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te çalışma imkanına kavuşuruz” 
der.

İstanbul yolculuğu sırasında 
bir süre daha sohbet ederler.

Takdir-i İlahi yan yana aynı me-
kanda değil ama hak davasına 
hizmet etmekte zaman zaman 
beraber olmayı nasip etmiş gö-
rünüyor. Bu dört insanın yolları 
kritik zamanlarda kritik olaylar-
da birleşmiş ve birlikte çalışmak 
nasip olmuştur.

Doğu Türkistan Davası

İsa Yusuf Alptekin’in öncülü-
ğünde vatanlarından çok uzakta, 
insanlığa davalarını anlatmaya 
çalışan bu fedakar insanlara yar-

dım etmek isteyen Aykut Bey, 
Türkiye’de meşru, mer’i kanun-
lara göre haklarını savunmayı ve 
Doğu Türkistan davasını doğru 
anlatmayı sağlayacak bir plat-
form oluşturmak için en uygun 
çözümün bir vakıf kurmak oldu-
ğunu ifade eder ve MTTB’den 
arkadaşı olan Rasim Cinisli 
Bey’in de içinde bulunduğu bazı 
arkadaşları ve Doğu Türkistanlı 
öncülerle birlikte “Doğu Türkis-
tan Vakfı’nı” kurar.

Bu vakıf sayesinde Türkiye’de 
ve yurt dışındaki bütün çalış-
malarda güvenli ve legal bir 
çalışma ortamı sağlanmış olur. 
Aynı dönemde Doğu Türkistan’ı 
en güzel şekilde anlatan kitap-
lardan biri olan Dr. Baymirza 
Hayit’in Türkistan kitabı, Aykut 
Edibali’ye ait olan Otağ Yayıne-
vinde yayınlanarak, siyasi hayata 
kazandırılır. Bu kitap, 18. ve 19. 
Asırlarda, Rus ve Çin istilalarına 
karşı Türkistan’ın milli mücade-
lelerini ve kurduğu milli devlet-
lerini anlatır.

Aykut Edibali, İsa Yusuf Alpte-
kin’in yazdığı, Doğu Türkistan 
Davası kitabının hazırlanmasın-
da ve redaksiyona da canı gönül-
den destek olur. Başta kardeşi 
Ferit Edibali olmak üzere, özel 
bir ekip görevlendirerek kita-
bın yayına hazırlanmasına katkı 
sağlar. İleri seviye Rusça ve Çin-
ceyi sadece bu davaya daha iyi 
hizmet edebilmek için öğrenen 
Ferit Bey, bu görevi çerçevesin-
de, uluslararası siyasi merkezlere 
gönderilen mektupların çevirile-
rinin yapılması görevinde bizzat 
yerine getirir.

Aykut Edibali, Yeniden Milli 
Mücadele Dergisi’nin Doğu Tür-
kistan Davası’nın Türk kamuoyu-
na anlatıldığı ilk mecra olmasını 
sağlamakla kalmamış, yayın ha-
yatının devamında Bayrak der-
gisinde de, Doğu Türkistan’daki 
zulüm, bu zulme karşı mücadele 

etmenin manası ve milli menfa-
atlere en uygun siyasi çözüm yol-
ları getirme görevini de sürdürür.

Demirperdenin Çöküşü 
ve Bosna- Hersek 
Cumhuriyeti’nin Doğuşu
 
Fatih Sultan Mehmed döne-

minde, 1463 yılında Osmanlı hi-
mayesine giren Bosna Hersek, 
1878 yılına kadar Osmanlı hima-
yesinde kaldı. Horasan Erenleri 
sayesinde Bosna’da İslam dini 
büyük bir hüsnü kabul ile yayıl-
dı. Bugün bölgede Boşnaklar di-
ğer dini gruplar tarafından Boş-
nak olmaktan ziyade Türk olarak 
tanımlanırlar. Zira Balkanlar’da 
zihinlerde İslam, Osmanlı böl-
geye ayak bastı basalı Türklükle 
özdeşleşmiştir.

Avusturya Macaristan hakimi-
yetinde bölge, Hıristiyan Kato-
likliği’nin, diğer dinleri asimile 
etmeye çalışan ve soykırıma 
dayanan baskısına maruz kaldı. 
Hıristiyanlık dışında hiçbir dine 
müsaade edilmeyen bölgede ve 
özellikle Balkanların Osmanlı 
yönetiminden koparılmasından 
sonra Batı Rumeli bölgesinde su-
lar hiç durulmadı.

Bölgelerdeki Müslümanların 
hakları, vakıflar ve benzeri sivil 
toplum örgütleri, köklü ailelerin 
önderliğinde geleneksel yapılar 
ve dini önderler tarafından tem-
sil edilip korunmaya çalışıldı. 
Avrupa’da, Osmanlı hakimiyetin 
sona ermesinden sonra giderek 
artan bir şiddet ile, Müslüman-
lar, azınlıkların sahip oldukları 
haklardan bile faydalanamayıp 
asimilasyona ve katliama karşı 
mücadele etmek zorunda kaldı-
lar. Batı Trakya’nın en batısında, 
Bosna-Hersek müslümanları da 
mücadeleyi sürdüren bölgelerin-
den birisidir.

İkinci Dünya savaşı sırasında 

DÖRT ÖNCÜNÜN BULUŞMASI

YIL 1974. Kıbrıs Barış Harekâtı 
başarı ile tamamlanmış. Ankara 
Esenboğa havaalanında kader 
dört öncüyü bir araya getiriyor. 
Aykut Bey, Doğu Türkistan’ın 
sürgündeki lideri ile birlikte 
Doğu Türkistan için yaptıkları 
bir çalışmayı tamamlamış, İs-
tanbul’a dönmektedir. Havaala-
nında Rahmetli Rauf Denktaş’ı 
görür ve selam verirler. Denktaş, 
Aykut Beye teşekkür eder. “Sayın 
Edibali, yazdığınız kitap bize çok 
yardımcı oldu. Allah razı olsun, 
inşallah adım adım o hedefleri 
gerçekleştirmek nasip olur, der. 
Bu sırada orada bulunan birisini 
göstererek “gelin sizi bir dostu-
muzla daha tanıştırayım” der. O 
tarihlerde demirperde ülkele-
rinden biri olan Yugoslavya’dan 
Aliya İzzetbegoviç ile tanıştırır 
ve O’na “Aykut Bey’i tanımalısı-

nız. Yazdığı ‘Kıbrıs Politikası Ne 
Olmalıdır?” kitabı, bize çok fay-
dalı oldu. Devlet politikasında 
yol haritasını belirlerken istifade 
ettik. İnşallah hedeflerin hepsini 
tamamlarız” der.

İsa Yusuf Alptekin ise; “Aykut 
Beyciğim benim de çok sevdi-
ğim genç bir kardeşimdir. Bizim 
Birleşmiş Milletlere, Ameri-
ka’ya, İngiltere’ye ve diğer siyasi 
merkezlere yazdığımız mektup-
ları kaleme alan kişi de Aykut 
Bey’dir. Her çalışmamızda bizim 
en önemli destekçimiz ve yol 
göstericimiz haline geldi. Kendi-
si milli davaların takipçisi ve yıl-
maz savaşçısıdır” der.

Aliya İzzetbegoviç çok mutlu 
olur; “bizim daha epey yolumuz 
var. İnşallah bir gün biz de birlik-

“Sayın Edibali, 
yazdığınız kitap 

bize çok yardımcı 
oldu. Allah razı 

olsun, inşallah adım 
adım o hedefleri 
gerçekleştirmek 

nasip olur.” 

Rauf DENKTAŞ

Filiz Edibali /
f.edibali@bayrakdergisi.com
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asla izin vermeyecekler.” Aykut 
bey, “öğrendiğim kadarı ile kat-
liam ve silahlı saldırılar Sırplar 
tarafından yapılıyor. Hırvat’lar 
daha pasif görünüyor.” Evet dedi 
Hilmi Bey, “Hatta Hırvatların ha-
vaalanlarını ve kontrol altında 
tuttukları yolları güvenli geçiş 
bölgeleri olarak değerlendirebi-
liyoruz”

Aykut Bey “O zaman Peygam-
berimizin Medine Mukavelesini 
örnek alan bir anlaşmayı hayata 
geçirelim” dedi. Hilmi Bey, “Aliya 
Bey o metni elinden düşürmü-
yor. Ancak kabul edilebilir bir 
formül bulamadık” dedi.

Bunun üzerine Avrupa huku-
kunun iki esnek ilkesine göre 
bir anlaşma taslağı oluşturdular 
(Rebus Sic Stantibus -sınırsız 
süreli veya uzun süreli anlaşma-
larda örtülü bir kayıt olarak mev-
cuttur-, ve İmprevision -ileride 
meydana gelecek değişikliklerde 
anlaşmanın sona ermesi değil 
yeni koşullara uydurulması-). Bu 
taslağa göre çok taviz verilmiş 
gibi gözüküyordu. Ama uzun va-
dede şartları iyileştirmek ve yeni 
kazanımlar oluşturabilecek bir 
taslaktı. Kan dökülmesini ve zul-
mü durduracak, barışı sağlayıp, 
gelecekte revize edilmeye de mü-

sait olacak bir antlaşma planlanı-
yordu. Sırpları, Hırvat ve Müslü-
man Boşnak’lardan uzak tutacak 
güvenli bir alan oluşturması ve 
bu alanın korunmasında görev 
alacak gözlemci barış birliğinin 
içinde mutlaka Türk askerinin de 
görev alması öngörülmüştü. Ali-
ya İzzetbegoviç ve Hilmi Bey’in 
ve üst düzey Türk bürokratları-
nın bu taslak üzerinde uzun süre 
büyük bir özveri ile çalıştıklarını 
biliyoruz.

Aşağı yukarı bir seneden bi-
raz daha fazla bir zaman sonra 
ABD’de Ohio eyaletinde Dayton 
şehrinde 21 Kasım 1995’te barı-
şı sağlayan bir taslak antlaşma 
hazırlandı. Taslak Antlaşmayı 
Bosna Hersek adına Aliya İzzet-
begoviç, Hırvatistan adına Fran-
ko Tudjman, Yugoslavya Federel 
Cumhuriyeti adına Slobodan 
Miloseviç imzaladılar.

Antlaşma nihai şeklini alarak 
Aralık 1995’te Paris’te imzalandı. 
10 kantondan oluşan Bosna – 
Hersek Federasyonu, Sırp Cum-
huriyeti ve Breko Özerk Bölgesi 
olarak yeni bir devlet doğmuş 
oldu. Her etnisitenin hukuki 
ve ekonomik yapıları farklıdır. 
Bu antlaşma ile Bosna -Hersek 
Müslümanlarının bütün devlet 

kurumlarında Yönetimde, parla-
mentoda ve merkez bankasında 
etkin bir şekilde yer alması sağ-
lanmıştır. İnşallah zamanla daha 
iyi şartların oluşmasını sağlaya-
cak gelişmeler de olacaktır.

Tarihin en korkunç katliam-
larından ve soykırımlarından 
birini yaşayan Bosna Hersek 
Müslümanları, bugün hala sa-
vaşın yıkıcı etkileri ile baş etmek 
zorunda. Savaş suçlularına kar-
şı haklı mücadele; dernekler ve 
hukuk yoluyla sürdürülmeye de-
vam ediyorlar.

Aynı gerçekler, Doğu Türkistan 
için de geçerli, bugün, tüm açık-
lığı ile bilinen gerçekler karşı-
sında kalıcı çözümleri uygulama 
aşamasına hala gelinemedi.

Aykut Bey ve dünya mesafesi 
olarak uzak, dava adamı olarak 
yakın dostu Aliya İzzetbegoviç, 
Allah-u alem gerçek dünyada 
“Din-ü devlet, mülk-ü Millet” 
için çalışan bütün öncülerle be-
raber olmuşlardır. Tarih onların 
hizmetlerini yazsa da yazmasa 
da gerçek kayıtları tutanlar yaz-
mıştır diye düşünüyoruz. Allah 
hepsine rahmet eylesin…

Nazi Almanya’sı işgaline di-
renen Tito, Boşnak, Hırvat 
ve Sırp etnisiteleri, birbirleri 
ile savaşan guruplar iken bir 
araya getirerek, “Partizan” ör-
gütü altında toplayıp direnişi 
sürdürmüş ve Nazi katliamını 
durdurmayı başarmıştır.

31.01.1946 tarihinde kabul 
edilen anayasa ile Bosna-Her-
sek, Hırvatistan, Sırbistan, 
Karadağ, Makedonya ve Slo-
venya olmak üzere altı böl-
geden ve özerkliği kısmen ta-
nınan bölge olan Kosova’dan 
oluşan Yugoslav Halk Federal 
Cumhuriyeti 1963 yılına ge-
lindiğinde, Yugoslav Sosyalist 
Federal Cumhuriyeti’ne dö-
nüştü. Sovyetler Birliği’nin da-
ğılmasından sonra Yugoslavya 
da dağılma sürecine girdi. Av-
rupa’nın farklı ülkeleri, tüm 
özerk bölgelerin bağımsızlık-
larını kazanmasını desteklerken 
Müslüman Bosna aynı desteği 
göremedi.

Kasım 1990’da Yugoslavya’da 
ilk yapılan seçimlerde çoğunlu-
ğu sağlayan Müslüman Demok-
ratik Hareket Partisi, bağımsızlık 
kararı aldı. 29 Şubat 1992 tarihin-
de yapılan referandum ile Müs-
lüman ve Hırvatlar tarafından 
büyük bir çoğunlukla bağımsız-
lık ilanı kabul edilmişti. 7 Nisan 
1992’de Bosna-Hersek’in bağım-
sızlığı, Avrupa Birliği ve ABD ta-
rafından tanındı.

İç savaş ve soykırım referan-
dumla aynı anda başlamıştı. 
Sırplar referandum sonuçlarını 
kabul etmeyip saldırıya geçti. 
Toplu mezarlar kazıldığını ve 
tam bir soykırım uygulandığı-
nı Avrupa ve Amerika bir türlü 
kabul etmiyordu. Savaşın vah-
şeti ve soykırım konusunda batı 
tam bir duyarsızlık içinde idi. Bu 
katliamın durması gerekiyordu. 
1994 Nisan ayında İstanbul Bay-
rak radyosu kurulduğunda, Bos-

na’da yaşanan insanlık ayıbını ve 
haksızlığı anlatmaya başladı.

Bayrak Radyosunda, Bosna - 
Hersek’te yaşananların bir savaş 
değil, gözler önünde yaşanan, 
ama görmezden gelinen insan-
lık dışı bir soykırım olduğunu 
anlatmaya çalışıyorduk. Gör-
mezden gelinen toplu mezarları 
Mavi Morfo kelebekleri ortaya 
çıkarıyor, hiçbir insanın aklının 
almayacağı işkenceler, yaşlı, genç 
tanımadan, sivil silahsız insanla-
ra reva görülüyordu.

Halide Hanım ile 
Buluşmamız

Savaş boyunca, olayları birinci 
elden yaşamış insanları radyoda 
ağırlayıp, olayları gerçek boyut-
larında duyurmaya çalıştık. 1994 
Mayıs ayında bu acımasız savaş 
2 yılı doldurmuştu. Aliya İzzet-
begoviç’in ailesinin İstanbul’da 
olduğunu öğrenmiştik. Ancak 
saldırılardan korunmaları için, 
sıkı güvenlik tedbirleri alınmış-
tı ve nerede olduklarını bulmak 

nerede ise imkansızdı. Aliya 
Izzetbegoviç’in kızlarından bi-
risinin Bosna-Hersek İstanbul 
Başkonsolosluğunda çalıştığını 
öğrenmiştik. Aykut Bey beni 
Bosna’nın İstanbul konsoloslu-
ğuna gönderdi. Sabina Hanımı 
buldum, fakat Konsolosluk-
ta çok rahatsız bir hava vardı. 
Çünkü konsolosluk görevlileri 
arasında Hırvatlar da vardı ve 
çok güvenli bir ortam değildi. 
Yavaşça Aykut Bey’in selamını 
söyledim ve bir mesajı oldu-
ğunu, görüşmek istediğini söy-
ledim. Cevap vermedi, küçük 
bir kâğıda bir adres yazıp verdi, 
sadece “annem” dedi.

Birkaç gün sonra bize verilen 
adreste Aliya İzzetbegoviç’in eşi 
Halide Hanım’ı ziyarete gittik. 
Son derece mütevazi döşenmiş 
bir apartman dairesi idi. Yanın-
da Halide Hanım’ın ağabeyi 

Hilmi Bey de vardı. Önce İngiliz-
ce üzerinden konuşmaya çalıştık. 
Ancak Türkçe ağırlıklı olarak, 
kısmen de Arapçanın yardımı ile 
çok kolay iletişim kurabildiğimi-
zi fark ettik.

Halide Hanım, umreye gitme-
ye hazırlanıyordu, birlikte umre 
kıyafetinin modelini çizdik. Bu 
arada kendi elleri ile ördüğü 
yün çorapları ve silah tutarken 
kullanılan parmaksız eldivenleri 
örüyordu. İçlerine çikolata dol-
duruyor ve “çocuklarımın yemek 
yemeye vakti yok, bunlar onlar 
için” diyordu. “Bizim dağlar çok 
sarp ve yüksektir, soğuğu sert 
olur”…

Hilmi Bey iyi bir hukukçu idi. 
İslam hukukunu da çok iyi bili-
yordu. Konuşacak epey çok ortak 
konu vardı. Asıl konu Bosna’daki 
insanlık dışı zulmü ve kan dö-
külmesini durduracak bir çözüm 
bulabilmekti. Hilmi Bey, “Batı 
soykırıma bile bile göz yumuyor. 
Orada, Avrupa’nın ortasında bir 
Müslüman Devlet kurulmasına 

“Aykut Beyciğim benim 
de çok sevdiğim genç 

bir kardeşimdir. Bizim 
Birleşmiş Milletlere, 

Amerika’ya, İngiltere’ye 
ve diğer siyasi merkezlere 

yazdığımız mektupları 
kaleme alan kişi de 
Aykut Bey’dir. Her 

çalışmamızda bizim en 
önemli destekçimiz ve yol 
göstericimiz haline geldi. 

Kendisi milli davaların 
takipçisi ve yılmaz 

savaşçısıdır”

İsa Yusuf ALPTEKİN
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Her nefis ölümü tadacaktır, sö-
züne iman etmiş fertler olarak, 
yaşayan her canlı fani her şeyi 
yoktan var eden Allah bakidir. 
Hani halk arasında bir söz var ya 
“Duvara yaslanma yıkılır, ağaca 
yaslanma kurur, insana güven-
me ölür.” Şahsiyetler, insanlar ne 
kadar önemli olsa da asıl önemli 
olan, ebedi olan davadır. Dola-
yısıyla insanlar ölümlü dava ba-
kidir. Bizler şu kısa ömrümüzde 
her şeyimizle sınanıyoruz. Yap-
tığımız hayır yolundaki çalışma-
lar, bıraktığımız hasenat, eser ve 
hizmetler bize yoldaşlık edecek-
tir…

Bir insan düşünün ki, yüce 
iman, deruni bir vicdan, sarsıl-
maz bir irade, coşkun bir fik-

ri potansiyele sahip…Ömrünü 
inancına, devletine, vatanına, 
bayrağına ‘Muhteşem Türkiye’ 
sevdasına, davasına adamış fikir, 
aksiyon insanı. Daima ümitle, 
gönül seferberliği içerisinde bık-
madan, usanmadan mücadele 
etmiş bir kahraman serdengeç-
ti…

Bir örnek şahsiyet, lider düşü-
nün ki, haykırışı inancıyla yoğ-
rulmuş, daima içinde yaşadığı 
toplumun, İslam ve Türk dün-
yasının dertlerini dert edinmiş 
mütefekkir, düşünce yapısıyla 
bir kültür ve fikir mektebi açmış, 
binlerce talebe yetiştirmiş, nesil-
lerin milli, fikir rehberi olmuştur.                           
Kim ki sorulsa, merhum Aykut 
Edibali’den başkası elbet değil-

BİR DAVAYA ADANMIŞ
LİDERİN ARDINDAN!

dir. Siyaset, bilimci, hukukçu, ya-
zar kimliği yanında düşünce, fi-
kir, aksiyon ve bir ömre adanmış 
bilim insanı rahmetli Edibali…

Bu önder şahsiyet bir döneme 
damga vurmuş, tarihimizin unu-
tulmaz sayfaları arasında yerini 
alacaktır. Davasını Akif gibi her 
gittiği yerde anlatmış, milli mü-
cadeleye çağırmış, yeis’e düş-
meden din, devlet, vatan, millet, 
bayrak aşkı için inancının gere-
ğini yapmış, yılmadan mücadele 
etmek gerektiğini eserlerinde, 
yazılarında yazmış ve söylemiş-
tir.

İnsanlar sekülerleşmiş, hesap-
lar, ilişkiler hedeften sapmış, 
değerler istismar edilirken o ger-
çekleri vatan evlatlarına müteva-
zi, samimi bir inanmış edasıyla 
haykırıyordu. “Sizin mürşidiniz de 
belli rehberiniz de belli, ben sadece 
sizin bir ağabeyinizim!” diyerek, 
hayatının en yüce yerine Kur’an’ı 
ve Resulullah’ı koymuş, kültü-
rüyle mesajlarını ve mücadele-
sini, rehberliğini, önderliğini bu 
eksende yapmıştır. O, Türk mil-
letine, değerlerine, ülküsüne 80 
yıllık ömrünü gençliğinden iti-
baren adayan, bir güç ve otorite 
karşısında inanç ve ilkelerinden 
taviz vermeyen ‘emri bil maruf 
nehyi anıl münker’ için cihat şu-
uruyla yaşayan mütefekkir...

Daima samimiyetini, ihlâsını, 
istikametini koruyan, yetiştirdiği 
Yeniden Milli Mücadeleciler, bu 
davaya gönül verenler bir müba-
rek davanın, bir yüce idealin yol-
larını kesiştirdiği seçkin insanlar 
oldular…  Başta Muhterem Edi-
bali olmak üzere yıllardır her 
türlü mahrumiyete, her türlü 
engele, her türlü fitneye, fesada 
göğüs gerdiler, ama yılmadılar 
yıkılmadılar, mücadeleyi ve kar-
deşliği devam ettirdiler. Birçokla-
rının makam, mevki, para, mal ve 
unvan ile denendiği, savrulduğu 
dönemlerde, onlar önlerine se-
rilen nice makamlara ne de dün-
yevi servetlere iltifat etmediler, 
dava şuuruyla, duruşlarını ve 
asaletlerini Edibali’nin rehberli-

ğinde hep korudular. Çünkü on-
lar Edibali’nin ifadesiyle “mağlu-
bu olmayan bir davaya inandılar.”

O, görenek Müslümanı değil 
aydın bir mütefekkir, hurafeler-
den arınmış, insanlığın kurtulu-
şu, huzur ve saadeti için ‘İslam 
rönesansını’ savunuyordu. Onun 
hayatında ‘menfaatsiz, tazyiksiz 
ve benliksiz’ bir yapıya şahit olu-
ruz. Zalimliğe, istismara, haksız-
lıklara karşı haklı, ilmi ve seviyeli 
bir haykırış ve kişiliği görürüz. 
“Bir ahlaki ilkeyi yerleştirmek 
için bin iktidarı terk ederiz!” 
Onun içerisinde bulunduğumuz 
şartlarda ibret alınacak önemli 
sözlerinden biridir.

 

Ömrü davaya adanmışlıkla 
geçti!
 
Rahmetli Aykut Edibali 1960’lı 

yıllarda Türkiye’nin o sıkıntılı, 
netameli günlerinde ‘Milletim 
Uyan’ söylemiyle ortaya çıkmış, 
başlattığı Yeniden Millî Mücade-
le (YMM) hareketinin lideri, ağa-
beyi olmuştur... Ülkenin, insanı-
mızın ve insanlığın sorunlarını 
ilimle, liyakatle, hukuk içinde, 
demokratik siyasetle çözmeye 
yönlendiren bilge insan insanla-
ra, ülkesine milli rehberlik yap-
mıştır...

Türkiye için ümit olan Müca-
deleciler ve mücadelenin lideri 
Edibali, Türkiye’nin sahipsiz ol-
madığını YMM’nin Türkiye’nin 
ve Türk milletinin geleceğinin 
umudu, sigortası, Cumhuriyetin 
yılmaz savunucusu olduğunu 
herkese göstermiştir. YMM Ha-
reketi 1984’te Islahatçı Demok-
rasi Partisi’ne (IDP) dönüşerek 
Türk siyasi hayatına büyük Türk 
Milleti’nin tarihi misyonunu 
yükledi…1992 yılından 2022 yılı 
14 Ocak olan vefatına kadar Mil-
let Partisi Genel Başkanlığını 
sürdürdü, mümtaz önder.                                      

Bir can toprağa düşse de binler-
ce can doğuyor ardı sıra. Onun 
idealleriyle karanlıklar aydınlı-

ğa koşuyor, gönüllerde umut ve 
heyecan kıvılcımları parlamaya 
devam ediyor.

