz-
leşmelerden çıkan sonuca göre de modelin eksik 
ve ülke çıkarlarına ters yönleri çoktur. Sağlık Baka-
nı Fahrettin Koca da bunu itiraf etmiş bulunuyor. 
Hükumetten de bu sistemden dönüp yeni yapıla-
cak hastanelerin bütçe imkanları ile yapılacağını 
duyumları alınmaktadır. 

Hastanelere Doluluk Garanisi 
Verildi Mi?
Sayıştay raporlarına göre tespit edilen ve Sağlık 

Bakanlığı’ndan cevap istenen doluluk garantisi 
ne demek? Sağlık Bakanı Koca, önce bunu kabul 



2 6
 / Sağlık / 1319

etmezken, sonradan “sadece hizmet alımı yapılan 
bölümlere % 70 doluluk” garantisi verildiğini ka-
bul ederek, bundan sonra hastanelerin bir kısmı-
nın bütçe imkanları ile yapılacağını açıkladı. An-
laşıldığına göre bazı bölümlerde doluluk garantisi 
verilmiş. 

Yapılan sözleşmelere ticari sır gözüyle bakılıp bil-
gi alınamamasından bu ödemelerin hangi hasta-
neye ne kadar olduğu belli değildir. 

Bu Kadar Çok Şehir Hastanesi 
Gerekli Mi?
Şehir Hastaneleri; son salgın için, bazı ülkelerde 

olduğu gibi önceden planlanıp tedbir amaçlı düşü-
nüldü ise; isabet edilmiştir. Değil ise niye arka ar-
kaya Şehir Hastaneleri yapıldı? Ödeme sonradan 
yapılacak derken kaba bir maliyet anlayışı ile bile 
daha yüksek maliyet çıkacağı hesaplanamadı mı? 
Planlama kuruluşlarından gereken bilgi alınmadı 
ve araştırma yaptırılmadı mı? 

Sayıştay raporlarının değindiği bir önemli konu 
da yapılan bu hastanelerin ne kadarı 25 yılın so-
nunda devlete teslim edilecek? Tamamı devlete ait 
olacak mı? Şu anda açılan hastanelerin hangi bö-
lümleri özel hastane gibi işletiliyor hangi bölüm-
leri devlet hastanesi belli değil. Son yıllarda artan 
özel hastanelerin fark ücretleri dar gelirli vatan-
daşlarımız açısından önem arz etmektedir. Özel 
hastane gibi işletilip ücretlerin bir kısmını hasta-
lardan bir kısmını devletten alan birimlerde çalı-
şan personel ve doktorların ücretlerini kim öde-
mektedir? Yapılan hastanelerin büyük bölümü ve 
ek binaları ticari işletilmekte olduğu anlaşılmakta-
dır. Bu bölümler de devlete teslim edilecek midir? 
Edilecekse şehrin çok uzağında olan muhtemelen 
karlı işletilmesi ve kiraya bile verilmesi zor olan bu 
tesislere devlet açısından yatırım yapmak doğru 
mudur? 

Tüm akla gelen bu sorular özellikle Sağlık bakan-
lığı 2018 yılı denetleme raporlarında dile getirilen 
bulgulardandır. 

Sayıştay Raporlarında Başka Neler Var?
• Şehir Hastanelerinin yapımı devlet ve kamu 

ihale kanununa tabi tutulmamıştır.

• Hastane yönetimi iki başlıdır. Başhekim ile 
işletme yöneticisi arasında yetki ve sorumluluk 
belirsizlikleri bulunmaktadır.

• Hastaneleri yapan firmalar ile anlaşmazlık 
durumunda yabancı mahkemeler yani Ulusla-
rarası Tahkim Kurulunun yetkili kılınması ulu-
sal çıkarlara ters gelebilir.

• Hastane arsaları inşaatı yapan firmalara üc-
retsiz verilmiş ve bunun için imar yasalarında 
değişiklikler yapılarak orman özellikli araziler, 
bataklık gibi alanlara imar izni verilmiştir.

• Hastane yapımı ve işletme sözleşmeleri dö-
viz kuru üzerinden yapılmıştır. Nihayet olduğu 
gibi kurun iki katına çıkması devlete ağır yük 
çıkaracaktır.

• Hastane ihalelerini belirli firmalar almıştır.

• İhaleyi alan firmalara normal olmayan vergi 
muafiyeti ve teşvikler verilmiştir.

• İhaleyi alan firmaların borçlarına kefil olun-
muş ve kredi bulma konusunda garanti veril-
miştir.

• İhaleyi alan firma yapım ve işletme sırasında 
hiçbir tazminata muhatap olmazken, devlet ge-
reken durumlarda tazminat ödeyecektir.

• Taşınmazların sigortalama masrafları devlet 
tarafından ödenirken, sigorta şirketlerinden 
alınacak olan gelirler firmalara ödenecek olma-
sı uygun değildir.

• Sözleşmelere ait damga vergileri, sözleşme-
de olmamasına rağmen bazı hastaneler de dev-
let tarafından ödenmiştir.

• İşletme uygulama projeleri her hastanede 
bilinmemektedir. Bölümlerin hangilerinin ti-
cari, hangileri özel işletme ve hangisinin devlet 
tarafından işletilen alanlar olduğunun bilin-
memesi uygun değildir.

• İşletmelerdeki bölümler içi içedir. Elektrik 
gibi diğer genel giderlerin nasıl ödeneceği belli 
değildir.

• Aynı şekilde çalışan personel ve doktorların 
ücretlerinin nasıl ve kim tarafından ödeneceği 
açık değildir.

• İşletmeye açılan ancak sözleşmede olduğu 
halde açılışta tamamlamayan Heliport alanı 
gibi alanlar için firmalardan tazminat alınma-
makta olması ulusal çıkarlara uymamaktadır.

• Sözleşmelerde olan “aşı takip sistemleri “ 
yetersiz ve aşıların kullanma tarihleri geçtiği 
görülmüştür.

• Sözleşmede olmasına rağmen demirbaş, tıb-
bi cihaz ve ekipmanlar da eksiklikler vardır.
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A h m e t  Ç u v a l d ı z

ÇUVALDIZ

Evveet değerli okurlar, yazarınız Çuvaldız bir 
ay sonra yine evlerinizde. Evet, evlerinizde! 
Dergiyi aldınız ve evinize getirdiniz. Ben 
de ister istemez evinize misafir oldum. Hoş 
geldin, buyur şöyle geç, otur demenize gerek 
yok. Ben şöyle şurada ayakta beklerim. Ben 
beklerken siz de başlayın okumaya. Boşuna 
mı karaladım aşağıdaki satırları…

Suyumu Bulandırma
Hükümet, şimdiye kadar hep dışarıdan yazılan 

hikayeleri dinledik, artık kendi hikayemizi yazma 
sırası geldi diyor amma yazdıkları hiçbir şey yok! 
Lakin masallarımızı birer birer hayata geçiriyorlar 
ki işte bu şahane.

Önce Deli Dumrul’u hayata geçirdiler, hatta Deli 
Dumrul’u solladılar bile. Geçsen de geçmesen de 
köprülere, otoyollara para ödüyorsun. Hepsi bu 
kadar mı? Olur mu, semtine bile uğramadığın şe-
hir hastanelerinin kirasına da katkıda bulunuyor-
sun. Öde babam öde. Öyle öleyim de kurtulayım 
demek yok! Fazla değil, topu topu yirmi beş yılcık.

Şimdi hangi masalı hayata geçirecekler diye kafa 
yorarken bir de baktık ki “kurt ile kuzu” masalı 
hayata geçmiş. Hani kendinden daha aşağılarda 
nehirden su içen kuzuya suyumu bulandırıyorsun 
diyen kurdun masalını.

Demokratların Başkan adayı Joe Bidon’un dokuz 
ay önce söylediği “Bence Erdoğan’a çok farklı bir 
yaklaşım uygulamalı muhalif liderlere desteğimi-
zi açıkça göstermemiz lazım” şeklindeki sözünden 
dolayı niye karşı çıkmadınız diyerek.

Sanki bu ülkede iktidarları yıllardır adına seçim 
denen, seçmenlerin figüran olduğu o kumpanyalar 
belirlemiyor. Kendileri de sırf kara kaşları ve kara 
gözleri için iktidara getirildi. Amma iş muhalefete 
gelince Joe Bidon’un seçilmesine bağlı bir destek 
için yaygara koparıp duruyorlar. 

Kendileri AB’nin, ABD’nin bu yöndeki tavırlarına 
karşı nasıl tepki verdiler, şöyle geçmişe dönüp bir 
bakıyorlar mı? Mesela Donald amcanızın o melun 
mektubuna karşı ne yaptınız? Sesiniz çıktı mı? Yeri 
ve göğü inlettiniz mi? Ne gezer. Götürüp kendisine 
bir güzel takdim ettiniz.

Muhalefet kıyasıya eleştirilirken AKP tarafından 
Trump’ın bir güzellemesi düştü ajanslara. Donald 
Trump, “Dünya liderleri beni arayıp Erdoğan’ın 
hakkından gelmemi istediler” dedi ve ekledi, diğer 
liderlerin Erdoğan için kendisine “sadece senin sö-
zünü dinler” dediklerini belirtti.

 Sözü dinlenilen emperyalizmin jandarması ABD 
başkanı, sözünü dinleyen de ne yazık ki bu ülkenin 
cumhurbaşkanı. Türkiye ABD’nin 51. eyaleti oldu 
da haberimiz mi yok! Ya da Erdoğan bir Amerikan 
valisi mi? Değilse bu sözler, yaşananlar ne?

Erdoğan, AKP’nin her gün şakıyan bülbülleri ya 
da herkese laf yetiştiren sözcüleri “Sen kendini ne 
zannediyorsun Trump Efendi, sözünü tart ta öyle 
söyle, ayağını da denk al” dediler mi? Ne mümkün. 
Bir taraftan ele talkın verip kendileri salkımı çöpü 
ile yutarken bir taraftan da ABD’de haddini bilmez 
bir adayın sözlerine tepki vermemekle suçladıkları 
muhalefetin tavrı üzerinden güya demokrasimiz 
bağımsız ayakları. Güzel bir ayak, lakin kokuyor!

Mavi Vatan
Efendim yeşil vatanda bütün işleri yoluna koyan 

hükümetimiz şimdi de mavi vatana, yani ülkemi-
zi çeviren denizlere el atıverdi. Buralardaki işleri 
de yoluna koydular mı, ekonomiden sonra bütün 
ülke olarak topyekûn uçuşa geçeceğiz, hazır olun. 

Hükümetin, sadece karada değil, havada ve dahi 
denizde ülkemizin hak ve menfaatlerini koruması 
görevi. Bu amaçla atılan ve atılacak olan her adımı 
herkes destekler. Tabii ki sözde değil, özde olma-
sı, Suriye’de ikinci bir Kürt devletinin kuruluşuyla 
sonuçlanan politikalarındaki yanlışlıkların şimdi 
mavi vatanda tekrarlanmaması şartıyla.

Peki, hükümetin Doğu Akdeniz’de attığı adımlar 
hak ve menfaatlerimizi koruyor mu? Mavi vatan 
sadece Doğu Akdeniz mi? Ege Denizi mavi vatan 
değil mi? Yunanistan tarafından işgal edilen adalar 
kara olduğu için mi mavi deniz kabul edilmiyor? 

Sorular çok, lakin cevaplar maalesef olumsuz. 
Uzmanlar uyarıyor: Libya ile imzalanan münhasır 
ekonomik bölge anlaşması ile seksenbin kilometre 
karelik bir alan ve bu alandaki adalarımız Rumlara 
bırakıldı diye haykırıyor. 

Lakin bunları sağır sultandan başka duyan yok! 
Amma bol demeç, ziyadesiyle hamaset ve hemen 
herkese esip gürleme var. Peki ya sonuç? Reis’in 
Suriye’yi kurtardım, şimdi sıra Libya’da diyerek 
çıktığı yolda attığı yanlış adımlarla mavi vatanda 
da menfaatlerimizin korunamaması…

Akdeniz’de ne gerekirse yaparız, bedelini öderiz, 
hadlerini bildiririz hamasetiyle yürütülen mavi 
vatan politikası, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’ye 
karşı açtığı cepheye AB de katılınca Rumlar hariç, 
herkesle ön şartsız masaya otururuz, ön koşulsuz 
diyaloğa hazırıza dönüverdi.

Diyalogla neyi çözeceksiniz? İşgal edilen adaları 
geri almayı mı? Silahlandırılan Ege adalarındaki 
palikaryaları geri göndermeyi mi? İnşallah bütün 
bunlar olur, menfaatlerimiz korunur diyeceğim 
amma ustanın adı hıdır olunca elinden gelenin ne 
olacağını artık sizde tahmin edersiniz…
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/  M u h a r r e m  Y a k ı n

Tarih: 29 Ekim 2004
Yer: Avrupa Ekonomik Topluluğunun kuruluş 

anlaşması olan 1957 Roma Anlaşmasının imzalan-
dığı Compidoglio tepesi, Conservatori Sarayı, Ora-
zi Curiazi salonu

Fon: Haçlı Savaşlarının başlatıcısı kabul edilen 
ve Türk düşmanlığı ile ün yapan Papa X. İnnocen-
te’nin büyük boy portresi

Olay: a) 25 Avrupa Birliği ülkesi üyenin (30 Eylül 
2003 tarihinde Brüksel’de mutabakata varmış ol-
dukları üzere) devlet ya da hükümet başkanları ile 
dışişleri bakanlarının Avrupa Birliği Anayasasını 
imzalamaları

b) Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin aday ülke 
olarak Avrupa Birliği Nihai Senedini imzalamaları 
(Avrupa Birliğinin on binlerce sayfayı bulan mük-
tesabatını kabul ettiğine dair devlet ve millet adına 
imza atmaları)

c)Türkiye adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün imza koyma-
ları.

Nasıl İmza Ama
29 Ekim 2004 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da 

Avrupa Birliği Anayasası 25 üye ülkenin katılımı ile 
imzalandı. Türkiye, iki diğer aday ülke ile birlikte 

Tarihler Unutmaz

üye olmadan taahhüdün altına imza koydu. Diğer 
iki ülke Bulgaristan ve Romanya idi. Onlar şimdi 
Birlik üyesi. Türkiye beklemeye devam ediyor. Pek 
çok ülke imzanın geçerli olabilmesi için meclis ya 
da direk halk oylamasını devreye sokarken Türkiye 
böyle bir konuyu gündeme dahi getirmedi. Gün-
deme getirenlerin gündemden uzaklaştırılmaları 
için her türlü girişimde bulunuldu; adeta solukları 
kesilmeye çalışıldı.

İtalya, Finlandiya, İsveç, Yunanistan, Slovenya, 
Slovakya, Avusturya, Litvanya, Letonya, Estonya, 
Macaristan, Malta ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin at-
tıkları imzalar, anlaşma, parlamentodan onay al-
dıktan sonra bir anlam ifade edebiliyor. 

Ayrıca Hollanda, İspanya, Portekiz, Fransa, İngil-
tere, Danimarka, İrlanda ve Polonya’da söz konusu 
anlaşmayla ilgili olarak uzak veya yakın tarihli re-
ferandumlar söz konusu olmuştur.(1)

Bilindiği üzere Birleşik Krallık, referandum ile 
birlikten çıkma kararı (bretix) almış ve uygulama-
ya koymuştur. Altı kurucu ülkeden biri, böylelikle, 
biz girmek için sırada beklerken, çıkma kararı alı-
yor ve çıkıyor. 

