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İMAM-I ÂZAM
EBU HANÎFE

Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Ebu Hanife, 
hukuki görüş ve düşünceleriyle, İslâm kültür ve 

medeniyetinin oluşmasında içtihadı düşüncesinin 
gelişmesinde en etkili şahsiyetlerdendir. Yaşadığı 

devirdeki âlimler arasında üstün bir yere sahip 
olması, içtiha�a çığır açması birçok fıkıhçının da 
etrafında kümelenmesini sağlamıştır. Ebu Hanife, 

fıkhı kişinin dünya ve ahire�e fayda veya zarar 
göreceği konulara ilişkin hükümleri bilmesi şeklinde 
açıklamıştır. Bugün de dünya müslüman nüfusunun 
büyük bir kısmının mezhebinden olması O’nun ve 
öğrencilerinin üstün çalışmalarıyla olmuştur. Ebu 
Hanife’nin fıkıh okulunda, özel yetişen öğrencileri 

yıllarca farklı konular üzerinde çalışmış, çeşitli 
problemleri ilmi ruhla halletmeyi tartışmış ve 

başarmışlardır.
Her şeyden önce hakikati arayan, nefsine hâkim, 

sabırlı bir insanın sükûneti ve düşüncesi karşısında 
kopan fırtınaların etkisinde kalmazdı. Ders ve ilim 

meclislerinde herkese söz hakkı vererek aykırı 
görüşleri dinlemiş, kimseyi kendi fikirlerini kabule 

zorlamamıştır. Kişinin iradesini kabul edip, ona göre 
hareket ederek bireyin özgürlüğünü korumayı hukuk 
devletinin önemli bir unsuru saymış ve asırlarca bu 

durum İslâm dünyasında devam etmiştir.
Hz. Ali’nin çocuklarını çok sevmesi ve onlara 

maddi-manevi yardım yapması onların o makamlara 
daha çok layık olması düşüncesindendi. Bu gibi 

sebeplerden dolayı da Emevi ve Abbasi yöneticileri 
tarafından da eza ve cefalarla karşı karşıya kalmıştır.
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İKİ TUZAK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…
“Hamd (övme ve övülme) alemlerin Rabbi 

Allah’a mahsustur. 
O, Rahmandır ve Rahimdir. 

Ceza (muhakeme) gününün malikidir (tek 
hakimidir). 

Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız 
senden yardım isteriz. 

Bize doğru yolu göster. 
Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun 

kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve 
sapmışların yoluna değil.”
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Yeni İdeoloji 
Geliyor

Arap Baharı 
ve Türkiye

İnsanlar internette do-
laşırken, sosyal medyada 
vakit harcarken, video iz-
lerken göz hareketleri, kalp 
atışları ve zihin aktiviteleri 
takip edilerek profillenebi-
lecek, reklamlar eğilimleri-
mizi bilerek kişiselleştire-
cek, insan bunun farkında 
olmayacak ama bilgiyi yö-
netenler bilecek.

2011 Şubat’ında Tunus’ta 
Yasemin Devrimi ile baş-
layan ve tüm Ortadoğu’ya 
domino etkisiyle yayılan 
Arap Baharı
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Yeniden Millî Mücadele Dergisinin 3 Şubat 1970 
tarihinde ilk yayınlanmasının üzerinden 51 yıl 
geçti. Bayrak Dergisi; onlarca kahramanın şerefli 
mücadelelerinin yazıldığı Millet Davası destanı-
nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bizim için yayıncılık; 
Haktan yana olmak, Hakkı savunmak, Hakkın 
davasına davet etmektir. Bu manasıyla Bayrak, her 
zaman taraflı yayıncılık yapmıştır. Daima Haktan, 
milletimizin âli menfaatlerinden yana olmayı da 
sürdürecektir. Milletimizin ve devletimizin üzerine 
kara bulutların çöktüğü, hain planların sahnelen-
diği dönemlerde vatanseverlere öncülük etmiş, 
karanlıklardan aydınlığa çıkış yollarını aramış, 
bulduğu çözümleri işaret etmiştir. Onlarca millî 
meseledeki duruşumuza, gerçeği haykıran ses olu-
şumuza Türk tarihini şahit tutmak üzere dergileri-
mizin kapakları birer mıh gibi durmaktadır. 

Her şeyden önce siz kıymetli okurlarımıza en 
içten teşekkürlerimizi sunarız. Samimi çabaları-
nıza, ömrünüzü Bayrak ile birlikte davanıza vak-
fetmenize bu fani dünyada bir mükafat bulmak 
ne mümkün... Çünkü ulvî dava; ancak samimi, sa-
bırlı, cefakâr, çilekeş, azimli, inanmış, çelik iradeli 
dava adamlarının teşkilatlanması ile zafer yolunda 
ilerleyebilirdi. İlk dergimizin “Milletim Uyan!” sa-
yısı nasıl tarih yürekli, inanmış gençler sayesinde 
Anadolu’ya ulaştıysa bugün de aynı inançla dim-
dik ayakta duran aynı yiğitlerin tecrübeli elleriyle 
okuyucularına ulaşmaktadır. Yarım asırdır devam 
eden Yeniden Millî Mücadele, Bayrak, Islahat ve 
Millet teşkilatları; ezelden ebede sürecek şanlı, 
onurlu mücadelenin birbirinden kopmaz altın hal-
kalarıdır. Ve siz, kıymetli okurlarımızın isimleri ile 
beraber yöneticilerimizin, kurucularımızın isimle-
ri de tarihe altın harflerle kazınmıştır. Bu satırlar, 
Allah’a verdiği sözü asla unutmayan milletin asil ve 
çilekeş evlatlarına bir teşekkür ve bu kutlu çabaya 
omuz verme çağrısıdır.

Hain Planlar Hâlâ Milletimizi Tehdit Etmekte
1970 yılında milletimize kurulan hain tuzakları 

gören kahramanlar, milletimizin önüne geçmiş, 
yaklaşmakta olan tehlikeleri haykırmışlardı. Onla-
rın işaret ettiği hain planlar aşama aşama uygula-
nırken bu sese kulak vermeyen milletimizin ölüm 
uykuları maalesef gittikçe derinleşmektedir. Bugün 
ne Kudüs hür, ne yeşil Kıbrıs tamamen özgürleşti 
ne de Türkistan… Sınırlarımız dışında kalmış Müs-
lümanların ve soydaşlarımızın kanları hâlâ oluk 
oluk akmaya devam ediyor. Ülkemizde iktidara 
gelenler derin yaralarımıza maalesef merhem ola-

Bayrak 51. Yaşını Kutluyor
mamıştır. Millî iktidar hedefi, 51 yıl önce ilk ortaya 
koyulduğunda ne denli acil ve büyük bir ihtiyaç ise 
bugün de o denli elzem ve hayati bir ihtiyaçtır. Bu 
büyük ideali sistemli bir hedef haline getirmek de 
Bayrak camiasının değişmeyen görevidir.

Yüreğindeki inançla, millet evlatlarının gönülleri-
ne davayı bir kor gibi düşüren Millet Partisi Genel 
Başkanı, Bayrak Dergisi  kurucu başyazarı Sayın 
Aykut Edibâli’ye ve onun “kardeşlerim” diye hitap 
ettiği dava arkadaşlarına milletimizin ve devletimi-
zin duyduğu ihtiyaç bugün de hiç olmadığı kadar 
büyüktür. Şahitlik ederiz ki; onların arasındaki 
asırlık bağ sadece Allah için birbirilerini sevenle-
rin bağıdır. Bayrak topluluğunun ve Millet Partisi 
teşkilatı mensuplarının, “Asrın sahabeleri”, “Re-
sulü görmeden ümmeti olanlar” diye tanımlanan 
gönül erlerinin son sözleri, vasiyetleri her zaman 
Allah’ın davası ve milletin zaferi için mücadele ol-
muştur. İnanıyoruz ki; Allah, bu kutlu çabaya nus-
retini lutfedecektir.

Peki Ya Bizden Sonrası!
“Bir zaman Rabbi İbrahim’i birtakım emirlerle sı-
namış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de 
Rabbi şöyle buyurmuştu: ‘Ben seni insanlara önder 
yapacağım.’ İbrahim de, ‘Soyumdan da (önderler 
yap, ya Rabbi!)’ demişti. Bunun üzerine Rabbi, 
‘Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz’ 
demişti.” (Bakara 2/124)
Şurası apaçık bir gerçektir ki; Yeniden Millî Mü-

cadeleciler, Millet Partililer, Türkiye’nin ve dünya-
nın kaderini çelikten imanları, bükülmez bilekleri 
ile defalarca değiştirdiler. Bu hakikati inkâr eden 
ya yalancıdır ya da gafildir! Onların mücadele 
ettiği dönemde dini vecibeleri yerine getirmek 
bile gericilik sayılırken, şimdilerde dini istismar 
maalesef moda oldu. Amacımız geçmişte hizmet 
edenleri anlatıp övmek değildir. Maksat gerçeği 
hatırlatmak, hakkı teslim etmek ve yeni görevleri 
icra edebilecek olanları göreve davet etmektir. Her 
dava adamı gibi Hazreti İbrahim peygamberimiz 
de ölümlü olduğunun ve ömrünün bir gün niha-
yete ereceğinin idrakinde idi. Onun da “soyumdan 
da önderler gönder” dediği gibi her dava insanı da 
“Bizden sonra ne olacak bu devletin hali, davaya 
kim sahip çıkacak?” düşüncelerini aklında taşı-
yabilir. Hak davanın sahibi bellidir. Konu davaya 
bayraktarlık etmek ise nice bayrak yürekli yiğitler 
bayrağı omuzlamak için seferdedir ve bu akın bit-
meyecektir. Bayrak; yeni bir mücadele mecrasına 
dalıyor. Gençlere, genç kalanlara, tüm aklını kul-
lanan insanlara, hakikati aramak isteyenlere, çare 
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arayanlara, sesimizi duymamış yepyeni muhatap-
lara, kendi gençlerimize, tanımayanlara, tanıyanla-
ra ulaşmak için… 

Evet, gençlere ve genç kalanlara, gayreti olan her-
kese yeniden “ayağa kalk, katıl” çağrısını yapmak 
ile görevliyiz. Hatırlanacağı üzere Allah Rasulü, 
Veda Haccında onun insanlığa ilettiği sözlerin tüm 
insanlığa ulaştırması için çaba sarf edilmesini em-
retmişti. Davet sahibinin görevi; dinleyenin anla-
tandan daha çok istifade edeceğini umarak çağlar 
ötesinden gelen bu kutlu çağrıyı yaymaktır. Biz de 
onun emrini yerine getirmek için büyük küçük, 
genç yaşlı ayırmadan, insanlığı Allah’ın davasına 
çağırıyoruz. 

Bu dava muhakkak ki muzaffer olacaktır. Bundan 
en ufak bir şüphemiz olamaz. Ve biliriz ki Allah’ın 
davasının muzafferiyeti asla bir grubun, toplulu-
ğun, kavmin zaferi olarak daraltılamaz. Belki Al-
lah, şu anda çoğunluğu Müslüman olmayan ve hat-
ta İslâm’a karşı olumsuz tutumları ile meşhur bir 
kavme iman nasip edecek, onlar da yepyeni bir me-
deniyet inşa edeceklerdir. Dünyada İslâm’ın hadi-
mi, davanın hizmetkârı, Nur’un sancaktarı, çaresiz, 
mazlum milletlerin yardımcısı bu yeni Müslüman 
olmuş kavim olacak. Belki de; bizim umduğumuz, 
uğruna mücadele ettiğimiz gibi soydaşlarımız, 
kardeşlerimiz, sahip oldukları hazinenin farkına 
varacaklar, teşkilatlanacaklar, milletlerinin önüne 
geçecek ve millî iktidara yürüyecekler. Kimse bile-
mez.

“Allah’ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun ola-
rak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve 
yeni bir halk getirir. Bu Allah’a hiç de güç gelmez.” 
(İbrahim 14/19-20)
“Allah, içinizden, iman edip de salih ameller 
işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen 
kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen 
kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinle-
rini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının 
ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuştu-
racağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar bana 
kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. 
Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar 
fasıkların ta kendileridir.” (Nûr 24/55)
“Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gön-
derileni size tebliğ ettim. Rabbim (dilerse) sizden 
başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona 
bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi 
koruyup gözetendir.” (Hud 11/57)
“Doğunun ve batının rabbine yemin ederim ki, 
onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim 
gücümüz yeter, kimse bizim önümüze geçemez.” 
(Meâric 70/40-41)
Mücadelecilerin, Millet Davası mensuplarının 

akıl almaz başarısının sırrı, onların bir karşılık bek-
lemeden çalışmalarıdır. Allah’ın davasından bir 
kişinin uzaklaşması ile kaybeden ancak ve ancak 
uzaklaşan kişi olur. Bizim duamız; Hz. İbrahim’in 

de umut ve dua ettiği gibi kendi nesillerimizden, 
evlatlarımızdan, sevdiklerimizden bu hayırlı mü-
cadeleye, cihada katılanların olmasıdır.

Yayın hayatımızın başından günümüze kadar 
dergilerimizin, gazetelerimizin, kitaplarımızın 
neşredilmesinde emeği geçen her bir isimsiz kah-
ramana da teşekkürü borç biliriz. Allah onlardan 
razı olsun, vefat eden kardeşlerimizi de hayırla ve 
özlemle yad ederiz, Allah onlara rahmeti ile mua-
mele eylesin.

Şölene Davet
Yukarıda, zafere iman konusunda yazdıklarımı-

zın soyut bir inanış olmadığını da ifade etmek iste-
riz. Halis niyetlerimizin, zafer beklentilerimiz için 
“mücadele” ve “çağa göre yeniden teşkilatlanma, 
donanımlanma” kuralına riayet edilmesi gerektiği 
de aşikardır. Mücadelemizi, yayıncılık faaliyetleri-
mizi Allah izin verirse yeni sahalarda da sürdüre-
ceğiz.

Sizden iki önemli istirhamımız var;
Birinci isteğimiz şudur; elinize cep telefonunuzu 

alıp #BenimİçinBayrak ana fikri ile kısa, 5-10 sani-
yelik bir video çekmeniz. İlk gönlünüzden geçen 
sözler ile kısaca 51 yılı bize özetlediğiniz bu video-
ları 0 533 817 92 50 numaralı Bayrak/gökmavi what-
sapp hattımıza göndermenizi bekliyoruz. Bu video-
ları sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağız.

Diğer önemli isteğimiz de şudur; siz kıymetli 
Bayrak dostlarını 51. Yıl Şölenine davet ediyoruz. 
Şölenimiz bu sefer sosyal medyada olacak. Siz-
den; sevdiklerinizi, ailenizi 6 Şubat 2021 Cumartesi 
günü Saat: 20:00’de ekran başına davet etmenizi 
istirham ediyoruz. Şölenimiz Youtube ve Facebook 
hesaplarımızdan canlı yayınlanacaktır. Sayfaları-
mızı lütfen takip ediniz. Canlı yayında buluşalım. 
Yorumlarınızla, mesajlarınızla bize destek olacağı-
nızdan eminiz. Her bir mesajı, gök kubbeyi çınla-
tan gür bir slogan olarak görüp bizi yalnız bırak-
mayınız. Sürekli olacak yayınlarımızı takip edin iz, 
paylaşınız.

6 Şubat’ta buluşmak üzere.
Bu vesile ile size, ailenize sağlık ve afiyet dilekleri-

mizi sunarız. Allah’a emanet olunuz.
Youtube ve Facebook sayfalarımızı aşağıdaki ka-

rekodları telefonlarınıza okutarak ulaşabilirsiniz.

Youtube / Bayrak Yayıncılık Facebook / Bayrak Dergisi

https://www.youtube.com/channel/UCb1KUtbgYsahaKbri_le9KQ
https://www.youtube.com/channel/UCb1KUtbgYsahaKbri_le9KQ
https://www.facebook.com/bayrakdergisi/
https://www.facebook.com/bayrakdergisi/
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H ü s e y i n  S e z e rBayrak Panorama

Hayatımızın ayrılmaz parçası olan 
akıllı telefonlar ve sosyal medya gün-
lük yaşantımızın olmazsa olmazları 
arasındadır. Whatsapp’ın gizlilik 
sözleşmesi ile başlayan tartışmada 
mesajlaşma için hangi programı kul-
lanacağımız konusunda büyük bir 
kararsızlık yaşanıyor. Bundan dolayı 
whatsapp yerine kimi Rusların Teleg-
ram’ına, kimi ABD’nin Signal’ine kimi 
Çin’in WeChat’ına, kimi de Turkcell’in 
Bİp’ine geçmek için harekete geçti.

Bu mecralarda büyük bir ekonomi sava-
şı var. Hizmet sunucuları kendilerini kul-
lananların sayılarına göre benim şu kadar 
kullanıcım var diyerek pastadan pay almaya 
çalışıyorlar. Kısacası bizler bedava kullanı-
cı olarak onlara Pazar oluşturuyoruz. Onlar 
da müşterilerine onları bedava kullananları 

pazarlayarak para kazanıyorlar. Kullanılan 
ürün bedava olunca pazarlanan ürün de onu 
kullananlar olmaktadır. Ekonomik bir geti-
risi olmasa neden bedava bir hizmet sunsun-
lar ki? Unutmayalım ki bedava peynir  sade-
ce fare kapanında bulunur.

Verilerin kullanılmasından bahsediliyor. 
Mecradan hangisini kullanırsanız kullanın 
verileriniz kullanıma açıktır. Hatta kullan-
dığınız akıllı telefonları konuşmasanız dahi 
yanınızda bulunduğu müddetçe yine ortam 
dinlemesi ile konuşmalarınız dinlenebil-
mektedir.

Eğer gerçekten hiçbir verinizin kullanılma-
sını istemiyorsanız akıllı telefondan, inter-
netten ve sosyal medyadan tamamen vaz-
geçeceksiniz. Bundan vazgeçemeyecekseniz 
hangi kanalı kullanacaksanız bilinçli kul-
lanacak, kimseye söyleyemeyeceğiniz şeyi, 
sosyal medyada paylaşmayacaksınız. Kredi 
kart ve özel bilgilerinizi paylaşmayacaksınız. 
Hangi mesajlaşma programını kullanırsanız 
kullanın bunların birbirinden farkı olmadı-
ğını unutmayalım. 

Whatsapp ve benzeri platformların 
bizleri takip ettiği endişesi ile panik 
yaşıyoruz da tüm hayatımızın kaydını 
ve filmini çeken meleklerin yaptıkları 
kayıtlara karşı aynı hassasiyeti göste-
rebiliyor muyuz?

Mesaj Programında Tercihler Karmaşası

Cumhurbaşkanı ve AKP 
Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, AB Büyükelçileri 
ile buluştu.

“Ülkemizin 60 yılı bulan 
üyelik süreci nasıl bizim 
için stratejik bir tercihse, AB 
için de öyle olacaktır” diyen 

Erdoğan, “Brexit’ten sonra 
artan belirsizlik ancak Tür-
kiye’nin Avrupa ailesinde 
yer almasıyla giderilecektir. 
Biz ilişkileri rayına oturtmak 
için hazırız, Avrupalı dostla-
rımızdan da aynısını bekli-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği konusun-
da onsekiz yıldır uygulanan 
politikalar zaman zaman 
kopma noktasına gelse de 
önümüzdeki dönemde ger-
ginlik politikasının bırakıla-
rak yeni bir dönem başlaya-
cak gibi görünüyor.

Erdoğan, Avrupa Birliği ile İlişkileri Tekrar 
Rayına Oturtmak İçin Hazırız
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Aşıda Olumsuzluk Olursa 
Parasını Ödemeyecekmişiz

Türkiye’nin Çin’den satın aldığı Coro-
naVac aşısının Brezilya’daki deneme-

lerde elde ettiği sonuçların ‘genel koruma 
oranının yüzde 50.38, Endonezya’nın da 
ilk verilere göre aşının yüzde 65 etkinlik 
gösterdiğini açıklaması, Türkiye’deki ön 
sonuçların ise yüzde 91.25 olarak açık-
lanması aşı konusunda kafaların karış-
masına sebep oldu. Çin’den ithal edilen 
aşı gerçekten ne kadar etkili? Brezilya ve 
Endonezya’nın açıkladığı etkinlik oranları 
gerçekten doğru ise bu kadar doz anlaş-
ması yapmak noktasında acele mi ettik 
sorularını akla getirmektedir.

Sağlık Bakanı dozların etkili olmaması halinde: 
“Biz şirkete dedik ki; Sizinle 50 milyon doz için an-
laşma yaparız ancak sonuçlarında bir olumsuzluk 
olursa parasını da ödemeyiz. Yani bir bakıma aşı-
larına ne kadar güven duyup duymadıklarını, ne 
kadar emin olup olmadıklarını test etmek için rest 
çektik.” Demişti.

Bu cevap akla paraşüt almaya giden adamın pa-
zarlığını akla getirdi. Paraşütü alınca garanti bel-
gesinin olup olmadığını satıcıya sormuş. Satıcı da 
açılmazsa gel yenisi ile değiştiririz demiş. Havada 
paraşütü açmaya çalışacaksın, açılmayacak olursa 
yere sağ salim inebilirsen garantiye gerek olmadan 
yenisi ile değiştireceksin.

Mecliste temsil edilen siyasi parti 
lider ve yöneticilerinin Türki-

ye’nin gerçek gündemi ile değil de 
oluşturdukları suni gündem madde-
leri, tartışmalardaki dilin sivriliği ve 
bizdensin veya değilsin sert söylemleri 
ile toplum kesimleri kutuplaştırılmak-
ta, ötekileştirilmektedirler.

Giderek kabalaşan sertleşen siyasetin dili ma-
alesef 2021 yılının başında hiç de arzu edilmeyen 
olayların yaşanmasına sebep oldu. Önce KRT’de 
programcı olan Afşin Hatipoğlu saldırıya uğradı. 
Ardından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcı-
sı Selçuk Özdağ ve aynı gün gazeteci Orhan Uğu-
roğlu silahlı ve sopalı grupların saldırısına uğradı-
lar. 

Türk toplum ve insanını, şerefli mazisi, eşsiz tarih 
birikimi ve devasa manevi değerlerine layık; yüce, 
ileri ve mutlu bir hayat tarzına kavuşturmak için 
iktidar ve muhalefet söylemlerine dikkat etmeli, 
siyaseti problem üreten değil çözüm üreten bir ku-
rum haline getirmek için gayret göstermelidirler. 
Bir an önce siyasiler halkı kutuplara ayıracak, kin 
ve nefret tohumlarının yayılmasına zemin hazırla-
yacak konuşma üsluplarından vazgeçmelidirler. 

Terör ve şiddetin siyaset aracı olarak kullanıldığı 
dönemlerde Türkiye çok ağır bedeller ödemiştir. 
Tekrar o dönemleri yaşamamak için kutuplaştırma 
ve ötekileştirme siyaseti bir an önce bırakılmalıdır

Kutuplaştırıcı Siyaset 
Yerini Teröre mi Bırakıyor?
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Şanlı Mücadelenin Elli Yılı
Onlar bir avuç kahra-
man gençtiler. Yaşları 
18-22 arasındaydı. Af-
yon’da, Konya’da ülkenin 
sorunlarıyla, dertleriyle 
kavruldular. Ekmeklerini 
paylaşıp, acılarıyla acı, 
sevinçleriyle sevinip 
sahabe misali kardeş 
oldular. Ayrılmaz bir bü-
tün sevgi yumağı, itimat 
edilen bir yüce topluluk 
oldular.

Okudular, öğrendiler, İslâm’ın 
temellerini yutarcasına okuyup 
ruhlarına gömlek, zihinlerine 
kaftan yaptılar. Kısa zamanda 
Edirne’den Van’a, Muğla’dan 
Erzurum’a yayıldılar. Binlerce 
Anadolu yiğidini kardeş yap-
tılar. Düşüncede, fikirde birlik 
oluşturdular. Ve 1968’de başla-
yan anarşi olaylarından tereya-
ğından kıl çeker gibi kendilerini 
çekip uzaklaştılar. Kırmadılar, 
dökmediler, Yunus’un dilinden 
konuşup kardeş oldular…!

İmam-ı Azam’ı örnek alıp İmam 
Maturidi’yi genç nesillere anlat-
tılar. Günün birinde bu düşün-
celerini yazılı hâle getirmek için 
dergi çıkarmaya karar verdiler. 
Ve dergiye isim olarak “Yeniden 
Millî Mücadele” dediler.

Aykut Edibâli, Yavuz Aslan Ar-
gun, Mevlüt Baltacı, Necmettin 
Erişen, İrfan Küçükköy, Kemal 
Yaman ve diğerleri tek vücut 
olup “Milletim Uyan” dediler.

Büyük gayretlerle 1970 Şu-
bat’ında yayın hayatına başlayan 
Yeniden Millî Mücadele Dergisi 
bugün Bayrak ismiyle 51. yaşına 
girmiş bulunuyor. 1323 sayı ya-
yınlanan dergi Türk kültür ve 

A b d u r r a h m a n  Z E Y N A L
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medeniyetine önemli katkılar 
sunmuş, sunmaya devam et-
mektedir. İlk sayısında ‘Neden 
Çıkıyoruz’ sorusuyla başlamış, 
1683 yılından beri devam eden 
mağlubiyetlere çare aranmış, her 
alandaki çöküşün durdurulması, 
yücelme ve ilerlemenin yolunun 
açılması için yapılması gereken 
fikirler ortaya konmuş, yüzbin-
lerce genç bu konuda eğitilmiş, 
İnkılap İlmi, İlmî Sağ, Millî Mü-
cadelemizin Stratejisi, Gerçek 
Emperyalizm, Akaid, Kadroların 
Vazifeleri adlı kültür çalışmala-
rından geçerek ‘Türk Milletinin 
Varlık ve Beka Davasında’ şerefli 
yerlerini almışlardır.

Binlerce kahramanın gayret-
leriyle YMM’nin öncülüğünde; 
Çanakkale Şehitleri, Akif Ge-
celeri, Fetih Mitingleri, İstiklal 
Marşı’nın kabulü, iller bazında 
kurtuluş geceleri düzenlemiş, 
millete örnek olunmuştur. Pınar, 
İlim Kültür Sanatta Geçek gibi 
dergiler yanında iller ölçeğinde 
örnek dergi çalışmaları ile ciddi 
bir aydınlanma sağlamıştı.

Aykut Edibâli “Geleceğin or-
ganizasyonu nasıl olmalıdır”?  
sorusuyla Türkiye’nin düşünen, 
aksiyoner hareket edebilecek, 
hayatın her alanına yerli ve mil-
lî düşünceyi hâkim kılacak, hu-
kuku üstün tutacak, insanlara 
ihtiyaç vardır. Bunun için gönlü 
yüreği, beyni, vicdanı bu soylu 
soruya cevap verebilecek ‘Yunus’ 
gibi söyleyecek insan toplulu-
ğuna ihtiyaç vardı. İşte bu insan 
topluluğu milletin dertlerine 
çare, mazlum milletlere rehber 
olacak “Millî Devlet’i kurabile-
cekti.

Edibâli, millî devlet idealinin 
gerçekleştirebilmek için ‘Halkın 
Çağrısı Nasıl’ olmalıdır, başya-
zısıyla bu soruya cevap bulmaya 
çalışmıştı. “Bunun için hiçbir 
dost bizden bu umudu satmayı 
beklemesin. Hiçbir sevmeyeni-
miz kalemlerimizi kendilerini 
karalamak için çamurlaştırmayı 
beklemesin”. (5 Şubat i974) der-
ken bir başka yazıda “Milletin 
dostları ve düşmanları nasıl bel-

li olacak” sorusunu sorup cevap 
olarak da “bugün Türk aydını, 
Türk halkı son derece müşahhas 
ve o ölçüde hayati problemi çöz-
mesi gerekir. Halkın çocukları, 
halkın imtiyazsız öncüleri, kendi 
iş deneyimleri ve aksiyonları ile 
bugün kristal berraklığında, taş 
katılığında, çelik disiplininde dış 
deneyi ve aksiyonu birleştirmek 
başarıları ortaya çıkaracaktır. (12 
Şubat 1974

Fikir hürriyetinin anlamına ge-
lince objektif, sosyal hayatta uy-
gulanmasıyla hayatiyet kazanır. 
Ölü bir medeniyeti ancak me-
raklıları öğrenir. Belki sempatik 
bulabilir. Topluma yayılmamış 
fikirler böyledir. Yani ölüdürler. 
O halde savunulan fikri anlat-
mak, topluma yaymak ve bura-
dan yeni bir medeniyet tasav-
vuru çıkarmak, Türk milletinin 
evlatlarının en önemli görevidir. 
(19 Şubat 1974)

Fikri hareketler toplumda kar-
şılaşırken önüne çıkacak engel-
lerden biri de zamlardır. Zam 
ekonomik bir olaydır. Arz edil-
miş emek, hizmet ve meta’ya 
dahi yüksek bir rayiç biçmektir. 
Millet evlatlarının bunun önüne 
geçe bilmesi için üretimin artı-
rılması, yükte hafif pahada ağır 
ürünleri çok sayıda üreterek bu 
olayın önüne geçmesi elzemdir. 
Yani arz-talep ilişkisi mutlaka 
bilmin ışığında, hayatın gerçek-
lerinde ortaya çıkarılmalıdır. 
Eğer bu yapılmazsa ekonomi if-
las ederken hayallerde iflas eder. 

26 Mart 1975 sayılı dergi nüs-
hasında ‘Batı Trakya, Kıbrıs, 
Irak özelde Barzani’ olayını izah 
ederken alınacak tedbirleri sıra-
lamış, dış politikada aczi yet içi-
ne düşmenin kabul edilemeye-
ceğini vurgulamıştır. Türkiye’nin 
kanayan yarasından biri de “Esir 
Türkler” davasıydı. Sovyetler yı-
kılmamış, büyük bir Türk yurdu 
Esir hayatı yaşamaktadır. Günü-
müzde Kerkük, Musul, Batı Trak-
ya, Halep ve Doğu Türkistan’ın 
hale esir iller içinde olması ayrı 
bir hüzün konusuydu. (2 Nisan 
1974)

Öğrenci olayları tırmanırken, 
çıkarılacak bir affın ülkeyi yeni-
den kanlı bir boğuşmaya sürük-
leyeceği ifade edilirken, Anadolu 
da toplanan yüz binlerce imza 
basın önünde ilgili ve yetkililere 
verilerek bu konuya dikkat çe-
kiliyordu. Buna karşılık, iktidarı 
elinde tutanlar millet evlatları-
nın bu soylu çalışmasını engel-
lemek için ellerinden gelenide 
yapıyorlardı. 

TRT Millîleşmeli, TRT yöne-
ticileri değişmeli kampanyaları 
amacına ulaşıyor, Meslek Lise-
leri Üniversiteye girmeli, kam-
panyası sonucunda öğrencilere 
üniversite yolunun açılması ayrı 
bir başarıydı.

Fatih ve Fetih konusunda yazı-
lan yazılarda soylu, insani, adil 
bir medeniyetin geri kalmış, ça-
ğını doldurmuş, çürümüş, sosyal 
sitemler karşısındaki galibiyeti 
olarak ifade ederken Türk Mille-
tinin adil, kahraman tarafını öne 
çıkaran fikirleri insanlara anlatı-
yorlardı... 

Günümüzde tartışılan partiler 
arası ittifaklar 1974 yılında Millî 
Cephe sloganıyla ortaya koyul-
muş, neden doğru düşünenlerin 
bir araya gelmesi gerektiği ifade 
edilmiştir. Bu fikir temellerinde 
1991 ittifakı yapılmıştır.