Beden ölür, çürür, cana bakın 
siz

Kim kiminle yürür, ona bakın 
siz

Bırakın dönsün dönme dolap-
lar

Haktan, Hakikatten yana bakın 
siz (Abdurrahim Karakoç)

Onun hayatında karanlığa, ah-
laksızlığa, kanunsuzluğa karşı 
duran vicdanı pazarlık kabul et-
meyen bir gayeye adanmışlığı gö-
rürüz. İman, ümit, heyecan, asır-
lara hitabeden hayatını hakka, 
hakikate adayan bir kafa ve kal-
be sahipti. “Düşünmeyen beyin, 
çalışmayan beden bizden değildir” 
veciz sözü hayatımıza anlam 
katıyordu. Enaniyete, kendini 
beğenmişliğe yenik düşmeden 
sade, samimi bir inanmış insan 
edasıyla hayatını yaşadı.

İslam’ın inkılapçı ruhunu, 
Muhteşem medeniyetimizin ye-
niden ihyası ve inşası için tüm 
milliyetçilere, Müslümanlara, 
muhafazakarlara, sosyal demok-
ratlara, herkese seslendi ırkçı-
lığın, taassubun, insanlarımızı 
ötekileştirmenin yanlışlarını 
ortaya koyarak, milletimizin 
meselelerine çözüm bulucu, yol 
gösterici dürüst, örnek önemli 
şahsiyetlerden oldu.

Dava insanı, zaman zaman yal-
nızlaştırılmak istendi. Aramızda 
düşüp kalkamayanlar oldu, sav-
rulup yolunu şaşıranlar oldu, 
dünya metaına teslim olanlar 
oldu. O, bütün bunlara sabretti, 
asla yılgınlığa düşmedi, çünkü 
bizin inancımızda ümitsizliğe 
yer yoktu… Hareketi üzerinden 
sert rüzgarlar esti, bazen dep-
remler yaşadı, teslim de olmadı. 
Bununla birlikte bazen tökezle-
yenler oldu ama her defasında 
“yiğit düştüğü yerden kalkar” 
dedi, düşmana inat samimi ar-
kadaşlarıyla yeniden doğruldu, 
mücadelesini sürdürdü.      

Edibali ve dava kardeşleri biz-
Yahya Demeli /

y.demeli@bayrakdergisi.com
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ler, bu millet için çalıştık, ça-
baladık, çırpındık, belki yeterli 
kıymetimiz bilinmedi, ama yüce 
yaratıcı biliyor. Bu kutlu yolda 
yürüyenler, sözlerini ve özlerini 
değiştirmeyenler yollarına de-
vam etmiş ve edeceklerdir, yolla-
rı açık olsun. 

Bizim çabamız Allah için ol-
duktan sonra ne gam ne keder, 
yeter ki Allah bizden razı olsun, 
bundan büyük kazanç mı olur? 
Bu ne kârlı bir alışveriş değil mi? 
Şairin dediği gibi; Tohum saç, 
bitmezse toprak utansın! /Hede-
fe varmayan mızrak utansın!

 

Hayatını ‘Türk Milleti’nin 
Varlık ve Beka Davası’na’ 
Vakfeden Bilge Lider...
“Bir millet ızdırap içinde inler-

ken, onun evlatları rahat edemez” 
diyen Edibali, elli yılı aşkın ver-
diği vatan-millet mücadelesinde 
Türkiye, Türk ve İslam dünyası 
üzerine ortaya koyduğu fikirler, 
olayları analiz ederek yaptığı 
teşhislerin her seferinde haklılı-
ğını görürüz. Ülkenin terör, dış 
politikası, Türk ve İslam ülke-
leri ile olan ilişkiler, burada ya-
şanan hadiseler hakkında yine 
çok önemli açıklamalar, eserler 
ortaya koymuş milletin, ülkenin 
ve insanlığın sorunları; ‘terörle 
değil, ilim, ehliyet ve demokratik 
siyasetle çözülür’ diyerek önder-
lik yapmıştır.

Muhteşem Türkiye seferberli-
ğinde Milli İktidar için ‘Uyanış’ 
çağrısını her daim anlatan bilge 
lider 1991 partiler arası milli itti-
fakın mimarı, Türkiye millî siya-
setinin kutup yıldızı ve yüz akı, 
birliğin, kardeşliğin çimentosu, 
önderi oldu. Edibali, ittifakın 
genişleyerek devam edeceği ko-
nusunda millete verilen sözün 
yerine getirilmesini ısrarla hatır-
lattı. Binlerce makale ve onu aş-
kın kitap yazdı. Yüzlerce miting-
toplantı düzenledi, konferanslar 
verdi... Vatana, cumhuriyete, mu-
kaddesatımıza sahip çıkmamız 
ve Türk kültür ve medeniyetini 

muasır medeniyetin üstüne yük-
seltmek, ‘Muhteşem Türkiye’yi’ 
kurmak gayesi için çabalamıştır.

Milletimizin madden kalkın-
mış, manen yükselmiş bir mil-
let olarak ilelebet yaşaması için, 
Türk Milletinin varlık ve beka-
sının devamı için milletimizi 
uyarmaya, dostunu düşmanını 
öğretmeye gayret göstermiştir. 
Bizlerin şuurlu bir fert, millet 
olarak yetişmemizi sağlamak 
için hayatı boyunca çalışmış, di-
dinmiş böyle idealist bir toplu-
luk meydana getirmiştir.

Bilge lider, Aykut Edibali, hak-
kıyla lider unvanını hak etmiş bir 
liderdir. Çünkü binlerce insan 
yetiştirmiş, Türk siyası hayatına 
damgasını vurmuş, aksiyoner bir 
dava adamıdır…

‘Şeytani siyasete hayır! Rahmani 
siyasete evet!’, ‘Siyaseti ibadetin 
kardeşi yapacağız.’, diyen ve ‘Tür-
kiye, Ankara’dan TBMM’den yö-
netilmelidir!’ prensibiyle hareket 
eden, Türk siyasi hayatında bir 
inkılap başlatan, partiden de öte 
bir davanın lideri ve hizmetkarı-
dır Edibali… Bilge lider Edibali 
bir ekoldür, bir okuldur bir fikir, 
dava ve bir ahlak adamıdır. Bilge 
lider derdi ki; “Güç ilimdir. Güç 
fikirdir. Güç imandır. Güç yürek-
tir. Güç sarsılmayan umuttur. Güç 
sabırdır, cihattır. ‘Emri bil maruf, 
nehyi anil münkerdir’. Müslüman-
lık budur; güç budur.”

“İştirak etmediğimiz, çilesine kat-
lanmadığımız bir kurtuluş müm-
kün değildir” diyen Edibali’nin 
dava arkadaşları, siyasette emin 
adımlarla yollarına devam edi-
yorlar. Edibali’nin yetiştirdiği 
Millet Partisi mensupları kadro 
ve arkadaşları, siyasi hayatla-
rında bir destan olan Yeniden 
Millî Mücadele hareketinin ulu 
çınarları, MP’lilerin ak saçlı bey-
leri, erleri, miras olarak rahmetli 
liderlerinden aldıkları emaneti 
çağlara taşımanın, hedefe ulaş-
tırmanın heyecan ve gayretiyle 
yollarına devam ediyor. Unutma-
malıdır ki; Millî Mücadele Ha-
reketi sadece siyasi bir hareket, 

siyasi bir parti değildir. İslami, 
Milli, Yerli bir dava, bir fikir, bir 
kültür, bir ideal, bir kadro, bir 
aksiyon hareketidir. Bu hareketi 
sadece siyasi faaliyetlerle özdeş-
leştirmek, sadece bir partinin 
dar kalıpları arasına sığdırmaya 
çalışmak doğru değildir.

Bu ülke dava adamlarının 
omuzlarında yükselecektir!
Her yerde Allah’ın aşkı, büyük 

davası ve sevdasıyla yaşayan 
umutla, azimle “Türkün Varlık 
ve Beka davasını” çağlara taşıyan, 
kalbini geçici heveslere ve dünya 
beklentisine kapayan, “Muhte-
şem Türkiye” sevdalılarına selam 
olsun. Selam olsun, o küçük kal-
binde çok büyük kutlu sevda ve 
dava taşıyanlara… 

Gerçek şu ki, insan için çalışıp di-
dindiğinden başka kazancı yoktur. 
(Necm 39) 

MPliler bilirler ki, insan fani 
dava bakidir... Bizler rehberlik 
yapmaya, uyandırmaya, hakkın 
rızası için hakkın, hukukun ya-
nında yer almaya devam edece-
ğiz. 

Edibali ve Yeniden Millî Mü-
cadeleciler, Millet Partililer yıl-
madı. Varlığında da vefatından 
günümüze dek “i’la-yı kelime-
tullah” davasını, milli siyaset 
yapmayı sürdürüyorlar. Aykut 
Edibali, yeni Türk asrını birlikte 
hazırlamanın, dayanışma ve iş 
birliğinin, karşılıklı saygı ve or-
tak politikalar belirlemenin şart-
larını ve yollarını ortaya koydu, 
arkadaşları devam ettiriyorlar…  

Yol uzun, yollar dikenli, yollar-
da çakallar, sırtlanlar olsa da bu 
kutlu yolda yolcu olmak kah-
ramanların işidir. İnanıyoruz 
ki, Hak mutlaka galebe çalacak. 
Zafer Hakkın ve Hakka inanan-
ların olacak inşallah. Ahdinde 
ve davasında sebat eden yiğitlere 
selâm olsun.

Bilge liderimiz, ağabeyimiz 
Edibali’yi dost düşman herkes 
takdir eder ki, bugüne kadar çiz-
gisinden zerre kadar sapma gös-

termemiş, yerli ve milli siyasetin 
kutup yıldızı olmuştur...  Günü-
müze ışık tutan, Millet Partisi 
rahmetli Genel Başkanı Edibali, 
Türkiye millî siyasetinin rehbe-
ri ve yüz akı olarak insanımızın, 
milletimizin ve bütün dünya in-
sanlığının problemlerine yerli, 
millî, ahlâkî ve aynı zamanda da 
evrensel barışçıl çözümler üret-
mek için çalışan Bilge Liderdir…

Selâm olsun dava için 
Muhteşem Türkiye için 
yolundan dönmeyenlere!..
Davamız, mukaddesatımız için, 

öksüzler, mazlumlar için, Çanak-
kale, Sakarya, Millî Mücadele 
şehitleri, onların mukaddesatları 
ve muhterem rahmetli genel baş-
kanımızın aziz hatırası, emaneti 
için yeniden Kıbrıs, Kudüs, Tür-
kistan için ayrı, gayrı olmadan 
kenetlenerek, hep birlikte arzu-
lanan hedefe yürümeliyiz. Biz 
tarih yazmaya devam ediyoruz, 
edeceğiz. Mükafatı da yalnızca 
Yüce Hak Teala’dan bekliyoruz.

Evet 60 yıllık bir mücadele ve fi-
kir hayatını böyle kısa bir yazıyla 
sınırlamak bilge lider için elbet-
te zordur. Bu güzel yolda ahrete 
intikal etmiş, kahraman millet 
evlatlarına Allah’tan rahmetler 
dilerim. Halen tüm zorluklara 
karşı, fikri temelleri sağlam olan, 
harekete hayatlarını vakfederek 
yürüten yiğitlere sağlık, başarı, 
sabır ve kolaylıklar vermesini 
Yüce Rabbimden niyaz ederim... 
“Hedef yüce Türkiye Cumhuriyeti 
devletimizin kurtarılması, korun-
ması ve millileşmesi kesin hede-
finden ibarettir.” (Aykut Edibali, 
Millet Davası, sayfa 140) Geçici 
olmayan, kaybolmayan, bitme-
yen bir davadır bizim çabamız 
ve davamız… Bu yolda olanlara 
selam olsun…

Bilge lider Edibali; koca bir çı-
nar ağacı, çölde bir vaha, karan-
lıkta bir ışık, bütün Anadolu’ya 
çıra olan bu münevver insan, 
onun vatan, millet ve dava aşkı-
na ancak saygı duyulur, şapka çı-
karılır. O dava insanının her biri 

altın, elmas değerindeki sözlerini 
her gün yad ederek hatırlayaca-
ğız.  

15 Ocak 2022 günü 
dar-ı bekaya uğurladığımız 

hocamız, abimiz, 
bilge liderimizi 

rahmetle minnetle 
yad ediyoruz 

ruhu şad, 
mekânı cennet olsun…

Bu mısralarda da ifadesini bul-
duğu gibi Aykut Edibali de rah-
metli olmuştur. İnsanlar ölümlü 
dava bakidir. Bizler davayı, onun 
fikirleri, düşünceleri ve idealle-
rini yaşatmaya devam edeceğiz. 
Aykut Edibali’nin mirası ve dava-
sına sahip çıkılacak ve onun ide-
allerini yaşatmak ve “Muhteşem 
Türkiye” projesindeki ilkeleri he-
deflerine ulaşmak için arkadaşla-
rı var güçleriyle çalışılacaklardır.

Günübirlik işler çiçekler gibi-
dir. Baharda açarlar; kimileri üç 
günde, beş günde, kimileri bir 
haftada, bir ayda solar, kaybolur 
giderler. Ama bizim yaptığımız 
işler Ulu Çınarlar gibidir. Çınar-
ların kökleri dal budak salar ye-
rin derinliklerine. Onları söküp 
atamazsınız… 

Edibali Ocağı; vatan, millet, dev-
let ve insanlık yaşasın diye şahla-
nıp mücadele edenlerin, cennete 
kavuşan şühedanın, ilim adam-
larının mektebi, gönül erlerinin 
dergâhı, sanatkârların ocağı, ir-
fan sahibi ve gönül insanlarının 
harmanı, nice nice cengâverlerin 
otağıdır. 

Bu ocakta sabır, sadakat, sadelik 
ve samimiyetin eskimez ve pör-
sümez güzellikleri vardır. Dirlik, 
erlik, birlik ve dayanışma iman, 
ahlak, karakter, cesaret, mertlik, 
yiğitlik ve sadece Allah’a kulluk 
vardır. Bu ocakta; Allah, Peygam-
ber, Kur’an, vatan, bayrak, devlet, 
millet ve insanlık sevgisi vardır. 
Bu ülkede hiçbir makam, mansıp 
şöhret hesabı yapmadan sadece 
Hak için din, devlet, vatan, mil-
let, bayrak, sancak için istiklal ve 
istikbal için mücadele edenlere, 
kahramanlara selam olsun.  

Mana eri bu yolda melül olası değil,
Mana duyan gönüller hergiz ölesi değil
Ten fanidir can ölmez, gidenler geri gelmez
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. 
(Yunus Emre) 
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Türk Milletinin varlık ve beka 
davasına gönül vermiş, Milletin 
ızdıraplarını kendi ızdırabı bil-
miş bir avuç insan milletin yok 
oluşa doğru gidişini durdurabil-
mek için Bilge lider Aykut Edi-
bali’nin liderliğinde toplanarak 
“Milletim Uyan” sloganıyla, mil-
leti uyandırmak için yurdun dört 
bir yanında “Mücadele Birliği” 
sancaklarını kurmuşlardır.

Dünyanın en güçlü sermayeleri 
ve tekniği karşısında; milletimize 
hazırlanan hıyanetleri duyur-
mak, onu teşkilâtlamak ve müca-
deleye sevk etmek elbette kolay 
değildir. Mücadele Birliği, Millet 
düşmanlarının milletimize kur-
duğu ihanet planlarını tarihin 
çöp sepetine atmak için milleti-
mize güvenerek, tüm fedakârlık-
lara katlanarak zor olanı seçmiş-
tir.  «Yeniden Millî MÜCADELE» 
milletin muhteşem mazisine 
uygun bir hayat kurmak isteyen, 
bütün vatanseverlerin, gerçek 
müminlerin toplandığı bir ocak 
olmuştur.

tir. Binlerce genç silahlı terörün 
kurbanı olurken Mücadeleciler 
haklarını meşruiyet çizgisinden 
sapmadan aramışlar, kendileri-
ni bu kirli savaşın içine çekmek 
isteyenlerin emellerine alet ol-
mamışlar devleti göreve davet 
etmişlerdir.

Ülkemizi parçalamak için ille-
gal yollardan çalışan ve yurdun 
dört bir yanında terör estiren 
sol ideoloji mensuplarının faali-
yetleri karşısında; “Ordu Millet 
Elele” mitingleri ve “Komunist 
İhtilale Karşı Tedbirler” kitabı, 
Kıbrıs’ta Megalo idea düşüncesi-
ni hayata geçirmek isteyen Rum 
ve Yunan çetelerinin katliamları 
karşısında; “Mehmetçik Kıb-
rıs’a” mitingleri ve “Türkiye’nin 
Kıbrıs Politikası Ne olmalıdır” 
kitabı, Meslek okulları için imza 
kampanyaları Türk milletinin 
Anadolu’da uyanışının fitillerini 
ateşlemiştir. 

Türk milletinin uyanışına ve-
sile olan Mücadele Birliği 1970 
yılından bugüne, üzerine düşen 
görevi hakkıyla yapmıştır. Mil-
liyetçiler Birleşiniz çalışmaları 
ile dağınık olan milliyetçi güç-
lerin birleştirilmesi çalışmaları, 
Milli cephe prensipleri üzerinde 
uzun çalışmalar yapılmış ve tüm 
ihanetlere rağmen bu çalışma-
lar 1991 yılında gerçekleştirilen 
ittifakla taçlandırılmıştır. İnşa-
allah bu çalışmalar deniz dalga-
ları gibi devam edecektir. Tüm 
engellemelere, ayak oyunlarına 
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rağmen Mücadelemiz ilk günkü 
inanç ve azimle bugünde Millet 
Partisi olarak faaliyetlerine de-
vam etmektedir. Unutmayalım 
ki, Mücadele Birliği ile başlayan 
Millet partisi ile devam eden bu 
hareket Türk Milletinin sigorta-
sıdır.

Türkiye Müslüman ve Türk 
ülkesi olarak kalabilecek 
mi?
3 Haziran 1978 yılında İzmir de 

düzenlenen “Fetih gecesi” top-
lantısında Edibali’nin yaptığı 
uyarılar tazeliğini hala korumak-
tadır. Edibali diyordu ki;

“Türkiye’nin gündemindeki te-
mel soru ne olmalıydı? 50 sene 
ya da 100 sene sonra Türkiye bir 
Müslüman ve Türk ülkesi olarak 
kalabilecek midir? Yine bu süre 
sonunda çocuklarımızın değilse 
bile torunlarımızın isimleri ne 
olacak? Hans mı, Abraham mı?”

44 yıl önce yapılan bu uyarı ma-
alesef yanlış politika ve yönetim 
anlayışlarıyla 50 yıla varmadan 
gerçekleşmeye başladığına şahit ol-
maktayız. Yapılan bir araştırmada; 
“Z Kuşağı” denilen 2000 yılından 
sonra dünyaya gelen bu kuşağın 
yüzde 28.5’i açık açık inançsız ol-
duğunu ifade ediyor. Hem de yüzde 
99’u Müslüman olduğu söylenen 
bir ülkede… Aslında sayı çok daha 
fazladır. Gençlerin yüzde 55.8’si 
dinin emirlerini uygulamadığını 
beyan ediyor. Bu gençlerin sadece 
yüzde 15.7’si namaz kılıp, oruç tu-
tuyor.

 
Edibali’nin 1978 yılında Türk 

Milletini uyanış ve mücadele 
hareketine katılmaya çağırdığı 
konuşmasında dile getirdiği hu-
suslar günümüz için de aynen 
geçerliğini korumaktadır.

 
“Büyük Türk Milleti
Akraban ·olan kavimleri hatır-

la. Tarih yalan yazmıyorsa, Hun-
lar, Avarlar, Bulgarlar Kumanlar,

Uzlar ve Yakutlar, senin asırlar 
boyu beraber yaşadığın millet-
lerdi. Bu topluluklara ne oldu 
bak! Dili, Töresi ve devleti senin 
dilin, senin tören ve senin dev-
letindi. Hepsi, birer birer Hıris-
tiyan Avrupa topluluklarının 
içinde eriyip yok oldular. Sende 
bu milletler gibi yok olmak iste-
miyorsan, sürüklendiğin seylabı 
görmelisin. Bu seylab, bu sel bizi 
selamete değil, Allah korusun 
felakete götürebilecek bir sel-
dir. Ne Batı ne de Rus toplumu 
içinde, gelecekte yok olmak iste-
miyorsan, kendi medeniyetine, 
kendi kültürüne dön. Atalarının 
yoluna dön. Yeniden Milli Mü-
cadele Hareketi, seni bu kutsal 
demokratik uyanış ve mücadele 
hareketine katılmaya çağırıyor.”

 

İki asırdır devam eden 
yıkılışımızı durdurmak için…
Büyük Türk Milleti;
Seni, iki asırdır devam eden yı-

kılışımızı durdurmak için Yeni-
den Milli Mücadele Hareketi’nin 
saflarına katılmaya çağırıyoruz. 
Mücadelemizin şu anki şartlarda 

temel politikasını belirleyen teş-
his ve hedeflerini açıklıyorum.

1- Batı toplum, sistem ve me-
deniyeti, insani idealler ve tarih 
bakımından çökmüş, 
devrini tamam-
lamıştır.

Yeniden Milli Mücadele Hareketinin kurucusu ve lideri, Millet 
Partisinin Genel Başkanı Aykut Edibali’yi vefatının birinci yıl-
dönümünde hasretle ve rahmetle anıyoruz.

Aykut Edibali’nin hazırladığı 
İlmi Sağ, İnkılap İlmi, Milli Mü-
cadelemizin Stratejisi, Kadrola-
rın Vazifeleri millete rehberlik 
edecek mücadele kadrolarının 
yetişmesinde büyük hizmet gör-
müştür. Yaşları küçük idealleri 
büyük olan Mücadeleciler orta-
ya çıktıkları ilk günden itibaren 
milletimizin, Esir Türk İllerinin, 
İslam dünyasının ve insanlığın 
içinde bulundukları buhranın 
gerçek sebeplerini tespiti ve 
buhrandan kurtuluş için ortaya 
attıkları çözüm önerileri ile kısa 
zamanda milletin büyük takdiri-
ni toplamıştır. 

Yeniden Milli Mücadele Mec-
muası ilk sayılarından itibaren 
Türk milletini tarihin milletler 
mezarlığına gömmek isteyen 
hainlerin planlarını ve iğrenç iç 
yüzlerini deşifre ederek milleti 
uyandırmaya, siyasileri de düş-
man oyunlarına karşı uyanık 
olmaya davet etmiştir. İlk sayı-
larında; “Milletim Uyan”, “Mil-
li Ekonomi Tehlikede”, “Milli 
Cepheye Hazırlanan Komplo”, 
“Bütün Vatanseverler Birleşiniz”, 
“Emperyalizmin Beyni Siyo-
nizmdir” …manşet ve yazıları o 
günden bugüne güncelliğini ko-
rumaktadır.

Kardeşin kardeşe düşman edil-
meye çalışıldığı yıllarda, Edi-
bali’nin liderliğinde Mücadele 
Birliği insanları kardeş yapmaya, 
onları silahlı mücadeleye değil, 
kalemle mücadeleye davet etmiş-
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2- Üç asırdan beri kurumlarını 
kopye ettiğimiz Batı medeniye-
tinin, Batı sömürgeciliğinin ya-
yılmasını sağlamaktan başka bir 
amacı olmadığı, artık ‘bugün ka-
bul edilmelidir.

3- Batılılaşmanın üç asırlık 
tecrübe sonunda kendi kendini 
sömürgeleştirmekten başka bir 
sonuç sağlamadığı kabul edilme-
lidir.

4- Batı düşüncesine bağlı bulu-
nan Marksizmin bugün, Rus ve 
Çin toplumlarının ideolojisi

haline geldiği ve Türk milleti-
nin idealleriyle hiçbir ortak ya-
nının mevcut bulunmadığı kesin 
inancımızdır.

5- Tarih, Türk Milleti’ni bugün, 
kesin bir tercihle karşı karşıya 
getirmiş bulunuyor. Batı ve Rus 
medeniyetinin zulüm çarkları 
arasında yok olmak veya kendi 
öz medeniyetini yeniden kurarak 
var olmak. İnanıyoruz ki Müslü-
man Türk Milleti, kendi medeni-
yetini, kendisi kuracaktır.

6- Türk milletinin büyük me-
deniyetini yeniden inşa etme 
savaşı, milli politikamızın teme-
li olacaktır. Bu temel hedeften, 
gündelik ekonomik, sosyal ve 
siyasal problemlerin ağırlığı ne 
olursa olsun asla vazgeçilmeye-
cektir. Başta Devletimiz olmak 
üzere; düşünce, ahlak. ekonomik 
ve sosyal yapının ıslahı gerçek-
leştirilmedikçe bütün çabaları 
şimdiye kadar görüldüğü gibi, 
sonuçsuz kalacağı kesindir.

7- Türk milletinin kendi öz me-
deniyetini inşası hareketinde ilk 
hedefleri: milli devlet, milli ikti-
dar, milli ekonomi, milli ahlak ve 
milli kültür hedefleridir.