İmza seremonisinin ev sahibi; reisin yakın ar-
kadaşı, İtalyan mahkemelerinin yolsuzluk savıy-
la yargıladıkları İtalya Başbakanı Berlusconi idi. 
Berlusconi bu önemli olayı şu şekilde özetliyordu: 
Avrupa’yı kuranların ütopyası, harika bir gerçeğe 
dönüştü. 

Balıklar Unutur Ama
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Her imza sahibine, üzerinde Avrupa Cumhuriye-
ti Anayasası yazan kalem, AB Dönem Başkanı Hol-
landa tarafından bir jest olarak takdim edilmişti.

Gerçeği Bilen Kaç Kişi Var?
Türkiye, “tesadüfen idare ediliyor”. Türkiye Cum-

huriyeti Dışişleri Bakanlığının resmi web sitesinde 
AB Anayasası ile ilgili resmi olmayan bir metin var. 
Metnin başında söz konusu çevirinin resmi olma-
yan bir çeviri olduğu açıklaması bulunuyor. Bura-
da imza konulan belgenin dayanaklarının sadece 
adı/ünvanı/başlığı veriliyor. Ve biz, maddeleri on 
binlerce sayfa bulan metne imza koyuyoruz. Eski 
Adıyaman Milletvekilinin İstanbul Sözleşmesi 
için; “Biz imza atarken böyle olduğunu bilmiyor-
duk.” yollu açıklamasının katmerli bir benzeriyle 
karşı karşıya olduğumuzun dahi farkında değiliz. 
Sorgulayanlar adeta haindir. “Çünkü sen, reisten 
iyi mi bileceksin?”

Zamanın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan, 
02 Kasım 2004 tarihinde yaptığı basın toplantısın-
da, basın mensuplarına bilgi verirken, sorulan bir 
soru üzerine; söz konusu belgenin parlamentoya, 
bakanlıklara, ilgili sivil toplum kuruluşlarına ve 
üniversitelere gönderildiğinden söz ediyor ama o 
belge, bakanlık sitesinde, gayri resmi çeviri olduğu 
belirtilen belgedir.(2)

Türkiye’de uyumak ve uyutmak en büyük erdem 
olarak kabul edilmiş ve lanse edilmiştir. Ülkemiz-
de AB ile ilgili konuları derinlemesine bilen, araş-
tıran yoktur. İddia ediyorum yoktur. Dışişleri Ba-
kanlığı resmi web sitesinde devlet ve millet adına 
imza konulan metnin çevirisinin gayrı resmi çeviri 
olduğu kaydı varsa, başka söze gerek var mı? Tür-
kiye’de ülke ve millet adına konuyu mercek altına 
alan iki isimden söz edilebilir:

1. Prof. Erol Manisalı: Erol Hoca, Avrupa Birli-
ğinin ne olup ne olmadığını, tuzak maddeleri vs. 
hemen bütün ayrıntılarıyla didikleyen çok önemli 
çalışmalar yapmış değerli bir bilim adamımızdır. 
Ama onun ödülü, zindana(*) atılmak olmuştur. 
Düzmece Ergenekon fitnesiyle Erol Hoca tutuk-
lanmış, zindana atılmış, uzun süre zindanda kal-
dıktan sonra; “Yanılmışız.” denilmiştir.

2. Aykut Edibali: Türk siyasetinin yüz akı Edibali, 
Türk siyasetinde Avrupa Birliğinin ne olup olma-
dığını, Türkiye’nin ne yapması gerektiğini büyük 
bir vukufla ortaya koymuş, gerçekten çok değerli 
çalışmalar yapmıştır. Onun ödülü, adını sanını sil-
mek için her türlü manevranın yapıldığı ahlaki ve 
hukuki olmayan engellemeler olmuştur.

Bunlar, çala kalem yazılan şeyler değildir. İddia-
mızı temellendirecek yeteri kadar doküman fazla-
sıyla mevcuttur.

Gerçeği ifade etmek gerekirse “sağ” cenahta Av-
rupa Birliği ve Gümrük Birliği ile ilgili doyurucu 
çalışmalar yapılmamıştır. Sosyal demokrat/sol 
çizgide çeşitli çalışmaların yapıldığını görüyoruz. 
Üniversiteler ve devlet bazında yapılan çalışmala-
rın da yeterli olduğunu söylemek mümkün değil-
dir.

AB Anayasası, pek çok anlaşma, taahhüt ve sene-
de atıfta bulunmaktadır. Temel Haklar Şartı, bun-
ların en önemlilerindendir. Hemen her düzenle-
mede normal, olağan, doğal düzenlemeler olduğu 
gibi, dikkat ve özenle üzerinde durulması gereken 
maddeler de vardır. Temel Haklar Şartının ikinci 
maddesi bunlardan biridir. Buna göre; “Herkes ya-
şama hakkına sahiptir.” ve “Hiç kimse ölüm cezası-
na çarptırılamaz veya cezası infaz edilemez.”(3)

Burada dikkat çeken husus, ülkemizde, “Meclis, 
idam yasasını önümüze getirirse, gereğini yapar 
imzalarız” diyen irade ile söz konusu ikinci mad-
deyi deruhte eden anlaşmayı imzalayan iradenin 
aynı olmasıdır. “Beraber yürüdük biz bu yollarda” 
nakaratı var ya, işte yollarda böyle yürünüyor, nasıl 
yürümeyse? Islananlar arasında sen de var mısın? 
Aman ha dikkat, sakın üşütmeyesin.

-----

(1) İkiz, Fikret, Avrupa Birliği Anayasası, İstanbul-BİA 
Haber Merkezi, 01 Kasım 2004, Pazartesi 00:00. 

(2) http://www.mfa.gov.tr/avrupa-anayasasi-imza-torenin-
de-ulkemizin-imzaladigi-nihai-senet-_gayri-resmi-tercu-
me_.tr.mfa 

(3) İkiz, Fikret, Avrupa Birliği Anayasası, İstanbul-BİA 
Haber Merkezi, 01 Kasım 2004, Pazartesi 00:00.

(*) Zindan iki hece Mehmed’im lafta,

 Baba katiliyle baban bir safta.

Merhum Necip Fazıl’ın tesbiti, ne yazık ki, aradan yak-
laşık üç çeyrek asır geçmesine rağmen pek değişmemiş; 
Baba katiliyle baban bir safta. Necip Fazıl, nasıl uyduruk 
bir savla zindana gönderilmişse, süreç, üç aşağı beş yuka-
rı aynı minval üzere devam etmiştir.

http://www.mfa.gov.tr/avrupa-anayasasi-imza-toreninde-ulkemizin-imzaladigi-nihai-senet-_gayri-resmi-tercume_.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/avrupa-anayasasi-imza-toreninde-ulkemizin-imzaladigi-nihai-senet-_gayri-resmi-tercume_.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/avrupa-anayasasi-imza-toreninde-ulkemizin-imzaladigi-nihai-senet-_gayri-resmi-tercume_.tr.mfa
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/  H ü s e y i n  T o p t a ş

Peygamber Efendimiz’in (sav) ahirete 
irtihali sonrası fazla zaman geçmeden 
dini kavramların içleri boşaltılmaya, 
kavramlara yeni anlamlar yüklenmeye 
başlanmıştır.  Bu anlayış Müslümanla-
rın birbirlerini tekfir etmelerine kadar 
götürmüş, birbirlerini yıkayan iki el 
olması gerekenler maalesef hiç tered-
düt etmeden birbirlerinin kanlarını 
tereddütsüz dökebilmişlerdir. 

‘Tekfir’ Anlayışı
Cehaletten Beslenen 

İ m a n  E d e n l e r i  Te k f i r  İ l e  S u ç l a m a k  İ s l a m ’ ı n  A n l a ş ı l m a m a s ı n d a n d ı r

İslâm Düşmanlarının Emellerine Hizmet Ediyor 

Günümüzde Müslümanlar grup, cemaat, parti 
taassubunun etkisi ile yalnız kendilerinin haklı, 
diğerlerinin de yanlış ve sapık bir yolda oldukları 
düşüncesindedirler. Ortak oldukları asgari müşte-
reklerde birleşmek yerine birbirlerine düşmanca 
tavır içerisine girmektedirler. Müslüman olmayan-
lara gösterilen tolerans ve hoşgörü aynı inancın 
sahipleri tarafından birbirlerine karşı gösterileme-
mektedir. Grup taassubundan kaynaklanan anla-
yışın meydana getirdiği husumet, inanç noktasın-
da çok tehlikeli noktalara doğru gitmektedir. Aynı 
safta, aynı kıbleye yönelenler nerdeyse birbirlerini 
tekfir ile suçlama noktasına gelmişlerdir. Ayrılıkla-
rımızı değil ortak yanlarımızı ön plana çıkaralım. 
Düşünce farklılıklarımızı, hoşgörü sınırları içeri-
sinde değerlendirerek hizmet yarışında buluna-
lım.

Hz. Osman döneminde başlayan ve Cemel ve Sıf-
fin (657) mücadeleleri ile devam eden süreçte Müs-
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lümanlar tarihte görülmedik şekilde siyasi kamp-
lara ayrılmışlar, özellikle hakem olayından sonra 
ortaya çıkan Harici anlayış Müslümanlar arasında 
tekfir konusunu gündeme getirmiştir.  

“İman amelden bir cüz müdür değil midir?”, “Bü-
yük günah işeyenlerin iman açısından durumları 
nedir?” gibi tartışmalar, Kur’an ve Sünnetin farklı 
yorumlanmaları yeni yeni grupların ve ekollerin 
oluşmasına sebep olmuş, her oluşum birliği sağ-
lama yerine parçalanmanın ve düşmanlıkların 
Müslümanlar arasında kök salmasına yol açmıştır. 
Öyle bir noktaya gelinmiş ki gruplar İslâm’ın ken-
di uhdelerinde olduğunu ve kendi dışındakileri 
İslâm dışı görerek tekfir ile suçlamışlardır. Tekfir; 
söz, fiil ve inancından dolayı bir kimseyi veya top-
luluğu küfre nispet etmek anlamına gelen dini bir 
terimdir. Mümin olduğu bilinen bir kişi hakkında 
kullandığı söz veya yaptığı amellerinden dolayı o 
kişi hakkında kâfir hükmünün verilmesidir. 

Harici ve Şia anlayışı ‘tekfir’ suçlamasını 
başlatmıştır
“Tekfir meselesinin ashap devrinin sonlarına 

doğru ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Bu 
problem, Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasın-
da vuku bulan Sıffîn Savaşı’nda halifenin ordusun-
da bulunan ve daha sonra Hâricîler diye anılan bir 
grubun, isyancılarla savaşılmasını emreden ilâhî 
hükmü terk edip ihtilâfı çözmek için hakeme baş-
vurulmasına rıza gösteren Hz. Ali ile Muâviye’yi 
ve bunu onaylayan ashabı tekfir etmesiyle başla-
mıştır. Bunlara göre Allah’ın indirdiği âyetlerle 
hükmetmeyenlerin kâfir sayıldığı âyetle sabittir. 
(Mâide 5/44) Bunun yanında, Hz. Peygamber’in 
vefatından sonra Ali b. Ebû Tâlib’in onun vasiyeti 
gereği hilâfete gelmesini savunan ve Şîa diye anı-
lan grup içindeki aşırı zümreler de ashabın çoğu-
nu tekfir etmiştir. Bu iki zümrenin karşısında Ehl-i 
sünnet’i teşkil edecek olan Müslüman çoğunluğu, 
siyasî ihtilâflara karışanların veya başka türden 
günah işleyenlerin tekfir edilemeyeceğine hük-
metmiş, meşrû halifeye baş kaldıranlar günahkâr 
sayılmakla birlikte bu konudaki kesin hükmün Al-
lah’a havale edilmesi gerektiğini söylemiştir.”1 

Abdullah b. Habbab’ın şehit edilmesi
Hâriciler, tek ve asıl Müslüman olarak kendileri-

ni gördükleri ve diğer Müslümanları müşrik veya 
kafir kabul ettikleri için onları kendileri gibi dü-
şünmeye zorlamışlar ve katılmayanları ise öldür-
müşlerdir. 

1- Yunus Şevki Yavuz, TDV İslâm Ansiklopedisi’, C.40. S. 
350-356 

Hâricîler, siyasal konulardaki bakış açılarını or-
taya koyarken Kur’an ayetlerini kendi görüşleri 
doğrultusunda yorumlamışlar, Kur’an’ı yanlış 
anlamışlar ve bu anlayışın neticesinde de Müslü-
manlara karşı şiddete yönelmişlerdir.

Hâricîlerin tahkime karşı görüşlerini ifade ettik-
leri “Hüküm ancak Allah’ındır” sloganı böyle bir 
anlayışın sonunda ortaya çıkmıştır. Bu sözü kendi-
sine karşı ifade ettiklerinde Hz. Ali şöyle demiştir: 
“Kendisiyle batılın istendiği hak bir söz!”

Hâricîlerden bir grup Nehrevan’da, içlerinde Ab-
dullah b. Habbab b. Eret ile doğumu yaklaşmış 
olan eşinin de bulunduğu bir topluluğa rastladılar. 
Abdullah b. Habbab’ın boynunda Kur’ân asılı idi.

Hâricîler, Abdullah’a kim olduğunu sorarak, ken-
disini güvende hissetmesi gerektiğini ve sorularını 
doğru cevaplamasını istediler. İlk olarak, Hz. Ebû 
Bekir ve Hz. Ömer hakkındaki görüşlerini sordu-
lar. Habbab, onları hayırla andı. Hz. Osman’ı sor-
duklarında ise, onun başlangıçta da sonrasında da 
haklı olduğunu ifade etti. Hz. Ali ile ilgili sorula-
rına ise, “O, Allah’ı sizden daha iyi bilir ve dinde-
ki ittikası sizden ziyadedir, görüşü de sizden daha 
açıktır.” cevabını verdi. Hâricîler İbn Habbab’ın 
verdiği bu cevaplardan memnun olmadılar ve kı-
zarak şöyle dediler: “Sen havaya uyuyor ve kişileri 
işleri ile değil, adları ile tanıyorsun. Allah’a yemin 
ederiz ki, seni görülmedik bir şekilde öldürece-
ğiz.” Abdullah bunlara; “Ben Ehl-i İslâm’ım, öl-
dürülmemi gerektirecek bir harekette bulunma-
dım. Ayrıca size ilk rastladığımda bana emniyette 
olduğumu söylediniz” dedi. Ancak onlar, “Senin 
boynunda asılı olan Kitap, bize senin öldürülmeni 
emrediyor” diyerek, İslâmiyet’e büyük hizmetler 
etmiş, birçok gazalarda bulunmuş bu önemli zatı 
yere yatırıp koyun keser gibi kestiler; karısının da 
hiçbir suçu yokken onun feryat ve yalvarmalarına 
bakmadan karnını yararak şehid ettiler. Ayrıca bu 
kafilede bulunan diğer dört kadını da kestiler.

Dinlerini saklayarak canlarını 
kurtaranlar
Mu’tezile’nin önde gelen isimlerinden biri olan 

Vâsıl b. Ata, arkadaşları ile çıktığı bir yolculukta 
Hâricîlerden bir gurup ile karşılaştı. Aralarında 
şöyle bir konuşma geçti: Hâricîlerin; “Siz kimlersi-
niz?” sorusuna Vâsıl; “Allah kelamını dinlemek ve 
İslâm’ı öğrenmek isteyen müşrikleriz. Bize dininizi 
anlatın” şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Hâ-
ricîler, kendilerinin ahkamını onlara tebliğ ettiler. 
Vâsıl da “Ben ve arkadaşlarım söylediklerinizi ka-
bul ettik” dedi. Bunun üzerine Hâricîler, Vâsıl ve 
arkadaşlarına kendileri ile birlikte yürümelerini, 
artık bundan böyle arkadaşları olduklarını söyle-
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diler. Vasıl ise onlara; “Buna hakkınız yoktur, çün-
kü Allahu Teâlâ kitabında; “Eğer müşriklerden 
biri sana sığınacak olursa, Allah’ın sözünü dinle-
yinceye kadar onu koru. Sonra da onu güvenilir 
bir yere gönder.” buyuruyor. Siz bizi, emin olaca-
ğımız yere götürmeye mecbursunuz” dedi. Bunun 
üzerine Hâricîler birbirlerine bakındılar ve buna 
mecbur olduklarına karar verdiler. Kalkarak Vâsıl 
ve arkadaşlarını gidecekleri yere kadar götürdüler.