Hukuk, bir toplum için olmazsa 
olmazdı. Konuyla ilgili pek çok 
başyazıda hukuk üzerinde du-
rulmuş, hukukun zaafa uğradığı 
zaman toplumun karşılaşacağı 
sıkıntıları ayrıntılarıyla ortaya 
koymuştu.

Kıbrıs’ta Rum- Yunan ikilisi 
darbe yapınca, soydaşlarımız 
yok olmakla karşı karşıya kalmış, 
Yeniden Millî Mücadele dergisi 
tüm gücüyle Kıbrıslı soydaşları-
nın yanında yer almış, çözümler 
sunmuş “Türkiye’nin Kıbrıs Po-
litikası Ne olmalıdır” adlı kitap 
siyasilerin imdadına can simidi 
gibi yetişmişti. Tek Çare ‘Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Kurulmalıdır’ 
tezi ısrarla savunulmuş, ancak 
bu arzu 1983 yılında gerçekleşe-
bilmişti.
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Özellikle 1974-1980 arasında 
meydana gelen koalisyonlar dö-
neminde, Hükümet Buhranla-
rının sebepleri analiz edilerek 
çareler üretilmiş, binlerce genç, 
yiğit delikanlı bu fikirleri Ana-
dolulun en ücra köşelerine kadar 
götürerek anlatmışlardı.

Buhran nedir? Bunalım nedir? 
Hükümetler neden kurulamıyor 
ve bunun çaresi nedir, fikirlerini 
bu yiğitler durmadan bıkmadan 
anlattılar.

Türk-Amerikan ilişkileri bozul-
muş, Amerika Türkiye’ye am-
bargolar uygulayarak ekonomiyi 
batırmak, Türkiye’yi bu yolla sı-
kıştırmak istemesi 6 yıl boyunca 
ülkede ciddi sıkıntılara sebep 
olurken Edibâli ve arkadaşları 
bunlara karşı alınacak tedbirleri 
anlatmakla meşgul olmuşlardı. 

Kendini millî olarak tarif eden 
partilere uyarı üzerine uyarı ya-
pılmış, fikirler üretilerek kul-
lanımlarına sunmuş olmasına 
karşılık, onlar bireysel ve parti çı-
karları için bu gerçekleri duymak 
bile istememişlerdi. Bu gelişme-
ler olurken ağır bir yazı kaleme 
alınmış ve “Çanlar Kimin İçin 
Çalıyor” denmişti.

Ülkede afla dışarı çıkan sol mi-
litanlar ülkede yeniden kavgayı 
başlatmış, karşı cephede bun-
lara karşılık vermişti. Bunların 
karşısında aklı ve sağ duyuyu 
öne çıkaran Mücadeleciler, Ay-
kut Edibâli’nin “Gençler Silahlı 
Mücadeleyi Durdurun” ikazıyla 
toplumu aydınlatmaya çaba har-
carken ne yazık ki bu sese kulak 
veren olmamış, bunun sonucu 
1980 yılına kadar 5000’den fazla 
insanımızı kaybetmiştik.

Edibâli Ocak 1975 yılındaki baş-
yazıda “gençler böyle bir kör dö-
ğüşten, medeni ve insani bir mü-
cadele ortamına kavuşmalarına 
yardım etmek hepimizin görevi-
dir” demek suretiyle tüm ilgili ve 
yetkilileri göreve çağırıyordu.

Tüm bu acıların çaresi olarak 
21 Ocak 1975 yılında ki baş yazıda 
çözüm ve çarenin “Millî Devlet” 
fikri topluma deklare ediliyordu. 

Yıllar önce Milletim Uyan seda-
larıyla insanları uyaran bu genç-
ler 104 sayıda “Büyük Devlete 
Doğru”172 sayıda “Millî Politika 
Özlemi” 156 sayıda “Millî ve Ger-
çek demokrasi” özlemlerini dile 
getirdiler. 

Şubat 1978 yılında ağırlaşan 
ekonomik durumlar üzerine 
nasıl tedbirler alınacağını açık-
layarak rehberlik görevini de-
vam ettirmişti. Çok tartışılacak, 
bugün de etkisini devam ettiren 
Dış Borçlar konusunda yazılan 
“Düyun-u Umumiye” hortluyor 
mu? yazısı bugünde geçerliliğini 
koruyor. Devalüasyon tehlikele-
rine dikkat çekilerek ciddi, uygu-
lanabilir ekonomi politikalarını 
idare edenlere bildiriyordu. De-
valüasyon bir zaferi temsil et-
mez. Bu bir yenilginin temsilidir 
deniliyordu.

Dış politikada her zaman millî 
ve realist politikaları savunurken 
Türk-Amerikan ilişkileri büyük 
yer tutuyordu. Yine Türk- Ame-
rikan ilişkilerini konu alan uzun 
bir inceleme ve sonuçları her aklı 
başında vatandaşın okuyup bil-
mesi gereken tarihi gerçeklerdi.

Türk-Yunan ilişkileri üzerine 
onlarca makale kaleme alınmış, 
diş politikanın temellendirilmesi 
yönünde ciddi katkılar sağlan-
mıştı. Bu bağlamda Kıbrıs olay-
ları konusunda son derece çok 
araştırma, makale yayınlanarak 
ülke yöneticilerine nasıl davran-
maları konusunda birçok fikir 
serdedilmiş, alın kullanın denil-
mişti.

Türk-Fransız ilişkileri ve Fran-
sa’nın Ermeni teröristleri ko-
rumasına yönelik uyguladığı 
politikalar eleştirilmiş, yapılan 
yanlışlar gözler önüne serilmiş, 
vicdanlı Türk aydını bu konuda 
uyarılmıştı.

İslâm Konferansı ve bu birlik-
teliğin faydaları dergi sayfaların-
da yer bulurken, Türkiye İslâm 
Ülkeleri ilişkilerinin gelişmesi 
yönünde fikir üretmeye devam 
edilmişti.

Türk-Çin ilişkileri ve Doğu Tür-

kistan Davası ve İsa Yusuf Alpte-
kin birlikteliği de önemli konular 
arasında yer almıştı.

İstanbul un Fethi, Fatih ve Fe-
tih, konuyla ilgili mitingler Mü-
cadelecilerin öncelikli konuları 
arasında yer almış, Ayasofya’nın 
zincirleri mutlaka kırılmalıdır 
denmiş, ‘Patrikhane Yurt Dışına’ 
Sloganları İstanbul semalarında 
göğe yükselmişti.”Ordu- Millet 
El Ele, Düşmana vurduk sille, 
tarihten güç aldık biz Yaşasın 
Mücadele” şiirleri yüreğimizde 
karşılığını bulmuştu.

Ankara, Trabzon, İzmir, Sam-
sun toplantılarıyla mücadele-
cilerin aldıkları kararlar tüm 
dünyaya ilan edilmiş, kardeşlik 
bayrağı dalgalandırılmaya de-
vam edilmişti. Artan bölücü, 
anarşik olaylara karşı devleti ve 
devletin meşru güçlerini göreve 
çağırmış bu konuda asla taviz ve-
rilmemişti.

Tarihin Akışı, Köy odaları, Ör-
nek İslâm Alimleri, İmamı Azam, 
Akaid ve Ömer Nesefi dergide 
yayınlanan yazılarla birlikte, 
millî hikayelerden demetler de 
dergiyi süsleyen yazılardan idi. 
Fetih toplumu nasıl olmalıdır? 
Bu konuda biz ne yapabiliriz, an-
layışı hayata geçirilmesi gereken 
fikirler demetiydi.  

Millet hayatına kasteden, kökü 
dışarıda olan, Leninci, Maocu, 
Enver Hocacı, Mason, Yehova Şa-
hidi gibi sözde fikir akımlarıyla 
mücadele etmekten, fikri anlam-
da asla vaz geçilmemişti. 

İMF nedir ve Türk Milleti için 
ne ifade eder bilgileri önemli ko-
nular arasındaydı

Diyarbakır’da Şehit Edilen 
Musa Akın, Tunceli’de şehit Edi-
len Zeki Keleş, Ankara’da şehit 
edilen Zeki Yılmaz da üzüntüle-
rimizi katlamış ama asla olaylara 
bulaşmayarak, Aykut Edibâli’nin 
“Aman ha gençler silahlı mü-
cadeleye katılmayınız. Silahlı 
Mücadele vatan ihanettir. Bu-
nun kazanı karanlık güçlerdir” 
nasihatleri hayat bulmuş ve asla 
kavgalara girilmemiş, arkadaşla-



9
 / Siyaset / 1323

rımız ölmeyi değil hayatta kalıp, 
millete hizmet etmeyi benimse-
mişlerdi.

İran’da meydana gelen devrim-
den hareket kendini korumuş, 
asla İran olaylarında taraf olma-
mış ve Edibâli “İran’a, Humey-
ni’ye verilecek en doğru cevap 
minberden verilmelidir” diyerek 
arkadaşlarını hataya düşmekten 
korumuştu.

1980 yılında Yeniden Millî Mü-
cadele yerine çıkan Bayrak der-
gisi, edinilen birikimi daha ile-
rilere taşıma görevini üstlenmiş, 
12 Eylül’de arkadaşlarının hapis-
hanelere düşmemesi için göster-
diği rehberlikte, Türkiye’de bunu 
sağlayan lider Aykut Edibâli ol-
muştu.

Partiler yeniden kurulurken 
Edibâli’nin yazdığı başyazılar, 
demokrasi, hürriyet, inkılap gibi 
kavramlar 12 Eylül sonrasında 
pek çok eleştiriye muhatap olma-
sına karşılık, bugünün iktidarda 
bulunanları o gün yazılanları 
eleştirseler bile, bugün o kav-
ramları kullanan insan durumu-
na gelmiş olmaları Aykut Edibâli 
ve arkadaşlarının fikirlerinin 
doğruluğunu teyit ediyordu.

Dergilerin sayılarında Mil-
lî Eğitim üzerine yazılanlar da 
önemli bir yer tutmaktaydı. Eği-
tim önemliydi. Okul önemliydi. 
Çocuklarımız geleceğimizdi. Bu 
konularda ortaya konulan konu-
lar ne yazık ki iktidarların hışmı-
na uğramış, hep olmayacak işler-
le nutuk çekmişlerdi.

Tarımda, hububatta, hayvan-
cılıkta ortaya konulan fikirler ve 
yazılar aydınlatıcı olmanın öte-
sinde ileriye ışık tutuyordu. Ne 
yazık ki bu fikirlere yönetenler 
kulaklarını tıkamıştı.

Irak, Suriye, Filistin, Azerbay-
can, Kosova, Balkanlar konula-
rında dergi yine görevini yapmış 
yarınlara aydınlatıcı ve çözümle-
yici fikirler ileri sürmüştü.

1984 yılında Aykut Edibâli ve 
50 arkadaşının kuruculuğunu 
üstlendiği “Islahatçı Demokrasi 
Partisi” çıkarılan tüm engelle-

melere karşılık teşkilatlanmasını 
tamamlamış, çalışmalar derginin 
sayfaları arasında yerini almıştı. 
1985 sonrası IDP’nin teşkilatlan-
masında iktidar tarafından çıka-
rılan zorlukları o günleri yaşa-
yanlar iyi bilirlerdi. 1991 ittifakı, 
kim ne derse desin bu yiğit in-
sanların marifetiyle kurulmuştu.

Islahatçı Demokrasi Partisi 
1990’ların ortasına doğru ismini 
değiştirerek ‘Millet Partisi’ oldu. 
Millet Partisi, geçen 25 yıllık sü-
rede pek çok engelle karşılaşmış, 
nasıl zorlamalara muhatap ol-
muştu...? Bunların yazılması ve 
gelecek kuşaklara miras olarak 
bırakılması bir borç ve bir görev 
olması da önemlidir…!

Evet 56 yıllık bir mücadele ve 
fikir hayatı böyle bir makalenin 
sınırlarına sığmayacak kadar bü-
yük olması elbette zordur. 

1964 yılında Aykut Edibâli ve 
dava arkadaşları tarafından fikri 
temelleri atılan, 1970 yılında ya-
yın hayatına başlayan, yüzbin-
lerce gencin göz nuru, alın teri 
ve el emeğiyle büyüyen, gelişen, 
engellerle karşılaşan Yeniden 
Millî Mücadele Hareketi, Bayrak 
Dergisi, Pınar, Gerçek, Çınar gibi 
kardeş dergilerle, Vakıflarla, der-
neklerle en nihayet Millet Parti-
siyle varlığını devam ettirmekte-
dir.

Bu güzel yolda ahrete 
intikal etmiş kahra-
man millet evlatlarına 
Allah’tan rahmetler 
dilerim. Halen tüm 
zorluklara karşı, fikri 
temelleri sağlam olan 
harekete hayatlarını 
vakfederek yürüten yi-
ğitlere sağlık, başarı ve 
zihin açıklığı verme-
sini Yüce Rabbimden 
niyaz ederim...



1 0
 / Siyaset / 1323

YENİ İDEOLOJİ GELİYOR
A l i  K a m i l  Y I L D I R I M

Bilgi ve Bilişim giderek dünyanın uğruna 
en çok mücadele verdiği ve sonuç getirici 
yeni bir jeopolitik kaynağı olmuştur. Bilgi-
yi, günümüzün ve geleceğin yeni petrolü 
olarak adlandırmalar da bulunmaktadır. 
Bilgiye ve Bilişime dayalı yenilikler eko-
nomik hayatı ve sosyal yaşamı derinden 
etkilemektedir. Bilgi gücü ulusal çıkar-
ları ve stratejileri etkilemektedir. Özetle 
bilgi gücü uluslararası güç dengelerinde 
değişikliklere neden olacaktır. Bilgiye ve 
Bilişime hâkim olan bir yandan ekonomik 
zenginliğe kavuştuğu gibi diğer yönden 
muhatap aktörlerin politik, ekonomik ve 
kültürel iklimini de etkiler.

Bilgi kavramında sadece muhasıma ait istihba-
ri bilgiler değil, her türlü sosyal, kültürel, politik, 
ekonomik, teknolojik bilgiler ve tercihlerle birlik-
te, kişisel bilgi ve tercihlerin de dahil olduğu, in-
sana ve insanlığa ait bütün verilerin büyük bilgi/
veri paketi halinde işlenmesi olarak anlaşılmalıdır. 
Bilişim ise söz konusu bu sınırsız bilgiye erişim 
ortamı olarak düşünülmelidir. Bilgi ve Bilişim hâ-
kimiyetinin sağladığı avantajlar onu stratejik bir 
değer hâline getirmektedir. Bu nedenle bilgi tica-
reti, bilgi hırsızlığı, bilgi manipülasyonu ve bilgi 
korsanlığı ile birlikte bilgi diktatörlüğü de geliş-
mektedir. Medeniyetler, kültürler ve onların hayat 
verdiği ideolojiler toplumları ve bireyleri, temsil 
ettikleri değerlerle kendisine bağlamak ister ve 
diğer medeniyetlere üstün gelerek tüm insanlığa 
hâkim olmak ister. Medeniyetlerin çatışma tarihi 
bunun örnekleri ile doludur.
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Bilgi Diktatörlüğü
Bilgi ve Bilişim yeni bir ideolojik sistem doğurma 

yolundadır. Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi 
siyasal ideoloji ve sosyal sistemlerin yerini alacak 
olan bu ideoloji; insanlığın çok az sayıda insanın 
elinde hâkimiyet altına alındığı diktatörlüğe uza-
nan bir rejime yönelmektedir. Bilgi ve bilişimde 
kat edilen mesafe ve devasa büyüklükteki veriyi 
toplayıp işleyen, bugünkü bilgisayarlarla milyon-
larca yılda yapılabilecek işlemleri 200 saniye al-
tında işleyebilen kuantum bilgisayarları ve yapay 
zekalar sayesinde yapılabilecekler dikkate alın-
dığında; insanlığın “Bilgi Diktatörlüğü” rejimine 
doğru dolu dizgin gittiğini söylemek için kehanet 
değildir. 

Tarihçi/Yazar Yuval Noah 
Harari’nin Ocak 2019 Davos 
Zirvesinde (Dünya Ekonomik 
Forumu Zirvesi) yaptığı konuş-
mada çok ciddi emareler görül-
mektedir. Zira bu konuşmada; 
“insan biyolojisi, veri ve bilişim 
kapasitesinin” bir araya gelme-
siyle insanlığa yakın gelecekte 
neler hazırlanmakta olduğunu 
görmek mümkün olmaktadır. 
Geleceğin konuşulduğu Davos 
Zirvesinde söz konusu konuş-
macı ve konuya yer verilmesi-
nin anlamı da ayrıca değerlen-
dirilmesi gerekmektedir.

Veri 21’inci yüzyılda yeni bir 
ürüne dönüşecek, tekstil, oto-
mobil ya da silahlar değil be-
denler ve zihinler geliştirilecek, 
yaşamın neye dönüşeceğini bil-
giyi/veriyi yönetenler belirleye-
cek.

Bilgi dünyanın en önemli varlığı olacak, geçmiş-
teki arazinin (tarımın) ve makinanın (sanayiin) 
önemini geride bırakacak, bilgi makinaların yerini 
alacak. Bilginin kontrolü az sayıda insanın eline 
geçerse insanlık farklı türlere ayrılacak.

Bugün sadece bilgisayarlara değil, organizmalara 
da müdahale ediliyor, “hack” edilebiliyor. İnsanlığı 
“hack”lemek için bol veriye ihtiyaç olacak. Bugüne 
kadar kimse insanı “hack” etmek için ihtiyaç duyu-
lan veri ve cihaza sahip değildi. Bugün iki paralel 
evrim sayesinde durum değişiyor.

Yapay zeka ile biyoloji ve beyin bilimi insanı çöz-
memizi sağlıyor, organizmanın aslında bir algorit-
madan ibaret olduğunu gördük ve bu algoritmayı 
çözme yeteneğine kavuştuk. Biyokimyasal verileri 
elektromanyetik sinyallere çevirerek analiz edil-
mesini sağladık. Böylece yeterli veri ve bilişim gü-
cüyle bizi bizden daha iyi tanıyan yapılar ortaya 
koyabiliriz. 

İnsanlar internette dolaşırken, sosyal medya-
da vakit harcarken, video izlerken göz hareketle-
ri, kalp atışları ve zihin aktiviteleri takip edilerek 
profillenebilecek, reklamlar eğilimlerimizi bilerek 
kişiselleştirecek, insan bunun farkında olmayacak 
ama bilgiyi yönetenler bilecek. 

4 milyar yıllık organik yaşamdan inorganik yaşa-
ma sürükleniyoruz. Bu nedenle verinin kimin elin-
de olduğu daha önemli oluyor. Bu sorun önümüz-
deki birkaç on yıl içinde gündemimize gelecek. 
200 yıl sonra bugünkü insanların yerine başka bir 
tür ortaya çıkacak.

Bilgi/veri dendiğinde ne satın alındığı, hangi lin-
ke tıklandığı düşünülüyor, ancak esas önemli olan 

biyolojik verilerdir. İnsan be-
deni ve aklı hedeftir. İsrail, Batı 
Şeria’da insanların her anlam-
da adımını kontrol ediyor. Çin, 
G. Kore ve ABD de öyle.

Yarın bir akıllı bileklik takma-
ya mecbur kalacağımız yapı-
larda işler daha da değişecek. 
Sokakta liderlerimizin poste-
rini gördüğümüzde ne hisset-
tiğimizi merkeze rapor edecek 
sistemden söz ediyorum.

 En büyük çelişki sağlık ala-
nında yaşanacak. Mahremiyet 
ile iyi hizmet arasında tercih 
yapacağız. Daha iyi teşhis ve 
tedavi için bedenimizde ve 
beynimizde olan bitene yö-
nelik yetkiler vereceğiz. Bazı 
durumlarda bu mecburi de 
olacak.

Bu çağ dijital diktatörlük ça-
ğıdır. Demokraside bilgi farklı kurumlara dağıtılır, 
diktatörlükte bilgi ve güç tek noktada toplanır.

Dijital diktatörlükler radikal elitleri ortaya çıka-
rır. Bu elitler insanın bedenine hükmetme yeteneği 
ile yaşamın geleceğine karar vermeye yönelebilir. 

Yukarıdaki ifadeler hayal ürünü değildir. Büyük 
bilgiyi/veriyi (Big Data) elde etme, işleme, iletişim, 
yapay zeka, gen teknolojileri, insan genine giriş 
çalışmaları sadece bileklik takmakla değil, genlere 
ulaşarak oradan insan bedeni ve beynindeki bilgi-
lere ulaşıp, onu yönlendirme gayretlerinin olduğu-
nu biliyoruz. Hedef insan beynini dolaysıyla insan-
lığı esir almaktır. İnsanlığa hükmedecek elit kadro 
tüm gücü elinde bulunduracak ve insanı yeniden 
formatlayarak dijital diktatörlüğünü tesis edecek.

Dünya Ekonomik Forumu-Davos Süreci
İsrailli bilim adamı Harari’nin Ocak 2019’da ko-

nuşma yaptığı Davos Süreci olarak da bilinen 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 1971’den itibaren 

İnsanlar internette 
dolaşırken, sosyal 

medyada vakit 
harcarken, video 

izlerken göz 
hareketleri, kalp atışları 

ve zihin aktiviteleri 
takip edilerek 

profillenebilecek, 
reklamlar 

eğilimlerimizi bilerek 
kişiselleştirecek, 

insan bunun farkında 
olmayacak ama bilgiyi 

yönetenler bilecek.
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kurucusu olan ve başkanlığını yürüten ve şiddetli 
kapitalizm ideoloğu olan Klaus Schwab’ın da İs-
rail’in Ben Gorion Üniversitesinde dersler verdiği 
ayrıca dikkat çekicidir. Anılan şahıs Eylül 2020’de 
“Korona krizi şunu göstermiştir; küresel kapita-
lizmi yeniden tanımlamalıyız. Korona salgını dö-
neminde işi bittiği sanılan liberalizm yeniden ta-
nımlanmalıdır, aksi halde zor yoluyla değişiklikler 
gelecektir” demektedir. Bu son cümledeki zor yo-
luyla değişikliklerin nasıl olacağı açıkta kalmakta-
dır. İlginç olan aynı Dünya Ekonomik Forumu’nun 
Kasım 2011’deki bildirisinde “2030’a hoş geldiniz. 
Hiçbir şeyin sahibi değilim, mahremiyetim yok 
ve hayat hiç bu kadar iyi olmamıştı. Evim, arabam 
yok, elbiselerim yok, ürünler artık servis haline 
geldi ve bedavaya…” beyanında bulunmaktadır. 
Yani bu bildiriye göre 2030’da barınma, ulaşım, 
gıda, eşyalar ve iletişim bedava olacak.

Ne çarpıcı değil mi? Harari’nin önümüzdeki 10 
yıllarda veri hakimiyeti sayesinde, elit bir grubun 
insanlığa hakim olacağına işaret etmesiyle nasıl 
da örtüşüyor. Burada konu insanlığa hazırlanan 
yeni ideolojidir. Dünya Ekonomik Forumu elitleri 
bu ideolojiyi “liberalizmin yeniden tanımlanması” 
olarak göstermekte ve “gereğinde 
zor yoluyla değişiklikten” bah-
setmektedir.

Rockefeller Vakfı ve Bill Gates 
Dünya Ekonomik Forumunun 
iki önemli dostudur. Rockefeller 
Vakfı’nın Mayıs 2010’da yayınla-
dığı “Lock Step” (Sıkı Önlemler) 
senaryosunun özeti aşağıdaki gi-
bidir.

“2012’de çok etkili bir pandemi 
dünyayı saracak. Bu 2009’daki 

H1N1 domuz gribinden farklı olacak, çok bulaşıcı 
ve ölümcül. Yaban kazlarında yayılan salgın, 7 ayda 
dünyanın yüze 20’sine bulaşacak ve 8 milyon in-
san ölecek. Ekonomiler duracak, küresel insan ve 
mal dolaşımı bitecek, turizm kalmayacak, alışveriş 
merkezleri boşalacak. Hükümetler ve liderler çok 
sıkı önlemler alacak. Yüz maskeleri zorunlu tutu-
lacak, tren ve otobüs terminallerinde vücut ısısı 
ölçümü yapılacak. Birey özgürlükleri kısıtlanacak, 
pandemi hafifledikten sonra bile sıkıyönetim ted-
birleri sürecek. Tüm dünyadaki yönetimler demir 
yumruk düzenine geçecek”.

Tüm dünyadaki yönetimleri demir yumruk dü-
zenine geçirecek bu senaryoya Bill Gates de Şubat 
2011’de küresel ısınmaya dikkat çekerek, 2050’ler-
de karbon salınımının önlenmesi için dünyadaki 
insan nüfusunun azaltılmasından bahisle şunları 
söylemiştir: “Dünyanın nüfusu Şubat 2010’da 6.8 
milyar ve yakın zamanda 9 milyara ulaşacak. Eğer 
yeni aşılar, sağlık sistemi ve üreme sağlığı hizmet-
lerinde çok iyi bir iş çıkarırsak, bu rakamı yüzde 
10-15 oranında azaltabiliriz”.

Bill Gates’in nüfus azaltmada aşı kullanma öne-
risi ile yine aynı Bill Gates’in korona virüs aşısı ge-
liştirme faaliyetleri içinde ve desteğinde olmasının 
nedeni daha iyi anlaşılmaktadır. Bu veya benzer 
aşı ve aşılarla aynı zamanda insanlara RNA geni 
transferi yapılarak, insan neslinin DNA’larının 
değiştirilmesinin amaçlandığı sıklıkla dile getiril-
mektedir. Gates’in sağlık sistemi ve üreme sağlığı 
üzerinde durması ile Harari’nin “en büyük çelişki 
sağlık sistemi alanında yaşanacak, daha iyi teşhis 
ve tedavi için bedenimizde ve beynimizde olan 
bitene yönelik yetkileri vereceğiz” ifadesi nasıl da 
örtüşmektedir.

Rockefeller Vakfı’nın 2010’daki Pandemi kehane-
ti, Bill Gates’in aşı ve sağlık sistemi üzerindeki me-
rakı, Harari’nin insan biyolojisinin ve beyninin esir 
alınma senaryoları, Dünya Ekonomik Forumunun 
“yeni liberalizm” senaryoları yeni bir ideolojinin 
gelmekte olduğunun somut kanıtları olarak önü-
müzdedir. Ayrıca tüm bu senaryoların müellifleri-
nin Yahudi olması da tesadüfle izah edilemez.

Faşizmden, sosyalizme, kapitalizmden liberaliz-
me insanlık tarihini etkisine alan tüm siyasal ve 

sosyal ideolojilerin kaynağı 
Batı medeniyeti ve onun içine 
yerleşmiş Yahudi entelektüeli 
olmuştur. Gelmekte olan yeni 
ideolojinin aynı kaynaklar-
dan geliştirilmesi şaşırtıcı ol-
mamalıdır. Ama önemli olan 
gelmekte olan tehdidi önce-
den görüp, kendi bilimsel ka-
pasitemizi artırarak hazırlıklı 
olmaktır.

Dijital diktatörlükler 
radikal elitleri ortaya 

çıkarır. Bu elitler 
insanın bedenine 

hükmetme yeteneği ile 
yaşamın geleceğine 

karar vermeye 
yönelebilir. 
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ARAP BAHARI VE TÜRKİYE
R a h i m e  E D İ B A L İ

2011 Şubat’ında Tunus’ta Yasemin 
Devrimi ile başlayan ve tüm Ortado-
ğu’ya domino etkisiyle yayılan Arap 
Baharı geldiği bölgelere bahardan 
ziyade hazan mevsimi getirdi. Arap 
Baharı öncesinde Ortadoğu’ya lider 
olarak gösterilen “Türkiye Modeli” 
maalesef AKP iktidarını hazırlıksız, 
habersiz yakalamıştı. AKP İktidarı, 
Arap Baharı öncesinde Suriye, Lübnan, 
Ürdün, Irak arasında serbest bölge ilan 
etmiş ve vizeleri de kaldırmıştı. Arap 
Baharının patlak vermesiyle bölgede 
yapılan tüm yatırımlar havada kalmış-
tı.

Özellikle Suriye sınırında esnaf, turistlerin bıçak 
gibi kesilmesi nedeniyle çektikleri kredileri 
ödeyemez hale gelmişti. Sınır bölgelerimizde 
hissedilen bir başka sıkıntı ise Esad Yönetimi’nin 
baskısından kaçarak Türkiye’ye sığınan on bin-
lerce Suriyeli vatandaşın beraberinde getirdiği, 
barınma, sağlık ve istihdam sorunları olmuştur. 
Bir başka sonuç ise Sayın Erdoğan’ın maalesef 
ağzından kaçırdığı Alevi-Sünni çatışma riski 
olmuştur. Suriye’nin Sayın Davutoğlu’na Esad’ın 
görüşmek için gittiği esnada imalı biçimde 
PKK’ya destek verme tehdidi hiç de yenilir yutu-
lur cinsten bir tehdit değildi.

Nato Savunma Akademesinin İkazı Ger-
çek Oldu

NATO Savunma Akademileri’ne (NATO Defen-
se College) Pierre Razoux’un sunduğu, “Kuzey 
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Afrika ve Ortadoğu’daki Krizi 
Düşünmek” başlığını taşıyan 
6 sayfalık raporunda; Tunus’ta 
başlayan Yasemin Devrimi’nin 
Arap Dünyası’nda domino et-
kisi oluşturmasından duyulan 
endişe kaleme alındı. Razoux’a 
göre, Arap Dünyası’nda bu baş-
layacak domino etkisinin so-
nucunda ortaya çıkacak iktidar 
değişimlerinin, Batı yanlısı ola-
cağını sanmak yanılgıya kapıl-
mak olacaktı.

Mısır’da yönetimin orduya devredilip, Müba-
rek’in ayrılmasından sonra, tıpkı öngörüldüğü gibi 
isyanlar Libya’ya, İran’a, Irak’a ve Bahreyn’e sıçra-
dı. Suudi Arabistan, ayaklanmaların kendi ülkesi-
ne sıçramaması için ABD ile pazarlık yaparak böl-
gede meydana gelen karışıklıklardan kendilerini 
korumaya çalıştılar.1

Razoux’un yaptığı, “Mısır’da kargaşanın uzun 
sürmesi halinde, Mısır’ın İsrail’le olan sınırı Mı-
sır’dan gelecek olan teröristlerin saldırısına maruz 
olacak” uyarısını2 Mısır’da meydana gelen doğal-
gaz patlamasından İsrail’in ne kadar rahatsız oldu-
ğunu gösteren haberleri3 çıktı. 

Akdeniz Birliği Başarılı Oldu Mu?
Fransa’nın öncülüğünde yürütülen Akdeniz Bir-

liği’nin, başarıya ulaşmadığı eleştirileri yapılıyor-
du. Akdeniz Birliği’nin genel sekreterliğine 14, 5 
milyon Euro yerine bundan böyle sadece 6 milyon 
200 bin Euro bütçe ayrılması kararlaştırıldı. Diğer 
yandan Avrupa Birliği’nin komşuluk yardımları 
çerçevesinde denizin temizlenmesi, deniz ulaşı-
mının genişletilmesi, eğitim ve güneş enerjisi gibi 
yatırımlar için 72 milyon Euro kaynak sağlanmıştı. 
Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası’nın kredi olanak-
ları ve altyapı fonları mevcut. Dünya Bankası’nın 
temiz enerjiler için öngördüğü 750 milyon dolarlık 
bütçe de söz konusu. Artık Akdeniz Birliği çerçe-
vesinde yürütülen projelerin başarısız olduğu dü-
şünülüyor.4 AB ülkeleri sadece iyi eğitimli, sağlıklı 
göçmenleri kabul ediyor. Yunanistan göçmenleri 
ülkesine almıyor, denizde ölmelerini umursamı-
yor. AB’nin göçmenler için Türkiye’ye maddi yar-
dımda bulunmak haricinde göçmenleri doğrudan 
doğruya kendi ülkelerinde muhatap almak bile 
istemiyorlar.