8- Batı emperyalizminin bütün 
dünyada ekonomik, kültürel ve 
politik ileri karakolları duru-
munda bulunan beynelmilel 
Masonluk, Rotary ve Lions ha-
reketini son derece zararlı bul-
maktayız. Misyoner okullarının 
karanlık mirası yabancı dille 
eğitim faaliyetini, Türk milleti-
nin manevi istiklaline bir darbe 
saymaktayız. Türkiye’de İngiliz 
diliyle ilim ve eğitim yapma gay-
retlerinin liselere kadar yaygın-
laştırılmasını eğitim bağımsızlı-
ğına konmuş bir

ambargo olarak görmekteyiz.
9- Türkiye’de senelerden beri 

devam eden komünizan faaliyet-
lerin, bir süreden beri terörizm 
ve anarşi haline dönüşmesinde, 
Rusya başta olmak üzere bazı 
komşu ülkelerin de dahli bu-
lunduğu kanaatindeyiz. Ancak 
1968’lerden bu yana iktidarların 
ya himaye ya da oyalama yolunu 
seçtikleri müşahede edilmekte-
dir.

10- İttifak sistemleri veya an-
laşmaları, Türkiye’de cari bir si-
yasi sistemi yaşatmak için kabul 
edilemez. Bu yolda ki bazı parti 
programlarını son derece zarar-
lı bulmaktayız. Türk milletinin 
manevi istiklaline ve milletlera-
rası eşitlik ilkesine aykırı hiçbir 

maddeyi kabul etmiyoruz. Bunu 
Türk milletinin üzerinden mü-
ruru zaman geçmeyen bir hakkı 
sayıyoruz.

İşte yukarda saydığımız ölçüler, 
1979 Türkiye’sinde başlaması ge-
rekli olan Yeniden Büyük Fetih 
hareketinin, yani Yeniden Milli 
Mücadele Hareketimizin, bugü-
nün Türkiye’sinde istediği, tespit 
ettiği, gerçekleştirmeyi arzu ettiği 
siyasi, sosyal, ekonomik ve moral 
temel hedefleri göstermektedir. 
Bu hedeflerin, Yeniden Milli Mü-
cadele Hareketimiz ve Türkiye 
Milliyetçi Düşünce hareketinde 
bir dönüm noktası teşkil edeceği 
kesin kanaat ve inancı İçindeyiz. 
Bu ölçülerin, bu kanaatlerin ve 
bu kararların ve sizlerin kararla-
rınızın, Büyük Fetih hareketinin 
sağlam temelini oluşturmasını 
Allah’tan niyaz ederim.”

 
Mücadele Birliği çatısı altında 

bir araya gelen ve davaya bağlı-
lıklarını devam ettiren kardeşle-
rimiz imanlarıyla, inançlarıyla, 
amelleri ile dosdoğru olan ve 
salih amel işleyen örnek alınacak 
ender şahsiyetlerdendirler. Başta 
bilge liderimiz Aykut Edibali’ye, 
ahirete irtihal eden kardeşlerimi-
ze Allahtan rahmet, milletimize, 
dava arkadaşlarımıza ve ailele-
rine sabrı cemil diliyor bu dün-
yadaki birlikteliğimizin ebedi 
alemde de devam etmesini niyaz 
ediyorum.

Millet davası uğrunda Allah yo-
lunda önderliğini, rehberliğini ve 
hizmetlerini asla unutmayacağı-
mız, Aykut Edibali’yi ahrete uğurla-
dığımız günün birinci yılında hür-
met ve rahmetle anıyoruz.

Her faninin imtihanın sona ere-
ceği o son dakikaya kadar Hakkın 
emrinde olmak dile kolaydır, ancak 
yaşamak bambaşka bir kudret ve 
nasiptir. Şahidiz ki kıymetli lideri-
miz ve ağabeyimiz son nefesine ka-
dar iman dolu bir kalp ve mücadele 
azmi ile dolu dimağ ile dünyadaki 
vazifesini yerine getirmiştir.

Yakın sohbetine iştirak edenler, 
Sayın Aykut Edibali’nin ağzından 
şu kıssayı en azından bir kere duy-
muştur:

Yavuz Sultan Selim, hayatının son 
demlerinde yanından ayırmadığı 
doktoru Hasan Can’a hasta yata-
ğında bulunduğu bir sırada: - Ha-
san, beni nasıl görüyorsun, dedi. 
Hasan Can:

- Sultanım Allahü Teâlâya kavuş-
mak zamanıdır. Artık Ona yönelin! 
dedi.

Yavuz:
- Ya Hasan bunca zamandır sen 

bizi kiminle sanırsın? dedi.”
Şahidiz ki, sıkça anlattığı bu ha-

diseye çok benzer bir şekilde yaşadı 
son günlerini…Şahidiz ki elinin ka-
lem tutabildiği son ana kadar İslam 
aleminin ve milletinin duçar olduğu 
sıkıntılara bir çare arıyordu.

Hastane odasında, en yakın çalış-
ma arkadaşı ve hayat arkadaşı Filiz 
Hanım, Sayın Aykut Edibali’nin el 
yazısıyla aldığı notlarını okuması 
için kızına ulaştırıyordu. Kızı oku-

YENİDEN MİLLİ MÜCADELEDEN MİLLET PARTİSİNE
ALLAH YOLUNDA BİR ÖMÜR: 
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mayı öğrendiğinden beri, babasının 
nev-i şahsına münhasır el yazısına 
sevdalıydı.

Vefatından sadece birkaç gün önce 
tuttuğu son notlarında “el-urvetul 
vuska- ve “İzhar-ul hak” yazmıştı. 
İstanbul’daki hastanede yorgunluk-
tan iyice bozulmuş olan el yazması 
notu kızına uzatırken, Filiz Hanım 
“Nedir bunun anlamı canım?”, dedi. 
Kendisi okuyamamıştı o üzüntü 
içinde...

- Üzülme anne, apaydınlık bir zi-
hin ve iman dolu bir kalbin eseridir. 
Rasgele yazılmış kelimeler değil”.

- Zaten Yasin’i ezberden okuyordu 
yanına gittiğimde urcûni-lkadîm 
ayetindeydi. Ama nedir yazdıkları 
kızım?

- İzhar_ul hak yazmış anne, işte 
burada… Altında da Brahmanizm’in 
İslam’a etkisi ile ilgili notlar almış.

- Neden?
- Çünkü hastanedeki bazı doktor-

lar, Brahman. Hatırladın mı? On-
ların İslam’a nasıl davet edilmesi 
gerektiği üstünde çalışılmasını isti-
yordu ya… İzhar’ul Hak’da bu ko-
nuda bir eser… İngilizler’in Hindis-
tan’ı işgali döneminde misyonerlerle 
yapılan dinî tartışmalar ve bunlara 
yazılan reddiyeler, değil mi?

- Çok şükür… Çok şükür…
Birkaç gün sonra verdiği notta, bu 

sefer Ankara’da, “urvetul vuska” ya-
zıyordu. Ama neden?

Her an kalbi, ruhu, beyni ve amel-
leri, Türk ve İslam aleminin kurutu-
luşu için İslam Rönesansı diyen bir 
alimin de son anlarında bu kelime-
den başkası beklenemezdi. Belki eşi-
ne ve çocuklarına bir son nasihatti. 

Urvetul vuska’dan ala nasihat mi 
olurdu?

Siyaset onu yollara ram etmişti, 
uzaklara her gidişinde, aynı hüzne 
duçar olan evlatlarının yanağına 
sıcacık ellerini koyup, “şimdi sadece 
inşirah yeter…” diyerek ayrılan bir 
baba, elbette ki son dakikalarında 
da urvetul vuska derdi. Ama, bu ad 
aynı zamanda Mısır’ın İngilizler ta-
rafından işgaline karşı oluşan mü-
cadele sırasında Cemaleddin Efgani 
tarafından çıkarılan derginin de 
adıydı. Efgani’nin cihad ve demok-
rasi anlayışına olumsuz etkileri de 
Aykut Edibal’’nin son çalıştığı konu-
lardan birisiydi...

Bu anılara, son günlerini yaşadığı 
kendilerine bildirilen dostları Sayın 
Ali Geçioğlu ve Sayın Cuma Nacar, 
ailesi ile beraber şahit oldu. Son ne-
fesine kadar iman ve mücadele ile 
dolu bir ruhu taşıdı naçiz bedeni… 
Asla inziva ve yılgınlık olmadan, 
İslam olamamış kıymetli dimağları 
İslam’a çekmek için ışık tutmaya ça-
lışarak geçirdi son dakikalarını. Son 
dakikalarında en büyük ızdırabı İs-
lam dünyasının ızdıraplarıydı. Var-
lık içinde yokluk gibi İslam adı için-
de, nurundan bigane yaşayanlara 
kederlenmekten kendi bedeninin 
acısını hissetmez olmuştu. Afganis-
tan’da Taliban’ın iktidara gelişine, 
kendi çocuklarının ve kızlarının 
kaderinden endişe eder gibi endişe-
lenen ve çözüm arayan bir kalp ile 
ebedi aleme irtihal ettiğine şahidiz.

Ebedi istirahatinin yıl dönümün-
de, Sayın Aykut Edibali’nin, Re-
sulallah (sav)’ın sancağı altında 
haşrolunanlardan olması için dua 
ediyoruz.

İIbrahim  Sabri  Alagöz
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EDİBALİ’NİN 
KONYA’DAKİ ÇALIŞMALARI

Bahsi geçen odada daktilo ve teyp 
seslerinin geldiğinden söz etmiştik. 
Onun da ne olduğunu öğrenmiştik 
artık. Aykut Edibâli’nin yaptığı ko-
nuşmalar önce teybe kaydediliyor, 
bilâhare bu konuşmalar Konya’daki 
toprak evin ışıklı odasında, dakti-
lo ile yazıya dökülüyordu. Bun-
lar daha sonra, gençliğin “kültür 
çalışmaları”nın temel malzemeleri 
olacaktı.

O dönemde üniversitelerde sosya-
list propaganda almış başını gidi-
yordu. Komünist liderlerin, Latin 
Amerikalı gerillaların Türkçe’ye 
çevrilmiş kitapları kaldırımlara 
kadar inmişti. İdeolojik sloganlar 
üretiliyor, bunlar gençliğin avlan-
masında yem olarak kullanılıyordu,

“Strateji, taktik” gibi kelimeler, bü-
yülü birer propaganda malzemesi 
idi.

Ancak sağ kesimde, milliyetçi ve 
mukaddesatçı çevrelerde bu konu-
lar pek rağbette değildi. Uygun bilgi 
ve belge yoktu. Onun için Afyonlu 
ve Konyalı gençlerin teypten çözüp 
daktilo ettikleri, Aykut Edibâli’nin 
konuşmaları metin haline getirili-
yor, lider kadro bunları âdeta yutu-
yordu.

Üniversitelerdeki milliyetçi genç-
ler ideolojik propaganda yapmaya 
başlamışlardı artık; Marks’tan, Le-
nin’den ve eserlerinden bahsediyor-
lardı; sol sloganları kullanmaktan 
çekinmiyorlar ye hatta bir solcudan 
daha güzel kullanıyorlardı.

 İlmî Sağ

Bana göre 1964 yılı, üniversi-
telerde kırılma noktasıydı. Gerçi 
1962’de milliyetçi toparlanmadan 
söz edilebilirdi, ama komünist kad-
roları telâşa kaptıran, asıl ideolojik 
tartışmalardı. Sağlam propaganda 
unsurlarıyla en çetrefil konuları 
anlaşılabilir hale getiren ve gençlik 
arasında hızla yayılan bir kadro ha-
reketi çıkmıştı, meydana.

Henüz bir teşkilât ismi yoktu or-
talıkta, ama değişik bir anlatım bi-
çimi vardı. Önce sağ gençlik tatmin 
olmaya başlamıştı. Milliyetçi-mu-
hafazakâr gençlik, bugünkü kadar 
keskin ayrılık içinde değildi. Demi-
rel’in Adalet Partisi, Türkeş’in Cum-
huriyetçi Köylü Millet Partisi vardı. 
Ülkücü ismi yoktu, ama Bozkurt 

vardı. Akıncı ya da Millî Görüş yok-
tu, çünkü merhum Erbakan yoktu.

Ayrı ayrı partiler vardı, ama ayrı 
ayrı ideolojik gruplaşma yoktu. Mil-
liyetçi-muhafazakâr gençlik toplu-
luğu vardı. Bu gençlik, kendinde bir 
eksiklik hissediyordu.

Sol, “strateji” diyordu, “taktik” di-
yordu. İdeolojik kaynaklardan, eko-
nomik sömürüden bahsediyordu. 
İşte böyle bir sosyo-kültürel ortam-
da yeni bir grup çıkmıştı. Kapitaliz-
mi en ağır ve etkili biçimde tenkit 
ediyordu. Komünizmi kendi slogan-
larıyla deviriyordu. Antifaşist di-
yordu, “ilmî Sağ” ideolojisinden söz 
ediyordu.

Amerika’nın manipüle etmeye ça-
lıştığı Amerikanvari bir milliyetçilik 
anlayışı vardı, ama bu yeni grup 
bunun da önüne geçti. “Amerika, 
Rusya, Yahudi’ye kukla” sloganı 
epey etkiliydi.

Dikkat ederseniz, henüz “Müca-
deleciler” demedim. Çünkü ortada 
Mücadele Birliği yoktu, ama onlar 
vardı, Konyalı idealist gençler ve 
Afyonlu rehber ağabeyler. Onlar da 
isimsiz, kahraman bir gruptu. İşte 
bu grup, Konya’daki çalışma meto-
dunu İstanbul’a taşımayı planladı 
ve taşıdı.

Abdullah Yaman /
Benim Gözümden Mücadele Birliği

s. 33-36

Konya’da bir mahalle,
Konya’nın güneyinde bir mahalle...

Bu mahallede bir kerpiç ev...
Gençler girip çıkıyor,

Gençler yanıyor aleeeev aleeeev.
Bu kerpiç evde bir oda. Sabaha kadar ışıklı.

Sabaha kadar aydınlık.
Uğramaz oldu mahalleye, Uğursuz karanlık.

Gönlünde ve vicdanında Türkiye 
sevdası olan, İslam dünyasına ba-
rış, huzur ve önderlik dileyen, tüm 
mazlum milletler için kalbi çarpan 
bütün arkadaşlarımız 44 yıl önce 
yazılmış olan Kutta-i Tarik yazısı 
ve bu 44 yıl içerisinde İslam dün-
yasında meydana gelen felaketlerin 
nedenlerini ve sonuçlarını ortaya 
koyarak okumalıdır.

Aykut Edibali, makalesini 44 yıl 
önce yazmış olsa da, Yeniden Milli 
Mücadele Hareketi’nin neden Par-
tileşme sürecine girmeyi tercih etti-
ğini, bu sürece gelinirken hem sağ 
hem de sol cenahtan ne gibi komp-
lalarla mücadele etmek pahasına 
“Milli Partiler Arası Fazilet Misakı” 
hedefine ulaşılabildiğini anlama-

mıza sağlayacak eser, “Partiler ve 
Karanlık İşler”, “Murakabe, Hesap-
laşma, Davet” ve belki en önemlisi 
“ Milliyetçi İktidarın Çağrısı” üze-
rine makaleleri ile birlikte okun-
duğunda, büyük bir sosyoloğun 
yapabileceği tespitler ve değerlen-
dirlemer ışığında İslam dünyasın-
da “ıslahatçı demokrasi” teorisinin 
anlaşılamamasından kaynaklanan 
felaketlerin sebeplerini ortaya koy-
maktadır.

Aykut Edibali, siyasi duruşu, si-
yasi partiler ve demokrasinin uy-
gulanışı hakkında yazdığı ve ka-
muoyunun teveccühünü kazanan 
yazılar sebebi, artan bir şiddet ile, 
partileşme sürecinin tamamlandığı 
yıllara dek ölüm ile bile tehdit edi-
lecek engelleme girişimlerine maruz 
kalmıştır. Bu kapsamda yazılan 
“Provasyonlar ve Kutta-i Tarik” 
makalesinde Şura Gazetesi iftirala-
rına verdiği cevaplar tarihte müs-
lüman toplumların siyasi ve askeri 
mücadelesinde itikadi sapmaya 
sebep olan görüşlere de cavep teşkil 
ettiği için ayrı bir öneme sahiptir.

“Yeniden Milli Mücadele Hare-
keti Türk Milletini Tarihi Karara 
Çağırıyor” makalesi de yine kitleye 

yönelik olarak hiçbir provakasyon 
ve kutta-i tarik eyleminin, mücade-
leden yılmaya sebep olmayacağını 
ilan ettiği bir diğer makalesidir.

“Bu Bir Davettir” ve “Hareketi-
mizin Programı” başlıklı makale-
leri davette, izlenecek yol hakkın-
da kesin ve somut açıklamaların 
yer aldığı makalelerde olduğu gibi 
Aykut Edibali’nin, Yeniden Milli 
Mücadele Dergisinin ilk sayıların-
dan itibaren hedeflerini ve millilik 
anlayışını net şekilde tarif etmesi, 
her türlü gruptan provakatif ve yol 
kesici eylemlerin de açık hedefi ha-
line getirmiştir. 1967’de başlayan, 
“demokratik yollar ile milli ahlakın 
milli ekonominin, milli politkitanın, 
milli eğitimin” temellieri üzerine 
kurulacak milli iktidar hedefi, 1974 
tarihinden itibaren yazdığı bir seri 
makale ile ve özellikle “Milliyetçi 
İktidar Çağrısı” üzerine başlıklı 
makalesi ile, milli bir mutabakatın 
vazgeçilmez unusurları hakkındaki 
görüşlerini açıklamaya başlamış, 
bir mutabakatın “milli” sayılma-
sının isminin milli olması ile değil 
mutabık kalınacak asgari manevi 
değerler ile mümkün olduğunu be-
yan edilmiştir.

EDİBALİ’NİN 
44 YIL ÖNCEKİ UYARISI

Bilal SÜRGEÇ /
b.surgec@bayrakdergisi.com
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Mücadele Hareketi ve 
Yıldırma Hareketleri

Aykut Edibali’nin kaleme aldığı 
ve siyasi ve sosyal hareketlerin 
objektif dinamiklerinin tahlile-
rini içermesi açısından da son 
derece önemli olan “Provaksa-
yonlar ve Kutta-i Tarik” makale-
sinin yazıldığı zamana dek pek 
çok “önleme ve yıldırma” girişi-
mi ile mücadele etmek zorunda 
kalmıştır. Donanımlı ve dina-
mik mücadele birliği gençleri 
pek çok farklı sebeple onlarca 
gurubun hedefindeydi. Bir yan-
dan, genç ve dinamik kadronun, 
o dönemde başta Mısır olmak 
üzere, “silahlı ihitlaller ile ikti-
dara karşı cihad” savunuculu-
ğunu yapan gruplar tarafından 
etki altına alınmaya çalışılması, 
faşist yöntemlerle iktidara gel-
meye çalışanlarla, sol tandansın 
“radikal islam ve gerici” iftiraları, 
gerçek radikallerin “katli vacip 
ikinci imam ve mürted” iftiraları 
ile ayrı ayrı mücadele edilmesi ve 
ekibin korumaya gayret edilmesi 
gerekmiştir.

1968’de Cumhuriyet Gazetesin-
de yayınlanan iftira kapanyası 
ile “Mücadele Biliği komondo 
kampları kuruyor” iftirası atıl-
ması, İstanbul Gazetesi Baskını 
gibi olaylarda yem olarak kullan-
maya teşebbüs edilmesi, Fetih 
Kutlamaları organizasyonların-
da kıskançça ve tahrik dolu sığ 
tepkiler ve en önemlisi de ken-
disini İslam’ın tek savunucusu 
addeden ancak halkı İbn-i Tey-
miye’nin fetvalarının çarpıtılmış 
yorumlarına dayanan Mevdudi 
ve Benna tarzı bir hareket yerine 
Resulallah (sav)ın siyasetini ta-
kip eden ıslahatçı bir demoktarik 
hareket olmasını kavrayamayan-
ların ölüm tehitlerine cevap ola-
rak “Demokratik Milli Mücadele, 
İftira Kampanyasını da Alaşağı 
Edecektir” ve Provakasyonlar ve 
Kutta-i Tarik makaleleri yayın-
lanmıştır.

Aşağıda geniş şekilde alıntısına 
yer vereceğimiz makale, “Radi-
kal İslamcı” ve sözde “Cihadçı” 
gruplara karşı Türkiye’de ve hat-
ta belki dünya’da kimsenin cevap 
vermeye cesaret edemediği bir 
açıklıkla verilen cevapları içeri-

Tüm bu samimi çağrılara rağmen 
Aykut Edibali ve ekibinin milli cep-
he çalışmaları, siyasi parti kurma 
zaruretinin hissedildiği yıla gelene 
dek, provakatif ve parçalayıcı te-
şebbürlerin hedefi olmaya devam 
etmiştir. Bu hususu Aykut Edibali, 
6 Nisan 1975 tarihinde yayınlanan 
“Yeni Şartlar Işığında Yeni Bir Yol” 
başlıklı makalesinde şu sözler ile 
ifade etmiştir:

“O halde, bir parti ve partiler top-
luluğu çerçevesi, sosyo ekonomik 
ve sosyo – kültürel çevreler tara-
fından beslenmiyorsa, dayanma 
gücünden ve iş yapma imkanın-
dan mahrum kalır. Kuru bir tahta 
parçasının filiz vermesini beklemek 
ne kadar abesse, sosyo- kültürel ve 
ekonomik tabanı oluşmamış siyasi 
organizasyondan umut edilenleri 
gerçekleştirmelerini beklemek de o 
ölçüde hayaldir.

Bu şartlarda en haklı temennile-
rimiz, en dakik kriterler, husumet 
uyandırmaktan başka fayda sağla-
mıyor. Şu halde yapılacak tek şey 
var: milli temayülleri ağır basan 
partilerin sosyo-kültürel yapılarını 
güçlendirmek ve geliştirmek.”

yor. Bu iftiralara verilen cevaplar 
mücadeleceiler ve bugünkü Mil-
let Partililer açısından bir kimlik, 
aidiyet ve yöntem manifestosu 
olması kadar, İslam’ın gerçek 
manada kalplere ve akıllara ege-
men olmasını değil, bir ruhban 
sınıfı devleti oluşturmaya çalı-
şanların hedeflerini ve bilierek 
veya bilmeyerek kimlere hizmet 
ettiklerini işaret etmesi bakımın-
dan da son derece önemlidir.

Provakosyonlar Ve Kutta-i 
Tarik

“Yeniden Milli Mücadele 
Hareketi milletin düşmanlarını 
korkutmaya, dostlarını 
sevindirmeye devam ediyor. 
Denebilir ki pek az hareket 
üç ay gibi kısa bir süre içinde 
giriştiği kampanyanın çok 
müsbet sonuçlarını görmek 
imkânına kavuşmuştur. 
Şüphesiz ki bir inanç adamı 
olarak tebligatımızın sonuçları 
lehe ve aleyhe de olsa, genel 
sonuçlardan çok tebligatımızın 
gereğince yapılıp yapılmadığı 
sorusu ilgilendirir. Hamdolsun 
ki Türkiye’nin bugünkü şartları 
altında yapılması gerekli olan 
çağrı yapılmış, mutlak doğru 
olan temeller yanında zanni 
doğrular ve gerçekler de ortaya 
konmuş; bir hareket olarak 
ülkemizin, İslâm dünyası ve 
insanlık için kültürel, sosyal, 
politik ve ekonomik hedefler ve 
bu hedefleri gerçekleştirmekte 
takibedilecek yol açıklanmıştır. 
Ve bizce önemli olan 
açıklamaydı. Böylece en önemli 
görevlerden birini yapıyor, 
Türk milletinin muhteşem 
inancının çağımız Türkiye’sini 
ve dünya insanlığını buhrandan 
kurtuluşta gerçek yolu 
göstermesine vesile oluyorduk.

Toplantılarımız
Allah’a şükürler olsun ki seri 

toplantılarda Müslüman Türk 
milleti programımıza inandı ve 
güvendi. Ve bu toplantılarda sağ 
cenah partilerimize bağlı insan-

larımız da olağanüstü bir rağbet 
gösterdiler. Burada toplantıla-
rımızın amacını yeniden açık-
lamak gerekiyor. Yeniden Milli 
Mücadele Hareketi Türk siyasî 
hayatında bağlı olduğu dünya 
görüşüne, programına ve 11 yıl-
lık kavgasının şerefine uygun 
vazifeye davet eder. Kısaca Türk 
milletine vaadettiklerini gerçek-
leştirmek için Türkiye politika-
sındaki yerini dürüst ve gerçekçi 
bir şekilde bilmek ve bildirmek 
mecburiyetindedir.

İşte bu maksatla bizim Türki-
ye’nin mevcut şartlarında milli 
dünya görüşümüzden mülhem 
bulunan programımız budur, biz 
bunların doğru ve kurtarıcı ol-
duğuna inanıyoruz, dedik. Eğer 
itiraz ettiğiniz yerler varsa söy-
leyin müzakere edelim, dedik. 
Sağ cenah partilerine de görüşü-
müzü mükerreren ilân ettik. Ve 
isteyenlere de parti programları 
hakkında neler düşündüğümü-
zü belirttik. Böylece Türk siyasi 
hayatında son derece anlamlı bir 
arayış başladı.