Bu olaydan sonra; Müslümanlıklarını saklayarak 
müşrik olduklarını söyleyenler, dinimizi saklaya-
rak canımızı kurtardık derken diğerleri de müş-
rik olan bir grubun Müslüman olmasını sağladık 
diye sevinmişlerdir. Müşrik olduklarını söyleyen-
lere gösterilen ilgi ve toleransın Müslüman olan 
birisinden esirgenmesi, verdiği cevapların kendi 
düşüncelerinden farklı olmasından dolayı eşi ile 
birlikte öldürülmesini İslâm’ın hangi anlayışı ile 
bağdaştırabiliriz? Maalesef aynı zihniyet aynı an-
layış günümüze kadar da gelmiştir. İslâm düşman-
ları Müslümanlar arasındaki bu düşünce farklı-
lıklarından istifade ederek fitne ateşini devamlı 
körüklemektedirler. İslâm’ın yanlış yorumlanma-
sından kaynaklanan düşünce ekollerine verdikleri 
desteklerle Müslümanlar birbirlerini tekfir ederek 
düşman haline getirilmekte ve silahlı mücadele-
lerle de güya İslâm adına cihad adı altında birbir-
lerine savaş açabilmektedirler.

Harici düşüncesine sahip olarak İslâm adına 
hareket ettiklerini söyleyenler dün olduğu gibi 
bugün de Müslüman olmayanlardan ziyade hep 
Müslümanları hedef almışlardır. İslâm’ın ilk yüz-
yıllarına baktığımız zaman da Harici toplulukların 
devamlı Müslümanlarla uğraştıklarını, gayrimüs-
limlere karşı savaşmadıklarını, fetih hareketlerine 
genellikle katılmadıklarını görmekteyiz. Bu grup 
“bizler ve ötekiler” ayrımı yaparak Müslümanları 
parçalamışlar ve bu uğurda en önemli silah olarak 
da tekfir suçlamasını kullanmışlardır. İslâm’ı tam 
kavrayamamış olanlar da imanlarını muhafaza 
edebilmek için maalesef bunların propagandaları-
nın etkisi altında kalmışlardır.

İslâm’ın hak din olduğunu kabul 
etmeyenler kâfirdir
İslâm âlimleri yapılan davetin ardından İslâm’ın 

hak din olduğuna inanmayan ateist, müşrik, yahu-
di, hıristiyan, mürted gibi değişik inanç ve telakki-
leri benimseyen bütün grupların kâfir sayıldığını 
söylerler.

Kur’an-ı Kerim Müslümanlığı kabul ettikten son-
ra küfür kelimesini söyleyenlerin kâfir olduğunu; 

“(Ey Muhammed! O sözleri) söylemediklerine 

dair Allah’a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür 
sözünü elbette söylediler ve Müslüman olduktan 
sonra kâfir oldular.” (Tevbe 9/74) ayeti ile bildir-
miş, Müslüman iken dininden dönen kişinin 
de küfre girdiği ayetlerle belirtilmiştir;

“Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse 
öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahi-
rette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, 
orada sürekli kalacaklardır.”(Bakara 2/217)

Selam verene “Sen mümin değilsin” 
demeyin 
Selam vermenin mümin olma işareti olarak ka-

bul edilmesinden dolayı ayetlerde selâm veren bi-
rine, “Sen mümin değilsin” şeklinde karşılık veril-
memesi emredilmiştir. 

“Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığı-
nız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selâm verene, 
dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek 
«Sen mümin değilsin» demeyin; çünkü Allah ka-
tında sayısız ganimetler vardır. “(Nisâ 4/94) 

“Söz konusu ayet konumuzla alakalı çok önemli 
açılımlar yapmaktadır. Öncelikle Müslümanlığın 
zahiri bir alameti olan Allah’ın selamını veren ki-
şinin bir mü’min olduğunu, ona “sen mü’min de-
ğil kafirsin” demenin kimsenin hakkı olmadığını 
bildirmektedir. İkinci olarak tekfirin yani birisini 
n dinden çıktığını iddia etmenin sıradan bir şey 
olmadığına işaret etmektedir. İki defa geçen “araş-
tırın” emr-i ilahisi, basit istidlallerle ve bugün ya-
pıldığı gibi umumi bir şekilde tekfir mekanizma-
sını işletmenin mümkün olmadığını, sağlam bir 
tahkikatın lazım geldiğini ve bu araştırmanın o 
kişiye mahsus yapılacağını belirtmektedir. Üçün-
cü olarak ayet, tekfirin arkasındaki günümüzde de 
çoğu kez karşımıza çıkan temel bir saiki gündeme 
getirmektedir ki bu da geçici dünyevi menfaatler-
dir. Bugün bu, daha çok siyasal hesaplar ve husu-
metler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tekfir; söz, fiil ve inancından 
dolayı bir kimseyi veya topluluğu 
küfre nispet etmek anlamına gelen 
dini bir terimdir. Mümin olduğu 
bilinen bir kişi hakkında kullan-
dığı söz veya yaptığı amellerin-
den dolayı o kişi hakkında kâfir 
hükmünün verilmesidir. 



3 3
 / İnanç / 1319

Ayet dördüncü bir husus olarak Kur’an’ın muha-
tabı o günkü Müslümanlara, “siz de önceden Müs-
lüman değildiniz” hatırlatmasını yapmaktadır. Bu 
hatırlatma, bir “insaflı olun” uyarısıdır. Muhatabı-
nız hakikaten İslâm’la ilgisini kesmiş dahi olabilir, 
ama tövbe kapısı açıktır, hatadan dönmek müm-
kündür ve kolaydır. Allah’ın lütfu geniştir, dilediği-
ne hidayet verir. O halde tekfirde aceleci ve ısrarlı 
olmanın makul bir tarafı yoktur. Ayet, “Allah’ın 
her yapılandan haberdar olduğunu” söyleyerek 
nihayete ermektedir. Yani Rabbimiz “ey tekfirci-
ler, siz niyet okuyarak insanları tekfir ediyorsunuz, 
ama ben de sizin niyetinizi okuyorum, içinizdekini 
biliyorum, asıl maksadınızdan haberdarım” mesa-
jını vermektedir. 

Önünü Sonunu Düşünmek
Hz. Resulullah’ın hem kendisinin hem de Müs-

lümanların güvenliğini açıkça tehdit eden, onların 
izzetini küçük düşürücü pek çok faaliyetin arka-
sında olan münafıklar hakkında Medine’de tole-
ranslı davranması, onların imani durumunu çok 
iyi bildiği halde harekete geçmemesi, hatta bazıla-
rının cenaze namazını dahi kılması bu yüzdendir. 
Zira tekfirin zararı, onların verdiği mevcut zarar-
dan daha fazla olacaktır. Kelime-i şehadet getirip 
“ben Müslüman’ım” dediği halde; “tembel tembel” 
de olsa namaz kıldığı, gönülsüzce zekatını verdiği, 
mecburen cihad ordusuna katıldığı halde bu in-
sanların cezalandırılması, sürülmesi, öldürülme-
si, İslâm toplumuna fitne tohumları ekecek, tüm 
samimi Müslümanlar bundan tedirgin olacaktır. 
Müslümanlar, “beyan ve ilân etmekten başka iman 
ve İslâm üzere olduğumu daha başka nasıl ispat 
edebilirim” endişesi içine girecektir. Bu ciddi bir 
kişisel ve toplumsal travmadır. Nifak ve riyanın da 
önünü açacak tehlikeli bir gelişmedir.”2

Müslümana kâfir diye hitap eden kimsenin ken-
disinin küfre gireceğini Resûlullah (sav) haber ve-
rerek şöyle buyurmuştur: 

“Bir adam din kardeşine; ‘Ey kâfir’ derse, bu söz 
ikisinden birine döner. Eğer böyle denilen kişi söy-
lenildiği gibi ise söz doğrudur; yerini bulmuş olur. 
Aksi takdirde bu söz söyleyene geri döner.” 

(Buhârî, Müslim)

Üsâme b. Zeyd (ra), Hz. Peygamber tarafından 
görevlendirildiği bir seriyyede düşman safında 
Müslümanlara karşı savaşan bir kişiyi öldürmek 
üzere iken muhatabı yüksek sesle kelime-i şeha-

2- Prof Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Hariciligin modern 
bir görüntüsü olarak tekfircilik. Hazırlayan, Dr. Ahmet 
Emin Dağ, İç Tehdit ve Riskler Işığında İslâm Dünyası-
nın Geleceği, İNSAMER 2016

det getirerek Müslüman olduğunu ilân etti. Ancak 
Üsâme (ra) yine de bu adamı öldürdü. Medine’ye 
dönüldükten sonra durum Hz. Peygamber’e iletil-
diğinde, Üsâme (ra)’yi çağırdı, kendisine niçin böy-
le davrandığını sordu. Üsâme (ra) ise; “Ey Allah’ın 
Resulü! O, gerçekten iman etmemişti, ölümden 
kurtulmak için böyle söylemişti” dediğinde Allah 
Resulü ona “Kalbini yarıp baktın mı?” cevabını 
vermiş ve yapılan davranışı onaylamadığını bildir-
miştir.

 “Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun 
mü’min olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hak 
şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini ancak Al-
lah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler” 
(Tevbe 9/18)”

(Tirmizi) 

Allah Rasulu’nün (sav) tekfir konusunda takındı-
ğı tavır Müslümanlar için örnek alınması gereken 
bir durumdur. En ufak bir olayda adeta yargısız 
infaz yaparcasına Müslüman kardeşlerimizi İslâm 
dairesinin dışına atmak Müslümanlara bir şeyler 
kazandırmaz ama İslâm düşmanlarına çok şeyler 
kazandırır. Görevimiz kaybetmek değil kazanmak, 
hataları tashih ederek inanç dünyasında meydana 
gelecek sapmaları önlemektir.

Peygamber efendimizin Mekke’nin fethi için 
hazırlık yaptığı bir sırada yapılan çalışmaları bir 
mektupla gizlice Mekke’deki yakınlarına haber 
vermeye kalkışan Hatıb b. Ebû Belta hakkındaki 
uygulamasında da alacağımız dersler vardır. Hz. 
Ömer onun münafıklığına hükmederek boynu-
nu vurmak için izin talep edince Resûl-i Ekrem 
Hâtıb’dan açıklama istemiş, o da bu işi Mekke’de 
bulunan akrabalarını korumak amacıyla yaptığını 
belirtmiş, Hz. Peygamber, Bedir Savaşı’na katılan 
Hâtıb’ın bu davranışını hata diye nitelendirip onu 
affetmiştir. (Ebû Dâvûd)

Peygamber Efendimiz küfrünü açıkça 
ilân etmeyenlere Müslüman muamelesi 
yapmıştır
Peygamber Efendimiz küfrünü açıkça ilân et-

meyenlere hep Müslüman muamelesi yapmıştır. 
Kur’an’da münafıklar hakkında kullanılan üslûba 
göre Resûl-i Ekrem’in onlara Müslüman muamele-
si yapması ve münafıkların reisi Abdullah b. Übey 
b. Selûl’ün cenaze namazını kıldırmasıdır. Müna-
fıkların kimlikleri kendisi tarafından bilinmesine 
rağmen onlara sen münafıksın, sen samimi de-
ğilsin gibi bir tavır sergileyerek onları toplumdan 
dışlamamıştır. Peygamber Efendimizin bu tutumu 
ashaba da örnek teşkil etmiş, ashab arasında vuku 
bulan nifak hareketleri küfür olarak değil günah 
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şeklinde değerlendirilmiştir.  Bu tavır aynı zaman-
da İslâmlaştırma siyasetinin de bir sonucudur.  

Kafir Değil İsyan Eden Kardeşler 
Hz. Ebû Bekir’in zekât vermek istemeyenlere kar-

şı savaş açmasının sebebi, İslâm’ın şartlarından 
olan bir esasın iptal edilmek istenmesi ve bunun 
devlete karşı bir ayaklanma niteliği taşımasıydı. 
Hz. Ali’nin, Cemel ve Sıffîn savaşlarına katılan mu-
haliflerine kâfir diyen taraftarlarına onların kâfir 
değil isyan eden kardeşleri olduğunu söylemesi de 
bu konuda bir kanıt teşkil etmektedir.3

Tekfir hususunda farklı mezheplere mensup 
âlimlerin belirlediği temel şartlar şöylece özetle-
nebilir: 

1. Allah’tan başka bir ilâh bulunmadığına, Hz. 
Muhammed’in O’nun elçisi olduğuna ve O’ndan 
vahiy getirdiğine kesinlik derecesinde inanan bir 
kimsenin küfre nisbet edilebilmesi için onun bu 
inancını terk etmesi veya ona aykırı inançları be-
nimsemesi gerekir. İster inanca ister davranışa iliş-
kin olsun zarûrât-ı dîniyye içinde yer alan bir esası 
inkâr eden kişi dinden çıkar ve kâfir muamelesi 
görür; bütün İslâm âlimleri bu hususta ittifak et-
miştir. 

2. Ehl-i kıble tekfir edilemez. Zira ehl-i kıblenin 
dinden sayıldığı kesinlikle bilinen bütün ilkelere 
inandığı kabul edilir. 

3. Âlimler arasındaki ihtilâflı meseleler tekfire 
konu teşkil etmez. Çünkü âlimlerin bir meselede 
farklı görüşler ortaya koyması onun İslâm dinine 
ait kesin bir ilke durumunda bulunmadığı anlamı-
na gelir. 

4. İlzâmî (dolaylı) yöntemle insanlar tekfir edile-
mez. Zira kişinin, benimsediğini açıkça belirtme-
diği halde bazı münasebetlerle beyan ettiği gö-
rüşlerinden hareketle üretilen düşünceler o kişiye 
değil onları üretene aittir.

5. Tekfir şartlarını belirlemekle yetinip insanla-
rı tekfir etmekten kaçınmak gerekir. Çünkü kişiyi 
tekfir edebilmek için onun kalbindeki inancı bilme 
zarureti vardır. Bu sebeple âlimler bir kâfiri Müslü-
man kabul etme hususundaki yanılmayı bir Müs-
lümanı kâfir kabul etmekteki yanılgıdan daha hafif 
bulmuştur. 100 ihtimalden 99’u kişinin kâfirliğine, 
biri de Müslümanlığına imkân tanıyorsa onun 
Müslüman olduğuna hükmedilmelidir 

6. Bilmeden bazı yanlış inançları benimseyen 
kimse tekfir edilemez, zira bilgisizlik mazeret ka-
bul edilmiştir. Bundan dolayı Müslümanın önce-
likle insanı küfre düşüren inanç ve davranışları 

3- Yunus Şevki Yavuz, a.g.e.

öğrenmesi dinî bir görev sayılmıştır.