Arap Baharı Kasırgaya Dönüşüyor
Ortadoğu’da Tunus’ta başlayan Yasemin Devri-

mi’nin ardından Almanya, Mısır’da halk ayaklan-

1-  BBC, 17 Şubat 2011
2-  Pierre Razoux, What to think of political crisis in North Africa 
and Middle East, NATO Defense College, February 2011
3-  VOA 7 Şubat 2011
4-  DW, 5 Şubat 2011

ması ile yönetimin askeriyeye 
devredilmesinin demokratikleş-
me çabaları olarak değerlendi-
rilemeyeceğini, insanların neye 
sevindiklerine şaşırdıklarını 
açıkladı. Türkiye’de cumhur-
başkanlığından yapılan açıkla-
mada ise, Mısır’da yönetim as-
kerlere devredildi.

Bu, Ortadoğu’daki Yasemin 
Devrimi ile başlayan ayaklan-
maların, aslında askeri yöneti-
me devir haline geldiği ve Ür-

dün, Lübnan, Suriye, Cezayir ve Yemen’e sıçraması 
beklenen ayaklanmalar furyası sonunda oluşan 
akımın, Türkiye’ye de sıçraması ihtimali düşünü-
lebilirdi.

Libya’daki Gelişmelerin Etkisi
Arap Baharı’nın etkisinin özellikle hissedildi-

ği ülkelerden birisi de Libya olmuştur. Bir NATO 
üyesi olmasına rağmen Libya’ya düzenlenecek 
harekâttan haberi olmadığı için Libya’da ikamet 
eden vatandaşlarını uyarmayan ve orada bulunan 
vatandaşlarımızın mal varlıklarını alabilmeleri 
için haber veremeyen AKP iktidarı Libya’dan va-
tandaşlarımızın tahliye edilebilmesini bile marifet 
saymıştır. Arap Baharının etkisini hissettirdiği Lib-
ya’da Kaddafi’nin devrilmesi sonrasında Libya’da-
ki vatandaşlarımızın 14 milyar dolar civarını bulan 
alacakları tahsil edilememiştir. Sayın Davutoğ-
lu’nun 2009 yaz ayları içerisinde Libyalı isyancılara 
dağıttığı 300 milyon dolar, inşaat alacağımızı tahsil 
edebilmenin boş umudu olmuştur. Mısır’da saçı-
lan 1 milyar doları da bu kabilden saymak müm-
kündür.

Zeytin Dalı Harekâtından Pençe 
Harekâtına

Arap Baharı’nın Türkiye için ekonomik etkisinin 
yanı sıra hissedilen bir başka etkisi terör 
eylemlerindeki artış olmuştur. 2017 kış ayında 
başlattığımız Zeytin Dalı Harekatıyla Suriye 
sınırları içerisine girerek PKK’yı ve türevlerini 
bertaraf etme yoluna gittik. Burada ABD’nin 
DEAŞ’a karşı kullanmak üzere silahlandırdığı, 
ekipman temin ettiği PKK’nın uzantısı YPG ile 
karşılaştık. Bu, ABD’nin bölgedeki menfaatleri 
için uygun görmediği bir durumdu. YPG 
bölgede DEAŞ’a karşı kullanılabilecek bir 
kuvvet unsuru olarak görülüyordu. Halbuki 
umulduğu gibi olmadı 2014’te DEAŞ’ı Irak’taki 
bölgelere saldırısı sırasında etkin bir kuvvet 
sergileyemeyen Kürt silahlı unsurlar, Kobani 
olayları esnasında DEAŞ ile birleşerek 
Türkiye’ye saldırma yoluna gittiler. ABD’nin 
menfaatlerine de uygun davranmayan travmatik, 

Arap Baharı’nın 2010 
şubatında ortaya 

çıkmasından sonra 
aradan geçen on 

yıllık zaman zarfında 
Arap Baharı Ortadoğu 

ve Kuzey Afrika 
ülkelerine özgürlük 

getirmedi.
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sorumsuz topluluk için ABD Başkanı Trump 
2018 aralık ayında desteğini çekerek asker 
çekme5 vaatlerinde bulunmasına yol açtı. Bu 
bizim için güzel bir gelişmeydi. 
Rusya’dan S400 füzelerinin alımı halinde ABD 

savunma sistemlerinin F35 uçaklarının alınma-
sı askıya alınacaktı. Bu S400-F35 ikilemi yeniden 
ilişkilerin gerilmesine yol açtı. Yine de Suriye’de 
güvenli tampon bölge oluşturmak üzere ilişkilerin 
sıcak temas halinde korunmasının önemi kendini 
hissettiriyordu. 2019 Ağustos ayında Suriye’de kur-
duğumuz gözlem noktaları arasındayken askeri 
konvoyumuza Suriye Esed Hükümeti tarafından 
tacizde bulunuldu. Sefere çıkmadan önce Rusya’ya 
da bilgi verilmiş olmasına rağmen bu tür bir tacize 
maruz kalmak Rusya’nın bilgisi dâhilinde gerçek-
leşebiliyordu. Türkiye’nin herşeye rağmen Ameri-
ka ile ilişkilerinin yakın tutulması gerektiğini ABD 
Genel Kurmay Başkanı Dunford ve ABD Senatörü 
Lindsey Graham6 da hala dile getirmektedirler. 
Burada Türk milletinin milli menfaatleri, toprak 
bütünlüğünün önemi vurgulanırken, hiçbir toplu-
ma haksızlık yapmayacağımız, sadece terörle mü-
cadele ettiğimiz herkese iyi anlatılmalıdır.

Sonuç
Arap Baharı’nın 2010 şubatında ortaya çıkmasın-

dan sonra aradan geçen on yıllık zaman zarfında 
Arap Baharı Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine 
özgürlük getirmedi. Kimilerinin ileri sürdüğü gibi 
ihtilallerin, isyanların ve savaşın medenileşmenin, 
gelişmenin bir evresi olmadığı anlaşıldı. Özellikle 
Suriye’de durum vahim, ülke hala iç savaş içinde 
kavruluyor. 

Arap Baharının ortasında Suudi Arabistan’ın 
öncülüğünde on ülkenin, Yemen’deki Husilere yö-
nelik olarak harekât düzenlediğini 26 Mart 2015’te 
öğrendik. Suudiler, ABD ve İsrail silahlarını Ye-
men’deki Arap halkı öldürmek için kullandılar. 
On yıllık zaman diliminin son evresinde 2014’te   
İsrail, Gazze Bölgesi’nde düzinelerce şehri demir 
küre harekâtıyla bombaladıktan sonra, Arap ül-
kelerinin çoğu ile 2020 yılında anlaşma, uzlaşma 
yoluna gitti.7

İran ile süren nükeer silahsızlanma konusunda 
anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Yine uluslararası hu-
kuk kurallarının yeninden tartışıldığı bir başka 
olaya şahit olduk. Kasım Süleymani’nin vekalet 
savaşları yaptığını, “proxy war” denilen savaşla-
rı yaptığını iddia ediyorlar. Suriye’deki, Irak’taki, 

5-  Foreign Affairs, May-June 2019
6- https://www.defenseone.com/news/2019/08/dunford-peace-
agreement-taliban-worth-trying/159510/?oref=defenseone_to-
day_nl, 29.08.2019
7-  https://www.timesofisrael.com/gulf-normalization-is-
nt-about-fearing-iran-its-about-embracing-israel/?utm_
source=The+Weekend+Edition&utm_campaign=weekend-editi-
on-2020-12-20&utm_medium=email, 21.12.2020

Afganistan’daki terörist faaliyetlerin ağlarını orga-
nize ettiği iddia ediliyor. Dönemin ABD Savunma 
Bakanı Mark Esper, “Süleymani terörist örgütleri 
örgütleyen komutandır, kendisi ve suç üstü yaka-
lanmıştır, yani “caught with red handed” diyordu. 
Hâlbuki hukuka uymak insanı güçsüzleştirmez, 
aksine güçlü hakle getirir. Herkes “bunlara sığına-
lım. Bunların adaletine güvenelim”, der. Amerika 
bu hukuk fonksiyonunu yerine getirebilse... Yok 
getiremiyor. İntikam savaşları, menfaat savaşları, 
vekalet savaşları ile yetinmeye çalışıyor.

“Ne olacak şimdi?” diye herkes birbirine sorar-
ken, ABD öncülüğünde devam eden P5+1-İran 
Nükleer Müzakereleri imdada yetişti. İster ABD 
Başkanlığı’ndaki nükleer silahsızlanma müzakere-
leri sürerken, “asla anlaşmaya razı olmayacağını8”, 
“masada savaş dâhil tüm seçeneklerin olduğu9”nu 
söyleyen İsrail Başbakanı Netenyahu’nun beya-
natları nedeniyle olsun; ister Yemen’e düzenle-
nen Kararlılık Fırtınası Harekâtı olsun; isterse ar-
tan petrol fiyatları nedeniyle ve maruz kaldıkları 
ambargolar nedeniyle iyice sıkışan ekonomileri 
nedeniyle olsun... Bunlardan biri bile İran Cum-
hurbaşkanı Ruhani’nin tutumunu oldukça etkile-
yebilecek güçte etkenlerdi. Tüm bu nedenler İran 
Cumhurbaşkanı Ruhani’nin müzakerede elini iyi-
ce zayıflattı. Üstelik daha önce 1960’larda İsrail’le 
ortak harekât düzenleyen Suudi Arabistan10 yine 
pekâlâ İran’a karşı ortak bir harekât daha düzenle-
yebilirdi. Üstelik 2020’nin sonunda İran’ın nükleer 
bilim kurulu başkanı Muhisn Fahrizade’ye yapılan 
suikast bile İran’ı nükleer silahlanma kararından 
vaz geçirmedi. 11 

ABD Ortaodoğu’da kaos yönetimi yapmaya ça-
lışırken, tüm çabalarına rağmen hala siber savaş 
tehdidine karşı tam anlamıyla korunabilir halde 
değil. On sene içerisinde ABD, 2015’te ve 2020’de 
hükümeti sarsan siber saldırılara maruz kaldı.

8-  http://www.timesofisrael.com/netanyahu-deal-will-leave-
iran-less-than-a-year-from- bomb/?utm_source=The+Times
+of+Israel+Daily+Edition&utm_campaign=f9720c0d04-2015 
_04_01&utm_medium=email&utm_term=0_adb46cec92-
f9720c0d04-54818597, 03.04.2015
9-  http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28630939.
asp?utm_source=sm_tw&utm_medium=free&utm_
term=post&utm_content=%22iran_in_nukleer_silah_edinme-
si_tehlikesine_karsi_askeri_harekat_da_dahil_tum_secenek-
ler_masada%22&utm_cam paign=dunya_, 03.04.2015
10-  http://www.foreignaffairs.com/articles/143252/asher-orkaby/
rivals-with-benefits?cid=nlc-foreign_affairs_this_week-031915-ri-
vals_with_benefits_5-031915&sp_mid=48266214&sp_rid=cmFoaW
1lZWRpYmFsaUB5YWhvby5jb20S1,22.03.2015
11-  https://www.military.com/daily-news/2020/12/18/iran-
builds-underground-nuclear-facility-amid-us-tensions.
html?ESRC=eb_201218.nl, 19.12.2020

https://www.defenseone.com/news/2019/08/dunford-peace-agreement-taliban-worth-trying/159510/?oref=defenseone_today_nl
https://www.defenseone.com/news/2019/08/dunford-peace-agreement-taliban-worth-trying/159510/?oref=defenseone_today_nl
https://www.defenseone.com/news/2019/08/dunford-peace-agreement-taliban-worth-trying/159510/?oref=defenseone_today_nl
https://www.timesofisrael.com/gulf-normalization-isnt-about-fearing-iran-its-about-embracing-israel/?utm_source=The+Weekend+Edition&utm_campaign=weekend-edition-2020-12-20&utm_medium=email
https://www.timesofisrael.com/gulf-normalization-isnt-about-fearing-iran-its-about-embracing-israel/?utm_source=The+Weekend+Edition&utm_campaign=weekend-edition-2020-12-20&utm_medium=email
https://www.timesofisrael.com/gulf-normalization-isnt-about-fearing-iran-its-about-embracing-israel/?utm_source=The+Weekend+Edition&utm_campaign=weekend-edition-2020-12-20&utm_medium=email
https://www.timesofisrael.com/gulf-normalization-isnt-about-fearing-iran-its-about-embracing-israel/?utm_source=The+Weekend+Edition&utm_campaign=weekend-edition-2020-12-20&utm_medium=email
http://www.timesofisrael.com/netanyahu-deal-will-leave-iran-less-than-a-
http://www.timesofisrael.com/netanyahu-deal-will-leave-iran-less-than-a-
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28630939.asp?utm_source=sm_tw&utm_medium
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28630939.asp?utm_source=sm_tw&utm_medium
http://www.foreignaffairs.com/articles/143252/asher-orkaby/rivals-with-
http://www.foreignaffairs.com/articles/143252/asher-orkaby/rivals-with-
https://www.military.com/daily-news/2020/12/18/iran-builds-underground-nuclear-facility-amid-us-tensions.html?ESRC=eb_201218.nl
https://www.military.com/daily-news/2020/12/18/iran-builds-underground-nuclear-facility-amid-us-tensions.html?ESRC=eb_201218.nl
https://www.military.com/daily-news/2020/12/18/iran-builds-underground-nuclear-facility-amid-us-tensions.html?ESRC=eb_201218.nl
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YAĞMA HASAN’IN BÖREĞİ
Y a h y a  D E M E L İ

Bugün sosyal, siyasi, ahlaki, manevi yapımız de-
jenere ve istismar edilip, ekonomik yapımız felç 
yapılıp, fert ve toplum olarak bir ümitsizliğin, gü-
vensizliğin, çaresizliğin anaforuna itilmekteyiz. 
Düşman senaryolarının ve ülke içindeki destek 
merkezlerinin faaliyetleriyle iradeler yıpratılma-
ya, çözülmeye, değerler yok edilmeye çalışılıyor. 
Ülkemizde insanlarımız maalesef hedefsiz ve ide-
alsiz; ‘nemelazım, adam sende, bana dokunmayan 
yılan’, cinsinden düşünce ve anlayışlarla yetiştiril-
diği için, sıkıntılarımızın azalması da beklenemez 
olmuştur.

Bunca yıldır ülkemizde insanlarımız acı ve ıs-
tırap çekiyor, neden? Neyin 
bedelini ödüyoruz, düşündük 
mü hiç? Vakit gelip geçiyor, ne 
zaman uyanacağız, düşünüyor 
muyuz? Milletimizin ıstırabının 
dinmesi, problemlerinin azalma-
sı, son bulması ancak, sebepleri 
teşhis ve bu yolda mücadele ile 
mümkündür. Problemler tetkik 
edildiğinde, gayri milli ve gayri 
insani ve köhnemiş uygulama ve 
sistemden kaynaklanıyor. Milli 
hakimiyetin dumura uğratılması, 
hürriyetlerin sınırlandırılması, 
beynelmilel siyasi ve ekonomik 
baskılar sürerken ilgisiz kalın-
ması, insanlarımızı karamsar-
lığa, çözümsüzlüğe, yalnızlığa 
itmektedir. Ayrıca siyasi çıkarlar ve rant kavgaları, 
tıkanmışlığı daha da artırıyor. Asıl meselelerle uğ-
raşma yerine sanallarıyla uğraşıyoruz.

Ecdadımızın nice zorlu mücadeleler sonucu bize 
bıraktığı bu cennet ülke ve devlet, yöneticiler ve 
milletin temsilcileri yüzünden mirasyedi durumu-
na düşürülmüştür. Yaşanan olumsuzluklar insan-
larımızı umutsuzluğa ve karamsarlığa itmiştir. İşin 
korkulacak yanı, vatandaşın devleti yönetenlere 
güveni sarsılmış, düşman oyunları ve din-ahlak za-
fiyeti ile insanlarımız birbirine güvenemez olmuş-
tur. Devletin millete, milletin devlete ve milletin 
birbirine bakışında güvensizlik ortamı oluşturul-
muştur. Şayet devlet-millet kaynaşmasını, din-dev-
let uzlaşmasını sağlayamazsak ve de birbirimize 
güveni sağlayamazsak felaketler kapıda demektir. 
Dünyanın en güzel ve zengin ülkesinde huzura 
mutluluğa, adalete, barışa hasret gideceğiz demek-
tir. Fert, kurum ve devlet olarak herkes ama herkes, 

yeniden güven tazelemek durumundadır. Güvene, 
insanlarımızın ülkemizin, devletimizin çok ama 
çok ihtiyacı var.

Nereye kadar özveride bulunacak bu millet? Bi-
rileri yiyecek içecek, kaçıracak, bunların faturası-
nı zavallı millet çekecek, böyle bir anlayış olamaz. 
Vergi kaçıranlar, vermeyenler üzerine gidilme-
yecek yolsuzluk, rüşvet olaylarından dolayı Türk 
halkı fazladan vergi ödemek zorunda bırakılacak. 
Vatandaşın emeğini, alın terini birileri alıp götürü-
yor. Kazanılanlar faizlere, çalan-çırpanlara giderek 
zaten bozuk olan gelir dağılımı daha da bozularak, 
ülkemiz ve insanlarımız olumsuz şartlara itilmek-

tedir.
Geçen yıllar; 2019’un ocak-ka-

sım döneminde 5,2 milyar TL 
olan bütçedeki idari para cezası 
gelirleri, 2020’nin aynı döne-
minde 8,2 milyar TL’ye yükseldi. 
Sadece kasım ayında 1 milyar TL 
toplandı. Covid-19 tedbirleri kap-
samında kesilen cezalar, gelirleri 
artırdı. Yine geçen yıl 2020’de 
idari para cezaları yüzde 46 arta-
rak 14,3 milyar lira olmuş. (1)

Bunların yanında birçok ek ver-
giler de var. Türkiye’de birçok 
harçlar, stopajlar, motorlu taşıt 
vergisi, özel işlem vergisi, geçici 
kurumlar vergisi, gelir vergisi, ek 
vergiler, cezalar ve gecikme be-

dellerindeki artışlar kasaya giriyor da niçin vatan-
daşa hizmet olarak dönemiyor?..

Tabi ki, yöneticiler işini bilmez, israf ekonomisi 
faiz politikası devam eder, saltanatlar, çarçurlar 
devam eder, hortumcular bir taraftan götürür, 
bankalar bir taraftan sömürür, devleti soyanlar 
ödüllendirilirse geriye ne kalır ki...İnsanlarımız bu 
kadar fedakarlığa talip olurken, sesini çıkarmaz-
ken neymiş, biraz da olsa ülkem kalkınsın. Ancak 
millet patlama noktasına gelmiş, daha sıkboğazı 
kaldıracak durumda değildir. Sıkıntılar karşısın-
da örnek olacak fedakârlık yarışı baştan, yönetici 
ve temsilcilerden başlayarak, alta kadar gelmeli. 
Meksika’da geçmiş yıllarda millet vekilleri ülkenin 
ekonomik sıkıntılarından dolayı maaşlarını yüzde 
30 civarında düşürmüşlerdi. Yeni Zelanda’da baş-
bakan ve diğer siyasiler önümüzdeki 3 yıl maaş 
zammı almayacak. Yeni Zelanda Ücretler Kurulu, 
salgının getirdiği ekonomik koşullar nedeniyle si-

H A  B A B A M ,  Y E  B A B A M  Y E !

Gelin yeni bir diriliş 
mücadelesinin 

müjdesini verelim. 
Fertten devlete 

kadar her alanda 
İsrafı önleyerek tüm 
kurum, kuruluş ve 
fert olarak yeniden 
ekonomik, siyasi 
ve birçok sahada 

istiklal mücadelesi 
başlatalım.
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yasilere 3 yıl boyunca herhangi bir zam yapmama 
kararı aldı. (2) Ne kadar da zengin ülkeymişiz. Biz 
saltanatın kalktığını sanıyorduk, fakat saltanatlar 
devam ediyor. Amerika, İngiltere, Fransa başta ol-
mak üzere birçok ülkelerin millet vekilinden daha 
çok milletvekilimiz var. Hem de o ülkelerin nüfus-
ları bizden fazla olmalarına rağmen. Şükür ki ba-
kan sayımız geçen yıl azaltıldı. Bakanlıklar birleşti-
rilerek 26’dan 16 tıya düşürüldü, fakat danışmanlar 
arttı. Maaşları ödemede zorlanan devletin 115 bin 
makam aracı bulunmakta. Türkiye’den daha zen-
gin olan ve otomotiv sektöründe çok ilerde olan 
Japonya’nın kamu aracı sayısını da 20 ye katladık. 
Bu ülkede bakanlar bile işe kendi otomobilleriyle 
gidip geliyor. Son verilere göre Türkiye’de 115 bin 
kamu aracı bulunurken bu rakam Fransa’da 65 bin, 
İtalya’da ise 29 bin. (3) Başta adaletle yolsuzluğu 
önlemeliyiz!Türkiye’nin yolsuzlukta da imajının 
bozulduğunu görüyoruz. 2019 yılı itibariyle Türki-
ye, dünyanın yolsuzluk sıralamasında tam ortada. 
Yani 90 ülke bizden daha iyi durumda. Yolsuzlukla 
mücadele konusunda çalışmalar yapan ‘Uluslara-
rası Şeffaflık Örgütü’nün’ yayınladığı 2019 yılı Yol-
suzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, bir önceki yıla 
göre 13 sıra gerileyerek 91’inci sıraya düştü.

En ‘Temiz’ Ülkeler Yeni Zelanda Ve Danimarka 
da biz neden değil, sorusu akla gelmiyor mu? Yol-
suzluk Algı Endeksi’nin zirvesini 87 puanla Yeni 
Zelanda ve Danimarka paylaşırken, bu iki ülkenin 
ardından gelen Finlandiya 86 puanla üçüncü, Sin-
gapur 85 puanla dördüncü sırayı aldı. Sırbistan’la 
birlikte 91’inci sırayı paylaşan Türkiye, 53 puanla 
51’inci sırada yer alan Suudi Arabistan’ın, 48 pu-
anla 60’ıncı olan Küba’nın ve 41 puan alan Çin’in 
gerisinde kaldı. 28 Avrupa Birliği üyesi ülkenin tü-
münden daha düşük puan alan Türkiye, 36 üyesi 
bulunan OECD’de bir tek Meksika’yı geçebildi. 
G-20 üyeleri arasında da 16’ıncı sırada yer aldı. (4) 
Müslüman Türk kimliğine sahip bir toplumun ve 
ülkenin yolsuzluklar konusundaki durumu son 
derece dikkat çekmektedir. Ayrıca milletler içeri-
sinde birbirine güvenmede ortalamanın altında 
olmamız toplumumuzun felakete doğru gittiğini 
gösteriyor. Tevfik Fikret 1912 yılında yayınladığı 
‘Hân-ı Yağma’ (yağma sofrası) isimli şiirinde ‘İtti-
hat ve Terakki Fırkası mensuplarının ve mebusla-
rının yolsuzluklarını çok manidar şekilde hicvedi-
yordu. Bu günlere ve bizlere ithaf olunur. Eserin 
ikinci kıtasında şöyle diyor: ‘Yiyin efendiler yiyin; 
bu hân-ı iştaha sizin;

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Efendiler! Pek açsınız, bu çehrenizden bellidir.
Yiyin, yemezseniz bugün yarın kalır mı, kim bilir?
Bugün karşılaştığımız buna benzer durumlar 

tarihimizde de yaşanmıştır. Bunların üstesinden 
gelecek, maddi manevi potansiyel bu toplumda 
mevcuttur. Gelin bunu harekete geçirelim. Yeni 

bir canlanma, diriliş hamlesini başlatalım. Milletin, 
devletin idarecileri, mesuliyetlerini tam idrak edip 
yapamaz ise o zaman zaaf ve boşluklardan birile-
ri istifade edecek ve problemler artacaktır. Devlet 
otoritesinin olmadığı yerde fırsatçılar, istismarcı ve 
sömürücüler üşüşecektir. Hani bir söz var ‘Ya devlet 
başa ya kuzgun leşe’.

Fert ve Millet olarak iyi işlerde örnek olmalıyız!
Dünyaya insanlığı, adaleti, medeniyeti götüren 

neslin torunları olarak fabrika ayarlarımıza dön-
meliyiz. Hiçbir fert, kurum ve kuruluş kaçırmadan, 
yolsuzluk yapmadan, her şeyi hakkıyla yerine getir-
se, bir yıl hiç kimse çalmaz-çırpmazsa bu ülke en az 
5-10 yıl ekonomik olarak ileri gider.Tarihin ve olayla-
rın karşımıza çıkardığı önemli sorulardan biri, gele-
ceğimizi neye göre belirleyeceğiz? Batının bir kukla-
sı mı olacağız, yoksa muhteşem tarihine yakışan bir 
toplum mu? Bunun cevabını aramamız gerekir.

Türk milletinin değerlerinden, kültüründen, ta-
rihinden yoksun bırakılması, geleceğine endişe ile 
bakmasına sebep olmuştur. Bilime önem verilme-
den, milletimize kendi toplumunun değerleri öğ-
retilmeden, yabancı kültür ve ideolojilerinin bom-
bardımanına uğratılan nesillere ne verdiniz de ne 
isteyeceksiniz?... Bu millete hayatın gerçeklerini, 
insan olmanın millet, devlet olmanın onurunu ve de 
yaradılış gayesini öğretmek zorundayız. Sahip oldu-
ğu tarihi milli, manevi, ahlaki, moral değerlerini öğ-
retmek zorundayız. Yoksa ruhsuz, idealsiz madde ve 
menfaat üzerine kurulmuş sistemde yetişenlerden 
ne beklenebilir ki...

Atatürk “Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, 
bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı 
Türkiye idealinin bel kemiğidir.” der. “Ekonominin 
harcanan para miktarı ile hiçbir ilgisi yoktur, ama 
harcamak için kullanılan bilgelikle ilgidir.” (Henry 
Ford)

Gelin yeni bir diriliş mücadelesinin müjdesini 
verelim. Fertten devlete kadar her alanda İsrafı ön-
leyerek tüm kurum, kuruluş ve fert olarak yeniden 
ekonomik, siyasi ve birçok sahada istiklal mücade-
lesi başlatalım. İnsanlarımızı mutlu edecek bu diri-
liş alanında tasarruf yapalım, çok çalışarak üretimi 
artıralım. Vergi kolaylığı ve barışı sağlarken vergi 
adaletini ön plana çıkararak, az kazanandan az, çok 
kazanandan çok tahsil edelim.Yeni bir planlama ya-
parak; sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adale-
ti koruyalım. Toplumsal huzur barışı sağlamak için 
mücadele verelim, serbest piyasacılığa, vurguna, 
talana karşı vatandaşın temel haklarını koruyalım. 
Hep birlikte kolları sıvayarak, Milletimizi millet ya-
pan değerlerimize sarılarak yeni bir canlanmanın 
uyanışın, dirilişin başlangıcını oluşturalım.

Kaynakça:
(1) (www. birgun.net› Ekonomi)(2) (https://www.

birgun.net/haber/yeni-zelanda-da-basbakan-
ve-milletvekilleri-3-yil-maas-zammi-almaya-
cak-327106)

(3) (tr.euronews.com› Haber › Dünya) (4)(https://
www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/01/23/turki-
ye-yolsuzlukla-mucadelede)

https://www.birgun.net/haber/yeni-zelanda-da-basbakan-ve-milletvekilleri-3-yil-maas-zammi-almayacak-327106
https://www.birgun.net/haber/yeni-zelanda-da-basbakan-ve-milletvekilleri-3-yil-maas-zammi-almayacak-327106
https://www.birgun.net/haber/yeni-zelanda-da-basbakan-ve-milletvekilleri-3-yil-maas-zammi-almayacak-327106
https://www.birgun.net/haber/yeni-zelanda-da-basbakan-ve-milletvekilleri-3-yil-maas-zammi-almayacak-327106
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Düşman Kim?

Mehmetçik devlet adamlarının emri 
ile gönderildiği yerde savaşıyor, şe-
hit oluyor, mecbur kalırsa da görevi 
gereği öldürüyor. Dünyanın dört bir 
yanında düşman ararsanız istemediği-
niz kadar var. Elinizi nereye sallasanız 
düşman. Sizin kimi düşman olarak 
algıladığınıza bağlı!

ABD düşman mı? Evet, kimine göre düşman, 
kimine göre kurtarıcı(!) Sizin bu merkezlere ne-
reden baktığınıza bağlı. AB kimine göre düşman 
ama birileri AB’ye girmek için 50 yıldır mücade-
le veriyor ve halen AB’nin kapısında bekliyoruz. 
İsrail en büyük düşmanımız, Rusya Türkiye için 
tehdit olmaya devam ediyor. Lakin birileri Rus-
ya’yı memnun etmek için ticaret rüşveti vermek-
ten geri kalmıyor.

İsrail ile Siyonizm aynı şey mi, ilim adamları tar-
tışsınlar. Fakat “görünen köy kılavuz istemez.” el-
bette dünyanın başına nelerin bela olduğunu ve 
kimlerin bela ettiğini incelediğinizde dünyanın 
başına neyin tehdit olduğunu görmek için ayrıca 
kürsüler kurmaya gerek olmadığını görürsünüz.

Sorunların Kaynağı Ne?
İnsanlar neden sömürülüyor, neden esaret altın-

da kalıyor? Sorusunun elbette ki kitaplar dolusu 
cevapları var. Hatta her esir edilen, her sömürülen 
ülkenin ve milletin başına gelenlerin değerlendi-
rilmesi için çok uzun tahliller mümkün lakin bü-
tün bunlar sorunların zahiri görüntüleri, zahiri 
sebepleridir.

Bütün zahiri sebeplere rağmen onların fevkinde 
bir zahiri sebep var ki, bütün zahiri sebeplerden 
güçlü ve geçerli bir sebep. Hangi gücü ve hangi 
milleti, hangi kliği, grubu düşman olarak görürse-
niz görün, bütün bu düşmanları sizin karşınızda 
güçlü yapan güçlü kılan aynı sebeptir. Milletler ve 
toplumlar bu sebebi aşmadıkları veya aşamadıkla-
rı sürece asla başarılı olma şansına sahip değiller.

İslâm Ülkelerinde Ölen Kim, 
Öldüren Kim?
Sorgulamamız gerekir; İslâm coğrafyasında kim 

kimi öldürüyor? Çarpışan taraflar içerisinde dışa-
rıdan gelmiş o bölgenin ve ülkenin dışından kimler 
var ve kimlere karşı savaşılıyor? Örneğin Suriye’de 
elbette koalisyon gücü olarak ifade edilen bir sürü 
asker var. Bu işgal gücü askerlerle savaşan yerli her 
hangi bir teşkilat var mı? ÖSO kimle savaşıyor veya 
kime karşı savaşıyor? Tersi, Esat ve yandaşı İran, 
Rus güçleri kime karşı savaşıyor? ABD ve yandaşı 
askerlere karşı mı? Ölenler hangi ülkenin vatanda-

B İ Z E  E N  B Ü Y Ü K

M u s t a f a  G Ö K T E K İ N

DÜŞMAN KİM?
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şı, öldürenler hangi ülkenin vatandaşı?
Irak’ta durum farklı mıydı ve halen farklı bir du-

rum söz konusu mu? Bölgeye ABD tarafından yer-
leştirilen ve özerk devlet kuran Barzani yine kendi 
ırkdaşı terör örgütü PKK/PYD için kimden yardım 
istiyor? Kendisini bölgeye yerleştiren 10 bin km 
ötedeki ABD’den. Yani rahatsızlık kimden, yardım 
istenen kim?