Kimler Gocundu? 
Provokasyon Başlıyor

Elbette Yeniden Millî Müca-
dele Hareketi gibi bilinen bir 
kadronun ve topluluğun siyaset 
arenasına çıkması ve ağırlığını 
koyması bazı çevrelerin asla hoş-
lanmayacakları bir durumdu. 
Sonuç olarak Türkiye’yi bir Batı 
sömürgesi ve Batı ülkesi olarak 
tutmaya ve millî şahsiyetini de-
jenere etmeye kararlı bulunan 
güçlerin keyifleri kaçmıştı, özel-
likle Türkiye’de hemen herkesin 
dilinin tutulduğu Kıbrıs, IMF 
ve Ortak Pazar konularında 
gösterilen çok kararlı tutumun, 
komünistlerin affedilip salıve-
rilmesinde olduğu gibi bu siyasî 
çalışmanın ilk denemelerinden 
de Türkiye’nin efendileri hiç, 
ama hiç memnun olmayacaklar-
dı. Derken beklenen gerçekleşti, 
Türkiye’ye hakim güçler Yeniden 

Milli Mücadele Hareketi’ni Türk 
siyasi hayatından silmek arzusu-
na kapıldılar.

Amaçları Ne?

Engellemelerin amacı Yeniden 
Milli Mücadele Hareketi’nin, 
hareketin başarısı için elzem 
güçlerle temasa geçmesine ve 
onları etkilemesine engel ol-
maktı. Aydın kadrolar üzerinde 
müessir olmak imkânından ne 
kadar mahrum edilmek isteni-
yor idiysek o kadar, belki de on-
dan daha fazla Müslüman halk 
kitlelerinden de uzaklaştırılmak 
istenmişizdir. Hangi kitle üze-
rinde gayri millî kuvvetlerin et-
kisini kırabilecek hale geldiysek 
orada hazırlanan bir tezgahla, 
bir tuzakla karşı karşıya kaldık. 
Provokasyon çok kere birbirini 
tutmayan iftiralara dayanıyor-
du. Müslüman halk kitlelerinde 
aleyhimize söylenen sözün tersi 
aydın kitlelerinin kulağına üfle-
niyordu. Bunlar sabırla, inançla 
ve fedakârlıkla aşıldı. İftiralar 
karşısında gerçeklerin ortaya 
çıkması gecikmez ama yalancı 
için yalan söylediği kazanmak ve 
kurtarmak önemlidir. Sadece if-
tiralarla yetinmediler. Dayanılan 
kitleleri bölmek ve daha sonra da 
vuruşturup ufalamak ve kolay-
lıkla gelişmesine tahdit koymak 
istediler. Yeniden Milli Mücadele 
Hareketi’nin ilk davetlerinin baş-
ladığı 1967 yılından bu yana Tür-
kiye’nin ne ölçüde parçalanmaya 
çalışıldığı ve Yeniden Milli Mü-
cadele Hareketi’nin taklidi ola-
rak ne kadar organizasyon ve id-
dianın insanımızı meşgul ettiğini 
ibretle hatırlamak gerekir. Ancak 
biz ne kültürümüzün ne prog-
ramımızın ne de teşkilâtlanma 
tarzımızın aktarılmasından, aşı-
rılmasından şikayetçi olmadık. 
Çünkü Allah’ın âdil olduğunu 
biliyor, hâk etmeyene temelli bir 
zafer vermediğini idrak ediyoruz.
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biçimde açıklanması, mü’minler 
arasında bulunması gerekli tesa-
nüd, kardeşlik, birlik duygularını 
yıkacak bir buğz ve kinle açılma-
sı, inanıyorlarsa İslâm’ın hayrına 
değildir. Bunu insaf erbabı anla-
yabilir. Diğer taraftan bu saldırı 
bir hayra matuf olsaydı, bu çiğ 
suçlamalar İslâm’ı gerçekleş-
tirebilecek davet yoluyla vukû 
bulurdu. Böylece slogan Müslü-
manlığını bayrak yapan ve müs-
tear bir yığın isim arkasına gizle-
nen meçhul şahıslar hareketimiz 
hakkında kendi peşin hükümle-
rini İslâm’ın bir hükmü imiş gibi 
neşretmek günahından önce, 
gerçek bir Müslüman gibi gelip 
bize sorabilirlerdi. Bizim hakkı-
mızda bir hükme gitmeden önce 
kişinin bizi dinlemesi gerekirdi. 
Bir kişi hakkında bir kanaate 
varmak için onu dinlemek, ona 
savunma imkânı vermek gerekir. 
Aksi halde bilerek bir adaletsiz-
lik yapılıyor demektir. ……….. 
zulüm vardır ve Allah zalimler 
güruhuna hidayet vermez. Diğer 
taraftan mû’minler bir konuda 
ihtilafa düşmüşlerse, bir konuda 
farklı reylere sahipseler, gerçeği 
bulmak, hangi rey Allah’ın kita-
bına, Rasulünün sünnetine daha 
yakındır, işte bunu bulmak üze-
re, usulü adabı içinde müzake-
reye başvururlar. Bir Müslüman 
bunları yapar. Bunları yapmıyor-
sa ya cehaletindendir, yahut nef-
sâni ihtirasındandır.

Bize Yapılan Bir İkaz Değil, 
Çirkin Bir Saldırıdır

İşte bu ve benzeri tesbit ve dü-
şüncelerimiz sebebiyle, biz or-
taya sorumsuzca atılan konuları 
sırf cehle bağlayamıyoruz. Yeni-
den Milli Mücadele Hareketi’ne 
şu an yöneltilen saldırıların bü-
yük ölçüde yalana dayalı kasıtlı 
oluşu yüzünden Müslümanlar 
arasında nifak çıkarmaya matuf 
olmasalar bile sözde kavga et-
tikleri müşrik düzenin eline de 
İslâm aleyhine güçlü bir silah 
haline gelebilecek bir fitne tohu-
munu yeşerttikleri kanaatinde-
yiz.

Ne Demek İstiyorlar?

Gelelim ne dediklerine? Yeni-
den Milli Mücadele, millet ola-
rak sadece İslâm’ı tanımalıdır. 
İslâm milleti (ümmeti) dışında 
bir millet yokmuş. Soruyorlar: 
İslâm milletinden misiniz, ke-
fere milletinden misiniz? Başka 
soruları da var. İslâmî bir şeriat, 
nizam olarak kabul ediyor musu-
nuz, etmiyor musunuz? Sonra bir 
lejantları da var. Şeriat gelecek 
vahşet bitecek, vb. Ve sonra, Yeni-
den Milli Mücadele Hareketi’nin 
bir kaba, sığ ve kasıtlı değerlen-
dirilişi: «Mücadele Birliği İslâm’a 
dönecek...» «Rejime destek ol-
maktan çıkacaklar mı,» başlıklı 
yazılarında ise, Yeniden Milli 

İkinci Tuzak: Bu Sözde Yerli

… İslâmın ve millî mefâkirin en 
mübarek kavramlarını ve ölçüle-
rini bayrak yapan bir kaç kişi de 
kâfirlerin saldırılarından sonra 
saldırı sırasının kendilerine gel-
diğini düşünerek Yeniden Millî 
Mücadele Hareketi’ni bir tuza-
ğa çekmeğe çalışıyorlar. Bizim 
için tiksindirici bir durumdur 
bu, çünkü kalbindeki inancı ne 
olursa olsun, Müslüman olduğu-
nu açıklayan her kişi zahire göre 
hükmedeceğimizden bizce Müs-
lümandır. Ve İslâm’ın akıl ve ba-
liğ olmak şartıyla kendisine yük-
lediği görevlerin muhatabıdır ve 
gene İslâm’ın bir Müslümana ta-
nıdığı haklara ve yetkilere sahip-
tir. Ehl-i Kıble hakkında ta’nda 
bulunmaktan menedilmişizdir. 
Biz bir Müslüman grup hakkında 
su-i zanda bulunamayız. Ancak 
bir büyük günahın işlenmesine 
gücümüz yetiyorsa engellemek 
vazifemizdir. Bu konuda bize dü-
şen de ikazdan ibarettir.

İftira Mı, İkaz Ve İrşat Mı?

Yeniden Milli Mücadele Ha-
reketi’ne yöneltilen suçlama-
ların hayrı amaçlayan bir ikaz, 
mü’minler arasında kardeşlik 
bağlarını tesis edecek, sulha 
çağıran bir davet olmadığını 
gördük. Aksine bazı konuların 
açıklanması, kapanmayacak bir 

Mücadele Hareketi’nin bütün 
geçmişi, müşrik düzenin bek-
çiliğini yapmak gibi son derece 
çirkin bir iftira ile lekelenmeye 
çalışılıyor. Bu yazılar Türkiye’de 
yazılıyor, bizim görünmez kahra-
manlarımız, hızlı şeriatçilerimiz 
kiminle savaşıyorlar, sözde bu 
düzenle. Bir düzenin adına mü-
nafık, kefere veya müşrik dendi 
mi, o düzen saniyede söner ve 
yerine şeriat hemen gelir, diye 
düşünüyor olmalılar.

Şahıslarınızı Niye 
Gizliyorsunuz?

Buna karşılık şahıslarınız tama-
men meçhuldür. Kimsiniz, nesi-
niz, ortaya attığınız tumturaklı 
laflara rağmen isminiz, cisminiz 
meçhul. Biz İslâm tarihinde böy-
le bir davet metodu olduğunu 
bilmiyoruz. Hz. Peygamberin 
ve Ashabının ancak Medine 
devresinde gerçekleştirebildi-
ği İslâm nizamı, bir ahkâm, bir 
şeriat olarak getirecekmişsiniz. 
iddianız son derece büyük. Ama 
bu davanın davetçileri yok. Bunu 
gerçekleştirme azmiyle hare-
ket eden cemaatiniz nerede? Ve 
hangi mücahadeleri yapmakla 
meşgul? Acaba hangi İslâm mü-
cahidi sizin yaptığınızı yaptı? Da-
vayı ortaya koydu güya, ve sonra 
alabildiğine tahriklere girişti? Ve 
şahsını ve cemaatini gizledi?

İslam Adına İslam’a İhanet

Bize yönelttiğiniz sorular üze-
rinde durmadan önce, ….

İslâm’ın yaşaması, var olması 
bu kadar mı basittir sizin gözü-
nüzde? Eğer İslam bir isim ola-
rak caddelerde, sokaklarda yazılı 
olarak kalacaksa, sokak ve gazete 
sahifelerinde bir söz olarak kala-
caksa, «Şeriat İslâm’dır» demek 
yeterli olabilir belki. Şeriat ne-
dir? Ama dilinize doladığınız şe-
riat veya hilafet kavramlarının ne 
olduğu üzerinde hiç düşündü-
nüzmü siz? Şeriat biliyorsunuz 
veya hiç bilmiyorsunuz, Arap di-
linde mastar olarak «yol» demek-
tir. Mü’minlerin gitmesi gereken 
yol demektir. Istılah da ise, Al-
lah’ın (C.C.) insan fiillerine mü-
teallik ahkâmı anlaşılmaktadır. 
Din, İslâm ve ümmet kelimeleri 
benzer, hatta eş değerli tabirler 
olarak kullanılmıştır. Bu cihetle 
usul-ü Fıkıh’a Tefsir ve Hadis ile 
birlikte Şeriat ilimleri derler. Bu 
yüzden Usulü Fıkıh’a «Usul-ü 
Şeriat» dendiği de olur. Yukarıda 
açıkça görülüyor ki, Din, İslam, 
Şeriat kelimeleri eş anlamda 
kullanıla gelmişlerdir. İslâm’ın 
inançlara ait hükümleri vardır 
ki, bunlar müstakil bir şube ha-
line gelmiştir. İnancı konu olarak 
alan, ismine Akaid İlmi veya İlm-
i Kelâm denilen bir ilim halin-
de ihtisaslaşmıştır. Aynı şekilde 
Ahlâk da Fıkıh’dan ayrılmıştır. 

Fıkıh ilmi mesai ve ahkâm-ı şe-
riyyeyi ameliyyeyi bilmektir, diye 
tarif olunmuştur. Bu ilmin iştigâl 
konusunda ibadetler, muamele-
ler ve ukubattır.

İslam Nedir?

İslâm bir inanç temeli üzerine 
kurulur. Bu «Amentü»de hülasa 
edilegelmiştir. Bütün Akaid’in 
aslı şu mübarek ve muazzez söz-
lerden çıkar: «Lailaheillallah 
Muhammeden Resulullah» iti-
kadını bildikten sonra bir Müslü-
mana vacib olan, Allah’ın ve Ra-
sulû’nün ona yüklediği vecibeleri 
yapmak, haramlardan sakınmak 
ve helalleri işlemektir. Allah ki-
tabında ve Rasulü sünnetinde 
sadece kişilere değil, topluluk-
lara ve devletlere de vazifeler 
yüklemiştir. Bu konuda Kur’an 
ve Sünnet açıktır. Zekâtın, harp 
mahallerinin zikredilmesi, ve 
Müslümanların cihadla memur 
olmaları birer yeterli delildir. 
Dünyada herkes biliyor, hatta 
İslâm düşmanları da pekala bi-
liyorlar ki, İslâm sadece inanç, 
ahlak ve ibadetlere inhisar eden 
bir din değildir. Yani Hıristiyan-
lık gibi değildir haşa. O en son 
ve tek dosdoğru din olarak O’na 
inanan ve güçleri ölçüsünde ha-
yatlannda uygulamaya çalışanla-
rı dünyada ve ahirette mes’ud kı-
lacaktır. Bunları bilmek için âlim 
olmaya da ihtiyaç yoktur. Ortala-
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ma her Müslüman bunu böyle 
bilir. Bu husus, İslâm’ın bir şeriat 
getirdiği hususu, acaba dünya 
Müslümanlarının bilmediği bir 
şey midir? Eğer böyle olsaydı bir 
bid’at olurdu. Halbuki bu bili-
nen, asgari Müslüman terbiyesi 
almış her Müslüman’ın bildiği 
bir keyfiyettir.

Müslümanlardan Neye 
Farklı Bîr Yoldasınız?

Müslümanlar bu hususu iyi 
bilmelerine rağmen neden sizin 
gibi din şeriattır, diye sokaklarda 
Müslümanlara gazete sattırmak 
yoluna gitmediler? Şunları kabül 
etmezseniz kâfirsiniz, diye Müs-
lümanlara bühtanda bulunma-
dılar? Sizden önce bu mübarek 
davaya gönül vermiş, hayatlarını 
bağlamış olanları, imanın haki-
katleri dediler, Kur’an’ın haki-
katleri dediler, âlim yetiştirmek 
için binbir meşakkatle kurs aç-
maya gayret ettiler, kitaplar yaz-
dılar, ehl-i sünnet yolu budur, 
dediler. Müslümanların Akaid-
lerini tashih için çalıştılar. Hiç 
birisi talebelerine, müridlerine, 
şeriat İslâmdır diye sokaklarda 
yazasınız diye öğütte bulunmadı. 
Çünkü bu insanların bir davası 
vardı, örselene örselene, haka-
rete uğraya uğraya zayıflatılmış, 
kökleri kurutulmak istenmiş bir 
dini hayat Türkiye’de nice kah-
ramanın fedakârlığı, feragati ile 
bugünlere gelebildi. Ama bunlar 
muazzez, şer-i şerif, hakarete uğ-
radığı an hayatlarını ortaya koya-
rak bin başım olsa her biri şer-i 
şerife feda olsun, dediler. Tehlike 
anında etraflarına topladıklarını 
terkedenler gibi en mübarek de-
ğerleri istismar edip de tehlikeyi 
görünce bu ülkeden kaçanlar 
gibi davranmadılar. Sizin davet 
tarzınızı benzer bir şeyi İslâm 
tarihinde biz bilmiyoruz. Ancak 
bildiğimiz bir şey varsa, o da bu 
tür tahriklere davet dendiğinin 
Islâm dünyasında pek yeni oldu-
ğudur.

Davet Metodunuz Başka 
Ülkelerden Gelmedir

Bu metodun İslâm’ın davet 
metodu olduğuna ait bir delil 
bilmiyoruz. Mezhepleri birleştir-
meğe ve böylece ehl-i sünnetin 
nurlu yolunu bozmaya çalışan-
lar bazen kavlen, bazen fiilen 
ehl-i sünnetin ölçüleri ile bağlı 
olmadıklarını göstermişlerdir. 
Muhammed Abduh, Cemaledd-
ln Afgani gibi İslâm’ın temelle-
rini bir Batılı müsteşrik gözüyle 
ters yüz edenlerden başlıyarak 
modernizasyon temayüllü Seyid 
Kutub, Muhammed Kutub ve 
Ebul-âlâ Mevdudi gibi şahısların 
eser ve faaliyetlerinde son dere-
ce kandırıcı ve yanıltıcı bir şekil 
aldı. Mevdudi’nin eserlerine da-
yalı Cemaat-i İslamiye hareketi 
ve Kutubların ve Hasan-ül Ben-
na’nın eserleri ve tahriklerine da-
yalı İhvan-ûl Mûslimin hareketi, 
İslam nizamı ve Şeriat sözlerini 
birer içtimai slogan gibi kullandı. 
Islâm Nizamı’nı gerçekleştirmek 
parolası altında yürütülen bu ha-
reketler, bulundukları bölgeler-
de kendilerine tabi olan kişilere 
birer felâket hazırladıkları gibi, o 
ülkelerdeki Islâmi uyanışları da 
sabote ettiler. Mısır, Suriye, Fi-
listin, Sudan gibi ülkelerde kop-
koyu ve kanlı diktatörlüklerin 
süratle teşekkülüne imkân hazır-
ladılar.

Mevdudi, Hasan’ül-Bennâ ve 
Kutuplar bu tür felâketlere sebep 
olurken yaptıkları bambaşka bir 
tahribat İslâm kültüründe ge-
dikler açtı. Bunlar ufacık broşür-
leriyle İslâm’da toprak nizamı, 
ekonomik hayatı, devlet idaresini 
bir âyet, üç hadisle anlattıklarını 
sandılar. İslâm’ın böylece tanıtıl-
ması caiz mi, değil mi, düşünül-
mesi bir tarafa fiilen kendileri-
ni zamanın mücahitleri haline 
getirdiler. Eserlerinde ilâç için 
olsun, ehli sünnet imamlarının 
bir tek görüşüne yer vermediler. 
Bununla da iktifa etmediler. Çok 
kere ehli sünnetin vardığı sonuç-

lardan tamamen ayrı sonuçlara 
vardılar. Özellikte cihat, davet, 
cemaatleşme gibi konularda ehli 
sünnet fıkhının sarih olarak or-
taya koyduğu hükümleri kulak 
arkası ettiler. Hasan’ül-Bennâ, 
Mevdudi ve Kutub’un nutuk-
larından oluşan Cihad kitabını 
okuyan, İslâmî bilgilerden mah-
rum bir gencin İslâm’ı, İslâm 
cihadını, kelime be kelime «Bey-
nelmilel İhtilâl Partisi Hareke-
ti» olarak anlamamasına imkân 
yoktur.

Cîhad Nedir?

Cihadın siyasal ve sosyal bir 
mücadelede yeri nedir? Cevazı 
nedir? Muhatabı kimdir? Safaha-
tının herbirine düşen hükümler 
nelerdir? Farz ve vacip oluş keyfi-
yeti hangi hallerdir gibi herhangi 
bir fıkıh kitabında teferruatıyle 
yazılmış ve Müslümanları ciddi-
yete, düşünmeye, teenniye çağı-
ran hükümler bir kenara itilmiş-
tir. Şüphesiz ki dini böylesine bir 
delâlet kaynağından öğrenenle-
rin de yapacakları herhangi ha-
yırlı bir şey yoktur.

Dalalet Fırkalarının Reisleri

İlmi öven bunca âyet ve hadis, 
sahabe sözü, boşuna söylenme-
miştir. Ve fırkaların reislerinin 
de cahil rehberlerin olduğu yine 
boşuna söylenmemiştir. Temel-
siz, delilsiz bilgi pek çok insanı 
dalalet yoluna, en cazip sözler 
arkasında sürüklemektedir.

Tavsiyemiz

Evet muhataplarımıza birinci 
tavsiyemiz, takip ettikleri yolun 
doğru olup olmadığını, bir ehl-i 
sünnet âlimine kontrol ettirme-
leridir. Bundan sonra sözlerinin 
eri insanlar olarak uydurma kim-
liklerinden çıkıp, gerçek hüviyet-
leriyle ortaya çıkmalıdırlar. On-
dan sonra da İhvan-ı Müslimin, 

Cemaat-i İslamiye, Hizbüttah-
rir, İslâm’da davet cemiyeti gibi 
akımları mahkûm etmelidirler. 
Çünkü hüvesi hüvesine lâfları 
bu dalalet fırkalarının sözleriyle 
benzerlik arzetmektedir.

Bize Gelince

Gelelim ithamınızın cevabına. 
Biz (elhamdülillah) Müslüma-
nız. Ona Allah ve Resulullah 
nasıl dediyse öylece inanırız. 
Allah’ın emirlerini gücümüz nis-
betinde uygulamaya çalışırız, ve 
yasaklarından kaçarız. Sünne-
te yapışmaya çabalarız. İslâmî 
nasıl buyurulmuşsa öylece bilir 
ve inanırız. Ehl-i Sünnet yoluna 
sımsıkı sarılırız. Bu böyle. Bağlı 
olduğumuz ümmeti, gerçek mil-
leti soruyorsanız, şükür Allah’a, 
Halil İbrahim milletindeniz. İs-
lâm milletindeniz. Kavmimizi 
soruyorsanız Türk’üz. Allah bizi 
böyle yarattığı için Türk’üz. Ve 
biz İslâm’a büyük hizmetler yap-
mış, asırlarca İslâm’ın kılıcı ve 
sancaktarı olmuş Türk milletine 
(kavmine), mensup olduğumuz 
için şeref duyuyoruz. Mübarek 
ecdadımızın İslâm’a yaptığı hiz-
metleri, göğsümüz kabararak, 
içimiz yanarak ve hasretle anı-
yoruz. Ve kavmimize dünyevî 
ve uhrevî kurtuluşun ancak İs-
lâm’da olduğunu söylüyoruz. 
Kavimlerini kurtuluşa çağıran 
bütün peygamberler gibi ve pey-
gamberlerin sonuncusu Efendi-

miz gibi.

Son İkazımız

Bu satırlar hayırlı bir iş yaptık-
larını sanarak, bir fitneye yaka-
lanmak üzere olan kardeşlerimi-
zin de istifadesine sunulmuştur. 
Kalplerinde kötü niyet bulun-
mayan bilgi eksikliğinden dolayı 
bize isnatta bulunmuş kişilere 
haklarımızı helâl ediyoruz. An-
cak onlara Fahri kâinatın şu tüy-
ler ürpertici sözünü söylemek is-
teriz. Şöyle buyurulmuştur: «Hiç 
bir kişi başka bir kimseye fısk 
(sapıklık) isnadıyla (söz) atamaz, 
yine böyle küfür de isnat ede-
mez. Şayet atar da attığı kimse 
atılan fıskın veya küfrün sahibi 
değilse, bu sıfatlar atılan kimse-
ye döner (dokunur ve fasık veya 
kafir olur).» Demek Allah’ın dini 
şakaya gelmez. Ama fesat alevini 
yakmak isteyenlerden hem bu 
dünyada, hem de ukbâda şika-
yetçiyiz. Allah’ın bizleri Müslü-
manlar olarak can vermemizi, 
Islâm’a hayırlı, faydalı olmayı na-
sib etmesini niyaz ederiz. Mümin 
kardeşlerimize karşı kalplerimi-
ze, bir kin ve buğza ruhsat verme 
Allah’ım! deriz.” YMM 448.Sayı 5 
Eylül 1978

Maalesef Aykut Edibali ve 
onun kadrosu binbir çeşit hile-
lerle tuzaklarla Türkiye günde-
mine girmesi engellendi; ancak 
Şura gazetesini okuyan kendile-
rine bir ara radikal denen, hat-

ta partileşmeyi de küfür sayıp 
sonra tuttukları yolun Türkiye 
gerçeklerine kendi şahsi İkbal 
ve menfaatlerine aykırı görenler 
maalesef bir yanıyla iktidarın bir 
köşesinde tutundular.

“Tağut” dedikleri “Darül harp-
tır” tartışmalarını yaptıkları ken-
di milletlerinin ülkesi ve Devleti 
olan Vatan’da “devlet” ve “millet” 
konusunda İslam ehli sünnet si-
yasi anlayışında ve hassasiyetin-
de yeri olmayan görüşleri takip 
edn bu gruplar, ilkesizliklerin-
den doğan çok büyük başarısız-
lıklara imza attılar, inancın itiba-
rını yonttular.