Müslüman olduğunu söyleyen, fakat tekfiri ge-
rektiren inanç ve davranışları benimseyenlerin tek-
fir edilmemesi, Müslümanlığı kabul ettikten sonra 
küfür kelimesini söyleyenlerin küfre gireceğini 
(Tevbe 9/74) ve iman ettikten sonra küfre dönüp 
inkârlarında aşırı gidenlerin tövbelerinin kabul 
edilmeyeceğini (Nisâ 4/137) bildiren Kur’an’daki 
hükümle bağdaşmadığı ve dinin yozlaşması sonu-
cunu doğurduğu açıktır. Ancak tekfir kişi temelin-
de değil ilke temelinde yapılmalıdır. Bunun yanın-
da Allah’a ve resulüne iman edip onları seven bir 
Müslümanın, İslâm’ın inanca ve davranışlara iliş-
kin ilkelerinin ayrıntıları konusunda yoruma bağlı 
şekilde farklı hükümleri benimsediği gerekçesiyle 
tekfir edilmesi, önemli dünyevî sonuçlar doğuran 
yanlış bir tutumdur. Tekfirde asıl kabul edilen şey, 
Hz. Peygamber’i Allah’tan getirdiği kesinlikle bili-
nen vahiy konusunda açıkça yalanlamaktır. Vah-
yin doğru biçimde anlaşılması, İslâm’ın ana ilke-
lerine dair yöntem bilgisine ve nasları yorumlama 
birikimine sahip bulunmayı gerektirir. Bu da bir 
Müslümanı tekfir etmenin kolay bir iş olmadığını 
kanıtlar. Tarihte ve günümüzde görüldüğü gibi bir 
Müslümanı din anlayışında veya nasları yorum-
lamasındaki yanlışlarından dolayı tekfir etmek 
yerine İmam Şâfiî’nin belirttiği üzere hata ettiğini 
söylemek daha doğru bir yöntemdir.”4 

Rabbimiz (cc);

“Mü’minler ancak kardeştirler. Öy-
leyse kardeşlerinizin arasını düzel-
tin. Allah’a karşı gelmekten sakının 
ki size merhamet edilsin.” (Hucurat 
49/10) buyurarak müminlerin kardeş 
olduğunu hatırlatmakta Asr suresinde 
de insanın hüsran içerisinde olduğu-
nu, hüsrandan kurtulmak için imanın 
yalnız başına yeterli olmadığını salih 
amel, hakkı ve sabrı tavsiye ile imanın 
desteklenmesi gerektiğini bildirmek-
tedir. Tekfircilik İslâm düşmanlarının 
arzu ettiği bir şeydir. 

Amellerimiz ve eylemlerimizde 
Kur’an’ı ve Allah Rasulünün uygula-
malarını kendimize rehber olarak alır-
sak İslâm düşmanlarının oyunlarına 
gelmemiş oluruz.

4- Yunus Şevki Yavuz, a.g.e.
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H a c ı  A l i  Ö z d e m i r

H i b r i t  S a v a ş

D o k u z u n c u  B ö l ü m

Karay Türklerinin Tarihi

Bir görüşe göre, Avrupa’da yaşayan Rabinilik 
ve Karay Musevilerinin tamamı Hz. İbra-
him (Avraam), Yakup (Yaakov)’un ve İshak 
(Yitshak)’ın torunlarının soyundan meydana 
gelmiştir. Bu soy ağacı tüm Musevileri kap-
samaktadır. Karaimlerin düşünce yapısı bir 
Yahudi mezhebi olan saduceens (Sadukiler)’e 
kadar uzanmaktadır. 

Karay Türklerinin Hazar imparatorluğu içinde 
yer alan farklı bir Musevi Türk kavmi olduğundan 
tarihi kaynaklara göre Karay Türklerinin incelen-
mesi konusu Hazar Devleti ile alakalıdır. Kırımda 
yaşayan Kıpçak Türklerinin gelenekleri, dilleri, 
folkloru Eski Ahit konuları ile birleşerek Karaim 
kültürünü oluşturmuştur. Karais de denilen Kırım 
Karaimleri Hunların ve Hazar kabile birliklerinin 
meydana getirdiği, Karaimlerin eski ırklarının ata-
larıdırlar. Karaimler, Hazar kabileleri Sarmat-Alan 
ile kısmen Gothların karışımından asimile olmuş 
kavimdirler. 10. Yüzyılda Hazar İmparatorluğunun 
çöküşü ile Karaimler Kırımda toplanmaya başla-
mışlardır. 13. Yüzyıl başlarında Moğol istilasından 
korunmak üzere Karaim kabileleri Kıpçaklarla be-
raber olmuşlardır. Karaimler 14. yüzyıldan önceki 
dönemde Kırım’a yerleşmişlerdir. 

8. yüzyılın ikinci yarısında Irak’taki Yahudi ce-
maatinin başkanı İshak Harkavi ölmüş. Başkanın 
kardeşi Anan Ben David’in yeni başkan seçilmesi 
gerekirken, Yahudi Rabbani cemaati küçük karde-
şi Hananiha’yı başkan yapmışlar. Bu duruma itiraz 
eden Anan Abbasi halifesine şikâyette bulunmuş. 
Abbasi halifesi Hanina’yı hapse attırmış, Anan 
başkan olmuş. 

Yahudilerin Talmutçu din anlayışına karşı çık-
tığını, kötü bir niyeti olmadığını göstererek hali-
feye kendini affettiren Anan yeni din anlayışını 
Yahudi toplumunda yaymaya başlamıştır. Yahudi 
dünyasında ortaya çıkan yeni mezhep görüşünün 
savunucusu olarak Anan, Talmudistlere karşı bir 
hareket başlatmış. Ananiyye diye adlandırılan ha-
reketin ve yeni görüşün taraftar topladığı görül-
müştür. 

Anan Ben David Rabbani anlayışına karşı çık-
tığı için Yahudilerin zulüm ve baskılarına maruz 
kalmış. Halife Mansur’a sığınan Anan Bağdat’tan 
Kudüs’e göç etmiştir. 9. yüzyıla gelindiğinde Ana-
niyye görüşü Tevratı okuyan (Karai) grubu olarak 
ilk defa İran’da Karai adıyla yayılmaya başladı.

Suriye’deki Karailerin bir kısmı 10. yüzyıldan iti-
baren Bizans topraklarına göç etmeye başladılar. 
Bizanslıların 1099 yılında Kudüs’ü işgal etmeleri 
ve Karailere zulmetmeleri sonucunda Karailerin 
çoğu Mısır ve Kuzey Afrika bölgelerine göç ettiler. 

 11. yüzyıla gelindiğinde Karailer İspanya’da ya-
yılmaya başladı. İspanya’daki Yahudilere yapılan 
baskı ve işkenceler karşısında diğer Yahudilerle 
birlikte Karailer de bu ülkeyi terk ettiler. 

15. Yüzyılda Kırım ve Macaristan’dan çok sayıda 
Karaimler İstanbul’a göç etmişlerdir. İstanbul’a 
gelen Karaimler Karaköy, Eminönü, Hasköy, Üs-
küdar, Balat ve Fener bölgelerinde cemaat olarak 
yaşamışlardır. 

Karaylarda Din ve Kültür
Hazar Devletinin Museviliği neden kabul ettiği-

ne dair bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hazarlarda dü-
şünce ve din özgürlüğü sayesinde misyonerlerin 
çalışması oranında dinler toplum içinde yayılma 
göstermiştir. 

Karayların, Kırım Hanlığına bağlı bir kavim ola-
rak kendilerine ait yerel yönetimleri vardı.

Bir kişinin Karay Türklerinden sayılması için, 
Yahudi geleneğine uygun olarak, ana ve baba ta-
rafı Karay olması gerekiyordu. Litvanya’da yaşayan 
Yahudilere Aşkenazi Yahudileri, Osmanlı’da yaşa-
yan Yahudilere Safarad Yahudileri denmekteydi. 
Aşkenazi ya da Safarad Yahudi’siyle evlenenlerin 
çocukları “iki din birleşmez” gerekçesiyle Karay 
sayılmıyordu. Karaylar kendi aralarında evlene-

Auguste Raffet, Kırım Karayları tablosu
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rek, günümüze kadar dil, din, örf ve adetlerini 
korumuşlardır. Türkiye’de yaşayan Karaylar İstan-
bul’da Karaköy’e yerleşmişlerdir. 

Haham Hacı Saray Şapşal (Litvanya Karaim Din 
Kurulu Başkanı) 2. Dünya savaşı sırasında Alman 
Nazilere Karayimlerin Yahudi ırkına mensup ol-
madıklarına, sadece inanç yönünden bağlı olduk-
larına ikna etmeyi başarmıştır. Böylece Nazilerin 
müdahalesinden korunmuşlardır. Savaştan sonra 
Kırım tatarlarının hemen hemen hepsi sürgün 
edilirken, Karaimlerin bir kısmı Kırımda kalmış, 
diğerleri Leningrad ve Moskova’ya yerleşmişlerdir. 

Karaylar ibadetlerini Kenesa denilen mabetlerin-
de yaparlardı. Karay adı Kitab-ı Mukaddeste (Eski 
Ahit) “Tevrat okuyan” manasından gelmektedir. 
Eski Ahit Karay dininin temelidir. Talmud’ta eski 
ahitle (on emir) ilgili bilgi bulunmamaktadır. “On 
Emir”i esas alan Karay dini diğer Musevilerden 
farklıdırlar. Kendine has özellikleri olan Karayim 
dinin kurulması ve gelişmesinde İslam’ın büyük 
rolü olmuştur. Abdest almaya benzer şekilde el-
lerini ve yüzlerinin yıkamaktaydılar. Dualarında 
“Rab Yehova” değil, Alla ya da Tengri derlerdi. 
Ayinlerinde kavimlerine “Ey İsrailoğulları” diye 
hitap etmezler, “Ay Karayoğlu” derlerdi. Kenesa’la-
rına girerken ayakkabılarını çıkartırlardı. Ellerini 
açarak, ayakta veya oturarak dua ederler, yüzlerini 
sıvazlayarak bitirirlerdi. Dualarını Karay Türkçesi 
ile yaparlardı. Musevi olmaları yanında Hz. İsa ve 
Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul eder-
lerdi. Tatar ve Kırımçak soyları ile akraba olan Ka-
ray topluluğu, dil, kültür, folklor, yemek gibi gele-
neksel oluşumlarında, Kırgız, Tatar, Kazak, Nogay, 
Karaçay boyları ile benzerlikleri vardır. 

Karayların Sonu
Hazar imparatorluğunun 11. yüzyılında yıkılması 

ile Karaylar da dağıldılar. 1030 yılında Peçenekle-
rin ağır darbesi ile sarsılan Hazarlar, Ruslarla sa-
vaş halinde idiler. Ruslara karşı savunmalarını ha-
zırlayan Hazarların deniz kuvvetleri yoktu. Zayıf 
noktadan vuran Bizansların donanma gücü 1095 
yılından sonra Rus ittifakı neticesinde Hazar im-
paratorluğu parçalanmıştır. 

Hazarların Yahudi Haskala inancına benzeyen 
gelenek ve kültürlerinde vatan ve devlet duygu-
ları ve kültürleri yeteri kadar gelişmemiştir. Vatan 
savunması, güçlü devlet olma, güvenlik ve asker 
yetiştirme konularında zayıf kalmışlardır. Haskala 
hayatı toplumun, vatansız ve devletsiz yaşama bi-
çimi olarak kutsal değerler içinde vatan ve devlet 
duygusunun olmadığı bir toplum hayatıdır. Ken-
dilerine has devlet töresi ve dini inanışları nedeni 
ile taklitçi zihniyet ile devletine sahip çıkacak bir 
millet olmayı sağlayamamışlardır. Batıl bir dini 

inanışın müntesiplerini hayata bağlama azminden 
yoksun olarak yok olmaya mahkûm olmuşlardır. 
Bunun sonucu olarak ekonomide geri kalmaları, 
yeteri kadar savunma gücünü sağlayamamaları 
neticesinde dış müdahaleye karşı dayanamamış-
lardır. Ülkenin sınırları denizle çevrili olmasına 
rağmen bir deniz güçleri yoktu. Karay milletini 
diri tutacak, hayata bağlayacak ideallerden yoksun 
olan bu milleti diri tutacak, yaşama azmini güçlen-
direcek manevi değerleri kalmamıştır. 

Hazarların yıkılışı ile Karaylar üç gruba ayrılmış-
lardır. Bir grup Kırımda kalırken, bir grup da Orta 
Avrupa (Galiçya) ya gitmişlerdir. Diğer bir grup da 
Litvanya (Trakai) ya göçmüşlerdir. Vatan edinme 
ve vatan sevgisinin olmayışı ve vatan savunması-
nın zayıflığı, Karayların sıkıştıklarında muhtelif 
yerlere göç etmek sonucunu doğurmuştur. Böyle-
ce bir Türk kavmi zaman içinde tarihi bir kalıntıya 
dönüşmek gibi kara talihin kurbanı olmuştur.  

Osmanlı Devletinin 1361 yılında, I. Murat zama-
nında Edirne’yi fethetmesiyle buraya yerleşmiş 
olan Karaylar ile tanışılmıştır. 

1453 Fetih’ten sonra İstanbul’a yerleşen Karay-
lar mutlu bir hayat yaşamışlardır. Daha sonraları 
İspanya’dan, Litvanya’dan ve Kiev’den İstanbul’a 
göçler olmuştur. İstanbul Karayları Galata, Balat, 
Hasköy ve Karaköy (Karayköy) bölgelerine yer-
leşerek dünyanın en kalabalık Karay cemaatini 
oluşturmuşlardır. 10. ve 12. Yüzyıllar Karayların en 
mutlu yılları olmuştur. Haçlıların Anadolu toprak-
larından geçen seferlerine de muhatap olan Karay-
lar bu dönemde zayıflamaya başlamışlardır.   

Rusya’da 1927 Bolşevik ihtilalı ile birlikte Yahu-
di cemaatine baskılar artmıştır. Yahudilere karşı 
uygulanan politikadan Karay cemaati de nasibini 
almıştır. Baskı politikası ile hayatları kararan, Po-
lonya, Litvanya ve Kırımda yaşayan Karaylar göç 
ederek Batı ve Orta Avrupa ülkelerine, Amerika’ya 
sığınmışlardır. Çok sayıda Karaylıların ikici dünya 
savaşı sonrası Sibirya’ya ve değişik yerlere sürül-
düğü görülmüştür. Karay nüfusunun % 90’ı dağıl-
mış, geri kalanlar Litvanya’ya yerleşmişlerdir. Ka-
ray cemaatinden son kalanlar Litvanya’nın Trakai 
kasabasında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Trakai 
kasabasında kalan Karayların bu gün ki sayıları 65 
civarındadır. 

Yeni nesil Karaylar, Karay Türkçesini bilmemek-
tedirler. Ancak yaşlı kişiler kendi aralarında Türk-
çe konuşabilmektedirler. Zamanla asimile olan 
Karay toplulukları erimiş ve kaybolmuşlardır. Bu 
gün Hindistan, Çin, Mançurya, İspanya, İran, Irak, 
Suriye ile Kuzey Afrika ülkelerinde Karay cemaat-
leri kalmamıştır. 600 yıllık Tatar Karay topluluğu 
yok olmuştur. (Devam edecek)
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/  S a l i m  D e m i r e z e n

Ayasofya Müzesi eski müdürlerinden 
kültür tarihçisi, rahmetli Prof. Dr. Ha-
luk Dursun: “Ayasofya bitmez tüken-
mez bir hazinedir. Ayasofya’da altıncı 
senem doldu. Hâlâ keşfediyorum..... 
Her seferinde Ayasofya bana bir sırrını 
açıyor.” demişti bir röportajında.

Gerçekten Ayasofya, paganizmden 
(çok tanrı inanışı) İslâmiyete uzanan 
bir değişim geçirmiştir. O’nun tari-
hinde, bizim tarihimizin çok uzun ve 
önemli bir kesitini de okuyabilirsiniz.