Düşman Mı Bizi Biz Mi Düşmanı?
“Hakaret siyaseti” başlıklı yazım için yakın bir 

dostum; “Şu an birlik zamanı, düşmanların iste-
diği bizi parçalayıp yemek!” diye yazımın altına 
yorum yazmış. Ben de cevaben; “Evet, kardeşim 
en büyük düşman nefsimiz; nefsimize karşı birlik 
olmalıyız o zaman önümüzde kimse duramaz.” 
yazdım. Fakat bu yorum ve yazdığım cevap bütün 
gecemi meşgul etti. Bizler her Allah (CC)’in günü 
ve yıllardır birliğin, birlik olma-
nın öneminden bahseder duru-
ruz. Lakin ne birlik sağlanır, ne 
de dertlerimiz biter. Peki, sorun 
ne? Neden ihtiyacımız olan birli-
ği bir türlü sağlayamıyoruz? So-
run belli, çözümü açık! Fakat ne 
sorunlarımız bitiyor ne de çözüm 
oluyor.

Peygamber Efendimiz (SAV) bir 
harp dönüşünde;” Küçük cihadı 
kazandık büyük cihada dönüyo-
ruz” buyurmuştur. Bizim söyle-
mek istediğimiz; hadis-i şerif ’in 
sıhhati değil; söylediği, bize an-
lattığı, ikaz ettiği anlamdır. Söz 
hadis olsun kelam-ı kibar olsun 
tam da bizi yani İslâm dünya-
sını tarif eden bir söz. Ve bizim 
sorunlarımızın üzerine de “cuk” 
diye oturur.

Küçücük Bir Özür…
Çevrenizde, ailenizde yakınlarınızda sıkça rastla-

dığınız şeylerdendir. Bir biri ile küs, kavgalı olan-
lar, yıllarca birbiri ile küs kardeşler, baba-oğullar 
vardır. Canlı gözlerle yaşamışızdır ve hala da yaşa-
maktayız. Tek yapılması gereken bir adım atıp, bel-
ki de küçük bir özürdür yapılması gereken; “küçük 
bir özür” bütün meseleyi çözebilecekken, nefisleri 
aşıp o özür dilenmez/dilenemez. Özür dilenmediği 
için de çok zaman insanlar dünyalarını bir birine 
küs terk edip göçüp giderler. Nice yuvalar yıkılıp 
yok olur bir özür sebebine! Her gün savaş halinde-
ki İslâm dünyası gibi.

Ekonomide, askeriyede, siyasette, kalkınmada, 
kültürde, iç politikada, dış politikada; ülkenin, 
devletin sorunları var mı? Bu sorunların sebebi 
iç kaynaklı mı, dış kaynaklı mı? Farz edelim ki dış 
kaynaklı; bu sorunların çözümü ülkenin birlik ve 

beraberliği ile çözülebilir mi? Elbette! Peki, birlik 
ve beraberliği sağlayabiliyor muyuz? Hayır! Niye? 
Çünkü nefislerimizi aşamıyoruz. Bu nedenle de 
sorunları, ülkenin sorunlarını; iktidarı ve muha-
lefeti ile bir masaya oturup çözemiyoruz. Herkesle 
oturuyoruz, kadim düşmanlarımız ile oturuyoruz 
ama kendimizden olanlarla, birbirimizle asla otu-
rup konuşamıyoruz. Neden?

Bize Karşı Birleşmeliyiz!
Öncelikle ülkede yaşayan herkes ama herkes 

bize karşı birleşmeliyiz. Tıpkı birleşmemek adı-
na birleştiğimiz gibi! Biz öylesine birleşmeliyiz ki 
nefislerimizi aşıp, eteklerimizdeki taşları atıp, kin-
lerimizi, öfkelerimizi bir kenara bırakıp; sorunları-
mızın çözümü için bir masanın etrafında bir araya 
gelmenin yolunu bulmalıyız. En sevdiklerimizle ve 
en sevmediklerimizle, hatta düşmanlarımızla!

Yüreklerimiz aynı şey için top-
lu atmalıdır. “Toplu vurdukça 
yürekler onu top sindiremez.” 
Başarılı olmak için yürekleri-
miz toplu atmalı. Bir birimizle 
kavgayı bırakmalıyız. Hepimiz, 
biz, Türk Milleti nefislerimize 
karşı birleşmeli ve nefislerimizi 
yenmeliyiz. Yendiğimizde kar-
deş olduğumuzu, hepimizin bu 
ülke için çalışmamız ve üret-
memiz gerektiğini aramızdaki 
farkların sadece siyasi düşün-
ceden kaynaklandığını anla-
malı, idrak etmeliyiz.

Başarmak Zorundayız.
Nefislerimizi kendimiz için 

olmasa bile çocuklarımızın, to-
runlarımızın geleceği için mil-
letimiz ve ülkemiz için aşarsak 
meselelerimizi nefislerimizi 
sorun etmeden konuşabildiği-

mizi göreceğiz. Sadece ülkemiz ve milletimiz için 
bir araya gelsek bile büyük bir şeyi başarmış olu-
ruz. Kalkınmanın, yükselmenin ve örnek olmanın 
ne olduğunu hem milletimiz hem de dost-düşman 
herkes görecektir. Fetih toplumları, kalkınmış ve 
gelişmiş ülkeler iç barışını sağlamış milletlerden 
çıkar. Birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz ama 
milleti sevmek zorundasınız. Devletimizi korumak 
ve güçlendirmek bu milletin her ferdinin görevi ol-
duğu gibi devleti idare edenler ve devletin idaresi-
ne talip olanlar hepimizin görevidir. Nefis engelle-
rimizi aşmak zorundayız. Ve başarmak zorundayız 
hem de geleceğimiz için, İslâm âleminin, insanlı-
ğın geleceği için başarmak zorundayız. Bizim için 
çözüm budur. 

“Fetih toplumları, 
kalkınmış ve gelişmiş 

ülkeler iç barışını 
sağlamış milletlerden 

çıkar. Birbirinizi 
sevmek zorunda 

değilsiniz ama milleti 
sevmek zorundasınız. 
Devletimizi korumak 
ve güçlendirmek bu 
milletin her ferdinin 
görevi olduğu gibi 
devletin idaresine 

talip olanlar hepimizin 
görevidir.
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Birinci Dünya Savaşında Bağdat cep-
hesinde teknisyen olarak görev yapan 
bir millet sevdalısı Vecihi HÜRKUŞ 
1916’da Yeşilköy’de ilk uçuşunu ya-
par. 1917’de Kafkas cephesinde Rus 
uçağını düşür. Milli Mücadeleye pilot 
olarak katılır. Başarılarından dolayı 
TBMM’den üç defa takdirname ve 
İstiklal madalyası alır.

En büyük hayali havacılığın millileştirilmesidir. 
Savaş sırasında Yunanlılardan kalan uçak malze-
melerinden yararlanarak projesini hazırladığı ilk 
uçağı “Vecihi K VI’yı yapar.

Uçabilirlik sertifikası alabileceği ülkede bir ku-
rum ve uzman bulunamaz. O da kendi iradesiyle 
1925’te “Vecihi K VI” ile ilk uçuşunu yapar. Ödül 
beklerken izinsiz uçtuğu gerekçesiyle cezalandırı-
lır. Bunun üzerine ordudan ayrılır.

Kadıköy’de bir keresteci dükkânı kiralar. Üç ay 
içinde “Vecihi XIV” uçağını yapıp bununla ilk uçu-
şunu 27 Eylül 1930’da Kadıköy’ün Fikirtepe sem-

tinde büyük bir kalabalık karşısında yapar. İki kişi-
lik, tek motorlu spor ve eğitim uçağıyla Ankara’ya 
giderek, burada bir gösteri düzenler. Uçağına uça-
bilirlik sertifikası verebilecek bir kurum ve uzman 
bulunamayınca uçağını sökerek Çekoslavakya’ya 
götürüp oradan uçuş iznini alır. Ardından uçarak 
Türkiye’ye gelir.

Posta idaresiyle anlaşıp birçok şehirlerarası posta 
hizmeti görür. 1932’de ilk Türk sivil havacılık oku-
lu olan “Vecihi Sivil Tayyare Mektebi”ni kurar. İş 
adamı Nuri Demirağ’ın 5 bin lira bağışta bulunma-
sının ardından adı “Nuri Bey” olan “Vecihi XVI” 
kapalı kabin uçağını 1933’te yapar.

Aynı yıl “Vecihi XV” uçağını da bitirip ikişer 
adet “Vecihi XIV”, “Vecihi XV” ile “Nuri Bey-Veci-
hi XVI” uçaklarında öğrencileriyle birlikte İstan-
bul’da bir gösteri uçuşu yapar. Fakat maddi bakım-
dan yardım göremez, gücü tükenir. Bu da yetmez 
gibi öğrencilerine de hükumet tarafından denklik 
verilmez. Okulunu ve atölyesini kapatmak zorun-
da kalır.

Vecihi Hürkuş ondan sonra da havacılıkla ilişki-
sini 1950’li yılların sonuna kadar devam ettirse de, 
bunlar üretim şeklinde değil, bazen öğretmenlik, 
bazen de arkadaşlarıyla birlikte satın aldığı uçak-
larla ticari uçuşlar yapmak şeklinde olur.

1954’te kurduğu “Hürkuş Hava Yolları”na uçuş 
yapılmayan şehirlere uçuş izni ister fakat nedense 
izin verilmez. Sanki gizli bir el onun her işini en-
geller. Hiçbir yere uçma izni verilmeyince şirket de 
batar.

Ömrünün sonlarında maddi sıkıntı içine düşer. 
1969’da kalp krizinden vefat eder. Allah’ın rahmeti 
üzerine olsun…

Bu gizli el sadece yerli uçak yapımında Nuri De-
mirağ ve Vecihi Hürkuş’u mu engelledi?

“İstikbal göklerdedir.” uyarısı, “Ürettiğiniz kadar 
hürsünüz.” gerçeği bilindiği halde o günden bu 
güne ne yapıldı? Kimlerin etkisiyle Cumhuriyetle 
birlikte ekonomik bağımsızlığın teminatı olarak 
kurulan fabrikalar zarar ediyor gerekçesiyle özel-
leştirme adı altında birer birer kapatıldı, üretime 
değil de tüketime yönelik ekonomik programlara 
ağırlık verildi? Neden ülke her alanda dışa bağımlı 
hale getirildi? Yıllardan beri yerlilikten, millilikten 

VECİHİ HÜRKUŞ’A 
M u s t a f a  T E M İ Z E R

KİM ENGEL OLDU ?
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“Hiçbir şey sebepsiz olmadığı 
gibi hiçbir problem de çözümsüz 

değildir. Problemlerimizin 
sebebi; işi ehline vermemektir. 

Geçmişten günümüze ülke 
yönetimine hakim olan siyasi 
zihniyettir. Problemler, çözüm 
makamındakilerin ehliyetsiz ve 

liyakatsizliğinin sonucudur.
bahsedilmesine rağmen ülke neden hala dışa ba-
ğımlı? Ülke ekonomisi neden her geçen gün kötü-
ye gidiyor? ABD, Rusya, AB, Çin gibi emperyalist 
ülkelere bel bağlayarak hangi bağımsızlığımızı ko-
ruyacağız?.. İhanetlere neden engel olamıyoruz?..

İhanetleri ve tüm sorunlarımızı çözeriz! Sorunun 
kaynağını suçlayarak değil; sorgulayarak çözeriz! 
Hangi üst akılla yönetildiğimizi sorgulayarak çö-
zeriz!  

Hiçbir şey sebepsiz olmadığı gibi hiçbir problem 
de çözümsüz değildir. Problemlerimizin sebebi; işi 
ehline vermemektir. Geçmişten günümüze ülke 
yönetimine hakim olan siyasi zihniyettir. Problem-
ler, çözüm makamındakilerin ehliyetsiz ve liyakat-
sizliğinin sonucudur.

Çözüm; Mevcut siyasi anlayışı terk etmek. Eskile-
rin devamına, aynı siyasi anlayışta oldukları halde 
farklıymış gibi gözükenlere. Dindarlık, milli irade, 
milliyetçilik, halkçılık, demokratlık, cumhuriyetçi-
lik, gelecek, vefa, özgürlük ve barış söylemleriyle 
milleti ayrıştıranlara. Dün kara dediğine bugün ak 
diyenlere. Dün ak dediğine bugün kara diyenlere 
itibar etmemek. Doğruya doğru, yanlışa yanlış de-
mek. Doğruların yanında yer almaktır.

Elli yıldan beri doğrularından zerrece sapmayan, 
ülke meselelerine sürekli çözümler üretip iktidar 
ve muhalefeti uyaran, “ Milletim Uyan! Varlığın 
birliğin geleceğin tehlikede! çağrısında bulunan 
milli kadroların çağrısına kulak vermek. Milli mü-
cadele ruhuyla el ele gönül gönüle vermek. Yeni-
den teşkilatlanmak. Devleti ehliyetli gerçek milli 
kadrolara emanet etmek, hep birlikte ülkemizi 
Muhteşem Türkiye yapmaktır.

Unutmayalım.” İştirak etmediğimiz çilesini çek-
mediğimiz bir kurtuluş mümkün değildir.”

Milletimizin ve yöneticilerimizin uyanması ba-
siretle hareket etmesi (Yanılmadan gerçekleri gö-
rebilmesi, gelecekle ilgili sezgi, uyanıklık, anlayış, 
kavrayış ve vizyon sahibi olması) dilek temenni ve 
duasıyla…

Söz vatan olunca, coşanları gör,
Cepheden cepheye koşanları gör,

Çelikten setleri aşanları gör,

Şehadete gidiş yönüdür bayrak,
Şafakların kızıl tanıdır bayrak.

Bir yay gibi bedenleri gerilir,
Biri ölür binlercesi dirilir,

Bir hilâl uğruna canlar verilir,

Özgürlük sembolü canıdır bayrak,
Uğruna döktüğü kanıdır bayrak.

Ay yıldızı, rengi cana haz verir,
Yiğide cesaret, kuvvet hız verir,
Nice buzul dağlar şavkında erir,

Ülkemin nam, şeref, şanıdır bayrak,
Cihanda birliğin kanıdır bayrak.

Uğruna kılıçlar girmez kınına,
Hürriyet yakışır Türk’ün şanına,
Çelik ağlar engel değil önüne,

Tarihe mal olmuş anıdır bayrak,
Türkün özü, sözü, sanıdır bayrak.

Örtüsü şehidin, nazlı gelinin,
Gülistanın, bülbülünün, gülünün,
Mutluluk getiren seher yelinin,

Milletin yarını, dünüdür bayrak,
Âleme nişanı, ünüdür bayrak. 

Bayraktar sancağı çeker en önde,
Hazarda, seferde, toyda, düğünde,
Rahattır milletim serin gölgende,

Burçlara dikilme, günüdür bayrak,
Hedef kızıl elma, günüdür bayrak.

İ d r i s  T A Ş P I N A R

BAYRAK
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İnsanlar, iyi işler/amel-i saliha işlemek için bir 
araya gelerek güç birliği etmişlerdir tarihin hemen 
her döneminde. Bunun en güzel örneği Allah Ra-
sülü Muhammed Aleyhisselam’ın iştiraki ile ika-
me edilen Hılf ’ul-Fudul/Erdemliler Cemiyeti’dir. 
Bizim coğrafyamızda bir zamanlar adalet, erdem 
ve hırfet/sanat adına hüküm icra eden Ahilik Teş-
kilatı tarihe mühür basmış. Gün gelmiş, mazlum-
ların yüzlerinin güldüğü bu coğrafyayı zalimler 
işgale yeltenmiş. Yedi düvelle savaşan bu millet yo-
rulmuş, evlatları coğrafyanın dört bir yanına vatan 
müdafaası ve i’la-yı kelimetullah için revan olmuş. 
Sonra düşman/düşmanlar dört bir koldan çullan-
mışlar yaşadığımız coğrafyaya gözleri dönmüşçesi-
ne. Millet yorgun, bitap, dağınık hale düşse de pes 
etmemiş. Toparlanmalar başlamış Anadolu’da. 
Adına Müdafa-i Hukuk demişler. Sonra bu topar-
lanmalar büyümüş büyümüş Anadolu ve Rumeli 
Mudafa-i Hukuk Cemiyeti olmuş, Kuvva olmuş, 
Kuva-yı Milliye olmuş, mücadele olmuş, Milli Mü-
cadele olmuş, Türkiye olmuş, Türkiye Cumhuriyeti 
olmuş.

Yollar inişli çıkışlı devam etmiş. Doğru yaptığımız 
işler de olmuş, yanıldığımız, doğruluktan sapma 
gösterdiğimiz de.

Masa başında hakkımızı tahsil ettiğimiz kaza-
nımlarımız da olmuş; 1959 Londra-Zürih Antlaş-
maları ile Kıbrıs’ta garantör devlet statüsünü elde 
etmemiz gibi. Masanın hakkını veremediğimiz de.

Üniversite öğrencileri fikri istikametten yoksun 
savrulup gidiyor, dünyada esen fikri akımlar onları 
olumlu olumsuz etkiliyor ve hatta birbirine düş-
man kılıyormuş.

1960’lı yıllarda Anadolu’nun bağrından bir ses 
yükselmiş, dost bir ses. İlim, kültür, hikmet, mil-
li kültür, milli tarih, milli ahlak, milli ekonomi, 
milli sanayi, milli harp sanayii, milli tarım... de-
miş. Silahlar değil, fikirler konuşsun, demiş. Bu 
ses ma’kes bulmuş Anadolu’nun dört bir yanında. 
Anadolu’nun genç insanları, insanlığın dramını 
kendilerine azık etmiş gönül erleri bu yiğit ve hik-
met yüklü ses etrafında bir araya gelmişler. Birleri 
bin olmuş. Bu heyecan dalgası şaire; “Geliyor arka-
dan daha yüzbinler.” dizesini ilham etmiş.

Unutulmasın ki; insanın olduğu her yerde doğ-
rular ve yanlışlar vardır. Önemli olan istikamet-
ten ayrılmamak, istikamete dönmesini bilmektir. 
Önemli sapmaları görmezden gelmek ne kadar 
sakıncalı ise, en ufak bir hatayı dedikodu konusu 
haline getirip konuyu başka mecralara taşımak da 
o kadar sakıncalıdır. Kimi zamanlar Nas Suresinde 
Rabbimizin dikkat çektiği vesvese/vehim; şeytan 
ve düşmana fırsat bırakmayacak kadar işlevsel bir 
etkiye sahiptir. Beşinci kol güçleri, bunu “çaktırma-
dan” manipüle edecek hünere sahiptirler.

Hangi kurtuluş muştusu yoktur ki düşmanı çile-
den çıkarmış olmasın. Ancak,  göz yaşartıcı sevinç-
lere ve hüzünlere imza atan Yeniden Milli Müca-
dele, yoluna devam etmesini bilmiştir.

Yeniden Milli Mücadele Hareketinin yürüyüşü 
dost-düşman herkes tarafından takip edilmek-
tedir. Yeniden Milli Mücadele Hareketi ile ilgili 
olarak pek çok yayın yapıldı. Bunların içinde indi/
sübjektif hatıra türünden olanlar olduğu gibi, ger-
çekleri zorlama yorumlarla tahrif girişiminde bu-
lunanlar da vardır. Bir kısmı dar bir acıdan konuyu 
ele almıştır. Konu sınırlaması yaparak objektif bir 
şekilde değerlendirme gayretinde olanlar da ol-
muştur. En önemli husus; Yeniden Milli Mücadele 
Hareketi’nin ilim, ciddiyet ve hassasiyetine yaraşır 

DAĞILMA MUHİPLERİNİN
M u h a r r e m  Y A K I N

YARIM KALAN SEVİNCİ
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Yeniden Milli 
Mücadele Hareketi’nin 

ilim, ciddiyet ve 
hassasiyetine yaraşır 

bir titizlikle ele 
alınması ihtiyacıdır. 

Hiç kimseden övgü de 
sövgü de istemiyoruz. 

Sadece hakikat ve 
hakkın teslimini 

istemek, herhalde 
herkesin hakkı olmalı.

bir titizlikle ele alınması ihtiyacıdır. Hiç kimseden 
övgü de sövgü de istemiyoruz. Sadece hakikat ve 
hakkın teslimini istemek, herhalde herkesin hakkı 
olmalı.

Dikkat edilirse, ayrıntıya girmeden, genel bir de-
ğerlendirme ile olması gerekene vurgu yaparak 
sonlandırdık.

Burada önemli bir hususa vurgu yapmak isterim. 
O da şudur: Adına ne dersek diyelim, Yeniden Milli 
Mücadele Hareketi, 1980’li yılla-
ra kadar incelemeye tabi tutul-
muştur. Oysa bu hareket, bütün 
engellemelere ve kıt imkânlara 
rağmen hep önemli adımlar 
atmaya devam etmiştir. Kendi-
sini dağıtmış olan bir muharrir 
hep dağılmaktan söz edip dur-
muştur. Adeta kendisi dağılınca 
herkes ve her şey dağılmıştır. 
Her vesileyle dağılmaktan söz 
etmiştir. Bir konuda başarılı da 
olmuştur: Onu referans alanlar 
da bu dağılmadan etkilenmişler 
ve “dağılma”dan sonrasına göz 
atmamışlardır. Bu haliyle dağıl-
ma muhipleri millet düşmanla-
rına adeta fazla bir iş bırakma-
mışlardır.

Şurası bir gerçektir ki; her önemli hareket; kop-
malar, ayrılmalar, küskünler ve yeni yeni katılan-
larla yoluna devam etmiştir. “Teşkilat, budana bu-
dana gelişir.” Bu, eşyanın tabiatında vardır. Sadece 
örnek olması bakımından; rahmetli Aliya İzzetbe-
goviç, Genç Müslümanlar Teşkilatının kuruluşu 
akamete uğrayınca, kendilerine uygun legal bir ya-
pıda faaliyetlerine devam etmeyi uygun görürken 
onunla beraber yürümüş insanların bir kısmı bu 
fikre katılmayarak daha pasif bir yapı arzeden Hi-
daye adlı kuruluşa kayma girişiminde bulunmuş-
lar ama bu durum Aliya’yı yolundan alıkoymamış-
tır. Bunu başka örneklerde de görüyoruz.  Her olayı 
kendi mecrasında değerlendirmek şartıyla bunun 
kendine has en ilginç örneğini ise Bedir’de görmek 
mümkündür.

Mücadele Devam Ediyor
Sadece bir fikir vermesi bakımından Yeniden 

Milli Mücadele Hareketinin 80 sonrası yaptığı et-
kinliklerden bir kısmını sayalım:

Islahatçı Demokrasi Partisinin/Millet Partisinin 
kurulması,

Vakıf çalışmaları(*),
Yayın çalışmaları,
Dernek çalışmaları,
91 Milli İttifakı,
Kıbrıs çalışmaları,

Türk Dünyası Kurultayı çalışmaları...
Bunların her biri, kitaplık çapta çalışmayı gerek-

tiren konulardır.
PKK, Kumpas, FETÖ, özelleştirme, GB/AB, Suri-

ye gibi konularda Yeniden Milli Mücadele kadrola-
rının tezleri müzakere edilmiş olsaydı, devletimiz, 
imkân ve kabiliyetini şaha kalkmak için kullanma 
imkân ve fırsatını yakalamış olurdu.

Ayrıca belirtmeliyiz ki Yeniden Milli Mücadele 
Hareketinin mümtaz lideri bü-
yük dava adamı Aykut Edibali, 
Hareketin başlangıç aşamasın-
da kaleme aldığı nadide eserle-
rine 80 sonrası yeni kıymetler 
eklemeyi sürdürmüştür.

Hemen her entellektüelin 
okumasını gerekli gördüğümüz 
Sosyal Sistemlerin Temelleri ki-
tabının basım tarihi 1979’dur. İki 
baskı yapmıştır.

Birlik Davamız’ın baskı tarihi 
Mart 1991.

Kur’an’ın Aksiyon Öğretisi 
isimli muhteşem akademi dizisi 
eseri 2000 yılında yayınlanmış.

Türkiye’nin Kıbrıs Politikası 
Ne Olmalıdır?, Ocak 2017’de ikinci baskısını yaptı.

Her millet evladının okuması gereken Millet Da-
vası, Temmuz 2017’de yayınlandı.

Hakikatin İzinde...
Edibali’nin arkadaşlarının da kitapları yayınlan-

maya devam etmiş yıllar boyunca.  Örnek olması 
bakımından, Edibali’nin; “Muhteşem Türkiye” sev-
dalılarının ve bütün hüsnüniyet sahibi vatandaş-
larımın okumasını dilerim. Bizi daha iyi anlamak 
için bu kitap okunmalı...” dediği Nejat Cebeci’nin 
Yeniden Milli Mücadele’den Muhteşem Türkiye’ye 
kitabını söyleyebiliriz.

Son Söz
Yeniden Milli Mücadele Hareketinin zayıflaması 

ya da sendelemesi sadece düşmana yarar ve düş-
manı sevindirir.

Kısa kesmek adına noktalıyorum:
Milletimiz yaşayacak, düşmanları kahrolacaktır.
Zafer; Hakk’ın ve Hakk’a inananlarındır.
(*)Yeniden Milli Mücadele Hareketi’nin kültürel/

hayri çalışmalarını sabote girişimleri olmuştur. 
Rüşvetin belgesinin olmaması, nasıl “Rüşveti alan 
da veren de Cehennemdedir.” hükmüne engel de-
ğilse; gaspın belgesinin olmaması da gasıbın mah-
keme-i kübrada muhakemesine engel değildir. Şu 
Peygamber emrini bildiren cümle Veda Hutbesin-
den alınmıştır: “Her kime bir emanet verilmiş ise o, 
emaneti kendisine verene tastamam teslim etsin.”
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TÜRK HAVA HARP SANAYİİ TARİHİ
Y a z a n :  O s m a n  Y A L Ç I N
K i t a p  A n a l i z :  H ü s a m e t t i n  A K Y I L D I Z

Okuduğumda çok etkilendiğim, istifa-
de ettiğim, Dr. Osman Yalçın’ın “Türk 
Hava Harp Sanayii Tarihi” adlı kitabını 
sizlere tanıtmak istedim. Yazıda bahsi 
geçen kurumların, Temmuz 2013 yılına 
kadarki durumları anlatılmıştır. Dile-
ğim, bugüne kadar milli girişimlerin ve 
müesseselerin başına gelen felaketle-
rin bundan sonra artık gelmemesi ne 
F-35 lere ne de S-400 lere ihtiyacımızın 
olmamasıdır. “Türk Hava Harp Sanayi 
Tarihinin hüzünlü hikayesini konu alan 
bu kitap; Gazi Üniversitesi Tarih Bölü-
mü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Turan’ın 
danışmanlığında doktora tezi olarak Dr. 
Osman Yalçın tarafından çalışılmıştır. 
Eser, kuruluşundan günümüze Türk 
harp sanayine hizmet edenlerle, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin göklerde ve uzayda 
lider ülkelerden biri olması için yüre-
ğini adayanlara ve adayacak olanlara 
ithaf edilmiştir. Kitabın giriş bölümünde 
Osman Yalçın özetle aşağıdaki bilgilere 
yer vermiştir:

Osmanlı harp sanayini çağın şartlarına 
göre oluşturamadı

“Havacılığın doğuşunda balon ile başlayan süreç, 
motorsuz uçak ile hızlanmış, teknolojinin hızlı ge-
lişmesi ile uçak sanayi farklı boyutlar kazanmıştır. 
İlk uçağın yerden kesildiği tarih 17 Aralık 1903 tür.

Bu yeni icadın savaşlarda önemli bir unsur ola-
cağı genel olarak öngörülmüşse de uçaklar kısa 
sürede sportif amaçlardan askeri keşif amaçlar 
için kullanılmaya başlanmıştır. Bir harp aracı ola-
bileceği gerçeği çok geçmeden 1910 yılı öncesinde 
anlaşılmıştır. Türk ordusu subaylarının bu alanda 
ciddi bir öngörü içinde olduğunu özellikle belirt-
mek gerekir. Ne var ki o dönemde havacılığın kök-
lü temeller üzerine oturabilmesi için üç önemli 
hususun sağlanması önemliydi. Bunlar; teknolo-
jik altyapı, eğitilmiş personel ve teşkilatın oluştu-
rulmasıydı. Teşkilat ve personel eğitimi Osmanlı 
Devleti açısından çözülebilecek bir sorunken, tek-
nolojik alandaki sorunu çözmek kolay görünmü-
yordu. Zira sanayileşme sürecini geçirmeyen bir 
toplumun sanayinin en son gelişme alanı olarak 
kabul edilen hava harp sanayi alanında üretken ol-
ması mümkün değildi. 20. yüzyılın başlarında tüm 
dünyada başlayan aşırı silahlanma mücadelesi ve 
askeri teknolojilerin seri üretime geçmesinin so-
nuçlarından olumsuz etkilenen devletlerden biri 
harp sanayini çağın şartlarına göre oluşturamayan 
Osmanlı Devleti olmuştur.

Topyekûn harp stratejisi
Bundan dolayıdır ki Osmanlı Devleti varlığını 

devam ettirebilmek için tüm dünyayı etkileyen si-
lahlanma yarışında, teknolojik olarak gelişmiş ve 
etki alanı olan bir devlet ya da devletler grubu ile iş 
birliği yapmak zorundaydı. 100 yıl öncesine kadar 
sınırları kara gücüyle korumak önemli bir güven-
lik unsuru iken günümüzde binlerce mil uzaktan 
gelen hava silahları ülkeler için ciddi tehdit ol-
maktadır. Artık savaşlar milletlerin bütünlüğünü, 
var olma gücünü etkileyecek hale gelmiştir. Bu 
yeni stratejinin adı; topyekûn harp stratejisi olarak 
isimlendirilmiştir. Geçmişte sınırlarda karşılanan 
düşman artık bir gerginlik ve savaş halinde ülke-
nin kalbinde tehdit unsuru olmaktadır.