Bir zamanlar radikallik türküsü 
söyleyenlerin hangi makamlara 
geldiği Türkiye’nin malumudur. 
Burada kaybeden ülkemiz oldu. 
Kaybeden, Asırlarca İslam dün-
yasına liderlik yapmış olan ve 
son cumhuriyet döneminde de, 
yurtta barış dünyada barış, pren-
sibi ile hareket edip çevresindeki 
ülkelerden saygı gören ülkemiz, 
devletimiz ve milletimiz oldu. 
Sadece slogandan hareket ede-
rek diplomasi dilini bilmeden, 
siyaset dilini bilmeden, kahveha-
nelerde dahi konuşulması sakın-
calı olan lafları mitinglerde, Parti 
kongrelerinde söyleyerek iktida-
ra gelenler, hem çevre ülkelerle 
güvensiz bir hale girdiler hem de 
devletimizin var olan kredisini 
tükettiler.
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Sayın Aykut Edibali’nin öm-
rünün tamamı millet davasına 
adanmıştı. Siyaset onun hayatı 
ve ibadet kutsiyetinde eylemiydi. 
İlmi ve imanı, ahlakı ve eylemi 
bir ömür boyu hedefinden şaş-
madı. Birlik Davası, onun için bir 
oy toplama vasıtası değil gerçek 
bir “millet davası”ydı. Yeniden 
Milli Mücadelenin kuruluşun-
dan Millet Partisi’ne dönüşümü-
ne kadar birlik davamıza adanan 
bir ömür sürmüştü. Bu birlik 
sadece seçim ittifakı değil, milli 
güçlerin zaman ve mekân tanı-
mayan milletin birliği hedefiydi.

senin için mal toplayalım. Eğer, 
şan ve şeref kazanmak istiyor-
san, seni üzerimize efendi ya-
palım ve sensiz hiçbir işe karar 
vermeyelim. Eğer kral olmak 
istiyorsan, seni kendimize kral 
yapalım. Sana bu sözleri söyle-
ten güç yetiremediğin bir cin işi 
ise seni tedavi ettirelim.” demesi 
karşısında, “güneşi sağ elime, ayı 
da sol elime koyacak olsalar, ben 
yine de bu davadan vazgeçmem!” 
demesinden ve Utbe’ye Fussilet 
suresinin ilk on üç ayetini okuya-
rak cevap vermesinden ibarettir. 
Dava, Resulullah’ın davası ile 
aynı davadır. İrşat Encümeninin 
bu millete vaat ettiği hakların 
yüce davacısıdır, Sayın Aykut 
Edibali…

İttifak Yılları: Birlik Davası 
ve İhanetler
 
Aykut Edibali 20 Ekim 1991 yı-

lındaki Milletvekili Genel Seçim-
lerinde yapılan Büyük İttifak’ın 
gerçek mimarıydı. Islahatçı De-
mokrasi Partisi (IDP), Milliyetçi 
Çalışma Partisi (MÇP) ve Refah 
Partisi (RP) arasında yapılan bu 
seçim ittifakı, milli güçlerin cum-
huriyet tarihindeki ilk ve tek itti-

AYKUT EDİBALİ’nin 
  Siyasi Mücadelesinden Anılar

Hacı Ali Özdemir /
h.ali.ozdemir@bayrakdergisi.com

Hiçbir Hareket Vaat Ettiğini 
Çiğnerse İtibar Kazanamaz.
 
“Hiçbir hareket vaat ettiğini 

çiğnerse itibar kazanamaz.” sözü 
büyük bir âlimin söyleyeceği söz-
dür. Hiçbir gündelik siyasetçi, 
siyaseten de olsa bu cümleyi ku-
ramaz. İlim sahipleri için anlamı 
ise derindir. Yeniden Milli Mü-
cadele hareketinin doğuşunu da 
izah eder, Birlik Davası yolunda 
yapılan İttifak çalışmalarını da 
izah eder. Bu söz millete verilmiş 
bir namus sözüdür.

Bu dava; Yeniden Milli Müca-
dele Hareketi ile başlayan, diğer 
bir ifade ile Milli Mücadele Ha-
reketinin başarıya kavuşmasını 
sağlayan, İrşat Encümenlerine ve 
tüm Dünya’da Türkleri, İslam’ın 
son kalesinin savunucusu olarak 
gören tüm İslam dünyasına veril-
miş vaatlerin davacısı ve savunu-
cusu olmaktır.

Resulullah (sav)’in, kendisini 
çok seven amcasının teklif ettiği, 
“davasından vazgeçmesi”, “siya-
seti bırakması” teklifi yanında, 
Mekke’nin şairlerinden küffa-
rın sözcüsü Utbe bin Rebia’nın, 
“Eğer mal elde etmek istiyorsan, 
en zenginimiz oluncaya kadar 

fakını sağlayacaktı.
Birlik Davamız adlı eseri de 

bu adanmışlığın maksadını an-
lamak isteyenlere yetiyordu. 
Ancak Rahmetli Sayın Aykut 
Edibali, inancını söze, sözünü 
aksiyona dönüştürmeden dur-
ması mümkün olmayan büyük 
devlet adamlarının kabiliyetine 
ve imanına sahipti.

Çok yıldırıcı olan mekik dip-
lomasisi içinde, gerçekleştirilen 
toplantılardan birisinde MÇP 
Başkanı Alparslan Türkeş şunla-
rı söylemişti:

“Sayın Edibali, sizin çalışma-
nızı takdir ediyorum. Çabanız 
doğrudur. Ancak sizden önce 
biz Erbakan ile ittifak konusu-
nu görüştük. Onlar bizim kendi 
partilerinden aday olmamızı ka-
bullenemediler, bize ret cevabı 
verdiler. Onun için biz bir daha 
RP’nin kapısına gidemeyiz. Bu 
iş bizim açımızdan bitmiştir.” 
demişti. Edibali de şöyle cevap 
vermişti: “ben bu ittifakın olma-
sı için bir defa daha Erbakan’a 
gitmek istiyorum. Eğer izin verir 
iseniz sizin adınıza da teklifimi 
götürmek istiyorum. İttifakın üç 
parti arasında olması gerekir.”

Elbette, Rahmetli Sayın Ediba-
li’nin ittifakın oluşmasındaki bu 
samimi çabası, en çok halk ve 
tüm partilerin kitlesi tarafından 
takdir ediliyordu. Mitinglerde, 
Edibali’nin kürsüye çıkma anları, 
kimseninkine benzemiyor, “Mü-
cahit Edibali” olarak bağrına 
basanlarla “Başbuğ Edibali” diye 
haykıranlar yarışıyordu.

Seçimlere girecek adayların lis-
teleri hazırlanırken adaylıkların 
belirlenmesi de apayrı bir akıl 
oyunu haline gelmişti. Bilenlerin 
malumu olan bu husus ayrı bir 
yazının konusu olsa da Rahmetli 
Edibali, tüm görüşmelerde, ahde 
vefa ve dürüstlük prensibinden 
taviz vermeden tarihe damga vu-
racak bir ittifakın gerçekleşmesi 
için, tüm sadık ekibi ile beraber, 
en çok fedakârlıkta bulunan li-
der olarak kabul edildi.

Rahmetli Edibali, Rahmetli 
Türkeş’in RP çatısı altında yapı-
lacak ittifaktan aday olamayaca-
ğı söylenerek dışlanması süre-
cine de aynı mertlik, fedakârlık 
ve basiret ile olumsuzluklara 
siper olmuştu. Süreç içinde yaşa-
nan bir ikili görüşmede Türkeş; 
“Refah Partisi benim adaylığımı 
kabul etmiyorlar. Madem beni 
istemiyorlar, ben de adaylıktan 
vazgeçerim. Ama ittifak bozul-
masın” kanaatini beyan etmişti. 
Edibali de: “siz adaylıktan çeki-
lirseniz ben de çekilirim, aday 
olmam. Bu yola beraber çıktık. 
Siz olmadan benim aday olmam 
mümkün değildir. Ben Erbakan 
ile görüşüp bu işi çözeceğim” 
diye cevap vermişti. Bunun üze-
rine Erbakan ile yapılan görüş-
mede üç parti başkanının seçime 
girmesine karar verildi. Karar 
üzerine büyük ittifakın, tarihsel 
anlamını ve yeniden milli müca-
dele mirasındaki amacını kavra-
yamayan bazı siyasi ayrılıkçı Kürt 
kökenli gruplar RP den istifa et-
tiler.

Seçim Sonu ve Büyük 
İttifakın Aslına Rücu Edişi
 
91’de gerçekleşen bu tarihi it-

tifak ile ilk kez milli bir kadro, 
mecliste hâkim bir çoğunluk 
elde etmiş oldu. Ancak, Rahmetli 
Edibali’ye göre ittifakın seçimler-
den sonra da sürmesi gerekirken, 
maalesef MÇP ve RP için amacın 
sadece meclise girmeyi başar-
maktan ibaret olduğu anlaşıldı.

Aykut Edibali’nin çabaları, Er-
bakan’ın tutumu nedeniyle iyice 
zorlaşırken, MÇP içinden iç ayrı-
lık sesleri yükseliyordu…

Edibali, Türkeş’i ittifak ile birli-
ğin devamına ikna etmeye çalış-
tığı son girişiminde şu konuşma 
tarihe geçti:

“Sayın Türkeş siyasi tarihimiz-
de ilk defa hayırlı bir iş yaptık. Bu 
ittifak sizin büyük katkılarınız ve 
fedakârlığınız ile gerçekleşti. Bir 

kere daha izninizle Erbakan’a gi-
dip görüşelim. Milletin bu birliğe 
ihtiyacı var.” Türkeş: “Hayır Sa-
yın Edibali bu ittifakta fedakâr-
lık sizindir. Bunun devam etme-
si mümkün değildir. Biz sizden 
önce Erbakan ile sözleşmiştik. 
İttifak seçim sonuna kadardı. Se-
çim bitince bizim arkadaşlarımız 
istifa edip partilerine dönmeleri 
için biz anlaşmıştık.”

MÇP’li seçilen milletvekille-
rinin istifaları sonunda ortaya 
çıkan başka bir sonuç ise, Rah-
metli Muhsin Yazıcıoğlu’nun, 
MÇP’den ayrılarak, Büyük Bir-
lik Partisi’ni kurması olmuştur. 
Yıllar sonra özel bir röportajda, 
Aykut Edibali, isteksizce ismini 
de koyduğu partinin, MÇP ve 
Büyük İttifak’tan kopuşuna ne 
kadar üzüldüğünü ifade etmiştir.

Cumhuriyet Tarihinin İki 
Dönüm Noktasından Biri 
Büyük İttifaktır
 
Cumhuriyet tarihinin vatan 

müdafaasında ilk dönüm nok-
tasının Sakarya Muharebesini 
kazanmayı sağlayan millet itti-
fakı iken, ikinci dönüm noktası 
da 91 milli ittifakı olmuştu. Ama 
MÇP ve RP’nin millete meydan-
larda verdiği sözden “vazgeçme-
si” üzerine misyon, aslına rücu 
etmiş; Millet Partisi ismine iade 
edilmişti.

İttifak’ın sona ermesi, Millet 
Partisinin de doğuşu anlamına 
gelecekti. Artık ittifakın kendisi, 
kurucusu ve koruyucusu sadece 
Millet Partisi olacaktı. IDP’nin 
23.11.1992 günü yapılan 2. Olağa-
nüstü Büyük Kurultayında Birlik 
ve Barış Partisi, Bayrak Partisi, 
Millet Partisi, Islahatçı Demok-
rasi Partisine katıldı. Kongre-
de, IDP adının, tarihi önemi-
ne binaen Millet Partisi olarak 
değiştirilmesine karar verildi. 
Cumhuriyet tarihinin ilk gerçek 
muhalefet partisi olarak kurulan 
Millet Partisi, Mareşal Mustafa 
Fevzi Paşa tarafından kurulmuş-
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tu. Rahmetli Edibali’nin ifadesi 
ile “Fevzi Paşa’nın dediği şudur, 
demokrasi sadece bir sayı rejimi 
değildir. Olmamalıdır. Milletin 
ahlaki ve manevi değerlerine da-
yanmıyorsa o demokrasi hareke-
ti, yetersizdir, çürüktür, bozuktur, 
zararlıdır, demiştir. Dolayısıyla, 
bu manasıyla Millet Partisi, yer-
yüzündeki, Türkiye’deki bütün 
maneviyatçı, bütün ruhaniyetçi, 
bütün tarihi ve kültür değerleri-
ne bağlılık iddiasını taşıyan, bü-
tün partilerin anasıdır, köküdür.”

Bu nedenle IDP, tüm ruhu ile 
inandığı ittifakın gerçek anlamı-
nı sürdürmek maksadı ile ismini 
Millet Partisi olarak değiştirme 
kararı almıştı. Amacı ise, büyük 
ittifak ile, bu millete meydan-
larda verilen sözün eri olmaktı. 
Rahmetli Edibali, Sayın Rah-
metli Erbakan’ın misyonunu da 
Sayın Rahmetli Türkeş’in mis-
yonunu da temsil etme vazifesini 
Millet Partisi olarak üstlenmişti.

Millet Partisi, Yeniden Milli 
Mücadele adı ile doğduğu gün-
den beri aynı ruhu taşır ve aslın-
da özeti de şudur:

Amaç: Yeniden Milli Mücadele. 
Nasıl: Islahatçı Demokrasi yön-
temi ile. Neden: İslam Rönesansı 
ve Millet için. Bu döngü, bir to-
humun medeniyet dünyasında 
büyüyüp ağaç olması gibidir, 
tüm İslam aleminin uyanması, 
birliği, beraberliği ve bütüncül 
ve insancıl bir medeniyet için ve-
rilen mücadeledir.

İhanetler Tarihe Vurulan 
Damga Karşısında Bir Mana 
İfade Etmez
 
Sayın Aykut Edibali, gündelik 

siyaset ile ihanete uğrayacağını 
bile bile hizmet ettiği birlik da-
vasını ve İttifak çalışmalarını, 
Rahmetli Mehmet Akif Ersoy’un 
Sakarya Muhaberesi öncesinde, 
Ankara Saman pazarındaki “ben 
zaferi bu kitapta gördüm” deme-

sine benzetmişti.
Sayın Aykut Edibali’nin gerçek-

leştirdiği Büyük İttifak çalışması, 
ittifakı bir seçim hilesi ve seçil-
mek için kullanılan bir politika 
aracı olarak görenlerin ihanetleri 
nedeni ile hiçbir zaman asıl he-
define ve manasına kavuşamadı 
ama bu yine de bir zaferdi. Millet 
Partisi’nin yeniden doğuşu biza-
tihi zafer oldu.

Aykut Edibali 20 Ekim 1991 yı-
lındaki Milletvekili Genel Seçim-
lerinde yapılan ittifakın oluşması 
için büyük fedakârlıklarda bu-
lunmuştu. Seçim kanunları, par-
tiler arasında hükmi şahsiyetleri-
ni muhafaza etmek sureti ile bir 
birlik kurulmasına müsaade et-
mediğinden, tek çare, partilerin 
iltihak etmesi ve tek bir partinin 
hükmi şahsiyeti altında seçimle-
re girilmesiydi.

Adı, Türk İslam siyaseti açı-
sından bir inkılap ifade eden 
Islahatçı Demokrasi Partisi, is-
minden vazgeçmek bile fedakar-
lıkların en büyüğüydü. Islahatçı 
Demokrasi Partisinin ilk seçim 
çalışması ile elde ettiği isim ve 
amblem tescilinin silinmesi pa-
hasına adının değişmesi en bü-
yük siyasi fedakârlıktı. Amblemi 
de ismi de öylesine bir gündelik 
politikayı değil, bir siyaset teori-
sini özetlemeye yetecek derinlik-
te bir kurumun liderinin yaptığı 
fedakârlık, Hz. Hasan’ın maka-
mından vazgeçmesinden beri gö-
rülmemiş bir fedakârlıktı.

Sayın Aykut Edibali, ittifak ça-
lışmaları sırasında da sonrasın-
da da hedeflerin ve yöntemlerin 
samimiyet açısından çok farklı 
olduğunu, koltuk mücadelesine 
dönüşecek bir anlayışın en ya-
kınındaki kişilerde bile var ol-
duğunun farkındaydı. Ancak bu 
isimleri asla ifşa etmemeyi tercih 
etti. Kişileri ve onların hatalarını 
siyasetine malzeme yapmamak 
da onun, resullerin terbiyesin-
den ilham alınmış başka bir si-
yasi prensibiydi. Neticede Sayın 
Aykut Edibali’nin anlayışındaki 
büyük devlet adamları için siya-

set bir ahlaki üsluptur, nezaket-
tir, şahsiyetin ve imanın ameli 
halidir.

Sayın Aykut Edibali’nin Ortak 
Pazar ve Kıbrıs Müzakereleri kar-
şısında sergilediği tavır da Ka-
nuni’nin Malkoçoğlu Bali Bey’e 
gönderdiği muhteşem mektupta-
ki ilkeler gibidir. Siyaset, Hakk’ın 
hizmetinde ve adalet uğrunda 
yapılacak en büyük ibadet kutsi-
yetinde bir ameldir. Siyaset, hiç-
bir makam ve mevki için değil, 
ama makam ve mevki olmadan, 
iktidara gelmeden adaleti temin 
etmek kabil olmadığı için ve asla 
prensiplerden taviz verilmeden 
yapılması gereken bir hizmettir.

Sayın Aykut Edibali, Millet 
Partisi’nin 8. Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmasında cumhuri-
yet tarihinin iki kırılma noktası 
olduğundan bahsetmiştir. İlki 
Sakarya Meydan Muharebesinin 
kazanılmasını sağlayan birliğin 
oluşmasıdır ki bu Saman Paza-
rı’nda Mehmet Akif ’in en önemli 
konuşmalarından biri ile ger-
çekleşir. İkincisi de İttifak’tır ki 
Mehmet Akif kadar sözünün eri 
ve imanlı bir devlet adamı olan 
Aykut Edibali’nin ve teşkilatının 
hizmetleri ile gerçekleşmiştir.  

“Peki 1991’de yapılan bu büyük 
iş ne yapmıştır. Biz ona diyo-
ruz ki, milletin önünü açmıştır. 
Milletin horlanan, köşeye itilen, 
onun bunun iktidarına ortak 
yapılan, değirmenine su taşıyan 
mukaddesatçı, muhafazakâr de-
niyor ya, Allah, vatan, bayrak, 
millet diyen insan kadrosunun 
bu memleketin hakiki sahibi ol-
duğunu vurgulamıştır.”

Kıbrıs Protokolü ve 
Hükümetin Siyasi Skandalı
 
Tansu Çiller iktidarı dönemin-

de, Doğru Yol Partisi ile 3 millet-
vekili olan Millet Partisi arasında, 
Kıbrıs Davasının feda edileme-
yeceğine dair tarihi bir protokol 
imzalanmıştı (15 Ekim 1995). Doğ-

ru Yol Partisi ve hükümet adına 
imzacılar Devlet Bakanı Münif 
İslamoğlu, İçişleri Bakanı Coş-
kun Kırca iken, Millet Partisi adı-
na imzacılar Hacı Ali Özdemir ve 
İbrahim Kumaş’tı. Ancak, proto-
kolün imzalanmasından hemen 
sonra hükümet tüm dünyaya ve 
Avrupa Birliği’ne “bunu dikkate 
almayın, iç politika gereğidir” 
diyen bir ikiyüzlülük mesajı gön-
dermişti. O dönemde, Çiller’in 
bu ikiyüzlü hareketi, büyük bir 
skandal olarak basında da yer 
almıştı. Sayın Aykut Edibali, Star 
gazetesinin “Sayın Edibali, Çiller 
sizi kandırdı mı?” sorusuna tarihi 
bir cevap vermişti: “Kıbrıs Türk’ü 
bağımsız, hür yaşasın da ben bin 
defa kandırılmaya razıyım”.

Yıllar sonra başörtüsü mese-
leleri nedeniyle, üniversitelere 
kızların alınmadığı “irtica” yılla-
rında, büyük ittifak çalışması za-
manındakine benzer bir mekik 
diplomasisi ile Rahmetli Edibali, 
Demirel ile sadece telefonda gö-
rüşerek, okullarına giremeyen 
başörtülü kızlara kimliklerinin, 
düzenlenecek bir tören ile İs-
tanbul üniversitesi önünde iade 
edilmesini sağlayan bir talimatı 
vermesine ikna etmişti. Ancak 
provokasyonlar ve küçük siyasi 
hesaplar yine Rahmetli Ediba-
li’ye ihanet edilmesine sebep 
olacaktı. Provokasyonun faille-
rinin, “Bu milletin başörtüsü ız-
dırabı dinerse, bizim de iktidar 
olma imkânımız kalmaz” diyen 
bazı tanınmış siyasilerin olduğu 
çok kısa sürede ve hiç hicap du-
yulmadan itiraf edildi. Bu vakıa 
ile, Rahmetli Edibali, ızdırabın 
sömürücüsü değil adaletin dava-
cısı olan siyaset anlayışının bilge 
lideri olarak bir kez daha tarihe 
damgasını vurmuştu.

Siyasette ilkesizliğin ve hilenin 
politik beceri gibi sunulduğu bir 
geleneği kıran yegâne siyasetçi 
Sayın Aykut Edibali olmuştu. Bu 
sadece ilkeli bir duruşu değil, si-
yasi bir zekayı da ifade eder. Zira 
Sayın Edibali, asla delilsiz ve bel-
gesiz hareket etmeme prensibine 

de sadık kalmayı düstur edinen 
gerçek bir devlet adamıydı. Pek 
çok kişi farkında olmasa da tarihi 
vesikaların hükümetlerin vaatle-
rinden çok ötede siyasi anlamları 
olduğunu ve bunun tarihe aynen 
İrşat Encümenlerine verilen va-
atler ve Misak-ı Milli’de verilen 
sözler gibi kazınacağını bilecek 
basirette idi. Gayri milli basının 
kandırılma saydığı İttifak, Kıbrıs 
ve AT çalışmaları, tarihin köşe 
taşlarına vurulan birer damgay-
dı. Gün gelecek, tarihteki büyük 
devlet adamlarının vurduğu 
damgalarla işaretlenmiş taşlar-
dan, kıymetini ve anlamını idrak 
edebilen siyasetçiler bir medeni-
yet inşa edecektir.

Aykut Edibali’yi kandırdık zan-
nedenler, onun vesilesi ile mevki 
ve makam sahibi olup, siyasetin 
pınar başlarını tutanlar, bu saye-
de isim ve itibar sahibi(!) olanlar 
çoktur. Ama Aykut Edibali bu 
isimleri bile vefa borcu olarak 
yad etmeyi tercih etmiştir. Çün-
kü onun siyasetinin bir diğer 
prensibi de gayretin kuldan zafe-
rin Allah’tan olması prensibidir. 
Siyasette ulaşılmak istenen ga-
yeden ve “dosdoğru olma” pren-
sibinden hiçbir dünyevi menfa-
at ve koltuk uğrunda bir saniye 
dahi sapılamaz.

Aykut Edibali’yi bu yıldırma 
politikalarından, köşe kapma-
calardan habersiz sananlar, onu 
değil, kendilerinden başkasını 
kandırmadılar. Sayın Edibali ve 
teşkilatı her dönem büyük bir 
farkındalık ile hareket etti. An-
cak ihanet eden iç ve dış politi-
kacıların farkında olmadıkları 
bir prensip var; o da ne paha-
sına olursa olsun doğruluktan 
ayrılmama, hileye başvurmama 
prensibidir. Müslüman olmadan 
önce, hileleri ile alt edemeyeceği 
kimse olmayan, dahi sahabe olan 
Sa’d bin Ubade (ra)’nin sözünü 
hatırlamak ne kast ettiğimizi 
özetlemek için yeterlidir: «— Val-
lahi, Muaviye’nin bizi yenmesi 
takdir edilse, o bizi asla zekâsıyla 
yenemez, belki bizim takvamız 

sayesinde yenebilir!»
O günün siyasileri, İrşad En-

cümenini ve Mehmet Akif ’i ne 
kadar kandırdılar ve tuzağa dü-
şürdülerse, dönemin siyasileri de 
Aykut Edibali’yi o kadar kandıra-
bilmiş, o kadar tuzağa düşürebil-
mişlerdi.

Rahmetli Aykut Edibali’yi vefa 
ve hürmet ile yad ederken, onun 
hatıralarını gönlümüze yazdık, 
rehber edindik. Hak yolun-
da sabrı ve mücadeleyi ondan 
öğrendik. Umutsuzluğa umut 
olmayı, yarınlarda parlayacak 
aydınlığa ulaşmanın yollarını 
ondan öğrendik. Onu hak yolcu-
luğunda hatırlarken, başta Resu-
lallah’ı al-i’ni, ashabını, tüm re-
sul ve nebileri, Bedir Şehitlerini, 
Mohaç ve Çanakkale şehitlerini 
ve gelip geçmiş alimlerimizi rah-
metle anıyor, Fatihalar gönde-
riyor ve arkalarında bıraktıkları 
tahkir edilen millete Cenab-ı Al-
lah’tan uyanma ve dirilme nasip 
etmesini niyaz ediyoruz.
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Bayrak idealist insanın gelecek 
çağlar için yazdığı destanın adı-
dır. Bu destanın başkahramanı 
da yıllarca basiret ve ferasetle 
derginin başyazılarını kaleme 
alan Aykut Edibali’dir. Yıllar önce 
yazılmış olmasına rağmen bu-
gün de geçerliliğini korumakta 
ve taptaze mesajlar sunmaktadır.  
Elbette bir yazının sınırları için-
de bütün yönleriyle bu mesajları 
dile getirmek ve Aykut Ediba-
li’yi anlatmak mümkün değildir. 
Yazımız örnekleme metoduyla 
kısa bir anı görüntülemekten ve 
Bayrak dergisinin çağa olan ta-
nıklığını dile getirmekten ibaret 
olacaktır.