Ayasofya (Hagia Sophia) “ilahi hikmet” anlamına 
gelmektedir. Bir manada “vahiy” ile de bağlantılı-
dır. Halkımız eski devirlerde kalıp, camiye çevrilen 
büyük kiliselere Ayasofya adını verdiğinden, ülke-
mizde dokuz adet “Ayasofya” vardır. 

İstanbul’da Küçük Ayasofya, Trabzon ve İznik 

Ayasofya’yı Aşmak, Ayasofya’yı Açmak - 1

Ayasofya’ları bunların en bilinenleridir. En güzeli, 
bugün bunların tamamı cami olarak hizmete açık 
bulunmaktadır. Ayrıca Sofya, Selanik ve Kiev’de 
Ayasofya isimli kiliseler bulunmaktadır. Bu arada 
hiçbir Hıristiyan milletin Müslümanlardan alıp da 
başka amaçlarla kullandıkları camilerin hiç birisi-
nin orijinal ismini kullanmadıkları halde, ecdadı-
mızın Ayasofya adını değiştirmemesi üzerinde de 
düşünmeye değer... 

Kısa Tarihi 
Eski İstanbul’un yedi tepesinden, 40 m. rakımlı 

birinci tepesi üzerinde pagan dönemlerde de ma-
bet bulunduğu bilinmektedir. Hali hazırdaki yapı, 
bilinen üçüncü Ayasofya’dır. Geriye doğru izini sü-
relim. 

Roma İmparatorluğu’nun tek parça olduğu yıllar-
da (MS 395’te ikiye bölündü) 325 yılında İmparator 
I. Konstantinus başkenti Roma’dan İstanbul’a taşı-
dı. Kendisi henüz Hıristiyan olmamıştı. Bunun için 
22. 11. 330 tarihinde pagan bir mabet olarak birinci 
Ayasofya’yı inşaya başladı. O’nun ölümünden son-
ra yerine geçen oğlu Konstantius, Hıristiyan ol-
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muştu ve15.02. 360 günü ahşap tavanlı, yarı pagan 
bir Bazilika olarak açılışını yaptı. Ancak bu bina 
404 yılında çıkan bir ayaklanmada yakıldı. Bugüne 
yanmış bir tuğlasının kaldığı belirlenmiştir. 

Ayasofya’yı ikinci defa imparator II. Teodosius 
415 yılında yine ahşap tavanlı bir Bazilika olarak 
inşa ettirdi. Bu imparator aynı zamanda İstanbul 
surlarını da yaptırdı. Bu bina da 532 yılında çıkan 
bir isyanda yakıldı. Bu binanın temelleri, 1936 yı-
lında kısmen ortaya çıkartıldı. 

Üçüncü Ayasofya, Doğu Roma İmparatoru Jus-
tinianos tarafından 100 ustabaşı, 10 000 işçi çalış-
tırılarak, beş yıl sonra 27. 12. 537 tarihinde açıldı. 
Tarihçiler, İmparatorun Süleyman Mabedi’ni kas-
tederek: “Süleyman! Seni geçtim.” diye bağırdığını 
kaydederler.

Gerçekten Ayasofya, 55,60 m. kubbe yüksekliği, 
31 - 33 m.’yi bulan elips kubbe çapı, bir kısmı an-
tik şehirlerden getirilen 104 sütunu ile dönemin en 
görkemli kilisesi idi. Gerek iç mekan büyüklüğü 
gerekse kubbe çapı açısından 1000 yıl aşılamadı. 
Ancak statik yönden problemli olan yapının kub-
besi, Mimar Sinan tarafından onarılasıya kadar 
dört defa çöktü. 

“Tarihte Örneği Olmayan Yağma” 
Bizans döneminde yaşanan en ibret verici olay, 

1204 yılında IV. Haçlı Seferi sırasında Papa’nın tah-
rik ettiği azgın Katolik sürüsünün İstanbul’u işgali 
ile başlayan zulümdür. 

Tarihçi Steven Runciman: “Tarihte İstanbul’da-
ki bu yağmanın örneği yoktur” derken, o gün için 
haklı olabilir. Aynı Batılılar, gün geçtikçe zulüm ve 
vahşette de tecrübe kazanarak zirveye çıktılar... 

Yağmaya şahit olan tarihçilerden Villehardouin-
li Geoffrey: “Evler ateşe verildi, saraylar ile resmi 
binalar tamamen soyuldu. Erkekler öldürüldü, ka-

dınlar tecavüze uğradı, en kıymetsiz eşyalar, köylü-
lerin gömlekleri bile yağmalandı” diye yazar. 

Yağmadan en çok nasibini alan yerlerden birisi de 
Ayasofya’dır. Bizanslı yazar Niketas: “Kiliselerden 
kutsal şarap ve ekmek konulan kapların üzerinde-
ki değerli taşları söktüler. Ayasofya’nın değerli taş-
lardan yapılmış mihrabını kırdılar ve paylaştılar. 
Mukaddes vazoları, söktükleri gümüş oymaları ve 
altınları katırlara yüklediler..... Vahşi bir azgınlıkla 
bütün kadınlara ve bilhassa rahibelere tecavüz edi-
yorlardı. “(1) ve daha fazlasını tarihe not düşer. 

Haçlıların İstanbul’da kurduğu “Latin İmpara-
torluğu” soygun ve zulmünü 57 yıl devam ettirir. 
Bu dönemde Ayasofya, “Roma Katolik Katedrali” 
olarak kullanılır. 

İki Asır sonra Fatih İstanbul’u kuşattığında halk: 
“İstanbul’da Kardinal külahı görmektense Türk sa-
rığı görmeyi tercih ederim” sözünü o günlere atıfla 
söylemiştir. Katolik dünyası adına Papa, geçtiğimiz 
yıllarda Ortodokslardan özür diledi. Bugün Papa 
Francis: “Ayasofya’yı düşünüyorum ve acı duyuyo-
rum” deme riyakarlığını gösterebilmektedir. 

Ayasofya, İstanbul’un fethine kadar doğru dürüst 
tamir edilemedi. Buna Bizans’ın ne teknolojisi ne 
de maddi gücü yetmedi. Dijital ortama da aktarı-
lan Evliya Çelebi’nin ünlü Seyahatnamesi’nin bi-
rinci cildinde yer alan bilgiler, - bu bilgiler başka 
kaynaklarda yoktur- dikkat çekicidir. Kendisi de 
Ayasofya Medresesi mezunu olan Evliya Çelebi, 
Ayasofya’yı alabildiğine uzun anlatır. Biz bu bölü-
mü özetleyelim:

Fetihten birkaç yıl evvel Bizans İmparatoru, II. 
Murat’a elçi göndererek Ayasofya’yı tamir için mi-
mar ister. Padişah da mimarbaşı Ali Neccar’ı gön-
derir. Ali Neccar, Bursa Ulu Cami dahil birçok ese-
ri yapan, tecrübeli bir mimarıdır. 

E. Çelebi, Ali Neccar’ın dört payanda ile kubbeyi 
kurtardığını, minarelerin alt yapısını oluşturduğu-
nu, payandaların birine 200 basamaklı bir merdi-
ven yaptığını da anlatır. Sultan Murat’a: “Şehrin 
fethe hazır olduğu” bilgisini verdiğini de ilave eder. 

Müslüman Ayasofya 
Fatih, İstanbul’a girince, doğru Ayasofya’ya gitti. 

Kiliseye sığınan halka hitabı, bizim için övünç kay-
nağıdır. 

“Ben ki Emir-i Azam Sultan Murad’ın oğlu, Pa-
dişah-ı muazzam ve Emir-i Azam Sultan Mehmed 
Han’ım! Yeri ve göğü yaratan namına...” diye başla-
yıp; Hıristiyanlara can, mal, inanç bütün özgürlük-
leri verdikten sonra: “Burada kiliselere kimse engel 
olmayacaktır. Buna ben de dahilim.” diye hitabını 
bitirir.

Fetihten üç gün sonra Ayasofya’da 
ilk cuma namazını kılan Fatih, bir 
yandan onarım başlatırken diğer 
taraftan mihrap, mimber, müezzin 
mahfili, vaiz kürsüsü gibi cami 
aksamını yaptırır. Bir ahşap minare 
ile dışına 150 talebenin okuyacağı 
bir medrese inşa ettirir. İstanbul’un 
ilk medresesi budur. Sırf cami için 
50 kişilik bir kadro tayin eder. Ünlü 
vakfını kurar ki Ayasofya hâlâ o 
vakfın mülküdür! 
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Harap haldeki Ayasofya’nın kubbesine çıkan Fa-
tih, manzara karşısında Şeyh Sadi Şirazi’nin rubai-
sinden iki mısra okur:

Efrasyab’ın sarayında baykuş nöbet tutuyor / 

Kayser’in kasrında örümcek perdedarlık yapıyor. 

Fetihten üç gün sonra Ayasofya’da ilk cuma na-
mazını kılan Fatih, bir yandan onarım başlatırken 
diğer taraftan mihrap, mimber, müezzin mahfili, 
vaiz kürsüsü gibi cami aksamını yaptırır. Bir ahşap 
minare ile dışına 150 talebenin okuyacağı bir med-
rese inşa ettirir. İstanbul’un ilk medresesi budur. 
Sırf cami için 50 kişilik bir kadro tayin eder. Ünlü 
vakfını kurar ki Ayasofya hâlâ o vakfın mülküdür! 

Fatih’in oğlu II. Bayezit, bir minare daha ilave et-
tirir. II. Selim ile III. Murat, Mimar Sinan’a birer 
minare daha yaptırdılar. Böylece Ayasofya, dört 
minareli bir cami halini alır!.. Etrafındaki binalar 
yıkılarak, bina açığa çıkarılır.

Mimar Sinan, duvarlara iki payanda daha yapar. 
İnşaasından itibaren yapılan payanda sayısı, bun-
larla toplam 24 olur. Ve binanın kubbesi günümü-
ze kadar hiç çökmez. Bu şeref Sinan’a aittir. 

Fetihten itibaren pek çok Padişah’ın yaptıkları 
ilavelerle Ayasofya bir külliye haline geldi. Çini ve 
kuşak yazılarla caminin içi süslendi. Kanuni döne-
minde Hurrem Sultan Vakfı, Ayasofya’nın dışına 
Mimar Sinan’a Ayasofya Hamamı’nı yaptırdı. Fa-
tih, mozaiklerin sadece yüzlerini ince bir sıva ile 
kapattırdı. İkona’ lar, I. Mahmut dönemine kadar 
kapatılmamıştı. Tamamen kapatılması, 19. yüzyılın 
ortalarında gerçekleşti. 

I. Mahmut zamanında kütüphane, avluya şahe-
ser bir şadırvan, imarethane ile İstanbul’daki en 
yüksek ve kubbesi yekpare sıbyan mektebi yapıldı. 

Abdülmecid Han, İtalyan mimar Gaspare ve Giu-
seppe Fossati kardeşleri çağırarak kapsamlı bir 
tamirat yaptırdı. Fossati kardeşler, bir muvakkitha-
ne, kasr-ı hümayun, III. Murat’ın yaptırdığı hünkar 
mahfili yerine yenisini ve yıkılan Fatih Medresesi 
yerine iki katlı yeni bir medrese yaptı. (1849) İki 
yıl süren bu tamiratın masrafları, büyük ölçüde 
Şeyhülİslâm Mekkizade Mustafa Asım Efendi’nin 
vakfettiği mirasından karşılandı. 

Sultan Abdülmecid zamanında, hattat Kazasker 
Mustafa İzzet Efendi her biri 7,5 m. çapında sekiz 
yuvarlak hat levhası yazdı. Bunlar, İslâm aleminin 
en büyük hat levhaları arasındadır. 

Ayrıca padişahlardan II. Mustafa, III. Ahmet ve 
II. Mahmut’un bizzat yazdıkları hatlar ile ünlü 
hattatlardan Yesari ve Veliyüddin Efendi’nin nefis 
hatları Ayasofya’yı süslemeye devam ediyor. 

Ayasofya’yı tamir için, Fetih öncesinde Bizanslı-

lar bizden mimar isterken; dört asır sonra bizim 
Batı’dan mimar istemek durumunda kalmamız 
üzerinde ibretle düşünülmesi gereken konular 
arasında... 

II. Selim, III. Murat, III. Mehmet, I. Mustafa ve 
Sultan İbrahim için Ayasofya avlusu ve civarına 
türbeler yapıldı. Pek çok hanedan mensubu da bu 
türbelerde yatmaktadır. 

17. ve 18. asırlarda etrafında inşa edilen sebillerle 
Ayasofya, adeta selatin bir camiye dönüştü ve “Aya-
sofya-ı Kebir Camii” adını aldı. Ayasofya imamları, 
İstanbul imamlarının başı sayılırdı. Cihat ilanları 
Ayasofya avlusunda yapılır, zafernameler burada 
okunur, devlet adamları burada bayramlaşır, pa-
dişahlar Kadir Gecesi mutlaka Ayasofya Camii’ne 
giderdi. 

Ayasofya, kelimenin gerçek anlamında Müslü-
man bir mabet haline gelmişti. Henüz İslâm dini 
tebliğ edilmeden önce yapıldığı için, Fetihten iti-
baren tevhid inancının mabedi olarak kabul edildi.
Camiye çevrilmesi, aslına rücu anlamına geliyor-
du. 

Sezai Karakoç, Ayasofya’nın Fetih öncesinde “giz-
li Müslüman, Hanif” olduğunu ifade eder. (2) Hac 
suresi 40. ayet meali dikkate alındığında haksız ol-
madığı görülür. 

Kubbe çapı ve iç mekan büyüklüğü açılarından 
Ayasofya’yı “aşmak”, bizde dert edinilmedi. Mi-
mar Sinan, ölçülere çok yakın eserlere imza attı. 
Dileseydi aşabileceğini söylemek, kehanet olmaz 
düşüncesindeyim. 

Ama Batılılar böyle bir derde düştüler. Nihayet 
1528 yılında açılışını yaptıkları Sevilla Katedrali (İs-
panya) ile yarışı kazandılar. Bu yapı, hâlâ kubbesi 
en büyük Katedral özelliğini koruyor. 

Dilerseniz yazının ilk bölümünü burada nokta-
layalım. Gelecek yazıda işgal günlerinde Ayasofya, 
müze yapılışı, tekrar camiye çevrilmesi için verilen 
mücadeleler ve “Ayasofya’yı açmak” konularını de-
ğerlendirelim. 

-----------------------------

(1) Hayri Fehmi Yılmaz, Tarih Dergi, ağustos 2020, s. 35 - 
36

(2) Sezai Karakoç, Dirilişin Çevresinde, 1975, s. 178 - 180
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/  M u s t a f a  D e m i r

Hürriyetini besmele ile ilan eden 
insan, Allah’a dayanarak andını ve 
kulluğunu muhtevada zenginleştirir. 
Bu zenginlikteki şuuru nispetinde şah-
siyet kavileşir, insanı güvenilir kılar. 
İnsanın hayatını anlamlandıran ve 
aydınlatan ilahi söz, ezberden sıyrılıp 
tefekkür dünyasına ışık tutar, aksiyo-
nuna da kılavuz olur.