İstanbul’da ilk uçuş 1909’da yapıldı
Havacılık alanında yapılan çalışmaların tari-

hi çok eskidir. Dünyanın hemen hemen bütün 
kültürlerinde eşzamanlı veya farklı zamanlarda 
insanlar havalarda kuşlar gibi uçabilmek için öz-
lemini o günün imkanları ölçüsünde ifade et-
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mişlerdir. Türk tarihinde İmam Cevheri, Doğulu 
Siracettin Lagari, Hasan Çelebi, Hazerfen Ahmet 
Çelebi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi, Veli 
Direko ve Oflu İsmail’in çalışmalarını da bu kap-
samda görmek doğru olacaktır. Model havacılığın 
doğuşu ile birlikte elde edilen gelişmelere, Türkler 
gecikmeksizin ilgi göstermişlerdir. 17 Aralık 1903 
tarihinde Wright Kardeşlerin İlk uçuşundan altı 
yıl sonra İstanbul’da ilk uçuş Belçikalı pilot Baron 
de Catters tarafından 1- 5 Aralık 1909’da, Voisin tipi 
sarı renkli 500 kg ağırlığında ,76 km saniye süratli 
ve 700- 800 metreye çıkabilen uçakla yapılmıştır. 
Akabinde 11 Aralık 1909’da Bleriot tarafından yine 
İstanbul’da iki gösteri daha yapılmıştır. Bleriot’un 
gösterisi başarılı olamamış ama günlerce Türk 
basınında işlenmiştir. Gösteri uçuşundan sonra 
Binbaşı İzzet ile Kolağaları Hüsnü ve Cemil’den 
oluşan bir komisyon bu aletin, tayyarenin önemini 
ve Osmanlı Devleti için gerekliliğini hatta milli bir 
siyaset olarak desteklenmesini 
tavsiye eden bir rapor hazırla-
mışlardır. 13 Ekim 1910 tarihli 
Genelkurmay İkinci Başkanı 
imzalı emirle askeri ataşelere, 
tayyarecilik ile ilgili gelişmele-
rin araştırılması emredilmiştir. 
Daha sonra Kurmay Yarbay Sü-
reyya İlmen Bey başkanlığında 
bir havacılık komisyonu kurul-
muştur. Osmanlı ordusunda, 
havacılığın doğuşuna kadar 
ordunun giderlerinde, piyade 
eri masrafı esas alınıyordu. Ha-
vacılık çok pahalı bir saha ola-
rak ordunun gündeminde yer 
aldıktan sonra masrafların yüksekliği nedeniyle 
eleştirilere neden olmuştur. İkinci Meşrutiyet dö-
nemi sonrasında yaşanan hükümet değişikliklerin-
de gündemin hızla değişmesi, uygulanmakta olan 
bazı projeleri de olumsuz etkilemiştir. Bunlardan 
biri havacılığın gelişmesi için yürütülen hava oku-
lu kurma projesidir. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hü-
kümeti’nin Harbiye Nazırı olan Nazım Paşa, kendi-
sinden ödenek istemeye gelen Tayyare Komisyonu 
Başkanı Kurmay Yarbay Süreyya İlmen’ e… “İşkod-
ra ‘da asker açıktadır. Ben sana İstanbul’da tayyare 
mektebi yaptıramam” demiştir. Bu tarihte cephede 
yer alan asker açtı ve yiyecek ekmek bulmakta cid-
di sıkıntılar çekmekteydi. Olaylar o günün şartları 
içinde değerlendirildiğinde, harbiye nazırının bu 
şekilde davranmasının da anlayışla karşılanması 
gerekir. Ancak önemli kararları almak için şartla-
rın müsait olmasını beklemek te, beklenen zama-
nın hiç gelmemesi ile sonuçlanabilmektedir.

İstiklal Harbi içerisinde Türk havacılığı 
çok kısıtlı ve imkansızlıklar içerisinde
Trablusgarp Savaşında teşkilatın yeni olması, ye-

terli silah ve teçhizat yokluğu ve ulaşım sorunları 

nedeniyle etkinlik gösteremeyen Türk havacıları, 
Balkan Savaşlarında fedakârca hizmet etmiştir. 8 
Ekim 1912 tarihinde savaş başladığında Osmanlı 
ordusu 17 uçaktan oluşan bir hava gücüne sahiptir. 
Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan’ın toplam 26 
uçağı vardı. Bu dönemde havacılığın gelişmesi için 
yabancı uzman görevlendirmesi yapılmış; Wesley 
yüzbaşılıktan binbaşılığa yükseltilerek Osmanlı 
Havacılığının başına 354 numaralı Fransız bröve-
sinin sahibi De Goys de Mazeyrac 4 Mayıs 1914’ te 
İstanbul’a gelerek göreve başlamıştır. Goys okul 
müdürü olunca pilot eğitimini yeniden yapılan-
dırmış, rasıt kursu açmıştır. Fransız Hava Binbaşı 
De Goys’un havacılık konusunda yeni bir yapılan-
maya gitmiştir.

İstiklal Harbi içerisinde Türk havacılığı çok kısıtlı 
ve imkansızlıklar içerisinde görev yapmıştır. Türk 
hava gücü, İngiltere’nin desteklediği ,100 civarında 

uçağı bulunan Yunan ordusu-
na karşı görevini yapmıştır.

1974 yılı sonrası uygulanan 
Amerikan ambargosu

Savaş sonrası ise imkansızlık-
lar içinde yapılan bu çalışmalar 
savaşın liderleri tarafından iyi 
değerlendirilmiş ve havacılık 
devlet politikası olarak kabul 
görmüştür. Bu anlayışın eseri 
olarak Türk Tayyare Cemiyeti, 
Kayseri Uçak Fabrikası, Türk 
kuşu, Vecihi Hürkuş Uçak İma-
lat Tesisleri ve Nuri Demirağ 
Uçak Fabrikası kurulmuştur. 
Ancak talihsizlikler ve anlaşıl-

mayan nedenlerle büyük özverilerle ortaya konan 
birikimler çabucak erimiş ve milletin bağımsızlı-
ğının teminatı olan havacılıkta beklentiler maa-
lesef bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. 1964 
yılında yaşanan Kıbrıs gerginliğinde Amerika Baş-
kanı Johnson, Türkiye Cumhuriyeti başbakanına 
gönderdiği mesajında, Türkiye’nin Amerika men-
şeli malzemeleri kullanamayacağını açık olarak 
ifade etmiştir. 1974 yılı sonrası uygulanan Ameri-
kan ambargosu da milli üretim ve milli sanayide 
desteklenmeyen bir ordunun görevini layıkıyla 
yapamayacağı gerçeğini bir kere daha teyit etmiş-
tir. Dönemin komutanlarının tehlikeyi görmesiy-
le başta havacılık alanında olmak üzere savunma 
sanayi alanında yeni bir şeyler yapılması gerektiği 
gerçeği ortaya çıkmıştır. Nitekim daha sonraki yıl-
larda Türkiye Uzay ve Uçak Sanayi (TUSAŞ –TAI), 
Hava Elektronik Sanayi (Havelsan), PETLAS, TEİ, 
Askeri Elektronik Sanayi (Aselsan), ROKETSAN 
ve ASKERİ PİL SANAYİ ve AŞ. (ASPİLSAN) gibi 
kuruluşlar ile gerek havacılık gerek harp sanayinin 
diğer dallarında yatırım yapılması imkanı kazanıl-
mıştır. Bugün için yapılanlar yeterli olmasa bile bir 
kısım kazanımlar elde edilmiştir.

Türkiye’de 1970’lerde 
yaşanan gelişmeler 

ve Kıbrıs Barış 
Harekatı’ndan alınan 
derslerin bir sonucu 
olarak; Hava Harp 
sanayiinin ihmal 
edilemeyeceği 

gerçeği bir kere daha 
anlaşılmıştır.
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Bu çalışma, havacılığın dünyada önemini ilk kav-
rayan ülkelerden olan Osmanlı Devleti ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yaptığı çalışmaları ve girişimle-
ri ortaya koymaktadır. Her dönemi kendi şartları 
içinde değerlendirip, iç ve dış unsurları da dik-
kate almak daha akılcı olacaktır. İnsanların ortak 
iradesinin yansıması olan, devletin devamlılığı ve 
güçlü olmasının, bilimsel çalışmanın da en önemli 
teminatı olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Türk 
havacılık tarihinde yapılan yanlışların tespiti ya-
pılırken, bunun kişiselleştirilmesi yapılmayacak-
tır. Hataları tespit edip doğru işlerin yapılmasına 
çalışılmadığı taktirde tekrarlanan hataların, hatayı 
tekrarlayanlardan ziyade milletin ve devletin var-
lığına zarar vereceği hatırdan çıkarılmamalıdır. 
Geçmişte yaşananların objektif ve bilimin verileri-
ne göre değerlendirilmesi geleceğin inşasına katkı 
sağlama gibi bir fayda verecektir. Nuri Demirağ ile 
aynı dönemlerde yaşamış olan Batılı çağdaşların-
dan İgor Sikorsky örnekleri karşılaştırıldığında; 
söylediklerimiz daha net anlaşılacaktır. Devlet 
politikası ile desteklenen Sikorsky’nin tasarımı 
olan onlarca savaş uçağı, on binlerce adet üretile-
rek ülkesini on milyarlarca dolar katkı sağlamış-
tır. Türkiye’de hangi şartlar özverili girişimcilerin 
gayretlerini etkisiz hale getirmektedir? Geçmiş dö-
nemlerde yaşanan sıkıntılar ve yaklaşım tarzından 
birçok müteşebbis zarar görmüştür. Bu bağlamda 
Nuri Demirağ‘ın büyük fedakarlıklarla kurmuş 
olduğu Beşiktaş Uçak Fabrikasının kapatılmasını 
olağan olarak değerlendirmek mümkün değildir. 
Türkiye’de uçak sanayinin kurulması yönünde 
yapılan girişimler kamuda ve özelde başarılı ola-
mamıştır. Devletin girişimlerinin de her defasında 
sıfırlanması ve birikimlerin tüketilmesi bu alanda 
önemli fırsatların kaçırılmasına neden olurken, 
ekonomik alanda olumsuz tesirleri olmuştur. Ha-
vacılık tarihi ve hava harp sanayi tarihi, ülkelerin 
bağımsızlıkları bakımından önemlidir. Bu du-
rum stratejik konumu gereği Türkiye için daha da 
önemlidir. Ancak gündeme alınamadığı ve yetkili 
kişilerin yoğun programına giremediği için yıllar-
dır ihmale uğramıştır. Bunun için yine Kıbrıs bu-
nalımını beklemek zorunda kalınmamalıdır. Çün-
kü havacılık alanında sürekli yenilikler olmakta, 
dünyanın şartları çok değişmekte ve bağımsız ülke 
olarak yaşama vasfı daha da zorlaşmaktadır. Ordu-
nun hassasiyetiyle bir kısım çalışmalar yapılmak-
tadır. Ancak pahalı ve sürekli kendini yenileyen 
havacılık sektöründe bu yeterli olmayacaktır. Konu 
milli çıkarları, bağımsızlığı yakından etkilemekte-
dir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda uzayda söz 
sahibi olamayan milletlerin, medeni alemde yerini 
muhafaza etmesi kısa süre sonra hayal olacaktır. 
Türkiye, uluslararası organizasyonların yabana 
atamayacağı ataklar yapmak, uzayda ve hava sana-
yinde hak ettiği yeri almak zorundadır. Atatürk’ün 
aşağıda yer alan ve 1937 yılında Meclisin açılış ko-
nuşmasında söylemiş olduğu sözler Türkiye’nin 

yapması gerekeni açık olarak ifade etmektedir. 
“Halk sanayi kuruluşlarımızı daha çok geliştirme 
ve genişletme için alınan tedbirlere devam edil-
meli ve sanayileşme çalışmamızda da ordu ihtiyacı 
ayrıca göz önünde tutulmalıdır. Bundan sonrası 
için, bütün tayyarelerimizin ve motorlarının mem-
leketimizde yapılması ve hava harp sanayimizin de 
bu esasa göre inkişaf ettirilmesi iktiza eder. Hava 
Kuvvetleri’nin aldığı ehemmiyeti göz önünde tu-
tarak bu mesaiyi planlamak ve bu mevzuyu layık 
olduğu ehemmiyetle milletin nazarında canlı tut-
mak lazımdır.” 

1940’lı yıllarda alınan dış yardımlar hava 
harp sanayiini önemsizleştirmiş
Türkiye’de 30 Ağustos tarihi 1949 yılına kadar “30 

Ağustos Zafer ve Tayyare Bayramı” olarak kutlan-
mıştır. Yalnız bu isim bile dönemin idarecilerinin 
havacılıktan ne anladıklarını değerlendirmek için 
önemli bir hadisedir. Ne var ki, 1940’lı yılların son-
larında kolayca temin edilen dış yardım, Ameri-
ka’nın ve Batının gelişmiş teknolojisinin ürünü 
olan gelişmiş sistemlerin alınması ile henüz yeni 
yeni kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan hava 
harp sanayinin önemsizleşmesi gibi bir sonuç do-
ğurmuştur. Hibe olarak alınan silah sistemleri kısa 
süre sonra idame işletmesi kapsamında defalarca 
satın alınacak harcamayı beraberinde getirmiştir. 
Bu süreçte milli üretim heyecanı kaybolurken, 
milli hava harp sanayi tesisleri de ortadan kalkmış 
bulunuyordu. Tabii burada ifade edilen daha ziya-
de hava harp sanayile ilgili olmakla birlikte, Ata-
türk’ün söylev ve demeçleri incelendiğinde, hava-
cılığa ayrı bir ehemmiyet verilmekle birlikte, harp 
sanayine bir bütün olarak baktığını görmekteyiz. 
Çağımızın uzay çağı olduğu gerçeğini 1920’lerde 
görmesi nedeniyle çağın etkin gücü olması kaçınıl-
maz olan havacılığa askeri, sivil, endüstriyel ve eği-
timli insan potansiyeli olarak ayrı bir ehemmiyet 
verdiği müşahade edilmektedir.

Türkiye’de 1970’lerde yaşanan gelişmeler ve Kıb-
rıs Barış Harekatı’ndan alınan derslerin bir sonucu 
olarak; Hava Harp sanayiinin ihmal edilemeyeceği 
gerçeği bir kere daha anlaşılmıştır. Kuvvet vakıfla-
rı ve bilahare Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendir-
me Vakfı’nın gayretleriyle bu alanda atılan küçük 
adımlar, bir savaş ortamında yaşanılandan alınan 
derslerin bir neticesidir. Esas olan, tehlike başa 
gelmeden tedbir almaktır. Eski zamanlarda bir 
yıl, güçlü bir ordu kurmak için uzun bir zamandı. 
Günümüzde ise güçlü bir ordu kurmak için 20 yıl 
bile yetersiz olmaktadır. Bu nedenle geleceği plan-
lamak için, hayal ve düşleri doğru kurgulamak ka-
çınılmazdır.
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Toplumlar; tarihi hafıza, gerçekle 
örtüşen bilinç, değer ifade eden çaba 
ve sosyo-kültürel birikimleri ile diri ka-
lırlar. Günübirlik politikalarla yaşamak 
ve düşünmekse bir gerilik sorunudur. 

Biz insanlar hafıza, bilinç, çaba ve sosyo-kültürel 
müktesebatımızla gelişmenin yolunu buluruz. Bi-
rikimle kendimize, insanlığa ait çözümleri kıyas-
lar, yeni problemlerin çözümünü sağlarız. Sadece 
çözüm lafı, çözümü getirmez. Çözüm bilgisinin 
kurumsal bir yapı kazanması da temel gerekliliktir.

Bireysel anlamda insanlar için olduğu gibi top-
lumlar için de duygular önemlidir. Duyguların te-
mel enerjiden kopuk duygusal istismar boyutu, va-
kit öldürmenin, hayatı karartmanın önü alınmaz 
biçimidir. Duygusallık bir tepki bileşimidir ama 

aklın ve sistematiğin öncülük etmediği duygusal-
lık ise acziyettir, zaaftır. Bu anlamda farkındalık 
olmazsa, yıllar yılı zaafın bir ucundan diğer ucu 
arasında gel-git hali yaşanır. Onun için toplumla-
rı belirlenmiş amaçlara sevk eden muharrik güç, 
onların kültürel müktesebatları, amaç ve hedefleri 
belirlemede ise hafıza, bilinç ve varoluş gayesine 
uygun olarak kullanacakları akıllarıdır. Temel Dü-
şünceden Uzak Olmak, Gerçekte Vasıfsız Olmak-
tır!

İnsan, temel düşünceden (varoluş gayesinden) 
mahrum olunca, eylem istikrarımız da bozuk olur. 
Eylemimizin kimin lehine veya aleyhine olduğu 
netleşmez. Ayrıca eylemin şiddeti ve sonucu da 
belirsizleşir. Tanımsızlık belirsizliği, belirsizlik ise 
çatıştıran yapıyı tetikler.

Bunalım, bireysel ve toplumsal boyutuyla artar.

HALİNİ BİLMEYENLER 
M u s t a f a  D E M İ R



2 8
 / Siyaset / 1323

Hâle müdahale edecek bir akıl eli ve güven veren 
insani mesaj gerekli. Onun için, insanoğlunun gi-
rift problemlerinin çözümünde ilahi kelamın kıla-
vuzluğu ihmal edilmemelidir.

Sarımı, tekniğine uygun bir motoru çalıştıracak 
tek çare, sargının mizaç ve fiziğine uygun elektri-
ğin yüklenmesidir. Düşük gerilim çalıştırmayacağı 
gibi, yüksek gerilim de sağlam mevcudu yakarak 
sakat (devre dışı) bırakır. Bir bilinçli akıl eli gerek-
li dedik. Toplumun ortak aklının akledebildiğini, 
el (icra) haline getirmiş mercidir, bu elden kastı-
mız. Yoksa sihirli bir el, beklenilmesi günah olan 
bir kurtarıcı/gaip eli beklemek değildir. İdrakimiz, 
insafımız, çözümde görev alacak talimli, ehliyet ve 
liyakatli eli bulmamız ve akıllı çabamızdır, reel so-
nucu gerçekleştirecek olan. Gerisi hep debelenme 
olur.

Bizim sorumluluğumuz, varlığımızın gerektirdi-
ği, bilenmiş akıl ve tecrübeli eli kullanmaktır. Gö-
revimiz, yarayı tamir, hali daha 
iyi kılmadır. Sorumlulukları-
mızdan kaçınarak aşılabilmiş 
bir problem örneğini insanlık 
tarihi yazmaz. Ertelemek ve bi-
rilerine havale etmek tevekkül 
değil, tedbirsizlik günahıdır. 
Böyle bir kabulün ilmî, dinî ve 
ahlaki tabanı da yoktur.

Öyleyse kurtuluş benimle, 
bizimle, hepimizledir. Devlet 
iradesini insanlığın var olan 
birikiminin yanında kılarak, 
kültürel müktesebatı esas alıp, 
bilinçli olarak ve varoluş gaye-
sine uygun şekilde aklı devreye 
katarak olur. Hayatının mesulü 
olanlar, kurtarıcı ölçüye ve onun 
kitabına sadece ilimle varabilir, 
kendini onararak ağırlık yüklenir. Elimiz işlerse, 
gözümüz suyun zerrelerindeki elektriği keşfeder-
se, alın-gülün kimyasını bellemeye yönelirse, ku-
lağımız duymayı, dilimiz iyiyi duyurmayı, kafamız 
uzuvlarımıza ve tezahürlerine sahiplenme olgun-
luğuna ererse, o zaman sorunlar asli mutluluğa 
taşıyan merdiven olur.

Yol Gitmenin ve İz Sürmenin de Usulü 
Vardır
Yol gitmenin, iş görmenin, iz sürmenin usulü ve 

esası olmalı. İz sürmenin veya yol gitmenin arka 
planında sağlıklı bir tarih okuması, tarih bilinci, 
hafızası veya kültürel müktesebatı olmalıdır in-
sanların.

Bakın tarihten bir örnekle, maksadımızı ifade 
edelim. “1967’de 6 gün savaşlarında İsrail uçakları 
Mısır ordusuna “görünmeden” arkalarından dolaşıp, 
onların yerdeki uçaklarını vurdu. İsrail’in genelkur-

may başkanına bu taktiği nereden aldığı sorulmuş. O 
da “Yavuz’un Mısır’da Memluklere karşı uyguladığı 
taktiği uyguladık” demiş. “Peki, Mısırlıların bu taktiği 
tahmin edebileceğini hiç düşünmediniz mi?” diye so-
rulunca, “Hayır, çünkü Müslümanların “kendi tarih-
lerini” okumadığını biliyoruz” diye cevap vermiş. (Sa-
vaş Barkçin, Medeniyet Aklı, s. 189.) Tarih bilincinden 
kastımız, kronolojik bilgi sahibi olmak, yani Mısır’ı 
kim ve ne zaman fethetti değil, bu tarihi olayı, Ya-
vuz’un ordusunun Sina Çölünü o günün şartların-
da hangi lojistik destekle ve nasıl geçtiğini anlama-
yı, günümüze yorumlamayı bilmektir… Çözümü, 
bilgisi budur!

Bunalım, buhran kötü! İnsan için en büyük kö-
tülüğün kaynağı varlığının gayesini unutmasıdır. 
Bunalım, duran insanın, hedefsiz insanın, aklı ve 
gönlü paslanmış insanın kaçınılmaz hastalığıdır. 
İnanç ile idrak; millî-insanî hüviyetimize uygun 
çabalarla tanzim edilmiş, bir an ve her an hayatı 

tesis sorumluğudur. Asıl kurtu-
luşumuz, kendimizi hayat ema-
netine lâyık hâle getirmemizle 
sağlanır.

Kendi kurtuluşumuz kendi eli-
mizle, yaşantımızla, hayata mer-
hamet ve adaletle dahlimizle 
olur. Ölü eliyle, kurtuluş muhal 
olduğu gibi, beklentisi de abes-
tir. Önce varlık gayemizi, sonra 
da eşyayı doğru bileceğiz ki, ha-
yat ve olaylarını doğru algılaya-
bilelim. Eşya ve evreni doğru id-
rak edelim ki hayatımız gerçek 
hayat olsun. Yaratılanı, onun ka-
nunlarını bilelim ki cehaletimiz; 
yaratanı inkara götürmesin... 
Böyle bir inkârın da asla imara 
açık kapısı olmaz. Çünkü, sefa-

let cehaletin gıdasıdır. Bize ait hayatımız, bizim iş-
leyen aklımız olunca, sahici insan oluruz.  Hayatın 
gerçekleri için mutlaka ilim rehberliğiyle kendimiz 
olmamız ve yapmamız gerekeni bilmemiz gerekli. 
İnancın, bilginin, gelişmenin, hürriyetin aydınlık 
iklimine bizi taşıyacak tek çare; kültürel müktese-
batı iyi okuyarak, doğruyu bilme, onu yapma gücü 
ve iradesidir. Var olan gerçekle hikmeti cem etmiş 
her şey katığımız, ziynetimiz olur. Gerçek, mutlak 
olmayan ama aklın olayları ve olguları doğru res-
medebilmesidir. Kültür ve doğru siyasetin birleşti-
rici gücünden faydalanmalıyız. Tarih şuuru, akıl, 
vicdanla içi dolan siyaset dirilişe rehberlik edebilir.

Akletmenin, meziyetin başı, kendimizi hakikati-
mizle bulmak, doğru tanımaktır. İyi ve kötü hali-
mizle, halleri tanımak mutlaka gerekli! Kendimize 
bir göz attığımızda, Tomarla eksiklerimiz görüle-
cektir.

“Görevimiz, 
yarayı tamir, hali 
daha iyi kılmadır. 

Sorumluluklarımızdan 
kaçınarak aşılabilmiş 
bir problem örneğini 
inanlık tarihi yazmaz. 

Ertelemek ve birilerine 
havale etmek tevekkül 

değil, tedbirsizlik 
günahıdır.
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Zaaflarımız, Meziyetlerimizi 
Unutturmamalı.
Eksiklerimiz, sapmalarımızdır ve zaaflarımız ha-

line gelmiştir. Zaaflar; şahsımızda ve toplumumuz-
da açılan gediklerdir, tedaviye muhtaç yaralarımız-
dır. Elbette bu gedikler kendiliğinden ve bir anda 
oluşmadı. Bunların onarımı, kişisel ve toplumsal 
şahsiyetimizi oluşturmaktan, millet mülkü olan 
devletin tabiplik vasfını icrasıyla sağlığına kavuşur.

Toplumumuz, bugün görünen, yukarıda belirt-
tiğimiz arızi hallerden ibaret değildir. Derininde 
sakladığı, insanlığın gıpta ettiği güçlü yönlerimi-
zin, imkân ve meziyetler zincirinin üstü küllenmiş-
tir. İmkanlarımız, değerlerimiz dağınıktır, mana-
landırılmayı, işlenmeyi beklerler garipçe. Mübarek 
dinimiz, tarihimiz, devlet tecrübemiz, yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarımız, tarım potansiyelimiz, oku-
muş genç nüfusumuz ve jeo-stratejik konumumuz; 
hazinelerimizdir!

Zamanımızın her zerresine sinmiş virüslere kar-
şı asrın, aklın, millî gerçeğin, en etkin bilgileriyle 
müdahale sorumluluğumuz vardır. İnkılabın da 
sırrı, sorumluluktan ve milletiyle bütünleşmekten 
geçer.

Egemen Güçlerin Üzerimizdeki Kontrol 
Çarkı Nasıl Durdurulabilir?
Bu varoluş mücadelesinde, idealini, asli gerçeği-

ni unutan toplumlar için tarihler ne kadar kalın 
ciltli kitaplarla ifade edilirse edilsin, hayali hikâ-
yeler olur. Geleceğe ışık tutmayan tarih, mahkûm 
edilmiş veya saptırılmış tarihtir. Çözümün mesnet 
örneği, kendimizden kopmanın yüzleştiricisi ka-
ranlıktadır. 

Şöyle bir fikir yürütebilir miyiz? Egemen-küresel 
güçlerin üzerimizdeki kontrol çarkını iç didişmele-
re rağmen nasıl durdurabiliriz? İç ve dış ihanetler, 
her gözün görebileceği bir nitelikte nasıl belirlenip 
millete teşhir edilebilir? Güçler arası rekabetten ve 
kavgadan, bir egemenden diğerinin kucağına itil-
menin, gelişmiş herkesin şamar oğlanı olmanın dı-
şında nasıl varlık oluşturabiliriz? Ülkemizde kendi 
değer ve menfaatlerimiz doğrultusunda nasıl bir 
yapılanma gerekir? Ve bu yapılanmada seksen beş 
milyonun beher ferdine, hükmi iradesi olan kuru-
ma düşen çaba, gereken destek ne olabilir?

O zaman umut verenin umudunun ne kadar in-
sani, hayatın gerçeğiyle uyuştuğu ortaya çıkar. Böy-
lece kal fikirlerin, tomar tomar kalp paranın gücü 
kadar bir güç olduğu bilinir.

Türk milletinin manevî vücudu üzerinde satırla 
cerrahi müdahale yapma alışkanlığımız ve he-
veskarlığımızın adı olan bu cinayet gibi sorunlar; 
hukukî, etik tedbirlerle önü nasıl kesilir? Mevcut 
durum, kimin kime hizmet ettiği belli olmaz bir 
haldir. Yarınımız bundan dolayı aydınlık olmaz 
ve umudumuz da yeşermez. Millet-devlet hayatını 

koruyan tedbirleri icrayla, kalkınma gerçekleşir. 
Buna büyük bir gönül, donanımlı akılla beslenen 

çaba, konjonktürel realiteye dayalı strateji, milletin 
yanında bir devlet, devletin irfan ordusu olabilmiş 
yetkinlerle küllenen umutlar yeşerir.Bizim İlkyar-
dım Kuvvetlerimiz de Var! …

İnanç, sabır, muhkem karar, doğru çaba; önümü-
zü açacak ilk yardım kuvvetlerimizdir.

Bizi biz kılan, bizi farklı bir şahıs ve farklı bir şah-
siyet kılabilecek ana düşünce kaynaklarımız üze-
rinde hararetli bir çalışmaya, araştırmaya ve tefek-
küre de ihtiyacımız vardır. O zaman düşüncemiz ve 
fikrimiz yükselir. İşimiz, lehimizde neticeler verir! 
Aksiyonumuz ayrıştırıcı değil birleştirici olur. Kur-
tuluşumuzun önündeki iç ve dış engeller küçülür. 
Biz de böylece “geri ülke” olmaktan kurtuluruz.

Her değişim, her kurtuluş arzusu; birleştiren ve 
yükselten düşüncenin bilgilerini hayata geçirme 
arzusu olarak bizi eğitime zorlar. Eğitim; yüksel-
menin ulaşılabilir hudutlarına insanı taşıma faa-
liyetidir. Aynı zamanda insanın doğuştan getirdiği 
donanımını azami sınırlarda geliştiren eylemler 
bütünüdür. El, beyin ve ruh gücünü donatma, mü-
cehhez bir hale getirme çabasıdır. Ve böylece ön-
celikli olarak hepimizin iç ve dış şartlarımızı insa-
nileştirme görevimiz tesis edilmiş olur. Nezaketin, 
saygının, edep ve adap bilirliğinin ölçüleriyle; ri-
yasız, istismarsız, samimi bir çabanın gereklerini 
evvela öğrenmeli, öğrendiklerimizi tahkik ve tat-
bik edince, güçleniriz. Ülkemizi canlandıran kan 
olabiliriz.

Aksi takdirde kurtlar sofrasında yem olmaktan 
başka akıbet yoktur. Vitrine çıkmışların “Siyasi ca-
kaları” ise sadece milletin ağzına çalınan hastalık 
şerbetidir, ancak günü kurtarır. Yarına katkısı yok-
tur.

Büyük milletime uyanış ve “ben de bu davada 
varım!” samimi çağrısı olarak bilinmesi ve algılan-
ması dileği ile… 
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İ b r a h i m  A Y A N

Dünyamızın bugün en büyük proble-
mi işsizlik gibi görünmektedir. Bunun 
yanında diğer büyük problemler “in-
sanın topluma, çevreye ve geleceğine 
ne kadar zarar verdiklerinin hesabında 
olmayan, tedbir bile almayan, paranın 
gözlerini kör ettiği organize bir cehale-
tin ve adaletsizliğin kıskacında yaşıyor 
olmasıdır.”

Özellikle dünyamızı sarsacak küresel krizin pet-
rol, enerji, finans değil de gıda, ekilebilir topraklar 
ile su kaynakları üzerinde olacağı uzun yıllardır 
dillendiriliyor; ama tedbir alan yok gibi. Daha çok 
şeye ve güce sahip olma ve aşırı para hırsı, bütün 
kötülüklerin anası olan egoizmdir.

Dünyamızdaki kayıt dışı ekonomi, vergi kaçırma, 
büyük soygunlar.. vs. Bu güç kazanma ve para hırsı-
nın yansıttığı kötülüklerin bir parçasıdır. ABD’nin 
Irak’ı 2003 ile 2013 yılları arasında işgal altında 
tuttuğu biliniyor. Bu sürede 1 milyon 400 bin kişi 
üzerinde can kaybından söz ediliyor. Anılan yıllar-
da Saddam Hüseyin’e cani, diktatör deyip adalet, 
demokrasi getireceğiz diye işgali gerçekleştirenler, 

BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK
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2002’den itibaren 
Türkiye çok borca 
girdi.( 2002= 130 

milyar dolar, 2014= 
403 milyar dolar) 2002- 

2014. arasında dış 
borç %210 arttı. 2013-

2014 yılları arasında 
hane halkının serveti 
en çok gerileyen dört 

ülkeden biri haline 
geldi.

daha büyük katliam, soygun ve adaletsizliğe sebep 
oldular. Aynı durum Libya Lideri Kaddafi ve Suri-
ye lideri Esad içinde geçerli olmadı mı?

Aşırı hırslı ve yarı cahil politikacılar tarafından 
yalanlara yönlendirilen halkların bir hayal alemi 
etrafında yaşatıldığı yerde, halka nasıl aldatıldık-
larını anlatıp onları ikna etmeye çalışmak zor ve 
tehlikeli bir iştir. (Özellikle İslam ülkelerinde YN) 
Buna rağmen yapılması gereken önemli bir sosyal 
sorumluluktur. Gelecek nesillere bırakacağımız 
en önemli bir miras, rahatsız edici de olsa onlara 
sunacağımız yalın gerçeklerdir.(1) Bu bize yaban-
cı bir kaynaktan ve ülkeden gelse bile biz gerçeği 
aramaktan çekinmemeli, gerçekle yüzleşmekten 
kaçınmamalıyız.