 
Derginin kapakları, başyazıları 

ve seri yazılar ayrı ayrı kitapların 
konusudur. Ülkemizi, milletimi-
zi, İslam dünyasını ve dolayısıyla 
insanlığı ilgilendiren çok önemli 
konularda yapılan değerlendir-
meleri gün ışığına çıkarmak hem 
araştırmacıların hem de onu 
candan sevenlerin boynunun 
borcudur.

 
Bayrak dergisinin sadece 1980 

yılındaki bazı tespitlerini hayır-
lı bir başlangıç olması dileğiyle 
zikretmek isterim.

 Neden 1980 yılını seçtim? Çün-
kü 1980 yılı Türkiye ve dünya 
açısından önemli gelişmelere 
gebeydi. Bunları yaşayarak, çağa 
tanıklık ederek öğrendik.

 
Türk Milleti’nin din, ahlâk, töre, 

düşünce, çıkar ve ideallerine 
bağlı haber, yorum, fikir ve dava 
dergisi olarak yayın hayatına de-
vam eden Bayrak dergisi “Hakkın 
emrinde, Halkın hizmetinde” ol-
maya özen göstermiştir. Özlemi; 
adaletin, kardeşliğin, barışın hâ-
kim olduğu, güçlü, ileri ve mut-
lu bir Türkiye’dir. Bayrak dergisi 
okuyucularını “ahlâkta kemâl, 
sahih bir imanda derinleşme ve 

ÇAĞA 
EDİBALİ’NİN GÖZÜYLE 

BAKMAK

Hayrettin Durmuş /
h.durmus@bayrakdergisi.com

“ Açıkça ifade etmeliyiz ki, dünya 
yeni bir medeniyete kavuşacaktır. 

Bunun zamanını, yerini tahmin 
etmek ancak kehanet etmek 

demektir. Fakat muhakkak olan 
bir şey varsa, o da insanlığın yeni 

bir medeniyetin eşiğine vardığıdır. 
Türkiye ve İslam dünyası için 

iki tercih bulunmaktadır: ya bu 
medeniyetin kurucuları arasında 
yer almak veya tarihi gelişmenin 

belli bir safhasında bu yeni 
medeniyeti bütün insanlıkla 

beraber çarnâçar kabullenmek 
mecburiyetinde kalmak…” 

Aykut EDİBALİ

iyi amelleri geliştirme” hedefi-
ni gerçekleştirmeye çağırmıştır. 
Bu ideallerin kolay olmadığını 
ve kısa bir zamanda gerçekleş-
meyeceğini çok iyi bilen ehil bir 
yönetici ve yazar kadrosuyla (bu 
yazarların bir kısmını Bayrak’ta 
yazanlar bölümünde bulacaksı-
nız) yıllardır yoluna devam etmiş 
ve “sadece bizim söylediklerimiz 
doğrudur. Bizim dışımızda doğ-
ruyu söyleyen yoktur” gibi bir 
batağa saplanmadan insanımıza 
“Gelin, gerçeği birlikte bulamaya 
çalışalım” demiştir.

 
O çağrılardan bazılarını hatırla-

makta, hatırlatmak da fayda var:
 

Dünya Yeni Bir Medeniyete 
Kavuşacaktır
 
“… Yirminci asrın başlarında 

büyümenin doruğuna yükselmiş 
Batı’nın insani değerler bakı-
mından Batı’nın bir varyasyonu 
olan komünist âlemin de on do-
kuzuncu yüzyıl Batı dünyasının 
sosyal ideallerini ve değerleri-
ni tekrarlayıp durduğunu ifade 
edebiliriz. Aktüel zaman itibariy-
le değil ama tarihi zaman itiba-
riyle bilimsel ve teknolojik ilerle-
meyi tekelinde tutan Batı’nın ve 
komünist dünyasının mukadder 
çöküşün başlangıcında olduğu 
gizlenemez.

 
Açıkça ifade etmeliyiz ki, dünya 

yeni bir medeniyete kavuşacak-
tır. Bunun zamanını, yerini tah-
min etmek ancak kehanet etmek 
demektir. Fakat muhakkak olan 
bir şey varsa, o da insanlığın yeni 
bir medeniyetin eşiğine vardığı-
dır. Türkiye ve İslam dünyası için 
iki tercih bulunmaktadır: ya bu 
medeniyetin kurucuları arasında 
yer almak veya tarihi gelişmenin 
belli bir safhasında bu yeni me-
deniyeti bütün insanlıkla bera-
ber çarnâçar kabullenmek mec-
buriyetinde kalmak…”

Yaşadığımız an itibariyle dün-

yamızın manzarasına baktığımız 
zaman yarım asır önce yapılan 
bu tespitin ne kadar önemli ol-
duğu daha iyi anlaşılmaktadır. 
Bilindiği gibi Berlin duvarı yı-
kılmış, 1989 yılında Mihail Gor-
baçov’un, “glastnost” veya “pe-
restroyka” denilen politikası ile 
Sovyet Rusya dağılmış ve onlarca 
yeni devlet kurulmuştur.

 
Bugün dünya yeni bir medeni-

yetle karşı karşıyadır. Fukuyama 
ve Huntington’un medeniyetler 
üzerine yazdığı kitaplar tartışıl-
maktadır. Türkiye ve İslam dün-
yası ise maalesef bin bir sıkıntı 
içinde bocalayıp durmaktadır. 
Bize dayatılan, mecburen kabul-
lenmek zorunda kaldığımız ne 
çok şey var, farkında mısınız?

 

Makine Toplumları 

ve İnsan
 
“… Son yarım asır içine sığmış 

teknik ilerleme insanın kontro-
lünde değildir. Teknik gelişme-
nin, insanların muti bir kölesi 
olduğundan bahsetmek zordur. 
Teknolojinin insan hayatını ko-
laylaştırdığı ölçüde, ona hükmet-
tiğinden de bahsetmemiz gereki-
yor.  Teknolojik gelişmenin belki 
de en dizginlenemeyen yanı, in-
sanları kendileri hakkında dü-
şünmekten alıkoyması, onları 
bir dış dünya ile meşgul etmesi 
ve avutması olayı halinde ortaya 
çıkmaktadır.

 
Daha fazla kâr, daha fazla ka-

zanç, daha konforlu bir hayat 
hedeftir. Ama, bunlar bir insan 
hayatının kaç senesine mal ola-
cak acaba? Daha fazla kâr, daha 
yüksek ücret gerçekleştiğinde, 
insan bunlardan istifade etmek 
imkânı bulabilecek mi?

 
Makinelerin ve bütün insan 

ilişkilerinde paranın hâkim ol-
duğu şu dönemde bizim için tek 

çıkar yol vardır. Gerçek ve derin 
bir inanç. Düşünce. Güzel ah-
lâk…”

 
Paranın ve maddenin putlaş-

tırıldığı çağımızda insanlar her 
şeye sahip olabiliyor belki ama 
hani mutluluk? Nerde gözleri-
nin içi gülen insanlar? Para bize 
insanlığımızı unutturmamalı. 
Tebessüm etmeyi, imeceyi, baş-
kalarını düşünmeyi unutmamak 
ve mutlu olmak için imana ve 
güzel ahlâka ihtiyacımız yok mu? 
“Güzel ahlâkı tamamlamak için 
gönderilen” peygamberimizin 
ahlâkını kendisine örnek alanla-
ra ne mutlu…

 

Ortadoğu Emperyalist 
Harplerin Eşiğinde
 
Etrafımız ateşle çevrili. Suri-

ye’de, Libya’da, İran’da, Irak’ta 
ve birçok İslam memleketle-
rinde yaşananları hep birlikte 
seyrediyoruz. Her gün yüzlerce 
insan ölüyor. Çocuklar çiçekken 
soluyor. Düğün evlerine, cenaze 
kortejlerine bombalar yağıyor. 
Ortadoğu; kan, barut ve gözyaşı 
girdabında kıvranıyor. Temenni 
etmeyiz ama burnumuzun di-
bindeki yangının ülkemizi sar-
ması an meselesi. Her şey bıçak 
sırtında. Bu kara günlerin kapıda 
olduğunu aklı erenler canhıraş 
bir çığlıkla haykırmıştı seneler 
evvel.

 
1979’daki İran-Irak Savaşını 

“Kölelerin savaşı” olarak değer-
lendiren Aykut Edibali Bayrak 
dergisinde o yıllarda Ortadoğu 
konusunda bakın neler söyle-
mişti:

 
“… Bu bölgede, Osmanlı devle-

tinin bölge üzerindeki kontrolü-
nü yitirmeye başladığı dönem-
lerden bugüne kadar ihtilâflar, 
huzursuzluklar ve savaşlar eksik 
olmamıştır. Osmanlı devletini 
yıkmak, ülke zenginliklerini yağ-
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ma etmek emelindeki yabancı 
güçler, işte bu yıllardan beri böl-
geyi kundaklamakta, bölgedeki 
toplulukları birbirine vuruştur-
makta başarılı olmuşlardır…

 
Diğer taraftan İsrail’in varlığı, 

vatanlarından kovulmuş Filis-
tinlileri silahlanmaya iten tek 
sebeptir. Yurtlarını kaybetmiş 
insanların, en tabiî haklarını ele 
geçirmek için, silahlanmadan 
başka çareleri yoksa bölgede ba-
rıştan bahsetmek, haksız, adalet-
siz ve gayr-i insani bir barışı sa-
vunmak anlamına gelir.

 
Kısacası, Ortadoğu’da devam 

eden ihtilaflar ve bu ihtilafların  
belirgin ifadeleri olarak görülen 
harplere takılmış isimler ne olur-
sa olsun, Ortadoğu petrollerinin 
kontrolünü ele geçirmeye çalışan 
süper güçlerin oyunundan başka 
bir şey değildir.

 Böyle emperyalist savaşlar se-

risine Türkiye’nin karışmasına 
asla gerek yoktur. Taraflardan bi-
rinin tarafını tutmaya asla lüzum 
yoktur. Türkiye, zamanı gelince  
taraflar arasında uzlaşma ve ba-
rış teşebbüslerine girebilir. Sade-
ce insani maksatlarla, bu emper-
yalist harbin zararlarını asgariye 
indirecek insani ve Hayri teşeb-
büslerde bulunabilir.”

 

Yugoslavya Dramında 
Gerçek Bir Gün 
Anlaşılacaktır
 
“… Yugoslavya’nın sınırları için-

de bulunan halkların mevcut 
idareden memnun olan bölümü 
ile, Yugoslavya statükosunun 
devamında menfaati olan süper 
güçlerin pek önemli bir mese-
leyle karşı karşıya bulundukları 
bir gerçektir. Elbette Adriyatik 
sahillerine serpilmiş bulunan 
toplulukların birlikte yaşamayı 
isteyip istemedikleri, Yugoslavya 

statükosunu sürdürmeye niyetli 
olup olmadıkları önemlidir. An-
cak daha da önemlisi, bu halkla-
rın mutluluk sağlayan bir düzeni 
kurup kuramayacaklarıdır. İn-
sanların mutluluğunu sağlayan 
tek sistemin İslam olduğu tarih 
deneyinden geçmiş bir gerçek 
olduğuna göre, Yugoslavya me-
selesi, Yugoslavya’daki iç çekiş-
melerin, bu ülkeyi; Batı, Rusya ve 
Türkiye karşısında nasıl bir tavır 
almaya sürükleyeceği sorusunda 
düğümleniyor…

 
Osmanlı fütuhatı, bugün çok 

iyi biliniyor ki, maddi ve tekno-
lojik üstünlük yanında, sosyal ve 
manevi erişilmezliği, insancıllı-
ğın cezp edici yüceliği sebebiyle 
gerçekleşmiş ve asırlar boyu ha-
kimiyetindeki toplulukları sulh 
içinde yaşatmıştır. Bu, bugün 
ortaya konması ve üzerinde dü-
şünülmesi gereken bir husustur.

 

Ortadoğu’da devam eden ihtilaflar ve 
bu ihtilafların belirgin ifadeleri olarak 

görülen harplere takılmış isimler ne olursa 
olsun, Ortadoğu petrollerinin kontrolünü 

ele geçirmeye çalışan süper güçlerin 
oyunundan başka bir şey değildir.

Bir gün Batı ve Doğu, Güstav Le 
Bon’un dediğine gelecektir. ‘Bal-
kanlarda huzuru tesis için Os-
manlı devletinin güçlenmesine 
ihtiyaç vardır.’ Bu gerçek anlaşıl-
mak üzeredir.”

 
Güstav Le Bon’un teklifi hâlâ 

geçerli değil mi? Geçtiğimiz yıl-
larda Cezayir Cumhurbaşkanı 
Abdülaziz Buteflika Afrika’nın 
huzur bulması için lâzım olan 
şeyin “Osmanlı Commenvelti” 
olduğundan bahsetmedi mi? 
“Osmanlı Milletler Topluluğu 
kuralım” teklifinde bulunan Ce-
zayir Cumhurbaşkanı Butefli-
ka’dır.

 
Commenvelt kavramının mah-

zurları düşünülecek olursa ko-
nuya bir açıklama getirmek ge-
rekir. Konuyu izaha geçmeden 
evvel katkılarından doları Rabia 
Hanım’a da teşekkürlerimi bura-
dan sunmak isterim. Kısaca şun-
ları söyleyebiliriz:

 
İslam siyaset teorisi anlamında 

bir yönetim biçimi emretmemiş 
olsa da anti demokratik ve layu-
sel olmasının mümkün olmadığı 
tarihsel süreçte ispatlanmıştır. 
Elbette ki Türkiye’nin Osman-
lı’nın tarihsel ve siyasi mirası-
nın sahibi olarak, Osmanlı’nın 
parçalanması ile istila edilen ve 
asimile edilmeye çalışılan top-
lulukların tamamına karşı hem 
hukuki hem de ahlaki sorumlu-
luğu vardır. Ancak bunun yolu, 
İslam’ın insancıl ve bütüncül 
medeniyet anlayışı ışığında yeni 
bir mutabakat düzeninin (evren-
sel Medine Vesikası) sağlanma-
sıdır. Aykut Edibali’nin Medine 
Anayasası ve Ortadoğu için yap-
tığı çözüm önerisi Afrika ve hatta 
dünyanın tamamı için geçerlidir.

 
Aykut Edibali’nin, Orta Doğu 

savaşları için yaptığı tespit de, 
dünyanın her yerinde, Osmanlı 
Devleti’nin parçalanmasından 
sonra çıkan karmaşa ve savaşlar 
için geçerlidir ve akmaya devam 
eden kanın sebebidir. Aykut Edi-
bali tarihi başyazılarının birinde 
bu tespiti şöyle dile getirmiştir:

 
“Büyük idealin ve medeniyetin 

yıkımı yani insanlığın köleleşti-
rilmesi savaşı beşer tarihinin can 
damarıdır.”

 
Elbette Roma, Bizans, Germen 

ve Çarlık Rusya’sı imparatorluk-
ları yeniden kurulamayacağı gibi 
Osmanlı’da yeniden kurulamaz. 
Açıklamalarımızdan böyle bir 
çıkarım yapılmamalıdır. Zaten 
Aykut Edibali’nin önerisi de çağa 
uygun olarak İslam Rönesansı 
ışığında “Bütüncül ve İnsancıl 
medeniyet Düzeni”dir.

 
 

Türk Milleti Kader Yılını 
Yaşıyor
 
“ Ülkelerin kaderlerinin dü-

ğümlendiği tarih anları vardır. 
1980 yılı da Türkiye için böyle bir 
tarih anı olacağa benzemektedir. 
Çok defa insanlar tarihi bir de-
ğişim anında yaşadıklarını fark 
etmeyebilirler ve umumiyetle bir 
neslin, bir devletin hatta yönetim 
gurubunun veya liderin tercihi, 
kritik karar anında artık tarihin 
tercihi anlamına gelir. Tarih bu 
tercih doğrultusunda seyreder.”

 
Bu başmakalede; Çin’e yapılan 

akınlarda, Çinliler gibi yerleşmek 
gerektiğini savunanların Çinli-
leştikleri, doğru karar verenlerin 
yaşamaya devam ettikleri, Budist 
olmak ya da Türk kalmak terci-
hine Bilge Tonyukuk’un isabetli 
kararıyla Türk Milleti’nin Budist 
olmaktan kurtulduğu, Musevi-
lerle temas eden Hazar’daki bazı 
Turani kavimlerin Musevileştik-
leri, Peçeneklerin, Hungarların, 
Bulgarların ve Kumanların ted-
ricen Hıristiyan oldukları, Talas 
ırmağında verilen tarihi kararla 
Türklerin İslam’ın sancaktarı ha-
line geldikleri belgeleriyle izah 
edilmiş.

 
Gün Talas’da verilen tarihi ka-

rar sahip çıkma günüdür.
 

Dinleyin İnsanlar!
 
“Şüphesiz ki İslam insanlara 

kurtuluş getirir dünyada ve ahi-
rette ama kendisine lâyık olanla-
ra, inananlara ve onun hükmüne 
boyun eğenlere. Onu yaşayabi-
len toplumlar ise bu dine inan-
masalar bile, insanlara hiçbir 
düzenin getiremeyeceği huzur ve 
faydayı sağlar.

 
Bugün de, onu bir kenara itmiş 
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AYKUT EDİBALİ VE 
İLMİ SAĞ

İlmi sağ metodu, Aykut Ediba-
li’nin Yeniden Milli Mücadele 
Dergisinin 03.02.1970 tarihli ilk 
sayısından itibaren kalem aldığı 
ve iki yıl boyunca bir seri halinde 
yayınlanan makalelerinde tanım-
laması yapılan özgün bir kavram-
dır. Aykut Edibali’den önce İslam 
aksiyon öğretisinin düşünme 
metodu bu şekilde sistemleştir-
me çabası sadece İmam-ı Ma-
turidi’de görülmektedir. Ancak 
Aykut Edibali, asırlar boyunca 
medeniyet haline gelebilmiş tüm 
inan topluluklarının düşünme ve 
toplumsal meselelere çözüm bul-
ma bakımından ortak noktalarını 
araştırıp sistemleştirmeye teşeb-
büs eden ilk düşünürdür. İbn-i 
Haldun da dahil olmak üzere Fa-
rabi, İbn Miskeveyh, İbn Sina, İbn 
Rüşd ve Gazzali ve hatta Hocaza-
de’de var olan ancak adı konma-
yan dinamik tahlil ve tümevarım 
metodunu kullanmak ilmi sağ 
metodunun temellerindendir.

İlmi sağ metodunun tanımını 
yapmadan önce, Aykut Ediba-
li’nin özellikle İmam-ı Maturidi 
ve Reşîdüddin başta olmak üzere, 
İslam medeniyetinde düşünme 
ve araştırma metodları ile tarih, 
sosyoloji ve siyaset anlayışına kat-
kıda bulunmuş tüm düşünürler-
den faydalanırken aynı zamanda, 
onların bilinçli veya bilinçsiz ola-
rak yanlış yorumlanan, çarpıtı-
lan görüşlerini de doğru biçimde 
yorumlayıp aktararak apayrı ve 
tarihi bir aydınlanma hizmetinin 
de başlatıcısı olmuştur. Yazımı-
zın konusu itibari ile, mevzuba-
his aydınlanma katkısının, Aykut 
Edibali hakkında yapılacak başlı 
başına bir araştırma konusu ol-
duğunu not etmek ile yetinmek 
zorundayız.

Sadece konumuz ile ilgili ol-
duğu kadarıyla, İmam-ı Maturi-
di’nin düşünme yönteminin or-
taçağ skolastik düşünce metodu 
olan tümden gelim metodu ile 
aynılaştıran yorumları düzeltme-
sine ilişkin katkısından bahsede-
lim. Aykut Edibali’nin bu katkısı 
yüzyıllardır oryantalist mantık ile 

İLMİ SAĞ METODU SKOLASTİK VE 

EZOTERİK ZİHNİYETİN SONUDUR

İslam medeniyetini tasnif etme 
çabalarına karşı bir savunma 
olarak da kullanılabilecekse de 
metodun ortaya koyuluş amacı, 
toplumsal meselelerin çözüm-
lenmesinde nasıl bir düşünce 
metodu kullanılması gerektiği 
hakkında pratik ve eylem içerir. 
Aykut Edibali’nin, ilmi sağ me-
todunu ortaya koyarken, batı tipi 
skolastik düşüncenin İslam’a dair 
bir savunma ve reddiye yazma 
ihtiyacı ile ortaya çıkmaması da 
çok önemli bir noktadır. Reddiye-
ler ve savunmalar ile bir düşün-
me metodunun ortaya konması 
mümkün değildir, bu yöntemin 
sonuçsuz kaldığını tarihi tecrü-
beler göstermektedir. Ekol haline 
gelen alimler fikirlerini reddiye-
ler üzerine değil, prensipler üze-
rine bina ederler.

Pratik metod olarak ilmi sağın, 
Aykut Edibali’nin tüm medeniyet 
problemlerinin çözümlemesinde 
istikrar ile ve kendi içinde tedrici 
bir ilerleme ile emsalsiz bir hiz-
met ve mücadele hareketine dö-
nüşmesi de aynı nedenden doğ-
maktadır. İlmi sağ metodu sadece 
bir düşünme metodu değildir, doğru 
çözüm bulma ve eylem mekanizma-
sıdır.

Yaygın olarak kabul edilen söy-
lemin aksine, Maturidi düşünme 
sisteminin, skolastik ve dogmala-
ra dayanan tümdengelim meto-
dunu kullanmadığını, fakat Hz. 
İbrahim (as)’den öğrendiğimiz ve 
insan için mümkün olan en üst 
düşünme metodunu kullandığını 
ifade etmiştik. İmam-ı Maturi-
di’nin ve tüm ehl-i sünnet alim-
lerinin kullandığı metod, duyula-
rımızla algılayabildiğimiz varlık, 
olay ve olguları temel alarak, du-
yuların algılamasının mümkün 
olmadığı alanlara yönelik mantıki 
sonuçlara erişme metodudur. Ke-
lam ilminde “şâhidin gâibe delil 
getirilmesi” olarak isimlendiril-
mektedir. Bu metodu ilk kullanan 
Hz. İbrahim (as)’dir ve uygulama 
dinamikleri üzerinde İslam alim-
leri tarafından yürütülen çalış-
malar itikadi mezheplerin doğuş 

sebebini teşkil etmiştir. “Akıl neyi 
ne kadar bilebilir” sorusu” insan 
onuruna uygun bir değerler siste-
mine ihtiyaç duyan mümtaz insa-
nın ilk sorusudur. “şâhidin gâibe 
delil getirilmesi” metodu, gerek 
şahsi tecrübe gerekse kolektif in-
san tecrübesi yoluyla olsun insa-
nın duyu alanına girip duyularla 
algılayabildiği bir delili temel 
alarak, duyu ötesine yönelik çıka-
rımlarda bulunma metodudur.

Başta Mu‘tezile ve Ehl-i sünnet’e 
mensup olanlar olmak üzere pek 
çok kelâmcı tarafından kullanılan 
bu fıtri ve aklî çıkarım metodunu 
tümevarımcı dogmatik düşünce 
metodu ile aynılaştırma hatasın-
dan kurtulmak için yapılmış ilk 
çalımalar arasından bulunan Ay-
kut Edibali’nin “İlmi Sağ” makale 
serisinden araştırmacıların istifa-
de etmeleri tüm İslam medeniye-
ti ve sosyolojisi açısından önemli 
bir hizmet olacaktır.

İlmi sağ metodunda da, duyu 
ile algılanamayacak olan ancak 
varlığına deliller ile ulaşılması 
mantıklı olan bir Yaratıcı olduğu 
sonucuna ulaşılması anlamında 
“şâhidin gâibe delil getirilmesi” 
bilginin kaynaklarının tespit edil-
mesi için kullanılan metoddur. 
Zaten bu metod, Kur’an-ı Ke-
rim’in Hz. İbrahim (as)’yi örnek 
vererek, tefekküri imana ulaşıl-
ması için öğrettiği metoddur.

Tüm sosyologların tespitine Ay-
kut Edibali de iştirak ederek şu 
hususu ifade eder: tarih sahne-
sinden silinmiş olan tüm toplum-
lar, “insanları millet şahsiyetleri et-
rafında toplayan, gözle görülmez ve 
fakat akıl için zaruri hayat temel-
lerini terk etmiş ve yok oluşa giden 
karanlık yola yönelmişlerdir.