Elimizdeki iş, dilimizdeki söz, hayatımızı kuşa-
tan her şey bu tanımlamadan yani değer kılavu-
zundan mahrumsa, gıda sandıklarımız, uyuşturu-
cularımız olur. Oyalar bizi, kendi gerçeğimizden 
uzaklaştırır, karanlık yarınların kara binasına, kara 
taş taşıyan hamal haline getirir. Yaşadığımız hayat 
umuda, amaca ve onun çabasına yönelik değilse, 
tükettiğimiz zamanın ve nefesin gelişmekten yana 
bir değeri yoktur. İnsanın değerini artıran ve onu 
kıymetli bir varlık haline getiren, sadece insani 
amacı-idealleridir ve bunları gerçekleştirmek üze-
re ortaya konan meşru mücadelesidir. Hayatın aslı, 
amaçlı mücadeledir. Yaşamak, ayakların gittiği 
yere gitmek değil, aklın ayaklara çizdiği güzergah-
ta ilerlemektir. Yani insan, kendinde umudu, onun 
mücadelesini uyandırmamışsa, umutsuz kalan 
hayatımız, insanca yaşamamızın ispatı değildir. 
Umutsuzluk gıdasızlıktır, karanlıkta kalmaktır, yo-
lunu şaşırmaktır.

İnsan, amacı olması gereken bir varlıktır. Zira 
dünyaya gelişi, başlı başına bir amaç içindir. Amaç: 
kulluk görevinin yerine getirilmesidir! Amacın 
ruhu, donatılmış akıl ve iman ettiği sahih inanç 
sistemiyle elde edilir. Amaç, insanda; aklı doğru 
kullanma, irade oluşturma, çözüm üretme mesu-
liyeti doğurur. İnsan onunla kendi varlığını korur 
ve dışındaki dünyaya edeple müdahale eder. Şekil 
verme; kendimiz olmayı, huzur bulmayı, gelişmeyi 
ve kalkınmayı sağlar. Kendi varlığımızı inşa, diğer 
varlıkları koruma iradesine ulaştırır, hayra adanan 
güç yapar. Kendimizi bulmak demek; inkılapla 
şahsiyet kazanmak, hayata dahil şeyleri şekillen-
dirme şuuruna ermek demektir. Aksi olarak insa-
nın amacı, ideali yoksa; istikameti ve gerçek kuze-
yi yok demektir. Bu konuda Nurettin Topçu’nun, 
“İdealsiz nesillerin bütün hayatı, zalimi övmek ve 
mazlumu dövmekle heba olmuştur.” tespiti doğru-
dur. Bu ıstırap, karşılığını bulmamıştır.  

“Almadan Verdik, Helâl Olsun Bize” …
Gelişmiş olmak, bağımsız olmaktır. İrade bütün-

lüğü oluşmuş bir toplumu tesis çabasının meyvesi-
ne ermektir. Gelişmemişler bağlıdır, kölelikle ba-
ğımlıdır. Az gelişmişler yarı köledir, gelişmemişler 
ise cehaletinin ve felaket sahiplerinin kölesidirler. 
Reklamı yapılan kapitalist literatürün gelişmişleri 
ise tek kelimeyle yamyamlardır.

Burada, hâkim kültürün ve kapitalizmin geliş-
me ölçütlerinden bahsetmediğimizi anlatmaya 
çalışıyoruz. İstediğimiz gelişmenin örneği bunlar 
değildir. Toplum hayatında bunları çizerek, insan 
hürriyetini, adaleti, millet egemenliğini sağlayarak 
her türlü mazlumun yarasına el uzatmayı, zulmü 
durdurma gelişmişliğinden bahsediyoruz. İnsan 
insana, komşu komşuya, devlet diğer devlete ipo-
tekli olmaksızın muhtaçtır. Bu demektir ki hiç kim-
se kendine bu dünyada tam olarak yetmez. “Kom-
şu komşunun külüne muhtaçtır.” sözü bunun için 
anlamlıdır. Çok olanlarca, mübadele yoluyla ihti-
yacı olanlara bedeliyle cevap verilir. Fakat sözde 
gelişmiş-kudurmuşların Gümrük Birliği anlaşma-
sıyla bize reva gördükleri; ‘satışını dondur, alımını 
hızlandır’ anlaşmasını günün yetkililerine imza-
latmışlardır. Bu bir kölelik sözleşmesidir! Fetvayı 
imzalayanlar ülkeye döndüklerinde, “almadan 
verdik, helal olsun bize” diyeni, başkentte, çağırılı 
çığırtkanlarıyla, davul zurna eşliğinde kahraman-
lar gibi karşılanmıştır. Anonslarda “Avrupa Fatihi 
Geliyooooorrr” denmiştir! Diğer ambargolar, gizli 
anlaşmalar da cabası… İdarecilerimizin çaktırma-
dan bende oldukları, sözde gelişmişin en temel 

Hedefini Unutan, Heder Olur!
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özelliği, sormadan alıyor olmasıdır! İnsanı, tabiatı, 
ülkeleri, zenginlikleri kendi malı biliyor olmasıdır. 
Perva bilmez bir zulümle dünyayı kasıp kavuruyor 
olmasıdır. Buna karşılık gelişmemişler ise ‘DUR’ 
demekten korktuğu gibi, ayağa kalkmaktan, olup 
biteni anlamanın akıl kuvvetinden de mahrum-
durlar.

Müslüman diyarında bu gerçekler hep örtüldü. 
Gerçeği görenler de susturuldu. Sonra da kendi-
mizi, görmez ve bilmez ilan ettik. Zulüm fırtına-
ları korkuttu, akıl tutulmasını yaşattı. Fırtınanın 
çıkardığı tozu teberrüken içine çekenler, iktidar 
edasıyla itibar pozu verdi. “Vatan, Millet, Sakarya… 
Bunlar hepten angarya” notalı sözsüz bir müzik 
ortalığı kasıp kavurdu. “Yanılıyorsunuz!” diyenler 
bastırıldı, dışlandı.

“Kamburumuzdur, Satılmalıdııırr…”
Dünden bugüne çok şey oldu ve idrakten mah-

rum bırakılan milletin hayatı günlük hayat rotası 
bile, ahlaksız propagandalarla değişti. Her yalancı 
umut, toplumu, umutsuzluk-çaresizlik girdabına 
mahkûm etti. Geçmişten habersiz, halin ve dün-
yanın gerçeğinden habersiz, karanlık geleceklere 
kaptanlık yapanlar, değerleri kirletmeye kapı ara-
layarak insanları çaresiz ve umutsuz, perişan kıl-
dı. Yüzlerimizi katılaştırdı, tebessümü unutturdu. 
Halbuki bu toplum Müslümandır ve Müslümanın 
siyaseti/idaresi, imanındaki bağımsızlığa, birliğe, 
aile bütünlüğüne göre bina edilir. Yani Müslüman 
Türk’ün siyaseti, bağımsızlığı esas alırdı. Çalışma-
yı emir bildiğinden dolayı, gelişmeyle devam eder. 
Günümüze baktığımızda; ekonomide, bilimsel 
yönde, teknolojide, hukukta, uluslararası ticaret-
te, fikir ve kültürde inkâr edilemez istismar var. 
Yapılanlara bakınca bu hâl ne geçici ne de arızidir. 
Süreklidir. Hatta dünkü kuşatma, bugün sarmala 
dönüşmüştür. Külhanbeyliğin çözüm olduğunu 
zannedip alkışlayanlar, yakın gelecekte acı sonu 
anlayacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Tıpkı 
“KİT’ler zarar ediyor, kamburumuzdur, satılmalı-
dııırr!” diye ötenlerin ayak oyununu fark etmeden 
sevindirik olanlar gibi, anlayacaklardır bir gün. 
Çocuklarıyla işsiz-güçsüz kalarak tabi… Bu acı 
kayıpları hep perdeleyen, görünmez kılan; bazen 
takunya, bazen de siyasetin tacirlerince kullanılan 
sözde inanç ve siyaseti olmuştur. İnancın siyaset ve 
ticarete alet edilmesi, bezirganların ciddi serma-
yesi olup bütün hızıyla devam etmektedir. Millet 
iradesini reddettiren, yalan ve haramla beslenen 
ayrıca besleme olan azman bütün siyasetlerin vaz-
geçilmezi dini kullanmak olmuştur.

Her gelenin gideni arattığı bu la-yüsel yapı, de-
ğerleri yok etme istek ve iradesini, albenili imajıy-
la, bizden görünen paravan unsurlarıyla sapkın-
lıklarını gizler. Geçen her günün kaotik belirtileri 

gündem değiştirilerek, hissettirilmiyor. Her yala-
nın binası, günü gelince çöker ve gafilleri şaşırtır. 
Çünkü gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü 
bir kanunu-huyu vardır. 

Kaybolmamak İçin…
Giden gitti demeli, inşallah daha iyi anlamış ola-

rak kalabalıklarla döneceğini umarak dua edilme-
li. Kalanlarsa sürçmemeli, öykünmemeli, ataletini 
yenmeli. Hesabın önündeki murdar ikbal ve im-
kanlardan sakınmalı. Bizim asıl meselemiz budur. 
Yapmamız gereken mi? İstikametimizi kaybetme-
mek, eğer millet kalma davanızı unutmadıysanız 
tabi… Siyasi mücadelede önemli olan oydur diye-
rek gerçek ölçüyü ıskalarsanız, nitelik yerine nice-
liği önemsersiniz. Alavere-dalaverede şaşkınlığa 
kapıldıysanız, kendi değerinizi ve varlık sebebinizi 
unutursunuz. Düzmece oyunların akseden gürül-
tüsüne kapılıp uzaklaşırsınız, kaybolursunuz veya 
kahrınıza boğulursunuz. Böylece, birinci hamle-
de siz de istikameti şaşırmış, önceden mesuliyet-
te ortağı olduğunuz neticeleri, başarısızlık olarak 
sorgularsınız. Uzaklaşmaya mazeret icadı, nefsin 
uydurduğudur yalanlarla olur! Akıl şaşırıp, fikir 
kayınca, istikamet ibresinden sapmalar başlar. 
Hele yarım fikirliyseniz, dünya görüşünüz tam te-
şekkül etmediyse, öpücüklü operasyonla, kendini-
zi, kınadıklarınızın safında kıyama durmuş kahra-
man gibi görürsünüz. Misyonsuzlar, sizinle vizyon 
tazeler. Hırı duyulmayan bu hırsızlık, bir sürek avı-
dır, hep olmuştur.

Kalabalıklara iştirak, gurur vericidir, güven duy-
gunuz zirve yapar! Kendinizi çok daha mutlu his-
sedersiniz, aldanabileceğinizi hiç hesaba katma-
dan! Ardından törpülenerek, işlevsiz kalarak, kolay 
yaşamaya başlarsınız. Derdiniz olmaz ki artık, der-
man arayışınız olsun. Sapkın ve nota bilmez bir 
yapıya, akordu bozulmuş alet gibi dahil olmak, 
geçmişteki yükünüzün ağırlığından veya aldığınız 
asitli rutubetlerden dolayı çürümelerinizden de 
olabilir. Taşıyamadıklarınızı, içinize gömülerek, tı-
kanıklığınızı bir kardeşinizle paylaşmazsanız, hâl 
(denge) krizleri geçirir, saparsınız. Veya vicdanınız 
iflas ettiyse, acınası halinizi unutur, geride kalan-
larla uğraşırsınız! Aleyhte faaliyetlere geçer, hiç ak-
lınıza gelmeyen memleketin taşrasını baştan başa 
gezer, zalimlerin baltasıyla çınarları keser yüzüstü 
bırakırsınız. Kimisi kökünden koparılarak poşetle-
nir. Kiralık kapıları kalabalık göstermek için oraya 
yığılır! Bunlar, dün sorumlusu oldukları insanları, 
zannın ve şüphenin kuyularına atanlardır. Aletle-
rin aleti olanlar, yarın İlahî azabın büyüklüğünden 
nasıl müstağni olacaklar acaba? Sorumluluk kad-
rosunun bir kısmı, bu hoyrat tasarrufu istismara 
dönüştürerek, emekleri çar-çurla heba etti. Bu iş-
ler, ciddi bir dış baskıyı, şantajı, korkuyu veya va-
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atlere bulanan kirli ikbal hesabını gerektirir olsa 
gerek. 

Veya kimileri de edepli bir sükunetle, yaraya ve-
sile olmadan, beraberliğinizde kaybettiği ümidini 
farklı alanlarda çabaya döker. Buna eyvallah denir! 
Bu anlaşılırdır. Üzüntüye ve kırgınlığa vesile ol-
maz. Edeple kalan gibi, edeple gidenlere, köşesine 
mazereti gereği çekilenlere sözümüz yok! Sevgimiz 
gibi saygımız da var! Gidip de kötüleyene, iftira 
edene, hasım olanadır sözümüz. Yine de deriz ki; 
bu elim zamanda, herkes elini vicdanına koysun. 
Şu anda olduğumuz yer, olunması gereken yer mi? 
Cevabı kendinde kalsın. Başka diyeceğimiz yoktur.

Davanın karargâhı; susanına, küsenine ve sağ-
sol demeksizin bütün milletine açıktır. Sevgiyle 
bezenmiş bir kapıdır. Sadece fesada, budamaya, 
umutsuzluğa ve millet düşmanlarına kapalıdır.

Kitleleri, Kit’ler Gibi ‘Hammm!’ 
Edenlerin Dümen Suyu…
“Sana helal olsun, ayrılıp geldin ya!” sözleri, sizi 

kısa bir sürede, kısa bir zaman için, en öne sürük-
leyebilir. Ama kısa süreli vitrin malzemesi olduk-
tan sonra, küflü raflara atılırsınız. Ardından kim 
bilir geri dönüşüme bile yollanabilirsiniz. Aşinası 
olmadığınız ama sevdalanıp kapıldığınız, muzaffer 
görünümlü, heder eden zavallı kalabalık safların 
özeti budur. Anlayan kim? Veya yıllar gerekli an-
lamak için! Endişeniz yok artık, sıkıntı ve stresiniz 
de yoktur bu çamur beldede! Öğrenme, düşünme, 
tebliğden muaf olmuş, mücadele zahmetinden de 
kurtulmuşsunuz. Zahmetlerden kurtularak, söy-
lenenleri yapma kolaycılığına dahilsiniz. Kitlele-
ri ‘ham’ edenlerin dümen suyu budur ve masum 
avlarını boğar. Avla getirdiğini değerlendirmez, 
amaçtan koparır, laftan projelerle uyutur. Millet 
hayatını sevk ve idarenin sorumluluğunu büyük 
laflarla haykıran bu azman yapılar ne size ne de 
diğer ehliyetlere ve çözümlerine yol vermez.

Toplumsal-ahlaki kıyımın, geriliğin tespiti, bizi 
sürüleşmeye zorlayan sosyal-fikri kaymaların te-
tikçi unsurlarını bilmeyi gerektirir. Yoksa gözü-
nüzde her daim öncü ve başarılı görünürler. Vaz 
geçip yol değiştirenler, geçmişini gizler, çizer, anın 
sarhoşluğuyla mesttir. Hele de kotardıklarınız, ne-
malanmalarınız olduysa, değmeyin keyfine ağa-
mın! Köşesinde sebepli-sebepsiz, özel durum ve 
mazeretleri nedeniyle aleyhte olmayıp sessiz kalan 
mahzunlar, asla bu çürük sepete konulamaz. Say-
gımız eksik olmaz onlara.