Kapitalist sömürünün üst aşaması Emperyalizm-
dir. Finans sermayesi dinamiği üzerinden dünyaya 
yayılıp hâkim olma çalışmasıdır. Adaletsizliği, soy-
gunu, talanı temel değer alıp üstü örtülü ve baskı-
cılığı yanında göz alıcı ve göz kamaştırıcı bir paket 
içinde (Küreselleşme, libera-
lizm, Serbest Pazar ekonomisi 
vb.) sunan bir ideolojidir.

Dünyadaki ülkeler artık savaş-
mak yerine pastayı paylaşmaya 
çalışmalıdır. Bu paylaşımda ül-
kelerin uluslararası şirketleri ile 
olmaktadır. Dünya ticaret Örgü-
tü’ne üye ülkelerin (159) birbir-
leriyle yaptıkları ticari ciro 2012 
yılı itibariyle 16.7 trilyon, 2013 
yılında 17.8 trilyon dolardır. Bu 
ticaretin %51’ini dünyanın 10 bü-
yük uluslararası ticaret firması 
gerçekleştiriyor. Dünya Ticaret 
Örgütü de küresel adaletsizliği 
zengin ülkeler lehine yöneten 
uluslararası bir örgüt değil mi?

Amerika’da en tepedeki %1 hızla zengin olurken 
geri kalanlar fakirleşiyor. Bu %1 ülke milli gelirinin 
üçte birinden fazlasına sahip oluyor. Bu durum di-
ğer kapitalist ülkelerde de aynı değil mi?

Zürih Merkezli İsviçre Bankası Credit Suissc’in 
Ekim 2013 yılında yayınladığı küresel zenginlik 
raporu herşeyi açık olarak ortaya koyuyor. Dünya 
genel nüfusunun %0,7 ‘sini teşkil eden 32 milyon 
kişi, 98,7 trilyon dolarlık serveti elinde tutuyor. Bu 
miktar dünyamız zenginliğinin %42’sine tekabül 
ediyor.

Bu 32 milyon kişi, dünyada en alt gelir grubunda-
ki 4.3 milyarın toplam gelirine sahip.

Dünyanın yetişkin nüfusunun en zenginini teşkil 
eden tepedeki %10 dünya zenginliğinin %86 ‘sına 
sahip.

Senede en az 75 bin dolar geliri olan %10’luk kate-
gorisinin içine girebiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’deki her şeyi 
rakamlarla açıklarken servet dağılımı araştırması 
yapmadığı gibi servet dağılımın da yayınlamıyor. 
İsviçre Credit Suissc’in 2014 raporuna göre Türki-
ye’de servet dağılımı, 2002’de Türkiye’nin en var-
lıklı %1’i Türkiye’nin toplam servetinin %39’una 
sahipken, 2014 yılına gelindiğinde gelir dağılımı 
hızla bozulduğu için bu %1’lik varlıklı kesim ülke 
servetinin %54’ne sahip oldu. Bir başka rapor daha 
dehşet verici 2000 yılında Türkiye’de %10 kısım 
ülke zenginliğinin %66,7’sine sahipken, 2014 yılın-
da %77,7 ‘sine sahip oldu. 

2002’den itibaren Türkiye çok borca girdi.( 2002= 
130 milyar dolar, 2014= 403 milyar dolar) 2002- 
2014. arasında dış borç %210 arttı. 2013-2014 yılla-
rı arasında hane halkının serveti en çok gerileyen 
dört ülkeden biri haline geldi.(3)

Dünyanın en büyük sorunu, dünyaya adalet ve 
zenginlik getireceğiz diye uygulanan liberal Eko-
nomik düzen, özelleştirme ve küreselleşmedir. 

Bireyler ve şirketler, ekonomi 
ve yatırım alanında denetimsiz 
olarak başıboş bırakıldığında, 
sosyal devlet yok olmakta, işsiz-
lik artmakta, toplumun büyük 
bir kısmı bencilliğin ve gücün 
esiri olmuş özel şirketlerin ve bir 
avuç acımasız insan müsvedde-
sinin insafına bırakılmaktadır.

Hemen şu notu da düşelim: 
Para kazanan, yatırımlarını 
daha çok geliştirmeye çalışan 
insanları bu kategoriye koyup 
onların topyekun hırsız ve er-
demsiz kişiler olduğunun iddia 
etmek gibi bir amacımız yok. 
Olamaz da. Belli bir girişim 
ruhu olmazsa, istihdam olmu-

yor. Rekabet olmazsa gelişme olmuyor. Her şey 
devlete bırakıldığında, temel ihtiyaçlar güvenceye 
alınıyor fakat yaratıcılık kısıtlanıyor. İnsanoğlu 
tekdüze düşüncenin ve yaşam şeklinin esiri oluyor. 
Her şeyi de özel sektöre  bırakmakta insanın temel 
güvencelerini oradan kaldırıp büyük bir soygun ve 
sömürü düzenine yol açıyor. Dün olduğu gibi bu-
gün de dünyada ideal düzeni kimse bulmuş değil.
(Peygamberimiz zamanı hariç. O da sonrakiler ta-
rafından geliştirilemedi) Böyle bir düzenin uygula-
ması da bu şartlarda mümkün görünmüyor. İşsizli-
ğe de acil çare bulunamıyor. 

Kaynaklar:

1-Müslüman Filozof El-Kindi(800-873)

2- Global Wealth Rapor 2014 S.33

3-- Global Wealth Rapor 2014 S.8
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H .  A l i  Ö Z D E M İ R

Yahudilikte dünya hayatı muharref Tevrat’a göre düzenlenmiştir. Bir Yahudi’nin 
doğumundan ölümüne kadar devam eden hayatına Talmut kurallarına göre tan-
zim edilmiş emir ve yasaklar getirilmiştir.  Yahudi inancına göre kadın ve erkek 
ilişkileri tamamen evlilik kurumu içinde yer almaktadır. Tanrı, seçilmiş millet(!) 
olarak İsrail oğulları ile ahit yapmış, tanrının çoğalma ve çocuk yapma emirlerini 
yerine getirerek “seçilmiş millet” olma saflığını korumak üzere İsrail oğullarına 
mensup kadınlarla evlenmelerini emretmiştir. Evlilik dışındaki her türlü ilişki 
kitapta yasaklanmış ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Yahudi aile hukuku 
Talmut kitabında anlatılmıştır. Talmut’un tefsirini yapan rabbani Yahudiler aile 
hukuku anlayışını Tanah kitabında toplamışlardır. Sözlü ve gelenekselleşmiş ku-
ralları ifade etmek için kullanılan kaynak ise Halakhah olarak derlenmiştir.

H i b r i t  S a v a ş

O n  Ü ç ü n c ü  B ö l ü m

YAHUDİLİKTE AİLE HAYATI
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Yahudi soyundan 
olmayanlar Yahudi 
inancına göre bu 

milletten sayılmıyor. 
Yahudi dinini kabul 
ederek Yahudi gibi 
yaşayanlar Yahudi 
olamıyorlar. Kabul 

edilen dini inanış ne 
olursa olsun, Yahudi 
olmak için bir Yahudi 

soyundan olmak 
gerekiyor.

Bir Yahudi çocuğu doğduğu zaman ilk fırsatta 
babası sinagogda kutsama törenine katılır. Baba, 
sinagogda Tevrat okuyarak haham tarafından kut-
sanır. Doğumda kız bebek olmuşsa kutsama töre-
ninde adı konulur. Erkek bebeklerin adı sünnet 
(Brit Mila = Sünnet Sözleşmesi) törenlerinde ko-
nur. Sünnet sözleşmesi, dindar bir Yahudi doktor 
tarafından yapılmalıdır. Dindar olmayan bir dok-
tor tarafından yapılan sünnet, haham tarafından 
kutsanmış olsa bile geçerli bir Brit Mila değildir.

Kızlar 12, oğlanlar 13 yaşına geldikleri zaman Ya-
hudi dininin gereklerini yerine getirme sorumlu-
luğunu yüklenirler. Kızlar küçük yaşlarda evlene-
bilirler. Talmut’a göre kız çocuklarının evlenme 
yaşı 3 olarak belirlenmiştir. Oğlanların 20 yaşına 
kadar evlenmesi gerekir. Evlenmeyenler ruhen ek-
siktirler. Evlilik ruhların birleştirilmesi olduğun-
dan bekâr Yahudi ruhen tam bir insan değildir.

ABD’de eyaletlerin 27 sinde çocuk yaşta evlen-
meler yasal olarak serbest bı-
rakılmıştır. Sadece Yahudiler 
değil, Hıristiyan ve Müslüman 
ailelerinin çocukları da 12-18 yaş 
arasında, küçük yaşta evlendiri-
lebiliyorlar. Nikâh salonlarında 
yapılan törenlerde ailelerine 
“evlenmek istemiyorum” diye 
ağlayan küçük kız çocuklarının 
gözyaşları arasında nikâhları kı-
yılıyor. Bu işin ekseriyeti tecavüz 
olaylarının sonucunda uygulan-
maktadır. Kiliselerde tecavüze 
uğrayan kızların mecburi ve zo-
raki evliliklerinin göz yaşartıcı 
hikâyeleri insanlığın yüz karası 
olarak tarihe yazılmaktadır.

YAHUDİ DÜĞÜNLERİ
Yahudi düğünleri yüzyıllardır 

Yahudi dininin gereklerine uygun olarak ve Yahu-
di neslinin devamı için titizlikle ve önem verilen 
törenlerdir. Yahudi düğün törenlerinde kullanı-
lan merasimler nikâh öncesi ve nikâh sonrası ya-
pılan işler olarak düzenlenmiştir. Nişan (erusin) 
ve evlenme (nisuin) merasimlerinde hupa altında 
yüzük takılması, 7 kutsamanın okunması, ketuba 
verilmesi ve tabak, bardak kırılması olarak yapıl-
maktadır. Dört ayak üstünde veranda çadırına 
benzeyen yapıya hupa denilmektedir.

Düğünler dince kutsal sayılan günlerde ve bay-
ramlarda yapılmaz. Gelin için beyaz gelinlik kulla-
nılır. Hazırlanan çeyizler sergilenerek teşhir edilir. 
Bir de kına gecesi düzenlenir.

Yahudi aileleri bir araya gelerek nişan ve düğün 
işlerinin nasıl yapılacağını belirlerler. Kız ve oğla-
nın ne zaman evleneceklerini, evliliğin şartlarını 
belirleyen bir belge (şiduhin) imzalarlar.

Yahudi düğünleri çağrı (aufruf-ofruf ) törenleri ile 
başlar. Düğün töreninden önceki şabat gününde 
damat Sinagog’ta Tora okuyarak tebrikleri kabul 
eder. Düğün öncesinde mikve denilen kar ve yağ-
mur sularından oluşan havuz içine girmek (tevila) 
sureti ile ve dualarla ruhen temizlenme merasimi 
yapılmaktadır. Bu temizlenme Hıristiyanlardaki 
vaftiz veya Müslümanlıkta gusül yerine geçen bir 
iştir. 

Düğün törenleri gelin ve damadın anne ve ba-
balarının, yakınlarının hazır bulunduğu tören ile 
nişan (erusin) ve düğün bir arada evlenme (nisu-
in) merasimlerine dönüşmüştür. Kızların yaşları 
küçük ise anne ve babaları karar verip, nişan sü-
resini kısa tutarak, nişan ve düğün bir arada (ki-
duşin) yapılmaktadır. Nişanda yüzük takma işlemi 
yapılır. Sonra ketuba denilen evlilik kontratı iki 
şahitle birlikte imzalanır ve genelde yüksek sesle 
okunur. Ketuba aile sicilini oluşturan önemli bel-

gedir. Ketubanın zayii halinde 
yeniden bir akit düzenlenmek 
mecburidir. İsrail’de ketubanın 
bir nüshası hahamlıkta saklanır. 
Evliliğin dini belgesi ketubadır. 
Yahudilerin yaşadıkları ülkele-
rin kendi medeni kanunlarında 
geçen evlilik kurallarına göre 
nikâh kıyılması gerekmektedir. 
Bu ülkelerde hukuken evliliğin 
geçerli olması için kanunların 
ön gördüğü nikâh işleminin 
yapılması gerekmektedir. Tö-
ren sonunda gelin ve damadın 
anneleri tarafından cam veya 
porselen tabak kırılır. Yahudi-
lerin evlilik ve düğün törenleri 
önemlidir. Dini kurallara göre 
yapılmayan bir evlilik Yahudi-
likte dinen geçerli değildir.

BOZULAN AİLE HAYATI
Aile hayatının mutlu ve dertsiz olduğu bir ülke 

bulmak mümkün değildir. Aile hayatının bozuk 
ve hastalıklı olduğu toplumlarda problemi çöze-
cek girişimlerin yetersiz kaldığı görülmektedir. 
Aile hayatını kuran ve çalıştıran insandır. Her in-
sanda hatalı davranma ihtimali her zaman vardır. 
Problemsiz bir dünya henüz bulunmamıştır. İnsan 
ömrü mutluluğu arama mücadelesi ile geçmekte-
dir. Çağımızda yeni kurulan aile tiplerinde gele-
neklerin, dini inançların, genel ahlakın vb. kural-
ların işlemediği, sosyal sistemlerin gereği olarak 
daha hürriyetçi ölçülerin geliştiği görülmektedir. 
Tarihi kaynakların incelenmesi göstermiştir ki, 
Hıristiyanlık ve Yahudilik’te aile hayatı toplumun 
beklentilerine yeterli ve tutarlı bir kaynak olma-
mıştır. Bunun sonucu olarak batı dünyasında ay-
dınlanma çağı diye ifade edilen Rönesans ve re-
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form hareketleri ile aile hayatı da yeniden gözden 
geçirilmiştir. Hürriyetçi ve yerelci anlayışlara göre 
hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu hürriyetçi 
anlayışın sonucunda evlilik dışı ilişkiler, partner 
yaşam ilişkileri, geç evlilikler aile hayatının bozul-
duğunu gösteren kurumlaşmalardır. Aile mese-
lelerini çözemeyen batılı sistemlerde, evlilik dışı 
doğumlar, çok sayıdaki boşanmalar, zinalar, gayri 
ahlaki ilişkiler sosyal hayatın kalesi olan aile ha-
yatını yıkmaktadır. Aile hayatını kuran sosyal sis-
temler ile heretik arayışlar, biraz Hıristiyan olmak, 
biraz Yahudi olmak, biraz da Müslüman olmak 
çözüm değildir. Bundan çıkacak sonuç; sağlıksız ve 
parçalanmış bir toplumdur. Sosyal düzenlemeler 
ile dini kurallar arasında meydana gelen çatışma 
ortamında her iki kurala bağlı bir hayat kurulmaya 
çalışılmaktadır.

Müslüman aile Hıristiyan’ın bayramını kutluyor. 
Yahudiler zaten yaşadıkları Diaspora hayatında 
diğer dinlerin kutsal günlerinde de etkinlikte bu-
lunmaktadırlar. Yıllardır Amerikan eğitiminde bu 
dinlerarasılık (interfaith) ve ailelerarasılık (inter-
family) eğitim de uygulanmaktadır. Din adamları 
ve eğitimcilerin Washington DC’de ders verdiği 
kürsünün adı (Interfaith Families Project of Gre-
ater Washington)dur. Bu kür-
süde Hıristiyan ve Yahudilerin 
karşılaştırmalı ortak eğitimi 
uygulanmaktadır. Bu uygulama 
dindar toplum olma ülküsünü 
ortadan kaldırmaktadır. Daha 
çok ateizme yönelen ilişkileri 
körüklemektedir.

Yahudi soyundan olmayanlar 
Yahudi inancına göre bu millet-
ten sayılmıyor. Yahudi dinini ka-
bul ederek Yahudi gibi yaşayan-
lar Yahudi olamıyorlar. Kabul 
edilen dini inanış ne olursa olsun, Yahudi olmak 
için bir Yahudi soyundan olmak gerekiyor. Yahudi 
dininin tatbik edilmediği ülkelerde yaşayan Yahu-
dilere Diaspora yaşamı denilmektedir.

1 Temmuz 2019 da İsrail parlamentosunda ko-
nuşan Eğitim Bakanı Rafi Peretz Diasporadaki, 
özellikle ABD’deki Yahudilerin başka soylarla 
yaptıkları evlilikler nedeni ile asimilasyona uğra-
yan Yahudilerin son 70 yılda 6 milyon olduğunu 
söylemiştir. Yahudi soyunun asimilasyonu olarak 
değerlendirilen yanlış evlilikleri ikinici Holokost 
(Nazilerin yaptığı katliam) olarak nitelendirmek-
tedir. İsrail Din İşleri Bakanlığı da yayınladığı bil-
dirilerde; ABD’de yaşayan Yahudilerin % 66’sının, 
Avrupa’da yaşayan Yahudilerin % 80’inin Yahudi 
olmayanlarla evlendiklerini ve asimilasyona uğra-
dıklarını ifade etmiştir. Hitlerin yaptığı Holokost’ta 
3 milyon erkek, 2 milyon kadın ve 1 milyon çocuk 
olmak üzere 6 milyon Yahudi’nin katledildiği soy 

kırım olayı yaşanmıştır.

YAHUDİLİKTE BOŞANMA
Yahudiliğin Tevrat hukuku dünyada sadece İsra-

il’de uygulanmaktadır. Talmut kanunlarında aile 
hukuku hükümlerine göre kadın ve erkek ilişki-
lerinde eşitlik yoktur. Boşanmış bir kadının ko-
casından boşanma belgesi (get) alması gerekiyor. 
Boşamış koca get belgesini vermediği zaman dul 
kadın (aguna) başkasıyla evlenemez. Evlenmesi 
yasaklanmış kadına aguna denir. Boşamış kocanın 
get belgesi vermediği durumlarda, kadın zincirlen-
miş ve yalnızlığa mahkûm edilmiş (aguna) oluyor. 
Get belgesine sahip olmayan bir kadın başkası ile 
evlenirse Yahudi inancına göre zina yapmış olmak-
tadır. Bu nedenle yüzlerce dindar Yahudi kadınla-
rı boşanma zincirine mahkûm edilmiştir. İsrail 
mahkemelerinden boşanmış erkeklerin get belge-
si vermesi konusunda karar vermemesi halinde 
yaptırım uygulanmaktadır. Get belgesinde “bütün 
erkeklere müsaitsin” yazdığından aguna kadının 
evlenmesi serbest bırakılmış olur. Mahkeme kara-
rını uygulamayan erkeklere yaptırımlar arasında, 
banka hesaplarına el konulması, kredi kartlarının 
iptal edilmesi, ehliyetine el konulması, para cezası 

ve hapis cezaları uygulanabil-
mektedir. İsrail mahkemeleri-
nin kararları İsrail dışında bu-
lunanlara uygulanma imkânı 
vermediğinden, get belgesi ver-
meyen erkekler yurt dışında ya-
şamayı tercih etmektedirler. Bu-
nun sonucu olarak İsrail dışında 
binlerce dul tutsak yaşamlarına 
devam etmektedirler.

İsrail’de evlenemeyecek kişile-
rin listesi hahamlık kayıtlarında 
toplanmaktadır. 2017 yılı kayıt-

larına göre 6.878 İsrail Yahudi kadınları kara listeye 
alınmış ve evlenemiyorlar. İsrail’de evlenecek Ya-
hudilerin hahamlıktan izin almaları gerekmekte-
dir. Boşadığı bir kadının bir başkasıyla evlenmesi 
halinde, boşamış kişinin onunla tekrar evlenmesi 
yasaklanmıştır. Yahudi hukuku, halakhah Yahudi-
lerin, Yahudi soyundan olmayanlarla evlenmesini 
yasaklamıştır. Halakhah’a göre Yahudi olmayan-
larla evlenmek bir hayvanla ilişki kurma ile eşde-
ğer kabul edilir.

YAHUDİ SOYLULUĞU VE EVLENME
Yahudilerin aile hayatı incelenirken İsrail’de ve 

İsrail dışında yaşayanlar olarak tasnif edilmelidir. 
İsrail yaşamında dini kuralara dayalı bir hayat ya-
şanırken, diğer ülkelerde diaspora yaşamındaki 
uygulamalarda farklılıklar vardır. İsrail’de evlilik 
işlemleri dini esaslara göre düzenlenirken, dias-
porada yaşanılan ülkenin yasa ve kurallarına göre 
yapılmaktadır. Ancak diaspora hayatında yasalar 

Aile hayatının bozuk 
ve hastalıklı olduğu 

toplumlarda problemi 
çözecek girişimlerin 

yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Aile 
hayatını kuran ve 
çalıştıran insandır.
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dışında dini kuralların da tatbik edildiği görül-
mektedir. Bekârlık Yahudi toplumunda övülen, 
takdir edilen bir davranış değildir. Evlenmemek 
Yahudilikte büyük günahtır.

 Yahudi hayatında aile yapısını ve evlilik kuralla-
rını yansıtan en önemli belge ketuba (mehir, evlilik 
sözleşmesi)dir. Yahudilikte ketubasız evlilik, zina 
fiili ile eş tutulmuştur. Yahudi evliliklerinde Tal-
mut dönemi olarak adlandırılan MÖ’ki dönemler 
ile dinin yeniden yorumlanmasını yapan Rabbile-
rin görüşlerine göre düzenlenen çağdaş dönemler 
olarak bazı farklılıklar görülmektedir. Rabbani Ya-
hudiliğin çıkış tarihi MS 70 ile 640 tarihleri arasın-
da gelişmiştir.

Yahudi evliliklerinin kuralları Talmut kitabında 
anlatılmıştır. Yahudi kavminin dini kurallara göre 
evlenmeleri dinin temeli olarak kabul edilmekte-
dir. Hahamın onaylamadığı evlilik geçersiz ve zina 
sayılmıştır. Yahudi neslinin korunması ve çoğal-
ması için evlenme merasimlerine önem verilmiştir. 
Irkın korunması ancak Talmut esaslarına göre ev-
lilikle mümkündür. Yahudi soyundan olmayanlar 
Musevi dinini kabul etmiş ve uygulamış olsa da Ya-
hudi olamazlar. Yahudi soyluluğu için en azından 
anne tarafının Yahudi soyundan olması gerekir. Bu 
nedenle Yahudiler diğer dinlere mensup olanlara 
kız vermezler. Yabancılarla evlenenler Yahudiliğe 
ihanet etmiş olacaklarından ölüm cezası verilebil-
mektedir. Tarihi kaynaklara göre, evlilik nedeni 
ile öldürülen insanlar olmuştur. Hz. Yakup’un kızı 
Dina,  Hivi Kabilesinin reisi Hamor’un oğlu Şekem 
ile ilişki kurarak evlenmek istemeleri karşısında, 
Şekem’in İsrail oğullarından olmamasından dola-
yı evlenmesine izin verilmeyip öldürüldüğü Tev-
rat’ın Tekvin bölümünde anlatılmaktadır.

Yabancılarla evlilik kurulmaması konusu, Kutsal 
kitabın Tesniye bölümünde anlatılmıştır: “Onlar-
la hısımlık etmeyeceksin, kızını onların oğluna 
vermeyeceksin, onların kızını da oğluna alma-
yacaksın. Çünkü o, senin oğlunu benim ardımca 
yürümekten saptıracak ve başka ilahlara kulluk 

edecekler ve Rabb’ın öfkesi size karşı alevlenecek 
ve çabucak yok edecek.

(Tesniye:1-6)

“Rabbımıza hainlik etmek için ecnebi kadınlar al-
makla, bütün bu büyük kötülüğü yaptığınıza yüz 
verelim mi?”

“Çünkü kendilerine ve oğullarına onların (Yahudi 
olmayanların) kızlarından aldılar ve mukaddes 
kavmin zürriyeti memleketlerin kavimleri ile ka-
rıştı. Ve kızlarınızı onların oğullarına vermeyin 
ki ve onların kızlarını oğullarınıza almayın ki, ve 
onların selametini hiç aramayın ki, kuvvet bula-
sınız.”

(Tevrat Nehemya Kısım: 9 - 13 )

Yahudi toplumunun milliyetçiliği, ırkçılığı ve 
aşırı dindarlığı; katı kuralları olan dini inanca da-
yanmaktadır. Yahudi milleti ile tanrı arasında ahit 
yapıldığı ve İsrailoğullarının kutsandığı, Tanah’ta 
anlatılmaktadır. Yahudilik din anlayışı; tanrıya 
bağlılık ile ahide sadakattir.  Tanrı “seçilmiş millet” 
olan İsrail oğulları ile ahit/anlaşma yaparak bazı 
bölgeleri de onlara yurt olarak vermiştir. Kutsanan 
Yahudi milletinin dünyaya hâkim olmak için ço-
ğalması, her Yahudi’nin evlenmesi; dinin emridir 
(mitsva). Seçilmişlik, Hz. Âdem’den başlar. Nuh 
tufanından sonra insanlar yeniden çoğalmıştır. 
Nuh’a ilham edilen üstünlük, ondan sonra oğlu 
Sam’a ve Eber’e intikal etmiştir. Eber Hz. İbra-
him’in dedesidir. Seçilmişlik Eber’den İbrahim’e 
ve sonra oğlu İshak’a geçmiştir. Nihayet Yakup’a 
ve İsrail’e intikal eden seçilmişlik Musa’nın önder-
liği ile Mısır’dan çıkan İsrailoğulları Sina dağına 
vardıklarında Tanrı, Musa ile bir ahit yapmıştır. 
Yahudi inancına göre; bu ahitle İsrail oğulları sa-
dece İsrail tanrısına itaat ederek Tora kanunlarına 
uymakla yükümlü kılınmışlardır. Bu suretle bütün 
milletlerden üstün bir ırk olmaları nedeni ile yer-
yüzünde bolluk, zenginlik, bereket ve zafer içinde 
olacakları vaat edilmiştir.

(Devam edecek)
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Mezhepler
H ü s e y i n  T O P T A Ş

Tarihi kaynaklar Müslümanların karşı-
laştıkları problemleri çözmek için iç-
tihat yapanların yalnız müslümanların 
bağlı bulundukları mezhep imamları-
nın değil hem peygamberimizin hem 
de sahabelerin de gerektiği zaman 
içtihat yaptıklarını göstermektedir. 
Bu içtihatlar görmezden gelinerek ilk 
günden günümüze gelen fıkıh mirası-
nı ret etmek İslam’a değil İslam düş-
manlarının emellerine hizmet etmek 
olur. Mezhepleri din olarak değil dinin 
anlaşılma biçimleri olarak anlamak 
gerekir. Fıkıh mirasımıza sahip çıkmak 
karşılaştığımız problemlerin çözü-
münde Müslümanlara rehber olacaktır.

 Her müçtehit kendi anlayışıyla Kur’ân ve sün-
netten hüküm çıkarıyor, fetva veriyordu. Kendi 
fetvalarını Kur’an yerine koymuyorlardı. İslam’ı 
bir ağaç olarak düşünürsek ağacın kökünde, göv-
desinde içtihat sahiplerinin bir ihtilafı söz konusu 
değildir. İhtilaf ağacın dalları mesabesinde olan 
tali meselelerde olmuştur. 

Peygamber efendimizin irtihalinden sonra vahiy 
kesilmiş ama insanların karşılaştıkları sorunları 
artarak devam etmiştir. Sorunların çözümü için 
Müslümanlar bölgelerindeki ilim adamlarına 
müracaat etmişlerdir. İlim adamları fetvalarını 
bir metoda bağlamışlar ona göre çözüm yolları 
üretmişlerdir. Tarihi kaynaklar birçok müçtehidin 
varlığından bahsetse de ilerleyen zaman içinde, 
ümmetin ekseriyeti diğer müçtehitlerin fetvalarını 
bırakarak dört mezhep imamının etrafında top-
lanmışlardır. Tabiin döneminden itibaren İmam 
A’zam’ın fetvalarıyla amel edenlere Hanefi, İmam 
Malik’in, İmam Şafi’nin ve Ahmed b. Hanbel’in 

İslâm’ın Anlaşılma Biçimleridir (2)
Yeni Bir Din Değil
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fetvalarıyla amel edenlere de Maliki, Şafii ve Han-
beli denmeye başlanmıştır. Bu fetvalar etrafında 
insanların toplanması fıtri (doğal) bir şekilde te-
zahür ediyordu ve suni, zorlama bir durum da de-
ğildi. Hiçbir müçtehit “Ben mezhep kuruyorum, 
bana uyunuz.” dememiştir. İslam’ın tek doğru yo-
rumunu ben yapıyorum diğerleri sapıktır gibi bir 
suçlamaya girmemişler bugün bazı grupların yap-
tığı gibi fetvalarından dolayı birbirlerini tekfir et-
memişlerdir.  Onlar yalnızca kendilerine müracaat 
eden insanlara Kur’ân ve sünnetten yola çıkarak 
fetva vermişlerdir. Neticede onların fetvalarıyla 
amel eden insanların çoğalmasıyla mezhep dedi-
ğimiz hadise ortaya çıkmıştır. 

İmam Azam Ebu Hanife fetvaları ile ilgili 
olarak;kendi görüşünü yanlış olma ihtimali olan 
doğru diğerleri için de doğru olma ihtimali olan 
yanlış olarak değerlendirmiş, hatta fetvaları ile il-
gili bugün verdiğim bir fetvadan daha sonra ulaştı-
ğım yeni bir bilgi nedeni ile vazgeçebilirim demiş-
tir. 

Günümüzde yaygın olan dört mezhep imamının 
metotlarını kısaca tanıyalım:

Ebû Hanîfe (80/ 699- 
150/767)
İslâm’da hukukî düşüncenin 

ve içtihat anlayışının gelişme-
sinde önemli payı olup daha 
çok Ebû Hanîfe veya İmâm-ı 
Âzam diye şöhret bulmuştur. 
Onun öncülüğünde başlayan 
ve talebelerinin gayretiyle geli-
şip yaygınlaşan Irak fıkıh ekolü 
de imamın bu künyesine nis-
betle “Hanefî mezhebi” adını 
almıştır.  

Ebû Hanîfe’nin, “Biz önce 
Allah’ın kitabında olanı alırız. 
Onda bulamazsak Hz. Pey-
gamber’in sünnetine bakarız. 
Orada da bir şey bulamazsak 
ashabın ittifak ettiğini benim-
seriz, ihtilâf etmişlerse dilediğimizin görüşünü 
alırız. Başkalarının görüşlerini onlara tercih etme-
yiz. Ancak Hasan-ı Basrî, İbrâhim en-Nehaî, Saîd 
b. Müseyyeb gibi tâbiîn âlimlerine gelince onların 
içtihatlarına bağlı kalmayız. Onlar gibi biz de içti-
hatta bulunuruz. Aralarında müşterek illet bulu-
nunca bir hükmü diğerine kıyas ederiz” sözünden 
onun içtihat metodu anlaşılmaktadır.

Ebû Hanîfe bir meselenin hükmünü önce 
Kur’an’da aramış, nassın her türlü lafzî delâletini, 
umum-husus, ıtlak-takyid, nâsih-mensuh gibi la-
fızlar arası metodolojik ilişkiyi göz önünde bulun-
durmuş, aksine bir delil ve gerekçe olmadığı sü-
rece ayetlerin açık, genel ve doğrudan ifadelerini 

esas almıştır. Eğer Kur’an’da konuyla ilgili bir nas 
bulamamışsa Hz. Peygamber tarafından Yemen’e 
vali olarak gönderilen Muâz b. Cebel’in, Kur’an’da 
bulamadığı bir meselenin hükmünü sünnette 
arayacağını bildirmesiyle ortaya çıkan ve Peygam-
ber’in de tasvibine mazhar olup bütün sahâbenin 
uyguladığı sıraya göre sünnete müracaat etmiştir. 
Esasen sünnetin delil olduğu ve delil olarak alın-
masının önemi ve gerekliliği Ebû Hanîfe’nin içti-
hat ve fetvalarında da açıkça görülür.