İşte insanları bir şahsiyet haline 
getiren ideallerin fışkırdığı hayat 
pınarı kurursa; millet hayatı ya-
vaş yavaş kaybolur, yerinde başka 
biçimde bir cemiyet ortaya çıkar. 
Şu halde milletlerin bayat özü millî 
kültürdür.”

İlmi sağ bu hayat pınarının bes-
lendiği değerler sistemine dayalı 

bir ilmi düşünme metodudur. Bu 
nedenle tümevarım ve dinamik 
tahlil metodunu kullanır. Akla, 
insanlığın ortak mirasının tecrü-
besine ve bilime uygun hareket 
edilmesini prensip edinir.

İlmi sağda, doğru bilgi (vahiy), 
duyu ve akıl bilgi edinme vası-
taları bakımından kabul edilen 
kaynaklardır. Ehli sünnetin alim-
leri bu konuda ittifak içindedir, 
Aykut Edibali de bilginin kay-
nakları olarak, aynı kaynakları 
kabul eder. Bunları yorumlayış ve 
sınırlarını belirleyiş bakımından 
İmam-ı Maturidi’den itibaren ya-
pılan en büyük katkılar arasında 
Aykut Edibali ve ilmi sağ meto-
dunu ve neticesinde ortaya çıkan 
bütüncül ve insancıl medeniyet 
anlayışı için İslam Rönesansı çö-
zümünün sayılması şarttır. Akıl 
ve duyularımız, sınırlı birer bilgi 
edinme vasıtası olduğu şüphesiz 
olan kaynaklardır.

Tüm düşünce metodlarının 
mevzuu kâinat, hayat ve vakıalar-
dır. Varlığın anlamını ve değerini 
tanımlamaya ve kabul etmeye 
yöneliktir. Varlığın değerine ver-
diğimiz anlam, kabul edilen ahla-
ki değerler sistemine sebep olur. 
Tüm düşünce metodları, akidesi-
ni yani ideolojisini teyid etmeye 
yöneliktir. Düşünce ve bilgi, ide-
olojinin hedefine yönelir. Yönel-
diği bir gaye olmadan, (aklın ve 
duyuların beşeri sınırlamaları ne-
deniyle) sadece akla güvenerek, 
değerler sistemi oluşturma çaba-
sı, adaletsizlik ve zulümden başka 
bir sonuç çıkarmayacak maddi 
gayelere saplanmak ile maluldür.

İlmi Sağ Metodun temellerini 
bu açıdan özetlemek istersek;

Bilgi kaynağı: Doğru haber, akıl 
ve duyu; Hedefi Allah rızası; Öğ-
renimi amelîdir.

“Sosyal sistemler, cemiyete ve-
rilecek şekil hakkındaki nazari-
yeler veya hayallerdir. Komünist 
toplum, kapitalist toplum, orta-
çağların Hıristiyan toplumu gibi. 
Ancak bu sistemler, belirli bir 
düşünce tarzına, kainat, insan 

Rabia Edibali /
rabia.edibali@bayrakdergisi.com
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ve hayat anlayışına dayanır. İşte 
sistemlerin sağ veya sol oluşunu 
ortaya koyan budur. Yani kainat 
ve hayat anlayışı ve düşünce me-
todu.

Sol, kainat ve hayat anlayışında 
vehime dayanır. Düşünce metodu 
ise zandan ibarettir. Sağ ise kainat 
ve hayat anlayışında olduğu gibi 
düşünce metodunda da hakka 
dayanır.”

Bu nedenle, gayenin yanlış tes-
piti, bilgi edinme metodunun in-
sanlığın sorunlarına çözüm değil, 
yıkım getirmesine neden olacak-
tır. Eylemler ve kararlar, yöneldiği 
gayenin doğruluğu kadar doğru 
ve kıymetlidir. İnsanlığı bir ara-
da tutacak değerlerin, hiçbir fert 
ve toplumun kendi çağına uygun 
“sadece akıl” ile ulaşılan değerle-
rine göre belirlenmesi kabul edi-
lemez. Arabistan’da kız çocuğu-
nun kuma gömülmesi, Roma’da 
sakat ve yaşlıların uçurumdan 
atılması, Amerika’da kızıl virü-
sü ile bebeklerin katledilmesi, 
Endülüs Katliamı, Engizisyon 
Mahkemeleri, Kıbrıs ve Bosna 
faciaları, Orta Doğu’nun kan gö-
lüne dönmesi hepsi yaptıklarını 
bir sebeple meşru gören aklın ve 
mantığın meşru kabul etmesi ile 
değerli mi bulunacak?

İlmi sağ metodu ile ulaşılacak 
toplumsal yaşama prensiplerinin 
insan açısından üç boyutu vardır:

• İnsan Onurunun korunması
• İnsan Aklının korunması
• İnsan Neslinin korunması
İnsanın, akıllı ve cüz’i iradeye 

sahip bir varlık olarak eylemle-
rinden sorumlu olması da doğal 
bir neticedir. Toplumların mües-
seseleşme ihtiyacı, mevzubahis 
üç amaca hizmet etmiştir. Aykut 
EDİBALİ İnsanın, onurunu (na-
musunu), aklını ve neslini koru-
ma hakkına saygı duymayan tüm 
yapılarda ortak bir zaafiyeti tes-
pit eder. İnsanın bir amaç değil 
araç haline getirilmesi, insanın, 
“tek insan” haline getirilmesi, bir 
ürün, bir şey, bir eşya telakki edil-
mesi.

Bu çöküşün önüne geçecek çö-
züm ise insan onurunun iade 
edilmesidir. İnsan, sadece Al-
lah’ın kuludur, değerli olan ahla-
ki prensipleri, insanların “akıllıla-
rı” değil adaleti mutlak, rahmeti 
sonsuz yaradan Cenab-ı Allah be-
lirleyebilir.

Toplumsal Çöküşün Son 
Noktası: Çocuk İstismarı

Bir süredir, cemaat liderinin kü-
çük yaştaki kızını evlendirmesi 
iddiası gündemde. Hakikatlerin 
ortaya çıkması için acilen gere-
kenlerin yapılmasını dilediğimiz 
bu iddia da maalesef kabul edi-
len değerler sisteminin ilmi sağ 
metoduna uygun şekilde yorum-
lanamamasının etkilerini görüyo-
ruz.

Olayın iki vahim tarafı var; bi-
rincisi olayın İslam çocuk istis-
marına izin veren dindir iftira-
larını yaymaya çalışanlara fırsat 
oluşturmasıdır. İkincisi ise, İs-
lam’ın öğreticisi olma ayrıcalığını 
kendisine paye edinerek hiçbir 
eylem ve kararı sorgulanamaya-
cak bir güce kavuşan kesimlerin 
var olduğu gerçeğidir.

Bu iki çarpık sonuç da aynı ne-
denden doğmakta ve aynı şekilde 
kurumsallaşmaktadır. İki mesele 
de insan olmanın en büyük zaaf-
larının farklı sosyal gruplardaki 
tezahürüdür. Toplumların ve on-
ların ihtiyaçlarına cevap vermek 
için doğan müesseselerinin bo-
zulmasına engel olmak için, Ay-
kut Edibali tarafından kullanılan 
ve sistemleştirilen ilmi sağ meto-
dunun uygulanması gerekir. Bu 
metod sadece bir teorik düşünce 
üretme yöntemi değildir, değer-
ler sisteminin olaylara nasıl tat-
bik edilmesi gerektiğini gösteren 
uygulama prensiplerini de içerir. 
İlmi sağ aynı zamanda, toplumun 
zaruri ihtiyaçlarının karşılanması 
için oluşan müesseselerin, yük-
sek bir ideal ile hudutlanması için 
gereken sistemi de ortaya koyar.

Türkiye’nin en sorunlu döne-

mini yaşadığı süreçte, ilmi sağ 
metodu, Aykut Edibali’nin siyase-
tinin ve aksiyonun temelini oluş-
turmuştur. Aykut Edibali ilmi sağ 
olarak tanımladığı metod ile Ma-
turidi ekolünün siyasetin sorun-
larına ve sosyal hadiselere nasıl 
ilmi bir şekilde tatbik edileceğini 
analiz ederek ortaya koymuştur. 
Siyaset bilimine ve yeni kurulan 
bir cumhuriyetin demokratik 
kültürüne katkıları üzerinde ay-
rıca çalışma yapılması elzem olan 
Aykut Edibali’nin görüşüne göre 
bilimin ve insanlığın tarihi tecrü-
belerinden elde edilen sonuçla-
rın, toplumların ve müesseselerin 
ilerlemesi için kullanılacak yön-
tem ilmi sağ metodu olmalıdır.

Öncelikle insanın ve toplum-
ların önderlerinin doğru sonuca 
ulaşmasına mani olan unsurla-
rın tespit edilmesi gerekir. Fert-
ler temel ahlaki prensiplerini ve 
eylemlerinin gayesini yitirdiğin-
de bir vicdan hastalığı ile malul 
olurlar. Bu da büyüklenme (kibir-
istikbar) ve kendi aklını kendine 
yeterli görme (istiğna) dir. İstikbar 
ve istiğna, iktidar sahibi olan her 
ferdin imtihanıdır, prensiplere 
sadık kalmak ve gayeyi muhafaza 
etmek ile istikbar ve istiğna nede-
ni ile yeni bir düşünme metodu 
ve prensipler oluşturma hakkını 
kendinde görme arasında incecik 
bir çizgi vardır. Bu çizgiyi aşma-
mayı sağlayacak yegâne kudret, 
insanın “kul olma” bilincine sa-
hip olması ile otoritesini yüksek 
idealler ile hudutlamasıdır.

Tüm kainattaki canlı ve cansız 
varlıkların yüce bir yaratıcının 
yani Cenab-ı Allah’ın yarattıkları 
olduğunu kabul etme bilinci, in-
sanın kendisini, diğerlerinden üs-
tün görerek sorgulanamaz, hukuk 
üstü bir egemenlik ile diktatörleş-
mesinin önündeki tek engeldir. 
Bu gaye eylemlerinde ve kararla-
rında var olduğu sürece, insanla-
rın olayları değerlendirmesinde 
soyut formül tekrarcılığından ve 
prensipsizlikten kaynaklanan ha-
talardan uzak kalması mümkün 
olabilir.

İnsanın Doğal Yaşama İklimi 
Hürriyettir
 
Yeryüzü, Resulallah (sav)’ın 

tebliğine dek süregelen, ırkların 
ve soyların, hakim azınlıkların 
üstünlüğü saplantısından bir 
inkılab ile kurtulmuştur. Her re-
sul kendi devrinde, bu ınkılabı 
gerçekleştirmek için mücadele 
etmiştir ancak bu mücadele in-
sanlığın, İslam sayesinde rüştünü 
ispat etmesinden itibaren medeni 
bir vazife halini almıştır. Bir kur-
tarıcı mesih ve kahraman hayal-
leri sona ermiş, her fert kendisi-
nin ve toplumun kurtuluşundan 
özgür iradesi ile vereceği kararlar 
ile sorumludur.

Asalet, zenginlik, erkek ya da 
kadın, genç ya da yaşlı olmak bir 
insanı diğerine üstün hale getir-
mez. İslam’ın evrenselliğinin te-
melinde sadece ahlaken iyi olma-
ya yönelik samimi gayrete verilen 
önem vardır. Allah’ın varlığına 
ve birliğine iman etmek ve bera-
berinde ahlaken güzel olanları 
gerçekleştirmeye gayret etmek 
bir insanı diğerinden daha değer-
li kılabilecek yegâne unsurdur. 
Abese Suresinin ilk 10 ayetinde 
uyarı da Cenab-ı Allah’ın toplum 
sisteminde kökten değişmesini 
emrettiği bir değere vurgu ya-
pılmaktadır. İnsanlar zenginlik, 
asalet, bedeni kuvvet ve tamlık 
gibi özellikleri nedeni ile değil, 
hikmete ve ahlaka yönelme istek-
lerine göre değerlendirilebilirler. 

İslam medeniyetinin evrenselliği-
nin en önemli unsuru budur: İn-
sanlar ırkı, cinsiyeti, dili, statüsü 
fark etmeksizin eşittir. Her insan 
eşittir, onları üstün yapacak şey 
hikmete yönelme çabalarıdır.

İnsanın doğal yaşama iklimi 
hürriyettir. İnsanı, bütün mah-
lûkat içinde mümtaz kılan onun 
aklı, ruhu ve aklın bir fonksiyonu 
olan irade-i cüziyesi nedeniyle 
başta inanç ve fikir hürriyeti ol-
mak üzere insan onurunun ge-
rektirdiği değerleri hür iradesi ile 
muhafaza edebilmesidir. İnsan 
fıtratının bir gereği, onun ayrıl-
maz bir parçası ve yaşayış iklimi 
hür olma hakkıdır. Hürriyetle-
rinden soyutlanan kişi, insan-
lığından da soyutlanan kişidir. 
Hürriyetsizliklerin yaygınlaştığı 
toplumlarda sosyal şizofreni de-
rinleşir, maddi ve manevi esaret 
ve diktanın temelleri atılır.

Skolastikliğin ve Ezoterik 
İnanç Sistemleri, İnanç 
Hürriyetinin Baskı Altına 
Alındığı Toplumlarda Oluşur
 
Tarih boyunca gizli cemaatlerin 

ve skolastik, ezoterik zihniyetle-
rin çıkmasına sebep olan insanlık 
değerlerinin iktidarın sorgulana-
maz bir meşruiyet sağlamak için 
yorumlanmasıdır.

Kendi aklını prensiplerden üs-
tün sayanların kestirme yolları 
ve dini kendi menfaatlerine hiz-

met eden kararlarını sorgulana-
maz hale getirmek isteyenleri-
nin “mantığa büründürmeleri” 
dinlerin “onları korumaya yemin 
edenlerce bozulması” na sebep 
olmuştur.

Aziz Pavlos’un Hıristiyanlığı 
Roma İmparatorluğunun evren-
sellik iddiasına hizmet edecek 
şekilde tahrif etmesi, Hıristiyan-
lığın skolastikleşmesine, din teb-
liği adına evrensel bir sömürge 
iktidarı kurma arzusu, orta çağ 
Avrupası’nın soykırımlar ve sür-
günler çağı olarak devam etmesi-
ne neden olmuştur.

Osmanlı’nın Balkanlarda yaşa-
dığı iç karışıklıklar ve dağılışına 
kadar, Müslüman halklara sür-
gün, asimilasyon ve katliamlar 
giderek şiddetini arttırdı. 1492’de 
Amerika’nın fethedilmesi ile El-
hamra Kararnamesinin felaket 
sonuçlarından yahudilerin kur-
tulabilmesi, Amerika kıtasına 
yaptıkları göçler ile daha kolay 
olmuştur. Ancak bu süreç Avru-
pa’da masonluğu doğururken, 
özellikle 1683 mağlubiyetinden 
itibaren bir çözülme ve parçalan-
ma sürecine giren Osmanlı Dev-
leti’nde Balkanlar’da müslüman 
varlığının hamisi olarak verdiği 
mücadeleyi daha da zor hale ge-
tirmiştir. Osmanlı Devleti’nin si-
yasi varlığının sona ermesi, tarihi 
ve siyasi bağının bulunduğu hiç-
bir bölgeye huzur getirmemiştir. 
1683 mağlubiyetinden itibaren 
toplumsal yapının parçalanma-
sı ve sonunda Osmanlı toplum 
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sisteminin yıkılması, birbiriyle 
gittikçe farklılaşan ve düşmanla-
şan zümreleriyle krizli bir toplum 
doğmuştur. Aykut Edibali’nin tes-
piti de bu şekildedir: “Her toplum 
kendisini doğuran toplumun izle-
rini taşır. Türkiye toplumu da mi-
ras aldığı bu krizli yapının ağırlığı 
altındadır.” Avrupa kapitalizmi-
nin toplumda yer ettiği ölçüde eli 
kolu bağlanan, din hürriyetinden 
mahrum kalan kapalı toplulukla-
rın duçar olduğu hastalıklar, İs-
lam medeniyetlerinde yayılmıştır.

Bugün de cemaatler, kapalı din 
toplulukları olarak kalma mecbu-
riyetinde bırakılan örgütlenme-
lerin sorunlarını yaşarmaktadır. 
Sadece, birer ilim yuvası olma ih-
tiyacından doğan cemaatler değil, 
İlmi sağ metodu ile İslam’ın in-
sanlık medeniyetine rahmeti olan 
değerler sitemini siyasi ve sosyal 
prensipler halinde yorumlaya-
mayan tüm örgütlenmeler aynı 
sorunları yaşamaya namzettir.

Sağ veya sol ideolojiler, hatta 
herhangi bir dine ve ideolojiye 
mensup olmadığını kabul eden 

kişilerin dahi “inancı” vardır. 
İnanmak, insan fıtratının tabii ik-
limidir. İnanmayanlar “inanma-
manın mantığına” inanır ve bunu 
değerli kabul eder. Her ilişki bir 
“meşru gaye kabulüne” dayanır. 
Çünkü, insan, eylemlerindeki 
gayeye atfettiği meşruiyet ile top-
lumda bir fert olarak kabul edilir. 
Fertler bu sayede toplum halin-
de kalabilir ve toplumun iktidarı 
kullanma hakkını devrettiği ha-
kim azınlık gücünü bu değerlerin 
meşru kabul edilmesinden alır.

Değerleri korumaya kendini 
adadığını düşünen insan, bir 
müddet sonra iktidarın verdiği 
sarhoşluk ile hep aynı hatayı ya-
par. Söz konusu aile reisliği de 
olsa, cemaat liderliği de olsa, sivil 
toplum önderliği de devlet lider-
liği de olsa aynı sosyolojik kuralın 
tarih boyunca tekerrür ederek 
toplumların bozulmasına yol aç-
tığının gözlemleriz. Değerlerin 
tek koruyucusunu kendisi olarak 
görmeye başlar, kendisini sorgu-
lanamaz ve yargılanamaz eylem-
ler yapma hakkı olan prensipler 

üstü bir otorite olarak görmeye 
başlar. Bir müddet sonra ise, de-
ğerlerin somutlaşmış hali olarak 
bizzat kendini veya kendi aklının 
ürününü dokunulmaz bir tabu ve 
put haline dönüştürür. Bu duru-
mu Aykut Edibali, “her insanın 
içinde bulunan Yahudileşme teh-
likesi” diye ifade etmiştir.

Herkesin, bir Yahudi gibi dü-
şünme, Firavun ve Nemrut gibi 
kendi değerler sisteminden başka 
yaşanacak bir değerler sisteminin 
asla olamayacağı fikrine saplan-
ma tehlikesi vardır. Kendinden 
başkasının değersiz ve sadece 
hizmetlerinden faydalanılacak 
akılsız köleler olarak görmek 
insanlık tarihinin Resuller vası-
tası ile ıslah edilmeye çalışılan 
hastalığıdır. Batı medeniyeti, bu 
hastalığın tedavisinin “ötekine” 
saygı ve “inanç ve fikir özgürlü-
ğü” olduğunu başta İspanya’da 
Endülüs’ten sonra Balkanlarda 
Osmanlı Devleti’nin uygulaması 
ile İslam’dan öğrenmiştir. Ancak 
İnsanlığın, öğrenimini tamam-
layamamış olduğu, sürüp giden 
İsrail meselesinde, Bosna felake-
tinden ve Dünya’da Avrupa’nın 
“medenileştirmeye gayret ettiği 
her yerin kan gölü olmasından 
bellidir. Kendi dinlerinden ve 
soylarından olanlar için istedikle-
ri barış ve huzuru, “öteki” için de 
hak olarak görmeye başladıkları 
günün gelmesi için Mehmet Akif 
Ersoy’un dediği gibi “alınlar ter-
lemeli” ve Aykut Edibali’nin ilave 
ettiği gibi “hem de sırtımız terle-
meli”. Eylem ve söylem mana ile 
birleştiğinden ilmi sağ metodu 
ile ulaşılmak istenen “akıl çağı” 
gerçek olabilir. Ancak bunun için 
İslam’ın toplumsal yaşama dair 
prensiplerinin objektif olarak hu-
kukun üstünlüğü çerçevesinde 
kabul edilmesi gerekir.

Son tahlilde, Hıristiyan skolas-
tikliğine bir protesto olan Nietzsc-
he’nin üstinsan fikrinde ve Endü-
lüs katliamı hakkındaki yorumu, 
daha sonra pek çok düşünür tara-
fından da ifade edilmiş bir haki-
kattir: “Hıristiyanlık antik kültür-

den istifade etmemizi engellediği 
gibi, İslam kültüründen yeterince 
faydalanmamızı da engelledi. 
Ayaklarımızın altında ezdiğimiz 
muhteşem Endülüs kültür dün-
yası, aslında, bize sandığımızdan 
daha yakın, duygu ve tat dünya-
mıza Roma ve Greklere kıyasla 
daha doğrudan hitap etmektedir” 
diyerek tespit ettiği   evrensel, 
insancıl ve bütüncül bir medeni-
yet anlayışının temellerinde yer 
alması gereken değerler aslında 
İslam’ın insanlığa hediye ettiği 
değerlerdir. Biz aynı tespiti kendi 
toplumumuz içinde yapabiliriz. 
İslam’ın evrensel ve bütüncül me-
deniyet anlayışını anlayamamış 
olmak sadece Yahudilere ve Hris-
tiyanlara özgü değildir, bu teh-
like ile her topluluk her an karşı 
karşıyadır. Çünkü İmam-ı Matu-
ridi’nin ifade ettiği gibi İslam ile 
ıstıfa edilmemiş kişiliğin özelliği, 
kendisinden başkasının fikrini 
tehlikeli ve eylemini ve kararını 
aşağı görmeye müsaittir. Bütün 
beşeri müesseselerin yaşama sü-
resini tayin eden şartlar amacına 
ve prensiplere sadık kalmaktan 
doğan, toplumun meşruiyet al-
gısına bağlıdır. Aykut Edibali’nin 
müesseselerin sosyal kanuniyet-
leri olarak ifade ettiği bu meşrui-
yet bağın kopmasına mani olacak 
şey müesseselerin “murakabeyi 
gerçekleştiremesi”dir. Murakabe-
nin temeli gaye ve amaç kontro-
lünü sürekli temin etme esasına 
dayanır ve başlıca prensiplerini 
şu şekilde sayabiliriz:

• Her türlü otorite, amacı ve ey-
lem planı açık sözleşme ile meşru 
hale gelir.

• Her insan inanç ve fikir hürri-
yetine sahiptir.

• Hiç kimse dini nedeni ile sürü-
lemez ve cezalandırılamaz.

• Hiçbir otorite sorgulanamaz 
değildir. Hukukun üstünlüğü ve 
adalet önünde eşitlik esastır.

• Toplumların gelişmesi, top-
lumları oluşturan fertlerin so-
rumluluğundadır.

• Din adına helal ve haram koy-

ma hakkı hiçbir beşere ait değil-
dir. Ruhbanlık kabul edilemez.

• Aklın ve bilimin rehberliği, 
insanlık onurunun yücelmesine 
hizmet edecek alimler ile istişare 
şarttır.

• Her eylem sadece, muhatap-
larının açık ve bilinçli rızasına 
dayanan, temel ahlaki kaidelere 
aykırı olmayan söylemeler ile 
meşru hale gelir.

Bugünün toplumsal meselele-
ri, yüzyıllardır değişik şekiller-
de tezahür eden, hakim kitlenin 
olayları tahlil ve değerlendirme-
de düştüğü hatanın neticesidir: 
prensipsizlik ve soyut formül tek-
rarcılığı.

İnsan Onuruna Ve İradesine 
Tanınan Hürriyet Vekaleten 
Tahdid Edilemez

Çocuk istismarı ve bunun meş-
rulaştırılması aracı olarak kulla-
nılan her türlü bakış açısını, ister 
cinsel kimlik tercihi hakkı ve is-
terse de küçük yaşta evlendirme 
vakıaları şeklinde karşımıza çık-
sın, ne ad ve mantığa büründür-
me adı altında olursa olsun aynı 
perspektiften baktığımızı açıkça 
ifade etmeliyiz. Henüz iradesini 
hür ve sonuçlarını kavrayacak 
şekilde kullanamayan küçük yaş-
taki hiçbir çocuğun hayatı hak-
kında, vekaleten karar verilmesi 
İslam ile tevil edilemez, batılı in-
san hakları anlayışı ile tevil edile-
mez.

İslam, vasinin, küçüklerin mal-
ları üzerindeki kullanım hak-
larını bile insan onuruna, irade 
özgürlüğe uygun sınırlar ile çer-
çevelerken, bedeni üzerinde ve-
kaleten karar verilmesi Cenab-ı 
Allah’ın insan iradesine tanıdığı 
hürriyete, insan onurunu, haysi-
yetini, aklını ve neslini karuma 
amacı ile bağdaştırılamaz bir suç-
tur.