Demek ki… Vitrinler böyle… Sağlam yapıyı üç ki-
şiyle de olsa, korumayı emreden bir değer ve öğreti 
dünyasından kalabalıklara pazarlanmışlığın kısa 
hikayesi bu! Halbuki insanlar, fikirlerle ve temel 
davaya sadakatiyle meskunsa, kurtuluşun çekir-

deği, hayat bulur, hayatını bulur. Kalabalık ama 
kazığını düşmanın (dolaylı ve dolaysız) çaktığı 
derme-çatma yapılar ise ecnebi bir rüzgârın hortu-
muyla sizi yeni dünya düzeninin içine/kuyularına 
savurabilir. Sizi BOP (Büyük Ortadoğu Projesi)’çu 
yapar, ocu-bucu yapar, anlamaz ama her şeyi an-
layanlardan olursunuz. Ruhu kapanda ama posası 
yığılıp kalmış bu kalabalıkların vakitleri, hep mu-
galata yapanları alkışlamakla geçer. Sözle, sözde 
kalkınır, dünyaya kafa bile tutarsınız. Kafanızdaki 
miğfer bile sizin değilken… Bazen de kilisede pa-
pazlık yapmış tarihçi, Hıristiyan teoloji öğrenmiş 
fetvacı ve şu-

bucularımız, sucularımız, bir de uzun menzil ko-
şucularımızın danışmanlığı çözüme çözüm ekler. 
Ele geçirilmiş medyadan vaaz dinler gibi keyifli 
yalanlar dinleyip, mistik bir iklimin coşkusuna ka-
pılırsınız. “Değme keyfime” dersiniz.

“Huzur Medeniyetine Edebi Yeten Tek 
Millet, Türk Milletidir” 
Hey garip ben… Çareni, sahtekâr kurtarıcılarda 

değil, kurtuluş mücadelesini bizzat vererek arayan 
benler, bizler, kardeşler! Ne kadar zor bir yolculuk 
değil mi, insanın var oluş yolculuğu? ‘Gidenle bi-
ten dava, dava olmaz’ denmişti. Geleni büyüten, 
değerli kılandır dava. İfrat ve tefritten uzak, ölçü-
ler dahilinde insanı bütünleştirme derdinin adıdır 
dava. Dava mensubu, milleti için harçtır. Birleşti-
rendir, gideni de milletinin her ferdi gibi bağrına 
basandır. Davanın unutulan amacı insanı sahih bir 
hayatla buluşmaya ve olgunluğa vesile olmaktır. 
Sorumluluğunu bütün insanlara karşı icra derdin-
dedir. Merkezini kaybetmeden tabi… Varlığının 
anlamını, hayatının plânını, medeniyetinin tarifin-
de arayanlar ve bulanlar, mevzisini, milleti meşgul-
le zaman kaybettirenlerin mevzisi olamaz! Başka 
mevzilere sığınmaz er kişi. En yakışmayan mevzi 
de “Yol kesiciler” ile mistizmle insanı güdükleşti-
ren iğdiş mekanizmalarınındır. Bu tuzaklardan 
kurtulan herkes bölük bölük Millet Davasına ge-
lecektir. Bu asil davanın projesi her yönüyle milli, 
insani ve “Muhteşem Türkiye” sloganı ile yürüyen 
Millet Partisidir! Gücünü, sağlamlığını, doğrulu-
ğunu; insanlığın ve milletinin doğrularından alan, 
ülkemizdeki tek medeniyet hareketidir. 

Acının, mutluluğun veya arayışın biricik varlığı 
olan insan, eskimez doğrunun yörüngesinden ta-
nımsızlıklara iltihak için kopunca, kendini kötü 
niyetin sahiplerine veya düşmanın ağzında bir 
lokma olma sonucuyla buluşur. Demek ki; şaşkın-
lığa, tereddüde sebepler var. Doğruluk ve galibiyet 
bugün aynı safta değildir. Yalanın iktidarı, insanlık 
buhranının sorumlusu zulümle aynı saftadır. Yerel 
ve küresel hâl budur. Galibiyetin bugünkü mih-
veri, insanlarımıza ve insanlığa huzur sunan bir 
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kültürle ne yazık ki ilgisi yoktur. Bugünkü galibiyet 
ve zenginliğin harcı; yalandır, talandır, entrikadır, 
iftiradır, kandır, zulümdür, sömürüdür! Asaletin 
manevi ikliminden bunlar haberdar değildir. Mut-
suzluğunun acısını, ayarttıklarının marifetiyle in-
sanlığa çektirmektedir. “Sadece elinde medeniyet 
burcunu inşaya malzemesi yeten tek millet, Türk 
Milletidir. Akıl taşlarını, adalet harcıyla bütünle-
yecek devletli millettir. Huzurlu bir dünyanın ha-
yat binasını dikecek terbiye onlarda var” demek-
tedir bir bilgin (yorumladım). Bu sözleri, Nobel 
ödülünü aldığı yıllarda, Pakistanlı Abdüsselam, 
övünçle söylemiştir. Bu bir hakikattir, doğru tes-
pittir. Ancak biz, bunun sorumluluğuna eremedik! 
Türkiye, ancak kendini donatarak kanlı prangalar-
dan sıyrılabilir. Maalesef bu yollar şimdilik kapa-
lıdır, kapatılmıştır. Mutlaka açılacaktır. Türkiye, 
akledenlerini beyin göçüne mecbur etmezse, üre-
tim şart ve hukukunu oluşturursa, doğru siyasetin 
rehberliğinde, ilmin refakat ettiği kurum-kuruluş-
larını ehliyet ve liyakatle donatarak çöküşümüzü 
durdurabilir.

Uçtu Uçtu! Kim Uçtu?
Türkiye yaşadığı travmaları akıl, vicdan, tarih, 

milli kültür ve ilim süzgecinden geçirerek siyase-
tin alacağı tedbirlerle sonlandırmalıdır. Beyaz eşya 
değil, aklıselim kılan bilgi, gelişmişliğin tek ölçü-
tüdür. Altından kıymetli değerlerimizin çarklarına 
monte edilen ithal kollar, takoz görevi görmektedir. 
Milleti varlık ve var olma şartlarından uzaklaştırıp, 
idealsiz bir sürü haline getirme mevcut siyasetin 
gözden kaçırılmayacak yanlışıdır. Derdimiz gün-
lük polemiklere siyasi bir kılıf biçmek değildir. De-
memiz odur ki; gelenin de gidenler, gidecekler gibi 
pusulasız olduğunu duyurmak için haykırmaktır.

Ya iktidarlarının üstünde iktidarlar var veya ikti-
darları seçme mekanizmamız arızalıdır, arızalıları 
seçiyor. Bu arızanın ortağı olmak da arızalı olmayı 
kabuldür. Bunlardan medet umanın durumu da 
budur! Akıl ve vicdan, doğruyu ve çaresini icrada 
gecikebilir ama hayattan kaçmaz! Çok laf, çok kav-
ga, doğrunun sesini boğuyor. Millet perişan! Kav-
galı mesuller, bizi ayrıştırdı, ötekileştirdi. Yetişmiş 
fidanlarımızı kökten sökerek kuruttu. Gündelik 
hayatımızda, ilişkilerimizde, barış ve birlik dini 
olan İslam ne bireysel ne de toplumsal hayatı-
mızda bizi artık ahlaksızlıktan ve hukuksuzluktan 
alıkoymuyor. Milletten akıl, dua, güç alması gere-
ken  devletin, kanı toplayıp milli güce ulaştıracak 
damarları, erdemsiz politikalardan dolayı tıkalıdır. 
Varoluşun, toplumsal hayatın olmazsa olmazı hu-
kuk devleti, adalet ve hürriyetin yolu açılmalıdır.

Bugün dünyaya hükmeden adamlar bizim dev-
let ve milletimizin bütün sırlarını biliyor. Gelirini, 
giderini, hammaddesini, yeraltı-yerüstü kaynakla-

rını, insan potansiyel ve profilini, meziyet ve zaaf-
larını biliyor. Biliyor ve bize yön veriyor. Milletin 
akdi ve nakdi bütün varlığı da ipotek altındadır, bu 
saklanıyor. “Türkiye uçuyor” diyorsunuz! Uçuyorsa 
bu kadar fakirlik, iflas ve borç neyin nesidir?

Vitrine mi, Küflü Raflara mı?
Çaldıklarını yetişmiş insanları vitrinlik biblo 

olarak kullananlar; sahte umutların tacirleridir. 
Meslekleri; kirlerini ve çöplerini boyamaktır. Hal-
kın gücü, filmin aslını görmeye yetmiyor. Doğrular 
gizleniyor. Hakkı bilmeyenin halkı da aciz kalıyor. 
Bu kafalarla, ayartılmış veya tayin edilmişlerle, an-
cak, halkla halk dövülür. Çünkü halk, tezgâhları, 
tuzakları bilmez. Halk; bilimsel ve toplumsal ör-
gütlenmelerle eğitilir, yanıltılmaz, şartlandırılmaz 
ise problemini çözecek yöneticilerine güç verir, 
arka olur. Bugün bilgisiz bırakılmış ve kışkırtılmış 
halk, enerjisini ve hayatını, bedavacılar için tüke-
tiyor. Kimisi yem olup bitiyor, kimisi de yemlene-
rek kullanılıyor. Emperyalizmin isteği; kullandığı 
ve yönlendirdiği, algı operasyonlarıyla milliliği 
iğdiş edilen, asabi, bir anda öfkelenebilir kitlenin 
oluşturulmasıdır. Kitlede fert rahat bırakılmaz, sü-
rekli budanır, bodurlaştırılır. Küresel seyriyle artık 
halk, bildikleriyle değil, duyduklarıyla yaşayandır. 
Hiçbir zaman solo söyleyemez, koroya uyumludur 
tepkisi, sesi. Hayatının kararını bile kendisi değil 
birileri verir.

Kalabalık veya halk; belirlenen hedefe ve doğru 
olan karara inanarak canını feda eder. Heder ol-
mamak için, tarihin her döneminde adanmışlığın 
sonuçlarını zaferle devşiren milletimiz, bütün im-
kansızlıklara rağmen en son Kurtuluş Savaşında 
Türkiye hedefine kilitlenerek gereğini yapmış ve 
bağımsızlığını kazanmıştır. Hedef kesin, karar doğ-
ru, sonuç gelecek nesillerin iftiharla anacakları bir 
yazgı…

Diğer taraftan halk, şartlandırılıp yanıltılarak 
yanlış buyruğa da başını verebilir. (Hitler Faşiz-
mi). Yani, halk ve kalabalık o kadar da inandığına 
karşı sadakat sahibidir. Bütün bu işler; inandırıla-
rak veya kandırılarak yaptırılır. Zaferler inanan-
larınken, yenilgiler, aldatılmışların mutlaka kar-
şılaşacakları sondur. Bunun için iktidar olmak da 
iktidarları değiştirmek de emperyal şebekeler için 
zor bir iş değildir. Siyasal geçmişimizde örnekleri 
vardır. 

Meselemiz, meselemiz… Meselemiz; Türk Mille-
tidir! Sorunlarımızdır ve sorunla kavgadır, sorun-
luyla kavga değil, anlamıyorsa haddini izah ederek 
bildirmektir. Zaten sorunu teşhis, tedavinin yarısı-
dır. Siz sorumlulukta neredesiniz? Unutmayalım, 
sorun kat sayımız IQ katsayımız değildir! 
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/  H a y r e t t i n  D u r m u ş

Hava Nasıl Tarih Yazar?
İnsan nefes alıp vermezse yaşayamaz. 
Aldığı her nefes bir umut yeşertir 
içinde. Hava olmasa halimiz ne olurdu 
acaba? Cahit Sıtkı Tarancı “Gün eksil-
mesin penceremden”, Necati Cumalı 
“Güneşli bir günü hiçbir şeye değiş-
mem” derken bu gerçeği ifade etmi-
yorlar mı?

Soluduğumuz hava karakterimize de etki eder. 
Sıcak iklim bölgelerinde yaşayan insanlar daha se-
vecen, daha mutlu bir görüntü verirken, soğuk böl-
gelerde yaşayan insanlar daha donuk, içe kapalı, 
asabi bir çehreyle dolaşırlar. Yağmurun, karın, fır-
tınanın, yıldırımın, dolunun, sisin, pusun hatta bu-
lutların renginin bile insan psikolojisini etkilediği, 
ruhunda derin izler bıraktığı bilinen bir gerçektir.

Öykülere, masallara bakın, istediğiniz, sevdiğiniz 
bir şairin şiirini okuyun; yakan güneş, batan ay, 
bardaktan boşanırcasına yağan yağmur size eşlik 
edecektir. Elbette hayat her zaman tozpembe de-
ğildir. Hava olayları sadece romantizmin kaynağı 
olmakla kalmamış, tarihin seyrinin değişmesinde 
de önemli rol oynamıştır.

Dünyanın öbür ucundaki Dorian kasırgası gün-
demi altüst etmedi mi? En güçlü sandığımız insan-
ları çaresiz bırakmadı mı? Sınır tanımadan yıkma-
dı mı geçtiği her yeri?

Tarihi sadece siyasi olaylardan ibaret zannetmek 
doğru değildir. Hatta siyasi olayların şekillenme-
sindeki en büyük etken de coğrafya ve hava olay-
larıdır. 

İnsan yeryüzüne ayak bastığı günden beri tabi-
at şartlarıyla çetin mücadeleler vermemiş midir? 
Onu giyinmeye, ev yapmaya, daha korunaklı ba-
rınak sahibi olmaya sevk eden hava olayları değil 
midir? Gündelik bir işi yapmak için bile o günkü 
hava şartlarına bakmıyor muyuz? Bir toplantının 
açık havada ya da kapalı salonda yapılıp yapılma-
masını yağmurun yağıp yağmaması belirlemiyor 
mu? Uçağın havalanması da, tekrar piste inmesi de 
hava durumuna bağlı değil mi? Umutla tarlasına 
bakan çiftçinin gözü neden havada? Hayatımızda 
bu kadar etkili olan hava olayları tarihin akışını 
nasıl değiştiriyor, nasıl tarih yazıyor acaba? Konu-
ya biraz daha yakından bakalım isterseniz:
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On binlerce yıl sürdüğü söylenen Buzul Çağı’nda 
insanlar nasıl yaşadılar? Hayatta kalmak için nasıl 
mücadele ettiler? Holosen devri de denen milattan 
önceki asırlarda hava neden aşırı ısındı? Milattan 
sonra 3. 4. Yüzyıllarda neden geri soğudu?

Vikingler niçin İzlanda ve Grönland’a yerleşmiş-
lerdi? Daha pusula icat edilmemişken denizlerde-
ki efsanevi başarıları nasıl gerçekleştirmişlerdi? 

Milattan sonraki ilk iki yüzyılda Roma İmpara-
torluğu’nun altın çağında neden kimse sisten ve 
yağmurdan şikâyet etmiyordu? Hava nasıldı o za-
man?

Mayaların sonunu savaşlar, salgın hastalıklar mı 
yoksa ormanları tahrip ederek davet ettikleri ku-
raklık mı getirmişti?

Cengiz Han’ın torunu Kubilay Han 1268’de Japon-
ya’ya elçiler gönderip 900 gemi ve 30.000 askeriyle 
Hakata koyunda neden bekledi? Koan Savaşı’nda 
neden ağır kayıplar verdi? İki gün iki gece süren 
Tayfun Kubilay’ın ordusunu nasıl darmadağın 
etti? Fırtınayla, dalgalarla savaşmak insanlarla sa-
vaşmaktan daha zordu anlaşılan.

Dolu, Fransa kralını Versay’a dönüş yolunda na-
sıl perişan etmişti?  Rejimin sonunu getiren fırtı-
na ve dolu muydu? Talleyrand “Yağmur Devrime 
karşı!”(Gerste, 2017: 128) sözünü niçin söylemişti?

Napoléon’un 1812’deki Rusya’yı işgal denemesin-
de dondurucu soğuklar savaşın kaderini değiştir-
miş ve 600.000 askerle taarruz eden Napoléon’un 
sadece 100.000 askeri hayatta kalmıştı. Olumsuz 
hava şartları Napoleon’un sonunu getirmişti.

1815 yılındaki Waterloo savaşında Napoléon savaş 
alanından kaçmış, ordusu yağmur altında ve balçı-
ğa saplanarak mahvolmuştu.