Ebû Yûsuf ’un naklettiğine göre Ebû Hanîfe ken-
disine bir mesele sorulduğunda önce talebelerinin 
bu konuda bildikleri hadisleri ve sahâbî sözünü 
sorar, ardından kendi bildiği rivayetleri nakleder, 
meseleyi değişik yönleriyle ele alır, talebelerinin 
görüşlerini ayrı ayrı dinler, daha sonra da o me-
seleyi hükme bağlardı. Sorulan konuda bir hadis 
ve sahâbî görüşü bulunmadığı takdirde kıyas ya-
par, kıyasın da mümkün olmadığı yerde istihsana 
giderdi. Onun ders verme usulüne göre soruların 
önce öğrencilerle tartışılması, o mesele hakkında 
nas bulunup bulunmadığının araştırılması de-
mektir. Verdiği bazı hükümlerin o konuda mevcut 
bir hadise aykırı görünmesi ise bazen hadisin Ebû 

Hanîfe’ye ulaşmamış olma-
sıyla, çok defa da hadis Ebû 
Hanîfe’nin aradığı sıhhat şart-
larını taşımadığı için onunla 
amel etmeyi uygun görmeme-
siyle izah edilebilir. Bu durum 
yalnız Ebû Hanîfe’ye mahsus 
bir metot olmayıp kendisine 
göre aradığı sıhhat şartlarını 
taşımadığı için belli bir hadi-
si almayan pek çok müctehid 
vardır. Ebû Hanîfe’nin yaşadı-
ğı dönemde ve özellikle bulun-
duğu bölgede hadis uydurma 
işi yaygın hale gelince daha 
ihtiyatlı davranarak haber-i 
vâhidleri almada bazı şartlar 
ileri sürmüş olması onun ilmî 
ciddiyetinden kaynaklanmak-
tadır.

Fetva verdiği bir konuda görüşüne aykırı bir sahih 
hadis nakledildiğinde de tereddütsüz onu almış 
ve kendi içtihadından vazgeçmiştir. Ebû Hanîfe 
mürsel hadisleri de delil olarak kullanmıştır. Hatta 
sahâbenin mürsellerini başkalarının müsnedle-
rinden üstün tutmuştur. Ebû Hanîfe ahad hadisi 
Kur’an’ın genel ve zâhirî hükümleriyle, İslâm fık-
hında yerleşik genel ilkelerle, kavlî veya fiilî meş-
hur sünnetle, hatta bazen de sahâbe ve tâbiînden 
gelen ortak uygulama ile karşılaştırarak değerlen-
dirir, arada çatışma olduğunda genelde daha kuv-
vetli gördüğü ikinci grup delillerle amel ederdi.

Ebû Hanîfe’nin fıkhî düşüncenin gelişmesine 

İmam Azam Ebu 
Hanife fetvaları ile ilgili 
olarak;kendi görüşünü 

yanlış olma ihtimali olan 
doğru diğerleri için de 

doğru olma ihtimali 
olan yanlış olarak 

değerlendirmiş, hatta 
fetvaları ile ilgili bugün 
verdiğim bir fetvadan 
daha sonra ulaştığım 

yeni bir bilgi nedeni ile 
vazgeçebilirim demiştir.
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olan büyük katkısı, diğer mezhep imamları ve İs-
lâm âlimlerince de değişik üslûplarda ifade edil-
miştir. İmam Şâfiî’nin, fıkıhla meşgul olan bütün 
âlimlerin Ebû Hanîfe’ye teşekkür borçlu olduğunu 
dile getiren “İnsanlar fıkıhta Ebû Hanîfe’nin iyâli-
dir” meşhur sözü onun fakihler nezdindeki itibarı-
nı anlatmaya kâfidir.

Malik b. Enes (93/712-179/795)
Fıkıh usulü müstakil bir disiplin olarak büyük 

ölçüde mezhep imamlarının yaşadığı dönemden 
sonra ortaya çıktığı için diğer Sünnî fıkıh mezhep-
lerinin usulleri gibi Mâlikî mezhebinin usulü de 
Mâlik b. Enes’in vefatından sonra yazılmıştır.

Mâlikî usulünün kaynakları şöyle sıralanabilir: 
Kur’an, sünnet, icmâ, amel-i ehl-i Medîne, kıyas, 
sahâbî kavli, mürsel maslahat, örf ve âdet, sedd-i 
zerâi‘, mürââtü’l-hilâf, istishâb ve istihsan.

Mütevâtir olmayan kıraat-
ler delil olarak kabul edilmez. 
Sünnet, diğer mezheplerdeki 
gibi mütevâtir ve âhâd olarak 
ikiye ayrılmıştır. Mütevâtir 
sünnetin kesin bilgi ihtiva et-
tiği ve hem itikad hem amel 
bakımından kesin bir delil ol-
duğunda ittifak vardır. Âhâd 
haber ise bazı Mâlikî müellif-
leri tarafından müstefîz (hadis 
terimi olarak “senedinin râvi 
sayısı baştan sona her taba-
kada üçten aşağı düşmeyen, 
fakat mütevâtir derecesine de 
ulaşmayan hadis” mânasına 
gelmektedir.) olan ve olmayan 
şeklinde tasnif edilir. 

Mürsel haber Hanefî mezhe-
binde olduğu gibi Mâlikî mez-
hebinde de delil kaynağıdır. 

Mâlikî fıkıh usulünü diğer mezheplerden ayıran 
en meşhur husus, herhalde amel-i ehl-i Medî-
ne’nin icmâın hemen ardından bağlayıcı bir delil 
olarak kabul edilmesidir. Amel-i ehl-i Medîne tabi-
ri, Hz. Peygamber’den tebeu’t-tâbiîn nesline kadar 
süren zaman dilimi içerisinde Medineliler’in üze-
rinde ittifak ettikleri fıkhî görüş ve uygulamaları 
kapsamaktadır.

İmam Şafii (150/767- 204/820)
Şâfiî’nin düşünce yapısında genel olarak vahiy, 

özel olarak Resûlullah’ın sünneti merkezî bir ko-
numa sahiptir. er-Risâle’nin başında kaydettiği 
ayetlerle bir yandan vahye bağlılığı temel ilke 
edinmenin önemini vurgularken diğer yandan 
Resûl-i Ekrem’in özel konumuna ve sünneti vah-
yin ayrılmaz parçası sayma gereğine dikkat çeker. 
Sünneti hak ettiği konuma yükseltmek Şâfiî’nin 

fikrî mücadelesinin ana mihverini oluşturur. 
Şâfiî’ye göre dinî hüküm ancak dinî bilgi sağlayan 

bir kaynağa dayanılarak verilebilir. Bu kaynaklar 
ise Kur’an veya Sünnet’te yer alan haber, icmâ ve 
kıyastır.

“Ben Resûlullah’ın sünnetine muhalefet edene 
muhalefet etmişimdir” diyen Şafii Nebevî sünneti 
Kur’an’ın doğru anlaşılmasının ve sakat yorumlar-
dan korunmasının güvencesi olarak görmüş, sün-
neti içeren sahih hadisleri belirlemeye ve bunları 
başarılı şekilde yorum sürecine katmaya gayret 
sarf etmiştir. 

Şâfiî’ye göre müslümanın karşılaştığı her olayın 
mutlaka dinî bir çözümü olduğuna göre bu çözüm 
ya naslarda doğrudan ifade edilmiştir ya da onlar-
da çözüme dair bir işaret (delâlet) vardır. Naslarda 
doğrudan bir hüküm mevcutsa ona uymak, değil-
se doğruya ulaştıracak delâleti araştırmak gerekir. 

Bu delâleti araştırmak içtihat, 
bir diğer adıyla kıyastır; zira 
Şâfiî’ye göre içtihat kıyasla bir 
yönüyle özdeştir. Kıyas ancak 
ehil olanlar tarafından yapı-
labilir. Kıyasa ehil olmak için 
farz, edep, nâsih, mensuh, âm, 
hâs ve irşad yönleriyle kitabın 
hükümlerini, Arap dilini, geç-
mişten gelen sünnetleri, sele-
fin görüşlerini, icmâ ve ihtilâf-
ları bilmek, ayrıca birbirine 
benzeyenleri ayırt edebilecek 
düzeyde sağlam bir muhake-
meye sahip bulunmak gerekir.

Ahmed b. Hanbel 
(164/781- 241/855)

Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî mez-
hebinden sonra ortaya çıkmış 
dördüncü büyük Sünnî mez-

hebidir.
Hanbelî mezhebinin kurucu imamı olan Ahmed 

b. Hanbel, hayatı boyunca fıkha dair görüş ve fet-
valarını yazdırmamaya özen göstermiş ve kendi 
re’yi yerine zayıf dahi olsa hadise itibar etmiştir. 

Bir mesele karşısında önce Kitap, sonra Sünnet 
ve daha sonra da sahâbe görüşlerini delil olarak 
kullanması, onun zihninde özellikle hukukun 
kaynaklarına dair bir hiyerarşinin varlığını göster-
mektedir. Ayrıca usul ve metot bakımından ihtiyaç 
duyduğunda selef-i sâlihînden saydığı ve hadise 
bağlılığına inandığı Şâfiî’nin görüşlerine müraca-
at eder ve hadiste hükmü bulunmayan meseleleri 
onun hükmüne bırakırdı.

Hanbelîler, Hz. Peygamber’in sünnetini nas ol-
ması bakımından Kur’an’dan ayrı düşünmezler. 
Resûl-i Ekrem’den gelen haberleri mütevâtir ve 

Hz. Peygamber’in 
(sav) vefatını müteakip 

ortaya çıkan, dinî nitelik 
taşıyan bütün oluşumlar, 

İslâm’ın anlaşılma 
biçimleridir. Bir kimse, 
kim olursa olsun, hangi 

mezhebe mensup 
bulunursa bulunsun, 

Allah’a, ahiret gününe, 
Hz. Muhammed’in 
peygamberliğine 

inanıyorsa, İslam dairesi 
içindedir.
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âhâd olarak iki kısma ayıran Hanbelîler’e göre mü-
tevâtir haberin ifade ettiği bilgi üzerinde bütün in-
sanların icmâı şart değildir.

Sonuç
Hz. Peygamber’in (sav) vefatını müteakip orta-

ya çıkan, dinî nitelik taşıyan bütün oluşumlar, 
İslâm’ın anlaşılma biçimleridir. Bir kimse, kim 
olursa olsun, hangi mezhebe mensup bulunursa 
bulunsun, Allah’a, ahiret gününe, Hz. Muham-
med’in peygamberliğine inanıyorsa, İslam dairesi 
içindedir.

Mezhepler yeni birer din olmayıp dinin anlaşıl-
ma ve yaşanma biçimidir. Mezheplerin ortaya çı-
kışını hazırlayan başlıca faktörlerin başında Nasla-
rın Özelliği gelmektedir. İslâm’ın temel kaynakları 
olan Kur’an ve Sünnet’te zarûriyyât-ı dîniyye de-
nilen ana ilkeler genel hatlarıyla anlaşılır olmak-
la birlikte bunların ayrıntılarıyla ilgili hususlar 
naslarda açık biçimde yer almamıştır. Kur’an’da 
namaz kılın, hac edin, zekat verin… gibi birçok 
emir verilmiştir. Bunların nasıl yerine getirileceği 
konusunda da Allah Rasulü; “Ben nasıl namaz kı-
lıyorsam siz de öyle kılın”… gibi uygulamaları ile 
göstermiştir.

“Gerek Kur’an-ı Kerim’de yer alan âyetler, gerek 
Hz. Peygamber’den sadır olan hadisler içerik ola-
rak iki çeşide ayrılmaktadır: Birincisi; anlamı, ma-
naya delâleti, maksadı açık, net, sarih olanlardır. 
Bu tür dînî metinleri herkes anlayabilir. İkincisi 
ise; anlamı açık olmayan, neyin kastedildiği net bir 
şekilde belirtilmeyen, çeşitli anlamlara gelebilecek 
ihtimaller taşıyan hitaplardır. Bu tür hitaplar, fark-
lı şekillerde anlaşılabilir. Allah ve Rasülü bu tarz 
hitapların böyle anlaşılmasında bir beis görme-
mişlerdir.

İlk devirlerde sahabî, tâbiî ve müctehidlerin bazı 
âyetleri farklı şekilde anlamaları ve bir kısım ha-
disleri sıhhat ve içerik yönünden değerlendirirken 
farklı yaklaşımları, Müslümanların yabancı fikir-
lerle karşılaşmaları, yeni olaylar ve problemler için 
yeni çözüm yollarının aranması ve kimlerin devlet 
başkanı olacağı konusu, İslam’da itikadî, fıkhî ve 
siyasî farklı görüş ve mezheplerin ortaya çıkma-
sına yol açmıştır. Ancak bilimsel ölçülerin dışına 
çıkmamak şartıyla inanç, ibadet ve uygulama alan-
larında samimi düşünce ve iyi niyetle yapılan yo-
rum ve içtihatların oluşturduğu mezhep ve görüş 
ayrılıkları, Müslümanlar için kolaylık sağlamıştır. 
Gerek duyulunca bütün mezheplerin içtihatların-
dan yararlanmak, gayet tabiîdir. Hatta yeni içtihat-
lar yapmak gerekirse, bu yola da başvurulabilir. 
Ayrıca bir toplumda herkesin aynı görüşte ve bü-
tün Müslümanların tek mezhebe bağlı olması şart 
değildir. Üstelik buna imkân da yoktur. Yeter ki 
Müslümanlar, Kur’an ve sahih sünnetin dışına çı-
kan zorlamalara gitmesinler, akıl, bilim ve mantık 

sınırlarını aşmasınlar. Aynı Allah’a, aynı Peygam-
ber ve Kitaba inanan; kıblesi, mihrap ve minberi 
bir olan Müslümanlar, elbette Hanefisi, Malikîsi, 
Şafîsi, Hanbelîsi… kardeştirler. 

Sonuç olarak, yapılan içtihatlara saygılı olalım 
Peygamber Efendimizden Sahabe-i Kirama, Ta-
biun döneminden günümüze kadar yapılan içti-
hatları yok sayarak yalnız bana Kur’an yeter anlayı-
şı ile sorunların çözümü karşısında İslami anlayışı 
donuklaştıramayız. Dinamik bir İslam anlayışı ile 
müslümanları uyandırmak, buhranlar içerisinde 
kıvranan, arayış içerisinde olan insanlara İslam’ın 
mesajını ulaştırmak için     aramızdaki ihtilafları or-
tadan kaldırarak fıkhi mirasımıza sahip çıkmalıyız. 
İhtilafları olabildiğince aza indirmeye çalışmalı, en 
önemlisi var olan ihtilaflarımızı düşmanlığa ve ça-
tışmaya dönüştürmemeliyiz. Her Müslüman kendi 
görüşünü din olarak görürse düşmanlık ve çatışma 
kaçınılmaz olur. Zira bu tartışmalar bizâtihî din 
değil, dinden anladıklarımıza yönelik farklılıklar-
dır. Unutmayalım ki mutlak doğru Kur’an’dır içti-
hatlar ise muhtemel doğrulardır.

İslam’ı doğru anlamak ve yaşamak temennisi 
ile…

Kaynaklar

Muhammed Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi

Hayrettin Karaman, İslam hukukunda İctihad

TDV İslam Ansiklopedisi; Mezhep, Ebu Hanife, İmam 
Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel maddeleri
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Dünya yeni olaylarla yeni gelişmelerle çalkala-
nırken insanlık erdemleri yok ediliyor. Hayatın 
güzellikleri, insanı insan yapan erdemler mede-
niyetimizde saklıdır. Dünyanın ve insanlığın, Batı 
medeniyetinin elinde sürüklendiği bu gidişat artık 
insanlık tarafından kaldırılamaz duruma gelmiştir. 
Türk-İslam medeniyetine ihtiyaç vardır!

“Siz Onlara İktidarı, Gücü Bırakırsanız; Onlar 
Ekini Ve Zürriyeti Kuruturlar.”

Dünyaya hâkim olan batı kültür ve medeniyeti, 
ürünler üzerinde tahribat yaparak genetiği bo-
zulmuş ürünler ve organizmalar (GDO) üreterek 
adeta ekini ve zürriyeti kurutma noktasına getir-
mişlerdir.

“İş başına, iktidara geldikleri, dünya liderliğini 
ele geçirdikleri, Kuran’ı ve Kur’an hükümlerini 
engelleyerek, dünyayı, halkı istedikleri istikamet-
te yönlendirdikleri zaman, yeryüzünde, ülkelerde 
fesadı yaymak, kadına ait değerleri, kazanç ve ge-
lir düzenini bozmak; tabiatı, toprağı tahrip edip 
ürün veremez hale getirmek; ilmî araştırmaları, 
Kur’an üzerinde çalışmayı, derinleşmeyi baltala-
mak; nesillere hayat hakkı tanımamak, tohumla-
rı, bitkileri, ürünleri bozma planları uygulamak; 
gençleri mahvetmek için çalışırlar, koşuştururlar. 
Allah bozgunculuğu sevmez.” 

(Ahmet Tekin, Bakara Suresinin 205. Ayetin meali)

Ayeti kerimede de görüldüğü gibi dünyayı yö-
netme gücünü İslam’dan habersiz güçlere bırak-
tığımız zaman onlar nesli değiştirmekte, ekinlerin 
yapısını değiştirmekte; kültürü bozmakta, ekini ve 
zürriyeti kurutmaktadırlar.

Nitekim ürettikleri bu korona virüsü ile birlik-
te de dünyaya ve insanlığa yeni bir şekil biçmeye 
çalıştıkları, insanın geleceğini karartmaya yönelik 
çalışmalar yaptıkları yolunda da ciddi söylemler 
söz konusudur…

Tüm insanlığın problemlerinin çözümü için; 
dünya ve insanlık, zaruri olarak yepyeni bir mede-
niyete, İslam medeniyetine gebedir.

İslâm İnsanı Eşref İ Mahlukat Olarak 
Tanımlar
‘Bitkiler için ulaşılabilecek doruk nokta hurma 

ağacıdır’ der rahmetli Necip Fazıl Kısakürek. Hur-
ma ağacında, erkek organ dişi organın üzerine 

abanmıştır. Bu durumu ile bitkiler hayvana yak-
laşır. Hayvanlarda doruk attır. Atlar rüya görürler. 
Onlardaki şahlanış, rüzgâr gibi koşmak, işte bu 
rüya görmenin verdiği hissî durumdur. Hayvanlar 
da at ile ve atın rüya görmesiyle insana yaklaşır. 
İnsanlarda ise doruk nokta sonsuzluktur. İslâm’ın, 
Kuran’ın ’mele-i âlâ’ olarak tarif ettiği bu durum, 
melekten üstün olabilme durumudur.

İslâm, insanı iki yönlü bir varlık, eşrefi mahlû-
kat, yaratılmışların en üstünü olarak bize bildirir. 
Şüphesiz bu tanım, insanı yaratan ve bu sebeple 
onu en iyi tanıyan Allah tarafından bildirildiği için 
dosdoğrudur. İnsan maddî ve manevî bir varlıktır. 
Maddî yönü ile bitki, hayvan ve maddeye; manevî 
yönüyle de melâikeye benzer. 

Maddî-manevî her iki yönü, bir arada da kendi-
sine benzer, yani insana. Ve insan görev ve sorum-
luluğunu bihakkın yerine getirince ‘hazreti insan’ 
olur.

İnsanın maddî yönü, ana ve baba kromozomları-
nın birleşerek meydana getirdiği ilk yumurta dö-
nemi, anne rahmindeki maddî hayat dönemi ve 
dünyaya yöneliktir. Manevî yönü ise ezelî ervahtan 
gelişi ve ebedî yaşayacağı ahiret hayatına yönelik-
tir.

İslâm, insana ve insanların oluşturduğu insan 
toplumlarına madde-mana dengesini kurmasını 
tavsiye eder. Dünyayla ahret arasında bir denge 
kurmasını emreder. Hazreti Peygamberin meşhur 
hadisi ile «Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın 
ölecekmiş gibi ahret için çalışmayı» önerir. Ancak 
dünya hayatı çok kısa bir dönem olduğu için de, 
yine Hazreti Peygamberin ifadesiyle «Dünya ahre-
tin tarlasıdır» şeklinde ifade edildiği üzere dünya 
için yapılan çalışmaların da ahiret için yapılması 
gerektiğini salık verir İslâm dini.

Batı Medeniyeti İnsanı Madde Sınırları 
İçerisinde Görmüştür
Bu girişten sonra 19. Yüzyıldan itibaren insanın 

sürüklendiği bilim ve teknoloji çağını biraz irdele-
yelim: Batıda Reform hareketleri ve peşinden ge-
len Rönesans hareketiyle ilmi engelleyen ve bilim 
adamını aforoz eden kilisenin, bozulmuş Hıristi-
yanlığın ilim ve bilim adamı üzerindeki baskısını 
kaldırdıktan sonra Batıda muazzam bir ilmî geliş-
me görülür. Bu ilmî gelişmeyi teknolojik gelişme 
takip eder.

Kutlu Medeniyetimiz
M e h m e t  M U T L U O Ğ L U

Dünyayı ve Çağı Aydınlatacaktır.
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“Bize düşen görev 
ise İslam’ın yeniden 

doğuşu, yeniden 
diriliş anlamına gelen 
İslam Rönesans’ını 

gerçekleştirmek üzere 
çağımızı bir fetih çağı, 

toplumumuzu bir 
fetih toplumu haline 

getirmek için kendimizi 
hazırlamaktır.”

Ancak burada önemli bir nokta var: Bozulmuş 
ve aslını kaybetmiş Hıristiyanlık, bilime ve bilim 
adamına engel teşkil eder. Batılı, bilim adamı ve 
bilimi, dini, kendini engelleyen bir olgu olarak gör-
düğünden dolayı maddeci bir inanç ve anlayışa sa-
hip olmuştur. Bunun neticesinde insanı, eşyayı ve 
hayatı madde sınırları içerisinde görmüş; ilmî ve 
teknolojik gelişmeler bu sınırlar içerisinde gerçek-
leşmiştir. ‘Maddî yönü ise insanın hayvanî yönü-
dür ve hayvanda da doruk attır. At rüya görür, bu 
sayede ufku genişler’ demiştik. İşte bugünkü Batı 
medeniyetinin, atın gördüğü rüya misali, bilim ve 
teknolojinin maddî sınırlarını zaman zaman aşan 
denemeleri olmuştur.

İslam Medeniyetinin 7. ve 13. Asırlar 
Arasında Gelişen Harika Yükselişi
İslâm’ın 7. yüzyıldan itibaren başlayan büyük ilmî 

inkişafı Kur’an ve hadisler ile teşvik bulmuştur. 
“Âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından efdal-
dir”, “İlim ve hikmet müminin yitik malıdır, nere-
de bulursanız alınız”, “Ya öğre-
ten ya öğrenen ya dinleyen ya 
da ilmi seven ol, beşincisi olma 
(yani bunların dışında kalma), 
helak olursun” gibi Peygamber 
hadisleri, İslâm’ın ilme verdiği 
önemi açık şekilde ortaya koy-
maktadır.

Yine Yüce Kuran’ın “Oku, 
seni yaratan Rabbinin adıyla. 
Oku. Kalemle yazmayı öğre-
ten Rabbin sonsuz kerem sa-
hibidir” (96/ Alak, 1-5); “De ki, 
hiç bilenle bilmeyen bir olur 
mu? Bunu ancak akıl sahip-
leri düşünüp öğüt alır” (39/
Zümer, 9), “Allah içinizden iman edenlerle, ilme 
nail olanların derecelerini yükseltir” (58/Mücade-
le, 11), “Allah’ın kulları içinde Allah’tan gerektiği 
şekilde ancak ilim sahipleri korkar” (35/Fatır, 29), 
“Bilmiyorsanız ilim erbabına sorunuz” (Nahl/16, 
43) ve “Bu misalleri ancak âlim olanlar anlar” (29/
Ankebut, 43) ayetleri ile Müslümanı okumaya, 
düşünmeye araştırmaya, tefekkür etmeye, ilme 
teşvik etmektedir.

İslâm dünyasında 7. Yüzyılda başlayan büyük ilmî 
inkişaf 10. Yüzyıla kadar göz kamaştırıcı bir şekilde 
devam etmiştir. Matematik ve geometride (hende-
sede), cebirde, astronomide, tıpta, fizikte, dil bilgi-
sinde (gramerde), bilimin her sahasında bilimsel 
metodu ve bilim sistematiğini ortaya koymuştur.

Kurtuba, Kûfe, İsfahan, Buhara, Kaşkar, Merv, 
Belh, Balasagun, Horasan, Şam, Tebriz, Bağdat, 
Konya, Kırşehir, Tus, İstanbul ve benzeri şehirler, 
yüzyıllarca bilim merkezi olmuşlardır. Ne var ki, 
10. Yüzyıldan itibaren büyük bir cehalet içerisinde, 

ilkel bir hayat yaşayan Avrupalıların Haçlı Sefer-
lerine sürekli göğüs germek zorunda kalan İslâm 
dünyasında, bu ilmî gelişmenin teknolojik patla-
ma noktasına gelmesi mümkün olamamıştır.

Batıda İlmi Gelişme Ve Besmelesiz Ve 
Hamdelesiz Medeniyet
İslâm ve Osmanlı denizcilerinin ‘yeni dünya’ kı-

talarını keşfetmesi, daha sonra 1453 yılında İstan-
bul’un Fethi ve Hıristiyanların başı Bizans yıkıl-
dıktan sonra kilisenin tahakkümünün yıkılması, 
Reform ve Rönesans Hareketleri, Avrupa’da ilmî 
gelişmenin başlangıcı olmuştur. Avrupa’nın yap-
tığı İslâm âlemindeki ilmî potansiyeli bir yerde 
geliştirmek ve teknolojiye çevirmek olmuştur ve 
İslâm’ın ilmî gelişmeyi getirdiği noktanın çok fazla 
da ilerisine gidememiştir. Çünkü onun ufku eşya-
yı, insanı ve hayatı ancak madde planında algıla-
maktan ibaretti.

Kaldı ki Avrupa’nın bu ilmî ve teknolojik geliş-
mesi maddî planda kaldığı için, insanı tek boyutlu 

algıladığı için, insanları mutlu-
luğa ulaştırmak şöyle dursun 
mutsuzluğa neden olmuştur. İn-
sanı rahatlatan teknolojik ürün-
ler (otomobil, uçak, telefon, 
telsiz, televizyon, bilgisayar, cep 
telefonu, çamaşır makinesi ve 
benzeri) çoğaldıkça âdeta insan 
mutsuz olmakta; intihar, anarşi, 
alkolizm, ırkçılık Avrupa’nın bi-
lim ve medeniyeti ile âdeta pa-
ralel yürümektedir. Zira olayın 
ağırlıklı yönü, insanın manevî 
yönü ihmal edilmiştir de ondan. 
‘Besmelesiz ve hamdelesiz’ bir 
medeniyetin insana ve insanlığa 

vereceği kan, gözyaşı, mutsuzluk, Hiroşima ve Na-
gazakiler ve benzerlerinden başkası da olamazdı 
zaten.

Batının artık ilmî ve teknolojik gelişmede don-
ma, duraklama ve gerileme noktasına geldiği bu 
son durumda, dünya yeni bir ilmî, teknolojik ve 
medeniyet dönemi beklemektedir. Avrupa’nın ilmî 
gelişmesi donma noktasındadır ve de donmaya 
mahkûmdur. Zira insanı, eşyayı ve hayatı sadece 
madde sınırları içerisinde gören Avrupa’nın mad-
de sınırlarını aşması mümkün gözükmemektedir.

Hâlbuki ‘insanın ufku mele-i âlâdır, sonsuzluk-
tur’ demiştik. İşte bu noktada, dünyayı kalp gözüy-
le temaşa edebilen Müslüman bilim adamlarının 
ufkunda ilim, teknoloji ve medeniyetin ulaşacağı 
muhteşem gelişmeyi, bugün Batı medeniyeti ölçü-
leriyle düşünen insanın idrak etmesi, tahlil etmesi 
ve anlaması mümkün değildir. Hele hele Batılının 
anlaması hiç mümkün değildir.

Maddeyi aşan, mana gözüyle, kalp gözüyle insa-
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nı, eşyayı ve hayatı tanıyan, kâinat kitabı olan Yüce 
Kuran’a gönlünü ve beynini açan, aklı ve bilimi bu-
nun emrine veren yakın geleceğin İslâm dünyası 
ve Müslüman bilim adamları ilme, teknolojiye ve 
medeniyete çok farklı ufuklar kazandıracaktır.

Ruh Bilim Davranış Bilimleri Olarak 
Değiştirilmek Zorunda Kalınmıştır
Kur’an-ı Kerim kâinat kitabıdır. Onda her türlü 

ilmin temel aksiyomları verilmiştir. Yüce Kur’an 
sık sık Sema vattan, yani göklerden söz eder. As-
tronomi ilminin temel öncülleri vardır burada. 
İnsanlık bugün en büyük ilmî gelişmeyi bu alanda 
gerçekleştirmiş, nihayetinde aya çıkmıştır.

Astronomi, fizik, kimya, biyoloji, dilbilim ve ben-
zeri bilim dalları böylesine gelişmişken ruh bilim 
niçin gelişememiştir? Psikoloji ‘ruh bilimi’ demek-
tir. Ama insanlık bu alanda hiçbir gelişme göste-
remeyince; psikoloji, ‘ruhbilim’ değil ‘davranış bi-
limi’ olarak değişmiştir. Ancak o mecrada gelişme 
gösterebilmiştir. Neden? Zira ‘Allah ruhtan insana 
çok az şey bildirdi’ de ondan! Yüce Kuran’da “Habi-
bim, sana ruhtan sorarlar; de ki, o Rabbimin katında-
dır” (17/İsra, 85) buyrulmak suretiyle ruhtan çok az 
söz edilmektedir.

İnsanoğlu Kur’an olmadan ya da Kur’an’ın dışın-
da yeni şeyler biliyor, buluyor, keşfediyor, icat edi-
yor. Fakat bunca yüzyıldır ruh hakkında psikoloji 
ilmi hiçbir şey bulamamıştır. Ruh bilimi anlamına 
gelen psikoloji, davranış bilimi olarak değişmiştir. 
Böylece Kur’an’ın sınırına gelerek “Rabbim sana 
ruh hakkında çok az şey bildirmiştir. O benim ka-
tımdadır” noktasına gelmiştir.

Besmeleli Ve Hamdeleli Medeniyet
Evet, insanlık yeni bir ilim ve teknoloji çağı ya-

şayacaktır. Fakat bu, Müslüman bilim adamının, 
‘kâmil insanın’ ufkunda teşekkülle başlayacaktır. 
Hem bu ilmî ve teknolojik gelişme muhteşem bir 
medeniyet ortaya koyacaktır. Bu yeni medeniyet, 
İslâm medeniyeti, Türk kültür ve medeniyeti ola-
caktır.

‘Besmeleli ve hamdeleli’ bir bilim, teknoloji ve 
medeniyet. Madde ve mana, dünya ve ahiret den-
gesini kuran bu medeniyet, insanlığın özlemini 
çektiği çözümleri getirecektir.

İnsana adamlığını yaşatan, onu şerefli yerine 
oturtan, ‘eşrefi mahlûkat’ makamına yükselten ve 
yücelten bir medeniyet.

“Âlimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır”, 
“Âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından efdal-
dir” Peygamber buyruğunu bütün hücrelerinde 
duyan ve çok Aziz olacak Müslüman! Büyük güne 
az kaldı! Gönül gözünü ve kulağını aç! İnsanı, eşya-
yı ve hayatı hakkı ile müşahede vaktidir artık!

Gerçekleştir İslâm’ın mübarek ve muhteşem me-

deniyetini! Yeniden inşa et Kutlu Medeniyetini! 
Gerçekleştir islamın yeniden dirilişini, yeniden 
doğuşunu; İslâm Rönesans’ını. Zira sen kulsun. 
Sen, Allah’ın yeryüzündeki seçilmişisin, halifesi-
sin.

Bize Düşen Görev Ve İslâm Rönesans’ı
Bize düşen görev ise İslam’ın yeniden doğuşu, 

yeniden diriliş anlamına gelen İslam Rönesans’ını 
gerçekleştirmek üzere çağımızı bir fetih çağı, top-
lumumuzu bir fetih toplumu haline getirmek için 
kendimizi hazırlamaktır.

Toplum “Fetih Toplumu” olmadan bizim iktidar 
dönemimiz zor gelir çünkü, Allah’ın “Nasıl iseniz 
öyle yönetilirsiniz” hükmü caridir.

Toplum, Fetih Toplumu” olmadan bir şekilde 
iktidar olursanız; inandıklarınızı, düşüncelerinizi, 
ilkelerinizi, ülkülerinizi, hedeflerinizi o toplum 
içerisinde hakim kılamazsınız!

Kendinizi de, sizin gibi inanan, düşünen, ülküleri 
olanları da hayal kırıklığına uğratmanın, kandır-
manın bir anlamı yoktur.

Bize düşen kendimizi ve milletimizi “Fetih Toplu-
mu” olmaya hazırlamak, bunun için yaşayacağımız 
büyük iç ve dış aksiyonla büyük değişimimizi ve 
inkılabımızı sağlayarak; bunun öncülüğünü yapan 
bir kişi ve topluluk olmaktır. Toplumun da milletin 
de görevi ve sorumluluğu vardır.

Bu öncü kişilere ve topluluğa kulak vermek, ki-
taplarını okumak, dergilerini okumak, çalışmala-
rına katkı sunmak.

Toplum bir “Fetih Toplumu” haline gelmemiş, 
böylesi hassasiyetleri yoksa, adeta kör, sağır ve dil-
sizse siz ne yapabilirsiniz ki?

Onun için 60 yıldır bizim çağrımız: “Milletim 
Uyan!” olmuştur. Onun içindir ki bizim hedefimiz, 
hep “Çağımızı bir fetih çağı; toplumumuzu bir “Fe-
tih Toplumu” yapmak mecburiyetindeyiz.” şeklin-
de olmuştur. Onun için biz “İslâm Rönesans’ı” söy-
leyegelmişizdir. Onun içindir ki görevimiz” Kutlu 
Barış Medeniyetimizi” uyandırmaktır demişizdir.

Toplum olarak, millet olarak uyanabilecek miyiz?
Çağın ve dünyanın bizden beklediği, çağımızı bir 

“Fetih Çağı” toplumumuzu bir “Fetih Toplumu” 
haline getirebilecek miyiz?

Toplumumuzun, Cundullah olan Müslüman 
Türk Milleti’nin ve insanlığın kanayan maddi ve 
manevi yaralarını saracak “Kutlu Büyük Barış Me-
deniyetimizi” uyandırabilecek miyiz? Çağı ve dün-
yayı aydınlatacak olan; çağın ve insanlığın bekle-
diği, susadığı “Kutlu Büyük Barış Medeniyetimizi 
dünyaya, çağa ve insanlığa sunabilecek miyiz?

Bunu gerçekleştirdiğimiz an “Kutlu Büyük Barış 
(silm, İslâm) Medeniyetimiz” çağı ve insanlığı ay-
dınlatacaktır inşallah.
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A h m e t  Ç u v a l d ı z

ÇUVALDIZ

Evvet değerli okurlar, yazarınız Çuval-
dız tam bir yıl sonra sizlerle. Eee, gün-
ler, aylar derken tam bir yıl geçti, yeni 
bir yıl geldi ve şansa bak ki Çuvaldız 
yine size kavuştu. Eskilerini heder et-
tik, umarım ki yeni yılı da heder etmez, 
iyi değerlendiririz. Ben zaten çok iyi 
yazıyorum, size de iyi şeyler yapmak 
kalıyor, mesela yazılarımı okumak 
gibi…

Bir Darbeyi Bile Beceremediler Ya…
Yeni yıla “artık bütün Dünyada iyi şeyler olsun” 

umuduyla girmemiş de sanki “varsın, ne olacaksa 
olsun” demişiz. Daha yılın ilk günlerinden itibaren 
adeta kötü haberler gelmeye başladı hem içeriden 
hem de dışarıdan. 

İçeride bir tarafta sonu bir türlü getirilemeyen 
virüs salgını, diğer tarafta ise dur durak bilmeyen 
kadın cinayetleri, tekrar alevlendirilen başörtüsü 
tartışmaları ve vaayyy, sen o sözlerle darbeyi ima 
ettin sataşmaları… 

Anlaşılan içerisi değişmeyecek, görüntüler yine 
aynı kalacak. Ancak, daha peki ya dışarıda neler 
oluyor demeye kalmadan bütün ekranlar bizim 
çok alışık olduğumuz o görüntülerle dolmaz mı?

Herkes pür dikkat kesilmiş ekranlara yansıyan 
görüntülere bakıyor, spikerlerin açıklamalarıyla 
olayları anlamaya çalışıyordu. Zira hemen her gün 
bütün dünyaya demokrasi ihraç eden Amerika’da 
Kongre binası basılıyordu. 

 Evet, bazılarının ellerinde Amerikan bayrakları, 
bazılarında “çalmayı durdurun” veya Trump yazılı 
dövizlerle Kongre önünde toplanan kalabalıktan 
bazıları kongre binasına giriyor ve Biden’in baş-
kanlığını onaylamak için toplanan delegeler dur-
durulmak isteniyordu. 

Zira başkanlığı süresince İslam Dünyasını adeta 
kan ve ateşe boğan D.J. Trump, “benim Neron’dan 
neyim eksik, o Roma’yı yakmışsa ben de durmam 
Washington’u yakarım” dercesine taraftarlarına 
Kongre binasını işaret etmişti.

Ancak kalkışmanın beş kişinin ölmesiyle vahim 
bir hale gelmesi ve artan tepkiler üzerine Trump, 
yandaşlarına, biz demokrat ve barışçıl insanlarız, 
dönün evlerinize diyerek kalabalığın dağılmasını 
istemek zorunda kaldı.

Amerikan sosyal medya sağlayıcıları birbiri peşi 

sıra Trump’ın hesaplarını askıya aldı ve Trump’ın 
sesi kısıldı. Ancak deli kanlı Trump taraftarlarını 
bu defa da devir teslim tarihinin hemen öncesinde 
bir kez daha sokaklara çağırdı. Bakalım o günler 
geldiğinde ne olacak?

Evet, ABD 2021 yılına bu şekilde girdi. Sen kalk 
nerdeyse bütün dünyaya darbe ihraç et, ancak 
kendi ülkende bunu becereme. Hem de ellerinin 
altında bu konuda az çok tecrübeli bir eleman da 
mevcutken. O potansiyeli yine bize mi saklıyorlar 
yoksa…

Yıllarca onlar bize verdi talkını, kendileri ise yedi 
salkımı. Eee, artık devran döndü ve talkım verme 
sırası bize geldi. ABD’de demokrasinin tüm kurum 
ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine 
olan inancımızı koruyoruz diye ABD’ye demokrasi 
salık verdik Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın ara-
cılığıyla. Zira bizde en alası var!

Gelin Buraya, Şöyle Geçin Karşıma!
Eskiden babalar kabahat işleyen evlatlarını alır 

karşılarına geçer nasihat ederler, gerekirse paylar-
lardı. Şimdilerde de böyle bir şey söz konusu mu 
yoksa işler değişti mi bilmiyorum. Belki de yöntem 
yine aynıdır.

Peki, bu yöntem devletler için geçerli olur mu? 
Yani bir devlet, bir iki devleti karşısına alıp nasihat 
eder ya da paylayabilir mi? Olur mu sayın Çuvaldız 
Dünyada öyle paylanacak kabile devleti kaldı mı ki 
diye mi soruyorsunuz?

Hadi benim yok da anlaşılan sizin de dünyadan 
haberiniz yok. Bakın bakalım aşağıdaki resimde ne 
görüyorsunuz? Bir tarafta adeta el pençe duran iki 
kişi ve onları karşısına almış başka biri…

Evet, Rusya Devlet Başkanı Putin “gelin bakalım” 
demiş, Aliyev ve Paşinyan da derhal buyurmuşlar. 
Haa, oturmuş bir de bildiri imzalamışlar. Aliyev, 
imzalanan ortak bildiriye ilişkin açıklama yapmış 
ve önceki anlaşmaya atıf yaparak şunları demiş:

Anlaşmada bulunan çoğu maddeler tamamlan-
dı. Rus barış gücü de görevini etkin olarak yapıyor. 
İki aylık sürede küçük olaylar dışında endişe verici 
bir durum yaşanmadı. Bu durum, Dağlık Karabağ 
çatışmalarının geride kaldığına yönelik inancımızı 
yükseltiyor. Geleceği düşünmemiz gerekiyor.

Putin, sanki kendine bağlı ülkelerin başkanlarını 
çağırmış, masadaki gibi uslu uslu durun, bir daha 
yaramazlık yapmayın, ben ne diyorsam o demiş, o 
iki zevat da olur sayın başkan deyip uslu çocuklar 
olmaya söz vermişler.

Hani biz de bu işin içindeydik, bir milletin diğer 
bir devleti olarak. Geç bunları sayın Çuvaldız, o, o 
zamandı, şimdi elde millete verilecek başka gazlar 
var diyorsanız haklısınız.
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G ö k m e n  K A H R A M A N

Hepimiz, kendimiz ve diğer insan-
larla ilgili düşüncelere, beklentilere 
sahibiz. Bu düşünceler ve beklentiler 
hem kendimize hem de başkalarına 
yönelik davranışlarımızı etkiler, hatta 
şekillendirir.  “ben sinirli biriyim” diye 
düşünüyorsanız, kendinizden sinirli 
birinin yapacağı davranışları bekliyor-
sunuz demektir ve beklentinizi haklı 
çıkaracak şekilde davranırsınız. Sürek-
li başınıza kötü şeyler geldiğini dü-
şünüyorsanız, yaşadıklarınızın içinde 
kötü olanlara odaklanır iyi taraflarını 
göremezsiniz. Bu örneklerde olduğu 
gibi inandığınız, düşündüğünüz şeyle-
rin gerçekleşmesi durumuna, psikoloji 
biliminde  “kendini gerçekleştiren 
kehanet” denilmektedir.

Kötü bir gün geçireceğini düşünerek evden çıkan 
kişi, kötü bir gün geçirir. Çünkü günün içindeki 
olumsuz şeyleri görmeye koşullamıştır kendini. 
Yeni bir araba almak istediğinizde düşündüğünüz 
modeli sık sık görmeye başlamanız gibi bir şeydir 
bu durum. “Her şey de beni bulur” ya da “bende 
şans olsa” cümleleri bu bakış açısına ilişkin ifade-
lerdir. Güzel bir gün geçireceğini düşünen kişinin 
de gününün iyi geçmesi işten bile değildir. Çünkü 
yolunda gitmeyen bir şeyler olsa bile bunları bir 
fırsat, başka iyi şeylerin sebebi veya öğrenme şan-
sı olarak görecektir. Ne demişler; “Nasıl bakarsan 
öyle görürsün”. 

Kendimizle ilgili düşüncelerimiz davranışlarımı-
zı etkiler. Sevilmediğini, değer görmediğini düşü-
nen kişi kendisine yönelen davranışlarda negatif 
işaretler arar. Çevresi tarafından güvenilir biri 
olarak görüldüğünü düşünen bir kişi de bu özel-
liğinin hakkını vermek için uğraşır.  Diğer insan-
lara da beklentilerimiz doğrultusunda davranırız.  
Örneğin; yeni tanıştığımız kişilere yaklaşımımız 
onların “nasıl” insanlar olduklarına ilişkin düşün-
celerimizden etkilenir. Genellikle ilk görüşmeleri-
mizde samimi bulmadığımız kişilere mesafeli dav-
ranırız.  Onlar da bizim mesafeli tavrımıza benzer 

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET
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şekilde bir karşılık verirler.  Böylece onların “nasıl” 
insanlar olduklarına ilişkin kehanetimiz, aslında 
bizim davranışımızla biçimlenmiş olsa da, kendini 
doğrulamış olur. 

Özetleyecek olursak, olumlu beklentilerin olum-
lu davranışlara ve sonuçlara, olumsuz beklentile-
rin olumsuz davranışlara ve sonuçlara neden ola-
cağını söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında bu 
“beklenti etkisi” özellikle eğitim alanında stratejik 
bir öneme sahiptir. Kendini gerçekleştiren keha-
nete göre; ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocuklar, 
gençler hakkındaki beklentileri olumlu ve olum-
suz yönde izler bırakabilir. Bu konuda yapılmış bir 
araştırmada bir okulun öğrencilerine genel yete-
nek testi uygulanmış.  Ardından tüm öğretmenlere, 
öğrencilere uygulanan testten yüksek puan alanla-
rın hızlı, düşük puan alanların ise yavaş öğrenece-
ği söylenmiş, akademik olarak gelecek vaat eden 
öğrencilerin isimleri verilmiş. Gerçekte bu isimler 
rastgele olarak belirlenmiş, böylece öğretmenle-
rin zihinlerinde sahte bir beklenti oluşturulması 
sağlanmış.  Bir yıllık eğitim-öğretim sonunda tüm 
öğrencilere tekrar test uygulanmış ve sonucunda 
rastgele seçilen sözde gelecek vaat eden öğrenci 
grubunun gelişim puanlarının daha yüksek çıktı-
ğı görülmüş. Araştırmacılar bu değişikliği olumlu 
beklentinin öğrencilerin performansı üzerinde 
etkili olması şeklinde açıklamıştır. Çünkü zeki ol-
dukları kabul edilen bu öğrencilere daha çok ilgi 
gösterilmiş ve daha çok teşvik edilmiştir.  Kehanet 

gerçekleşmiş, öğrencilerin başarısı artmıştır. 

Bizim kültürümüzde inancımızda olumlu dü-
şünmek, iyiyi güzeli fark etmek önemli bir yere 
sahiptir. Olumsuz düşünce ve sözlerin etkisine de 
dikkat çekilmiştir. “iyi düşünelim iyi olsun” “aklı-
ma gelen başıma geldi”, “kırk kere deli dersen deli 
olur” cümleleri, kendini gerçekleştiren kehanetin  
ifade bulduğu sözlerimizdir. Psikoloji alanındaki 
araştırmalar hepimizin aşina olduğu bu sözlerin 
yabana atılası cümleler olmadığını ispat ediyor. 
Öyleyse iyi düşünelim, eksikleri yanlışları görelim 
tedbir alalım ama daha çok iyiyi, güzeli görelim ve 
söyleyelim. Kendimizle ilgili, çevremizdeki insan-
larla özellikle çocuklar ve gençlerle ilgili düşünce-
lerimizi,  inançlarımızı gözden geçirelim. Beklenti-
ler, düşünceler öyle ya da böyle davranışlarımızı, 
dolayısıyla sonuçları etkiliyor. Ne düşündüğümüz, 
ne söylediğimiz önemli. Hem kendimiz hem baş-
kaları için. 

Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür.

Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür.

Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür.

Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür.

Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür.

Değerlerinize dikkate edin, karakterinize dönüşür.

Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. 
(GANDİ)

H i k a y e  A l ı n t ı d ı r

Önemli bir savaş sırasında Japon bir 
komutan askerlerinin sayısının düşma-
nınkine kıyasla çok daha az olmasına 
rağmen saldırıya geçmeye karar verir. 
Ancak askerleri zafer konusunda olduk-
ça kaygılıdır. Savaş alanına doğru iler-
lerken hep birlikte dua ederler. Daha 
sonra komutan cebinden bozuk para çı-
kararak  “Şimdi yazı tura atacağım. Tura 
gelirse biz kazanacağız. Ama eğer yazı 
gelirse kaybedeceğiz. Kaderimiz böy-
lece ortaya çıkacak” der. Bozuk parayı 
havaya atar. Herkes heyecanla paranın 
düştüğü yere toplanır, tura gelmiştir. Bu 
coşkuyla düşmana saldırır ve savaşı ka-
zanırlar. Bir süre sonra yüzbaşı komu-
tanın yanına gelerek, onun kehanetini 
takdir edercesine “kimse kaderi değişti-
remez” der. Bunun üzerine “haklısın” der 
komutan, iki tarafı da tura olan parayı 
göstererek.
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H a t i c e  Z e y n e p  /  P s i k o l o g

P S İ K O L O J İ

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

Geçen hafta en yakın arkadaşım de-
diğim kişi ziyaretime geldi. Kendini 
yıllardır tanırım. Hayatının neredeyse 
her aşamasında yanında oldum. En 
aciz, en güçlü anlarına şahit oldum. 
Haliyle bana geliyor olması ve içimde 
ona duyduğum sevgi bana inanılmaz 
bir enerji verdi. Heyecanlı idim.

Düşünsenize en yakın arkadaşınız size geliyor. 
Neler yapmazsınız ki? Ben de öyle yaptım. Evi gü-
zelce süpürüp sildim. Her yeri pırıl pırıl yaptım. 
Ortalığı toplayıp düzenledim. Her şey yerli yerin-
deydi. Evde düzeni bozan hiçbir eşya, tek bir toz 
tanesi kalmadı. Arkadaşıma bakım vermek için bu 
düzeni kurmak benim için oldukça önemliydi.

Sonra kollarımı sıvadım, mutfağa girdim. Bir 
hamur yoğurup, kendi ellerimle güzel bir börek 
açtım. Hazır yufka ile yapacak değildim elbette 
arkadaşıma. Sağlıklı olması için mevsim sebzele-
rini haşladım, sosladım ve çok güzel cevizli bir de 
salata yaptım. Yoğurtlu bir salata ile birlikte çok 
sevdiğini düşünerek çikolatalı bir pasta da yaptım. 
Umarım canınız istemiyordur ama bu kadar de-
tay verme nedenim, o temizliğin üzerine ne kadar 
emek verdiğimi görmenizdir.  

Mutfakta işim bittikten sonra ona güzel bir yatak 
hazırladım. Tertemiz çarşaflar serdim. Yatağının 
başına bir sehpa bile koydum gece suyunu ve süt 
bardağını koyması için. Tüm detaylar kendimce 
tamdı. Belki pijamalarını unutmuşsa diye onun 
için aldığım pijamaları yıkadım ütüledim yatağı-
nın üstüne koydum.  Ütüsüz bir şey olmasından 
hoşlanmıyorum evde.

Sehpaya uyku tutmazsa okuması için benim oku-
masını istediğim kitapları da koydum. Belli ki bun-
ca yorgunluktan sonra ben gece de ona arkadaşlık 
edemeyecektim. Fakat bu onun adına her şeyi dü-
şünmeme engel olmamalı idi. Ben de öyle yaptım.

Sonra arkadaşım geldi. İçeri girince çok uzak yol-
dan geldiği için çoraplarını çıkarıp ellerini yüzünü 
ve ayakları yıkamasını söyledim. Bozuldu biraz. 
Hâlbuki bunu onun için söylemiştim. Dışarının 
tozundan biraz arınmasının onun sağlığı açısın-
dan önemli olduğunu düşündüğüm için. Fakat bu 
düşüncelerimi onunla paylaşmadım. O da isteme-
yerek de olsa bunu yaptı. Benim neden böyle iste-
diğimi bilmeli idi, hatta ben söylemeden yapmalı 

idi. Benim de canım sıkıldı bu yorgunluğun üzeri-
ne fakat pek oralı olmamaya çalıştım. Arkadaşlar, 
özellikle en iyi arkadaşlar böyledir.

Hazırlamış olduğum mükellef masaya davet et-
tim kendisini. Elinde havlu olduğu halde mutfağa 
geldi. Üstelik terlik de giymemişti. Hemen elindeki 
havluyu aldım ve ayağına terlik verdim. Allahım, 
Allahım nasıl bu kadar tedbirsiz dedim içimden. 
Masaya bakarak, otobüsteki atıştırmalıklardan ye-
diğini henüz aç olmadığını dile getirmez mi bir de 
üstelik. Ben bunca sağlıklı doğal yemekler hazır-
larken kendisine o abur cubur yemişti. Ne kadar 
kıymet bilmezlik. Ama arkadaşlar böyledir. Özel-
likle en yakın arkadaşlar böyledir. 

Kendisini yine de zorladım. Biraz gönülsüz de 
olsa yedi. Çok seveceğini düşündüğüm pastayı bile 
ucundan yiyip bıraktı. Çocuk da değil ki arkasın-
dan ağlayacağına inandırayım. İyice ilişkimiz bo-
zuluyordu ama ben de ev sahibi olarak üzerime 
düşeni layıkıyla yapmalıydım. 

Reddiyeler ve zorlamalar ile yemek faslı şükür 
bitiyor. Çok isteksiz yediği için yere de biraz ye-
mek dökülmüş. Tabii arkadaşım mutsuz ve gergin 
olmaya da başladı. Şükürsüz dedim içinizden, sı-
cacık ev güzelim sofra. Yemekte de doğru düzgün 
konuşamadık bu gerginlik nedeniyle.

Salona geçtik beraber. O istediği bir köşeye otur-
mak istedi. Ben de onun için bu başköşenin daha 
uygun olduğunu söyledim.  Arkadaşım oturduğu 
yerin rahat olduğunu söyledi. Ben daha da geril-
meye başladım ve dedim ki“sen en yakın arkada-
şımsın, misafirimsin ve başköşede oturmalısın” 
Biraz sesim sert çıkmış olmalı ki gücenerek baktı 
bana. Bir misafire yakışır şekilde itaat ederek tele-
vizyonun tam karşısındaki berjerlerden birine is-
teksizce oturdıu.

Nasıl geçti yolculuk diye soruyorum. Bunca ger-
ginlik üzerine “ iyi” dedi. Böyle olmaz ki, ben ev 
sahibiyim ve en iyi arkadaşımı hoşnut etmeliydim. 
Sohbetimle de hoşnut etmeliyim. Benim huzur-
suzluğumu görmüş olmalı ki, “kaza olacak diye çok 
korktum” dedi. “Aaa aa! Ne ayıp, sen çocuk musun 
diyorum. Sen artık büyüdün korkma böyle şeyler-
den.” “Ama yollar buzlu idi” dedi. “Olsun” diyorum 
“korkma”. Yine bir sessizlik oluyor. Onu anlama-
dığımı düşünüyor olmalıydı. Ama korkmasını iste-
mediğimden öyle dedim ben de. Üzülüyordum o 
kendisini kötü hissettiğinde. 

Başka bir konu açarak iş yerinden bir arkadaşın-

HAYATTA ÇOCUKLUĞA YER AÇMAK
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dan söz etti. Hoşlanmadım anlattığı bu insandan 
ve açıkça bu görüşümü kendisi ile paylaştım. Ar-
kadaşlık yapmamasını, kendisine yeni daha doğru 
dürüst bir arkadaş bulmasını salık verdim. Savu-
nacak oldu ama benim insan sarrafı olduğumu 
unutmasına kızıp tıkıverdim lafı ağzına. Bir daha o 
insanın ismini duymak istemiyordum ve arkadaşı-
mı bu kadar seven, onu düşünen biri olarak bu ko-
nuyu acele ile halletmeliydim. Ben de öyle yaptım.

O an bu ziyaretin felaketleşmeye başladığın andı 
sanırım. Telefonunu çıkarıp uğraşmaya başladı. 
Sen kalk kilometrelerce yol gel, ben sabahtan beri 
canımı dişime takıp bu hazırlık yapayım benimle 
konuşma, telefonunla uğraş. Bu ne şimdi!! dedim 
içimden. Ama bir geceliğine gelen birinin yanında 
bu fikirlerinizi sesli söyleyemezsiniz. 

Eşimin geldiği sırada arkadaşım telefonu ile oy-
nuyor ben de sıkıntı ile televizyonun kanalları 
arasında geziyordum. Bize bir göz attı ve mutfağa 
geçti. Arkadaşım onun arkasından benim yüzüme 
sitemli baktı ve yatmak istediğini söyledi. 

Hayal kırıklığı, mutsuzluk ve gerginlikle yatmaya 
gittik. Eşime neden hiç arkadaşım ile ilgilenmedi-
ğini sordum kızgınlıkla. Zaten çok yorgun olduğu-
nu, evde bu koşulları oluşturmak için çok çalıştı-
ğını, üstüne gitmemi söyledi sertçe. Arkadaşımın 
onun için özenle seçtiğim kitaplarını okuyup oku-
maması umurumda değildi artık. Belli ki misafiri-
mi mutlu edemeyen beceriksiz bir ev sahibiydim. 
Daha ne yapmalıydım acaba, daha ne olmalı idi 
misafirimin mutlu olması için. Öfke ve mutsuzluk-
la ben düşüncelerle boğuşurken uyumuşum. 

Sabah resmi havada geçen aceleci bir kahvaltı ile 
ayrıldı evden. O an artık en yakın arkadaşımın ol-
madığı hissettim onun.

…
Bu eve misafir olmak ister misiniz? Hiç kimse de 

misafirine bu denli zulüm etmez mi sizce? İnsa-
nın kendisi gibi olmasına engel olan, bir başkası-
nın bedensel ihtiyaçlarını bile kendisinin daha iyi 
bildiğini iddia eden, bu konuda itaati misafirinin 
menfaati kabul eden bir ev sahibi olur mu? Sizi 
önemsediğini söylerken duygularınızı ve fikirleri-
nizi küçümseyen (Aaa aa! Ne ayıp, sen çocuk mu-
sun diyorum. Sen artık büyüdün korkma böyle şey-
lerden.), tercihlerini değersizleştiren ve görüşlerini 
önemsemeyen (Bir daha o insanın ismini duymak 
istemiyorum) biri de olmaz mı diyorsunuz. Ve bun-
ları ev sahibi ve eşi sizin için, sizin şartlarınızı iyi-
leştirmek için yapıyor. Ne yiyeceğiniz, nereye otu-
racağınız, ne okuyacağınız hakkında karar veriyor 
ve tüm bunlara rağmen de mutlu olmazsanız, ki 
nankörlük bu!, kendini ve sizi yetersiz görüyor. 

Bu ev sahibini anne, eşini baba, en iyi arkadaşı 
da evin çocuğu olarak değiştirip ve metni yeniden 
okuyun lütfen. O zaman sizi daha az rahatsız ede-
cek bu durum. Hatta anneyi iyi niyetli ve fedakar, 
fakat fazla duygusal, çocuğu ile kendisine göste-
rilen özenin kıymetini bilmeyen, sorun çıkaran 
olarak algılarız az biraz. Eğer insanın benliği, duy-
guları, özgürlüğü, kişiselliği hakkında sezgilerimiz 
biraz kuvvetli ise deriz ki çocuk da olsa bu denli 
şekillendirilmeyi hak etmiyor. 

Lütfen bunu birazdan gelecek cümleyi sert ve ka-
rarlı okuyun. 

Elbette etmiyor! En yakın arkadaşınız, en yakın 
arkadaşınız olmaktan vazgeçme şansı varken, ço-
cuklar çocuğumuz olmaktan vazgeçemiyor. Baş-
larına gelen haksızlığın haksızlık olduğunu daha 
fark etmedikleri ve yapılan bunca iyiliğin karşılı-
ğını vermediklerinden kendilerini suçlu hissedi-
yorlar. Biz onların kendilerini savunan, hakkını 
arayan, hata yaptığında bunu fark edip düzelten, 
ilişkilerini düzenleyen ve kendini istismar ettirme-
yen biri olmasını isterken kendimizle ile kurduğu-
muz ilişkilerde pasif, itaatkâr ve uyumlu olmasını 
bekliyoruz.

Ve madem buraya kadar okudunuz ve hala sab-
rediyorsunuz söylediklerime şunu da söyleyeyim. 
Çocuklar bizim misafirimiz değiller. Onlarda yaşa-
dıkları evin en az sizin kadar sahibi. Kendi beden-
lerinin sahibi. Ne zaman ne kadar yiyecekleri ko-
nusunda tasarruf sahibi olmalılar. Evdeki kurallar 
ve rutinlerde görüş belirtebilir ve esneklik kulla-
nabilirler. Kurallar ve rutinler konusunda onayları 
alınmadır. 

Belki daha çok şey söylenebilir bu ko-
nuda. Antoine de Saint, Küçük Prens 
adlı kitabında “büyükler hiçbir şeyi tek 
başlarına anlamıyorlar, onlara durmadan 
açıklamalar yapmak da çocuklar için 
sıkıcı oluyor” doğrusu derken içimde ki 
çocuk aynı yılgınlıkla yazıyor bu satırları. 
Bu haklılığı hissetmek için kendinizi mi-
safir yerine koyun. Sizin için en iyisini, en 
doğrusunu, sizin ne yapmanız gerektiğini 
bilen ve bunlar konusunda size tercih şan-
sı bile vermeyen bir yetişkin karşısında 
hissettiğiniz öfkeyi ne siz, ne de çocuğu-
nuz hak etmiyor. Kendi çocukluğumuz-
dan başlayarak çocuklara gerektiği saygı 
ile yaklaşmak gerekiyor artık. Aksi halde 
politika üretmeyin, yasa yapmayın ve 
çoğu zaman bir yetişkin olarak kendinizi 
yargılayın.  
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Ö K Ö Ş K H Ü Y Ü K İ M Z İ R U T V A H
K N İ Ğ D E T E L L İ B İ R Ç Ö M N Ö Ü
Ü U L U K I Ş L A A L A D A Ğ L A R M D
Z L Q N R Ğ M Y E D İ G Ö L O M K B E A
M Ö W A E A E T Ü K O R N A V E A O R V
E G E R C D L Y Ğ E I E İ N A L R L H E
H A L U E Z E U P S U W Ğ D C E A K A R
M L Ö D M İ N I O T Y Q D A I N G A L D
E A G Y İ D D O K E T S E V K D Ö R İ İ
T K İ O Ş N İ P Ü L R D K A O İ L D S H
P İ N B Ç E Z Y Y Ö R I A L V Z T A D A
A L İ İ Ö L O E Ö R Ğ S L B A D R Ğ E T
Ş T Ç Ç M E V B H E A A E E S E E L M U
A F N E U M A R K N D K S D I R W A İ N
K İ I K Y Ş S U U Y Ü A İ E O E Q R R K
Ü Ç Ğ J U L I G S E L Y Ü S I S S I Ü Ü
L B A A S K F N R R L Ş Ğ T U İ D M N M
L I D L T J D U O İ Ö U P E Y Ç F N V B
İ D N A I H S S P M G K O N T Ö G B Ç E
Y R A N K A L A A D D İ N C A M İ İ Ö T
E A S X A K A R A P I N A R D E R E S İ
S M A Z Ç H I Y A Ç Ş İ M E C E C V M V
İ A H İ G G M E D E T S İ Z T E P E N C
V Ç C Ş F R O B M R A S İ H N U T L A X
G Ö R M Ü Ş L E R M A N A S T I R I V Z
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