1941 yılında Hitler Rusya’yı işgal etmek istediğin-
de yine olumsuz hava koşulları yolunu kesmişti:

“Yağmur, kar ve sulusepken her şeyi inanıl-
maz bir bataklığa, binlerce asker çizmesi-
nin, tekerleğin ve panzer zincirinin yoğrul-
duğu siyah bir hamura dönüştürdü. Alman 
Nazi kuvvetleri ne sonbaharın balçığına, ne 
de kışın soğuğuna hazırlıklıydı. Askerlerin 
üzerinde yazlık kıyafetler vardı. Ordunun 
kışlık donanımının olmaması ‘yenilgiyi ka-
bul etmek’ anlamına geliyordu… Sovyetle-
rin yaklaşık bir milyon askerden oluşan bir 
yedek gücü vardı. Bu güç 1945 yılı 9 Ma-
yıs’ında Almanları kayıtsız şartsız teslim 
alacaktı… 6. Alman ordusunu çökertecek 
saldırı yaşanacaktı. Bu şehir; Stalingrad’dı. 

Aralık 1941’deki savaştan farklı olarak, Nazi 
güçlerini mağlup eden hava değil, daha do-
nanımlı ve daha arzulu düşmanlarıydı.”

(Gerste, 2017: 171)

4 Kasım 1979’da Bir gurup İranlı öğrenci Ameri-
kan Büyükelçiliğine akın ederek konsolosluk ça-
lışanlarını rehin almıştı.  Diplomatik görüşmeler 
sonuçsuz kalında Jimmy Carter İran’ın ABD’deki 
mal varlığına el koyarak savaş seçeneğini günde-
me getirdi ve “Kartal Pençesi” harekâtı düzenlendi. 
Özel bir birlik olan Delta Force icra etti bu harekâ-
tı. Filmlere konu olan bir çalışma yapıldı ancak 
çölde “8 Amerikan askeri öldü ve tam bir fiyas-
koyla sonuçlandı.” (s.210) Bunun en önemli sebebi 
“Habub” adı verilen kum fırtınasıydı. 

2005 yılındaki “Katrin Kasırgası” da 1800’den faz-
la insanın ölümü ve 100 milyar dolardan fazla eko-
nomik zarara sebep olmuştu.

El Dorado olarak bilinen altın (Golden State)  ve 
petrol yatağı ancak su fakiri olarak Kaliforniya’nın 
gittikçe kuraklaşıyor olması dikkat çekici değil mi?

Kısacası İklim Değişikleri konusuna kafa yoran 
uzmanların hemfikir olarak söyledikleri gibi;  “Bir 
iklim felaketine doğru sürükleniyoruz ve bunun 
suçlusu insanoğlu.” (s.221) Bu konuya gereken 
önem verilmez ve tedbir alınmazsa şimdi değilse 
bile gelecek kuşakların büyük bir felaketle karşı 
karşıya olduğunu söylemek kehanet olmayacaktır.
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OLAN
1. Gün: Doktor henüz 9 aylık bebeğin burnunu 

serum ile yıkamamı önerdi. İşlem şöyle oluyor, 
küçük bir enjektöre serumu çekiyorsunuz, iğnesini 
çıkarak enjektör ile burnuna hızla zerk ediyorsu-
nuz. Basınç ile burnu açılarak genizden sıvı akıyor. 
Bebek ağlıyor, çırpınıyor, sizdeki duygu üzüntü, 
düşünce “canını yakıyorum, işkence ediyorum”

2. Gün: Bebek, dün yaşananlardan sonra bir daha 
burnuna hiçbir şekilde dokundurmuyor. Su ile oy-
namayı çok sevse de lavabonun önüne geldiğimiz-
de başını diğer tarafa çevirerek ağlamaya başlıyor. 
Ben de burnuna dokunmadım, akan burnunu sil-
medim bile. Doktor ise tavsiyesini ısrarla sürdürü-
yor. “Burnunu ne kadar çok yıkarsan o kadar hızlı 
azalır semptomlar, çocuğuna güven”

3. Gün: Kucağımdan yere yatırdığımda mızırdan-
maya başlıyor, elimde enjektörü gördüğünde kıya-
metler kopuyor. Doktorun ısrarına saygı duymakla 
birlikte kafam karışık. Kafamın karışmış olması 
benim ile ilgili, onun çektiği çileyi azaltmıyor. Ben 
kaçındıkça o burnu tıkalı olduğu için beslenemi-
yor, uykuya dalamıyor, nefes alamadığında çığlık 
atarak uyanıyor. Bu şefkat bir işe yaramadı. Duy-
gum üzüntü ve çaresizlik, düşüncem “burnunu te-
mizlemeyerek zarar veriyorsun”

4. Gün: Dünden beri kararlı bir şekilde yemek-
lerden ve uykudan önce burnunu serum ile yıkı-

yorum. Eskisi kadar ağlamıyor. Ağladığında çabuk 
sakinleşiyor. İştahı düzeldi. Uykusu daha uzun ve 
derin. 

5. Gün: Bu sabah yere yatırdığımda neşesini kay-
betmedi. Elimde enjektörü gördüğünde kafasını 
sağa yatırıp gözlerini sıkı sıkı yumdu ve ona yapa-
cağım şeyi bekledi. Serumu burnuna zerk ettim, 
ellerini çırptı, gülümseyerek gözlerini açtı ve neşe-
si kesintisiz devam etti. Uyum sağladı.

Bu uyum süreci benim de bebeğin de sınandığı 
bir deneyim oldu. Doktorun “çocuğuna güven” tel-
kini durum ile ilgili duygu ve düşünceleri düzenle-
meye ne de yardımcı oldu.

BİTEN
1. Uzmanlar bazı durum ya da dönemlerde prob-

lem yaşayan çocuklara ilişkin tavsiyelerde bulunur. 
Bu tavsiyeler çoğunlukla nahoş yaşantılara sebep 
olur. Çocuk istediğini elde edemediği için üzülür, 
öfkelenir, ağlar, saldırır. Uzmanlar tam bu nokta-
da kararlı olmayı tavsiye eder. Kararlı hissetsek de 
kendimizi manzara içler acısıdır, bunu sürdürmek 
bir ebeveyn için yürek ister. Haliyle ebeveyn vazge-
çer. Bu kaçınma kısa süreli olarak ebeveyni gergin-
likten kurtarır. Uzun vadede ise sorun orada durur 
ve doğasına uygun olarak sabit kalmaz, beslenme-
ye devam eder ve büyür. Hatta bir engeli daha aş-
mış olmanın gururu ve haklılığıyla büyür. Ebeveyn 
ise “ne yaparsam yapayım olmuyor” düşüncesi ile 

Olan Biten
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gerçek olmadığını, kanıta ihtiyaç duyduklarını 
hatırda tutmalıyız. Düşüncelerimizin bebeklikten 
bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerin bir ürünü 
olduğunu hesaba katarsak çok sorgulanması ge-
reken ürünlerdir. Bebeğin burnunun tıkalı olması 
bir durum ve bebeği rahatlatmak için bana öne-
rilen tavsiyeyi “işkence” olarak düşünmem şifayı 
geciktirdi. Benim uyumsuz olmam bebeğin daha 
korkulu tepkiler vermesine, huysuzlanmasına ne-
den oldu. Benim daha fazla ihmalime ve hastalı-
ğın uzamasına. Bebeğin daha fazla acı çekmesine 
huysuzlanmasına. Benim daha stresli ve yorgun 
olmama…

Olan biten bu işte. Yaşam esnek, şekil 
alıyor, değişiyor. İnsan fıtratı itibariyle 
esnek, şekil alıyor, değişiyor. Bu esnek-
liği bazı düşünce yargılarına hapset-
tiğimizde ise yenilenme ve büyüme 
fırsatını kaçırmış oluyoruz. Bu kalıpları 
henüz olabildiğine esnek çocukla-
rımıza devredip, hayatı 3 - 5 yargıya 
hapsettiğimizde büyüme ve gelişme 
imkanlarını köreltiyoruz. Çocuklarımı-
zın bedenlerine yaptığımız yatırımın 
kalitesini tartışırken, zihinlerine ve 
duygularına sunduğumuz imkan ve 
yatırıma daha az kafa yorduğumuzu 
düşündüm ben. Her düşünce tartışma-
ya açıktır ve umarım ben yanılıyorum-
dur. 

“Bütün çocuklar 
Yokluk bilmesinler 
Et, şeker, süt bulsunlar 
Giyimli, tok ve rahat 
Gitsinler okullara 
Sınıflarını geçsinler. 
Büyükler biraz daha yorulsun 
Onlar da büyüsünler 
Onlar da mesut olsunlar 
Geçti, kaç savaş ezikliği 
Çocukları düşünsünler 
Çocuklar iyi gün görsünler.”

Behçet Necatigil

kendini çaresiz hissetmeye devam eder. 

2. Acı veren her şey hazzı engeller. Haz bir be-
denin konfor alanı ve ulaşmak istediği durumları 
ifade eden duygudur. Bir kurala, tavsiyeye, yaptırı-
ma uymak o anda hazzı engellemek ve ertelemek 
anlamına gelir. Hazzı engelleyen her şey beynin 
konfor alanını bozar. Konfor alanını korumak ise 
hayatı ve dünyayı çekilir bir hale getirmez, bilakis 
konforu korumak acı vermeye başlar. Ne tuhaf bir 
paradoks ki konfora ulaşmak için acı çekmek zo-
rundayız. Konforu korumak ise acı çekmemizi sağ-
lar. Acı çekmeyi göze aldığımızda ise konfora ula-
şırız. Ulaştığımız konforu korumaya çalışmak acı 
çektirir. Bu durumlar bir tekerlek gibi dönedursun 
acı çekmeyi göze almak ise acı çekmek arasında 
bir fark var. Örneğin matematikten x konusunu 
bilmiyorum diyen öğrenci iki koşulda da acı çeker. 
Öğrenmeyi tercih ederek ve öğrenmeyerek. Öğ-
renmeyi tercih ettiğinden beynin konforu bozulur, 
zorlanır ve süreci tamamlar. Sınavdan performan-
sı doğrultusunda bir ödül alır ve haz duyar. Peki 
öğrenmeyerek nasıl acı çeker? Sınava kadar olan 
süreç boyunca konforunu bozmaz (öğrenme adına 
bozmak fakat sınav sonucunu dert ediyorsa stres 
devam eder), sınav sonrasında ödül alamaz, sene 
sonunda hüsrana uğrar. Özetle bir şeylerin bede-
lini ödemeye çalışmak ve kararlı durmak hazzın 
kendisi olabilir. Sonuç değil süreç hazzın kendisi 
olabilir.

3. Değişmeye karar vermek ve kararlı olmak için 
bilginin güvenilirliğine ihtiyaç duyuyoruz. Doğru 
bilginin, doğruluğundan emin olsak da gereğini 
yapmıyoruz hemen. Günümüzde tüm sigara kulla-
nıcılar sigara kullanımının zararlarını bilirler, keza 
devlet politikası olarak sürekli gözlerine sokulur 
bu bilgi. Fakat yapılan araştırmalarda sigara aley-
hinde yapılan uyarıların sigara içmeyenleri daha 
çok etkilediği tespit edilmiştir. O halde doğruyu 
bilmek doğru olduğumuzu göstermez. Etkisini his-
setmek ve davranışa geçirmek için gerekli bedelle-
rin de ödenmesi gerekmektedir. Allah bedevilere; 
‘iman ettik demeyin, teslim olduk deyin’ diyor ve 
imanın kalbe yerleşmesi için sürece vurgu yapıyor. 
Bu süreci doğru bilgi lehine duygu ve düşüncüleri-
mizi besleyerek en verimli şekilde geçirebiliriz.

4. Değişim konusunda kendine ve eşyanın tabi-
atına güvenmek ise değişimin bu yazı ile vurgula-
mak istediğim en can alıcı konusu. Doktor çocu-
ğuna güven derken kandırmıyordu. İnsan esnek 
bir mahluk. Bulunduğu kabın şeklini alıyor. Fakat 
bazen kendisi, diğerleri ve dünya hakkında bildik-
leri yargılar oluşturuyor. Bu yargılar işlevsiz de ola-
biliyor. Benim bebeğin canını yakacağım yargısı ile 
onu daha uzun vadeli acılar yaşatmam gibi.

5. Yargılarımızı analiz ettikçe, düşüncelerimizin 
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K A S I M İ Y E M E D R E S E S İ Ç Ç M
Y K I R K Y E D İ R A N Ü Ğ Ç İ Ç N N A
E M D E R İ K R A N Ü Ğ P O N S N B K R
Ş A Ç N U S A Y B İ N R A N B E B Ö I D
İ R N Q Ç A Ğ Ç A S U Y U D V R S M Z İ
L D B W D İ C L E V A D İ S İ E A E I N
L İ V R A I U Ç I M R A Ç Ü K D V R L A
İ N C E R S T N O A M F N R I R U L T R
K F Z R A A Y B L R O G B Y Z A R İ E T
İ İ R E L V E N İ D R A M A I Z Ç Ç P U
R L Ç J Ç O Ç K Ç İ B H Ç N L L A N E K
A M N Ç N N N Ç N N E Ç N İ T Ü Y B Ç L
Z F B N B İ B N B B H N B L E G I V N U
F E V B I B V B V İ N B V E P İ Ç C E Ü
E S C V Y Y C V C E A V C R E L N Z Y N
S T Z C A A Z C Z N M C Z Ç O L B Ş İ İ
T İ T Z Ç S Ş Z Ş A Ç Z Ş N V İ V L R V
İ V İ T Ş U L Ş L L N Ş L B A Ş C K İ E
V N Ç A Ü N K L K İ B L K V S E Z H C R
A İ E Y M A R D İ N O V A S I Y Ş F N S
L D G D Ü S E Y H A N D E R E S İ D İ İ
İ R R İ G R A N Ü Ğ P O I R U V A S Z T
D A A M R A N Ü Ğ P O I Ğ A D I Z A M E
S M D A R A A N T İ K J İ L L İ Ş E Y S
D E Y R U Z Z A F A R A N Ü Ğ P O I U İ

B U L A B İ L İ R  M İ Sİ N İ Z ?

B U L M A C A

•  M A R D İ N  •  K I R KY E D İ 
•  M A R D İ N A RT U-

K LU Ü N İ V E R Sİ T E Sİ  •  Y E Şİ L L İ 
•  D A RG EÇİ T  •  D E R İ K  • 

K I Z I LT E P E  •  M A Z I D A Ğ I  • 
M İ DYAT  •  N US AY B İ N  •  Ö M E R L İ 

•  S AV U R  •  G ÜM ÜŞÇ AY I  • 
Ç A Ğ Ç A Ğ SU Y U   •  S AV U RÇ AY I 

•  SE Y H A N D E R E Sİ  • 
Y E Şİ L L İ G Ü L Z A R D E R E Sİ 

•  D İ CL E VA D İ Sİ   • 
K I Z I LT E P EOVA SI   • 

M A R D İ N OVA SI   • 
N US AY B İ N OVA SI  • 
M A R D İ N K A L E Sİ  • 

N US AY B İ NSI N I R K A P I SI 
•  M A R D İ N E V L E R İ  • 

SÜ RYA N İ L E R  •  Z İ N Cİ R İ Y E  • 
D A R A A N T İ K  •  M O R B E H N A M 

•  D E Y RU Z Z A FA R A N  • 
K A SI M İ Y E M E D R E SE Sİ 

•  M A R D İ N B İ E N A L İ  • 
M A R D İ N F İ L M F E ST İ V  • 

Y E Şİ L L İ K İ R A Z F E ST İ VA L İ
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