Bu yazımız ile Aykut Edibali’nin 
vefatının birinci yılında, onun Al-
lah rızasına adanmış hayatında, 

eserlerinin ve hizmetlerinin idrak 
edilerek insanlık alemine bir kıla-
vuz olan Resulallah’ın yolundan 
yürümek için bir vesile bulmaya 
gayret ettik. Çalışmamız, Hz. İb-
rahim’den başlayarak, büyük ilim 
ve iman sahibi olarak birer önder 
olarak kabul ettiğimiz tüm resul-
lerin ve ilmin kapısı olan Hz. Ali 
ve Muaz bin Cebel (ra) nın açtığı 
düşünme sisteminin çağımızdaki 
uygulama metodu olan ilmi sağı 
güncel bir olay üstünde uygula-
maya çalışmaktan ibaretti.

Bu hayattaki yeni problemler 
için çözümler ve yeni düşünceler 
ve arayışlar karşısında geleneğin 
gözden geçirilmesi gereklidir. Bu 
gözden geçirme, soyut formül tek-
rarcılığı ile malul olmayan insan 
onuruna uygun müesseselerin 
ıstıfası için Kur’an-ı Kerim’den 
ilham alan prensiplere sadık kal-
mak ile mümkündür. Ancak ilmi 
sağın belki de en önemli prensi-
bini dikkate almak kaydıyla, ki bu 
zaten her müslümanın tabi oldu-
ğu düşünmesi şekli ve ilkelere sa-
dık kalma yöntemidir:

“Kur’an ve sünnetten aldıkları il-
ham, İslam medeniyetinin büyük 
kurucularının insanoğlunun tüm 
bilgi birikimini arayarak bu bilgi 
birikimi üzerinde kılı kırk yaran 
incelemeler yaparak, aklı kul-
lanarak, gözlem yaparak, deney 
yaparak sadece İslam dünyasının 
değil, insanlık dünyasının asırlar 
boyu kullandığı ve kullanacağı 
eserler sunmuşlardır. Kur’an ve 
sünnetin ilkeleri değişmez., siz bu 
ilkeleri bularak değişen dünyanın 
problemlerine cevap bulursunuz, 
çözüm getirirsiniz. Düşünürleri-
niz alimleriniz önce problemleri-
nizi anlar, tespit eder, yine alimler 
ve düşünürler kadrosu Kur’an’da 
belirlenen adalet, hürriyet mas-
lahat, gibi mutlu hedefleri ger-
çekleştirecek çözümler üretirler. 
Bu çözümler de bu çağa, bu me-
deniyet çığırı için geçerli hatalı 
olması muhtemel çözümler olur. 
Ve bunlar da İslam diye kimseye 
dayatılamaz. “
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Bilge Lider Muhterem Aykut 
Edibali Ağabeyimiz aramız-
dan ayrılalı bir yıl oluyor. Kadir 
Mevla’dan ona af, mağfiret ve 
rahmet niyaz ediyorum.

Değerlerin ve kıymetlerin kıy-
met ve değerlerinin, zamanında 
bilinememesi; insanoğlu için 
gerçekten acınası bir durumdur. 
İş işten geçtikten sonra ah vah 
etmenin ne yararı olabilir. Ama 
bir başka gerçeklik te; zararın 
neresinden dönülürse kârdır, 
anlayışının idrak edilmesidir.

Kabul edilsin veya edilmesin, 
Edibali, çok özel çalışmalar yap-
mış, çok özel çalışmalara imza 
atmış ve bu çok değerli çalışma-
lar için asla bir teşekkür bekle-
memiş bir derya gönül adamdır. 
O, hiçbir abartıya kaçmaksızın 
belirtmeliyiz ki, yaptığı çalış-

malardan sadece bir tanesini 
yapmış olsaydı bile, takdiri hak 
etmiş bir âdemoğlu olarak yeri-
ni almış olacaktı.

Sadece;
Birlik davasının esaslarını or-

taya koymuş olması,
İnkılâp İlmini yazmış olması,
Milli Mücadelemizin Strateji-

sini yazmış olması,
Hakikatin İzinde’yi yazmış ol-

ması,
Kadroların Vazifelerini yazmış 

olması,
Kur’an’ın Aksiyon Öğretisini 

yazmış olması,
Milli ittifaka rehberlik etmesi,
Milli yayın organlarını hayata 

kazandırması,
Bir milli mücadele hareketini 

DİNAMİK TAHLİL METODU  VE

AYKUT EDİBALİ

Muharrem Yakın /
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hayata geçirmesi,
Devler arenasında milli siya-

seti temel alan bir mücadeleyi 
göze alması,

Binlerce vatan evladı arasında 
imrenilesi bir kardeşlik tesis et-
mesi,

En zor şartlarda dahi istika-
metten sapmadan çıkış yolunun 
pratiğini uygulaması ve göster-
mesi,

Kurulan tüm tuzaklara rağ-
men başlattığı kutlu yürüyüşten 
sapmaması ve tuzakları boşa 
çıkarması… gibi çalışmalardan 
birisini bile hakkıyla ele alsak, 
hakkını teslim etmenin bir ka-
dirşinaslık olacağı bir liderdir.

Bütün bunlar, hakkı teslim et-
mek erdemine sahip her irfan 
sahibi insanın asla reddetmeye-
ceği tesbitlerdir.

Edibali’nin, Türk kültür ve 
irfan dünyasına kazandırdığı 
kavramlardan biri, belki de en 
önemlisi; Dinamik Tahlil Me-
todu’dur. Şunu belirtmeliyiz ki; 
Edibali’nin yaptığı çalışmalar, 
birbirini takip eden ve birbirini 
tamamlayan çalışmalardır. Dik-
katlice bakıldığında, bunu gör-
mek mümkündür. Bu, hemen 
her çalışma için geçerlidir. Bir 
tane örnek vermek gerekirse, 
1970’li yıllarda yazılan Kadrola-
rın Vazifeleri kitabının sonunda 
Milli Cephe konusu vardır. Ora-
da, Milli Cephenin elzemliği, ne 
olup olmadığı ve nasıl olacağı 
açıklanmıştır. Bu konu burada 
bitmemiş, hemen her fırsatta 
milli birlikten ve nasıl olması 
gerektiğinden söz etmiştir. Bir-
lik Davamız kitabı, bu tür konu-
larla ilgili yazıların bir bütünü 
durumundadır. 91 Milli İttifakı 
ve bu konu ile ilgili başkaca gay-
ret ve çabaları, konunun bitevi-
ye takipçisi olunduğunun gös-
tergeleri durumundadır. Onun 
şu veciz ifadesi, aslında pek çok 
şeyi açıklar durumdadır: “Biz, 
birliğin sahtesine cübbemizi veri-

riz, sahisine ise canımızı veririz.” 
Ve bu, laf olsun diye söylenmiş 
bir ifade asla olmamıştır.

Dinamik Tahlil Metodu

Edibali, erken dönem temel 
metinlerde, dinamik tahlil me-
todundan bahsetmiştir. Bu, ger-
çekten çok önemli bir kavram 
ve yaklaşımdır. Esasen, dinamik 
tahlil metodunun kapsamı, İs-
lam öğretisinin temel dinamik-
lerinden biridir. Edibali, Kad-
roların Vazifelerinde, metod 
ile ilgili açıklamalarda, üç bilgi 
kaynağı ile doğrulanmış bir bil-
ginin kabul edilebileceğinden 
söz etmiştir. Bunlar, malum ol-
duğu üzere; doğru haber, akıl ve 
selim hislerdir. Bunlar arasında 
bir uyuşmazlık görünümü olma-
sı halinde, doğru haberin kıla-
vuzluğuna başvurmak asıl kabul 
edilmiştir.

Dinamik tahlil metodunun ne 
olduğu konusunda çeşitli açık-
lamalar yapılabilir elbette. Ko-
nuyu değişik yönlerden ele alan 
yaklaşımlar, bir kıymet ifade 
edeceklerdir. Kanaatimce, dina-
mik tahlil metodunu kısaca şöy-
lece açıklamak doğru olacaktır: 
Dinamik tahlil metodu, mü’min 
kafa yapısının, olayların künhüne 
vakıf olmak için gösterdiği cehttir. 
Bunu özele indirgersek, dina-
mik tahlil metodu; inkılâpçının, 
olayları okuması ve hattı hareke-
tini tayin etmesidir, diyebiliriz.

Açıklaması ne şekilde yapılmış 
olursa olsun ya da adı ne olursa 
olsun, İslam kültür mirasının en 
temel dinamiklerinden biri; bu 
derin ve kapsamlı içeriğin haya-
ta hâkim kılınması olmuştur. Bu 
muhteva varsa; yükseliş ve yüce-
liş olmuş; bu muhtevadan uzak-
laşma çöküş ve gerileme olmuş-
tur. İslam dünyasının bilimin 
hemen her alanında bir kutup 
yıldızı gibi parladığı dönemler, 
bu muhtevanın hayat bulduğu 
dönemler olmuştur. Astronomi-

deki, coğrafyadaki, matematik 
ve fizikteki muhteşem buluş ve 
keşifler bununla ilgilidir. Bilim 
adamlarının canice ve hunhar-
ca ve dahi yobazca katledilme-
leri de bu anlam haritasından 
kopuşun acı ve ibretli sonuçları 
olmuştur.

Dinamik tahlil metodu, Edi-
bali’nin, kısaca sosyal olaylara 
yaklaşımda takip edilmesi gere-
ken metodu ifade için kullandığı 
bir kavramdır. Ancak belirtme-
liyiz ki, bu muhtevanın belli bir 
alanla sınırlandırılmamış olan 
kapsamlı ifadesi, cehd kavramı-
dır. Bu kavramın fıkıh ilmindeki 
karşılığı içtihattır. Daha özele gi-
dersek, Hanefi mezhebinin fıkıh 
ilmindeki özel terminolojisi, (kı-
yas ve içtihat kavramı içerisinde) 
illet’tir.

İllet, hükmün verilmesinde et-
ken olan sebeptir. Kısaca, illet 
sebep, hüküm sonuçtur, diyebili-
riz. Çeşitli fıkıh ekollerinde adı-
na ne denirse densin (istihsan, 
istishab, mesalih-i mürsele), ya-
pılan, müslümanca bir bakış açı-
sının olaylara damga vurmasıdır. 
Başka bir deyişle bütün bunlar, 
ilahi rızayı arama gayretleridir.

Hz. Peygamber Aleyhisselam 
devrinden sonra zaman içerisin-
de çeşitli fıkıh ekolleri oluşmaya 
başlamıştır. Hemen hepsinin çe-
şitli temel kabulleri ve yaklaşım 
biçimleri olmuştur. Bunlardan 
en dikkat çekici olanı, dinamik 
bir yaklaşımla konunun ele alın-
ması ve hükmün/kararın ona 
göre verilmesidir. Hz. Ömer, Hz. 
Ali, Hz. Aişe, Hz. Abdullah İbn 
Mes’ud’un yaklaşımları hep bu 
istkamette olmuştur. Bunların 
takip ettikleri metodu daha kap-
samlı ve sistemli hale getiren 
ise İmam-ı Azam Ebu Hanife 
olmuştur. İtikadi konuların açık-
lanması noktasında ise Muham-
med İbn Muhammed Maturidi 
bu anlayışı sürdürmüştür.

Bu yaklaşımın sosyal olay ve 
konulara uygulanması, dinamik 
tahlil metodu ile olmaktadır. 
Dinamik tahlil metodu, olayla 
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uzaktan yakından ilgisi bulunan, 
olaya dahli muhtemel, olaydan 
etkilenmesi muhtemel, olayı et-
kilemesi muhtemel bütün et-
men ve katmanların mü’min bir 
kafa yapısıyla irdelenmesi, sor-
gulanması, sonuçlar çıkarılması-
dır. Burada her bir parametrenin 
açıklamaya tabi tutulması, bu 
yazının boyutunu kitaplık çap-
ta bir açılıma uğratacağından, 
ayrıntıyı, okuyucunun irfanına 
bırakmayı tercih etmiş bulunu-
yoruz.

Dikkat edilmelidir ki; derinlikli 
bir tahlilden (tebeyyün) kaçın-
mak, Hucurat Suresinde fasık-
lık olarak nitelenmektedir. Bu, 
gerçekten çok dikkat çekici ve 
özenle üzerinde durulması gere-
ken bir noktadır.

Hz. Ali’nin, hakem olayında-
ki kılıçların üzerine “Allah’ın 
hükmünden başka hüküm 
yoktur.” ayetinin yazılması ile 
ilgili olarak; “Doğru hükmü 
batıl amaç için kullanmışlar.” 
açıklaması, aslında dinamik 
bir tahlilin sonucudur.

Hz. Ömer’in, Suriye’de fet-
hedilen toprakların ganimet 
statüsünden çıkarılıp vergiye 
bağlanarak sahiplerinde kal-
masını sağlaması, yine aynı 
topraklarda mücahit saha-
bilerin ehl-i kitap kadınlarla 
evlenmelerinin revaç bulması 
sonucu müslüman kadınlarla 
evlenmenin giderek azalması 
sonucu karşısında bu konuda 
sahabeye sınırlar koyması; di-
namik bir tahlilin sonucu olmuş-
tur. Bu konuları ele alırken Hz. 
Ömer gibi bir Peygamber dostu 
için “Kur’an ayetlerine rağmen” 
demek, ancak bir akıl tutulma-
sı olabilir. Oysa o Radıyallahü 
Anh, İslam’ın bütünlüklü ve de-
rinlikli bir mantığının sonucu 
Yüce Allah’ın rızasını gözeterek, 
beklenenin aksine bir karar ver-
miştir.

Esasen “Zamanın değişmesi ile 
hükümlerin değişmesi” ilkesi, 
tam da budur. Hükmün değiş-
mesi, hedefin değişmesi asla de-

ğildir. Hükmün değişmesi, belki, 
binitle gitmek yerine bisikletle 
gitmektir. Sonra at arabasıyla 
gitmektir belki. Daha sonra oto-
mobille gitmektir. Sonra daha 
gelişmiş, daha teknolojik… araç-
larla gitmektir. Ama gitmektir; 
hedefe, kastedilen hedefe, ilahi 
rızaya uygun hedefe gitmektir. 
Aracı, asla kutsamamaktır.

Dinamik tahlil metodunun bel-
ki açıklamasını içeren bir kitap 
yazmak vardı zaman içerisinde. 
Esasen, Merhum Edibali, temel 
metinlerde; doktrine vakıf ve 

bağlı, davayı anlamış ve dava-
ya bağlanmış ve kendi alanında 
uzmanlaşmış kimselerden söz 
etmiştir. Ne yazık ki; hemen her 
şey, o fani insandan beklenmiş… 
Oysa kendileri için hayırlı bir 
çığır açılmış insanların da ya-
pacakları pek çok şey var ola-
gelmiştir ama bu konuda çok az 
ceht gösterilmiştir. Hakkı teslim 
etmek, bir kadirşinaslık olacak-
sa, bu böyle olmuştur.

Dinamik tahlil metodunun en 
güzel açıklaması, Merhum Aykut 
Edibali’nin hayatı olmuştur. Algı 

operatörlerinin ve algı tröstleri-
nin kitleleri oyuncak gibi mani-
püle ettiği ve aksini düşünmenin 
adeta hainlik olarak görüldüğü 
zamanlarda, Edibali, hiçbir kına-
yıcının kınamasına asla itibar et-
meksizin doğrunun ve haklının 
yanında yer almaktan asla çekin-
memiştir. Yanlışın doğru, doğru-
nun yanlış olarak kabul ettiril-
diği savrulma dönemlerinde bu 
dik duruş, gerçekten ne müba-
rek bir derstir. Allah ondan razı 
olsun. Bununla ilgili pek çok ör-
nek vermek mümkündür. Örnek 

olması bakımından bir kaçını 
belirtmekle yetinelim: Kıbrıs’ta 
Annan Planının kazanmaması 
için yaptığı çalışmalar, Güm-
rük Birliği ve Avrupa Birliğinin 
omurgasını ortaya çıkaran ça-
lışmalar, Büyük Ortadoğu Pro-
jesinin iç yüzünü ortaya koyan 
çalışmalar, olağanüstü mahke-
melerin yanlışlığına dair yaptı-
ğı açıklamalar (Ergnekon, Bal-
yoz vs), kozmik oda girişiminin 
bir ihanet sızıntısı olduğuna 
dair yazılar, Türkiye’de bir Kürt 
sorunu değil geciktirilmiş haç-
lı sorunu ve pkk sorunu oldu-
ğuna dair izahatlar, bir erken 
uyarı alarmı gibi Fetö’nün bir 
ihanet şebekesi olduğuna dair 
açıklamalar… bunlardan sade-
ce bir kaçıdır. İnsanların yok 
saydıkları daha başkaları da 
vardır.

Dinamik tahlil metodu o 
kadar hayati bir konudur ki; 
bundan uzak kalan kocaman 

kocaman adamlar, isminin ba-
şında titri olan insanlar acınası 
bir hale bürünerek piyon ya da 
kuyruk olmakta gecikmemekte-
dirler. Dinamik tahlil metodun-
dan uzak kalanlar ya davulcu-
nun peşine takılmaktadırlar ya 
da zurnacının. Davulun ya da 
zurnanın sesi kesilince, ayıkır 
gibi yapmaktadırlar belki ama 
o davul ve zurna sesi beyninin 
içinde vızırdayıp durmaktadır 
ne yazık ki.

Allah, istikametten ayırmasın.

Dinamik tahlil metodunun 
en güzel açıklaması, 

Merhum Aykut Edibali’nin 
hayatı olmuştur. 

Algı operatörlerinin 
ve algı tröstlerinin 

kitleleri oyuncak gibi 
manipüle ettiği ve aksini 

düşünmenin adeta 
hainlik olarak görüldüğü 

zamanlarda, Edibali, hiçbir 
kınayıcının kınamasına 

asla itibar etmeksizin 
doğrunun ve haklının 

yanında yer almaktan asla 
çekinmemiştir.

Bilge Lider Aykut Edibali’yi 
vefatının birinci yılında vefa ve 
rahmet ile anarken Kıbrıs katli-
amında ve harekâtında şehit dü-
şenlerin ruhlarına Fatihalarımızı 
gönderiyoruz.

Mücadele Birliği, Yeniden Milli 
Mücadele Hareketi lideri, Isla-
hatçı Demokrasi Partisi ve bu-
günkü Millet Partisi’nin kurucu-
su Bilge Lider Aykut Edibali’nin 
80 yıllık ömrünün nerede ise ta-
mamı, millet ve milli meselelere 
hasredilmiş buram buram mü-
cadele kokar. Merhum Bilge lide-
rin en hassas olduğu konuların 
başında Kıbrıs, Doğu Türkistan 
başta olmak üzere esir Türkler, 

esir müslümanlar ve Filistin me-
seleleri gelmektedir. Kıbrıs, Doğu 
Türkistan ve Bosna Faciasında 
aynı tarihi bilinç ve devlet adamı 
şuurunun ortaya koyduğu ortak 
bir amaç vardır.

Aykut Edibali, Türk milletini 
tarihi vazifesini üstlenmek için 
bir uyanışa davet etmeyi görev 
edinmiştir. Tarihi hakikatler gös-
termektedir ki, Orta Doğu, mede-
niyetlerin çarpışma alanı olmuş-
tur. Osmanlı Devleti’nin cihan 
hakimiyetini kaybetmesi, Batı’nın 
Türk İslam varlığını Avrupa’dan 
ve Anadolu’dan silme gayretleri, 
hep bu amaca yönelik olmuştur: 
Dünya medeniyetlerinin kalbi 
olan Orta Doğu’ya hakim olmak 
için müslüman varlığının kılıcı 
haline gelmiş Türk hakimiyetini 
yok etmektir.

İslam siyasetinin emri gereği, 
Osmanlı Devleti, fethettiği her 
bölgede din ve vicdan özgürlü-
ğüne imkân tanıyan bir sistem 
kurarken, dillere ve kültürlere 
saygıyı muhafaza ederken, Batı 

bunun tam tersini yapmıştır. 
Nietzsche’nin dediği gibi, En-
dülüs’te asil ve üstün bir mede-
niyetten dersler almak yerine kat-
liamı tercih etmiştir. Bugün bu 
katliam anlayışı siyasi anlamda 
şekil değiştirse de sürmektedir. 
Bedenlerin değil, zihinlerin köle-
leştirildiği bir sınırsız ve kuralsız 
savaş zihinlerde devam etmekte-
dir. Rahmetli Aykut Edibali’nin 
dediği gibi, artık ülke sınırlarını 
korumaya çalışmak yetmez, savaş 
zihinler üzerindedir.

Kıbrıs meselesi, Cumhuriyet 
döneminin bir meselesi değildir. 
Kıbrıs, Avrupa’nın Orta Doğuya 
geçmek için sıçrayacağı en kavi 
basamaktır. Dünya tarihini, akıl 
oyunları ile unutturmaya çalışıl-
dığı bu hümanist görünümlü zi-
hin savaşı döneminde, tarihi mis-
yonun ve mesuliyetini, milletine 
ve İslam alemine hatırlatmaya 
cesaret eden bilge bir liderdi, Ay-
kut Edibali. Türkiye Cumhuriyeti 
kurucularına ve milletine, misak-
ı millide ve Çanakkale’de milli 
mücadelenin şehitlerine ve İrşad 

KIBRIS MESELESİ  VE

AYKUT EDİBALİ

Mehmet Göktekin /
m.goktekin@bayrakdergisi.com
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Encümenine verdiği sözlerin ar-
kasında durmak mecburiyetinde 
olduğunu, bunun Osmanlı’nın 
manevi ve tarihi sınırlarının 
hepsini kapsadığını haykırma 
cesaretine sahip olan yegâne 
cumhuriyet dönemi siyasetçisi 
Rahmetli Bilge Lider Aykut Edi-
bali olmuştur.

Kıbrıs meselesi, zihinlerde ku-
rulan tiyatro sahnesindeki gibi 
değildir ve asla Birleşmiş Mil-
letler önünde sürüklenecek, 
Türk- Yunan egemenlik kavgası 
olarak kabul edilemez. Bu şuu-
ru, her türlü imkânsızlık içinde 
büyük bir fedakârlık ile millete 
ifade edebilen ve onlara “mille-
tim uyan” diyen iman dolu bir 
mücadeleci olarak tarihe adın 
yazmıştır.

Kıbrıs meselesini, sadece bir 
petrol transfer ve arama alanı 
olarak ekonomik manası varmış 
gibi gösterme çabaları buz dağı-
nın görünen yanını ifade eder. 
Harp stratejisi açısından öne-
mi eşsiz olan adaya müslüman 
varlığının yerleşmesi kadim bir 
tarihin İslam mücadelesini ifa-
de eder. İslam dininin, bir barış 
medeniyeti olarak yayılış kale-
lerinden en az Endülüs kadar 
kıymetli ve onun kadar hazin bir 
katliamlar tarihidir.

Ada, Batının vahşet dolu em-
peryalist anlayışına karşı, İs-
lam’ın medeniyet sancaktarlığını 
yapan Osmanlı Devleti’nin göz 
nurudur. Şimdi, tarih boyunca 
adada İslam uğrunda şehit dü-
şenlerin mücadelesinin sancak-
tarlığını yapmak, Türkiye Cum-
huriyeti’nin boynunun borcudur. 
Bu vazifeyi davudi sesi, şefkatli 
kalbi, ilim dolu dimağı ile asla 
pes etmeden haykıranın Aykut 
Edibali olduğunu hatırlatmak 
vefanın bir gereğidir. Eğer, Tür-
kiye, korkak ve teslimiyetçi siya-
setler yerine, Aykut Edibali’nin 
siyasi önerilerini adım adım uy-

gulama iradesinde olsaydı, bu 
gün Kıbrıs başta olmak üzere, 
Orta Doğu’da, Türk Dünyasında 
ve İslam medeniyetinin bir za-
manlar hakim olduğu hiçbir böl-
gede çatışma, kan ve göz yaşı ol-
mazdı. Filistin, Mısır, Afganistan, 
Doğu Türkistan, Bosna, Endülüs, 
hepsinin çözümü aynı medeni-
yet anlayışına ve tarih şuuruna 
dayanır. Aykut Edibali’nin, her 
birinin ızdırabını, kendi vatanın 
ızdırabı gibi hissetmesi bundan-
dır.

Cumhuriyet döneminde, tari-
hi şuurdan yoksun, batılılaşma 
saplantısının deli gömleği ile 
bağlanmış, siyasi anlayış nede-
ni ile Müslüman Türklerin im-
hası safha safha gerçekleşirken, 
kanlı katliamlardan çekinmeyen 
siyasi taktikler yerini hümanist 
batılılaşma sevdalıların zihni 
savaşları ile yaptıkları ruhi katli-
amlara bırakmıştır. Kıbrıs’ta Ay-
kut Edibali’nin bizzat yürüttüğü 
çalışmalara, bir toprak perestlik 

değildir, Türk İslam varlığının 
bedenen, ahlaken ve ruhen mü-
dafaa edilebilesi için verilen bir 
mücadeledir. Ancak romantik 
bir siyaset değil, akılcı ve müca-
deleye dayanan bir liderlik anla-
yışı sürdürülmeden sonuç alın-
ması da mümkün değildir. Bunu 
bize, yazdığı eserleri bizzat saha-
da tatbik eden Bilge Lider Aykut 
Edibali yaşayarak öğretmiştir.

Kıbrıs Hala Sultanın 
Kutsal Toprağı, Ebedi 
İstirahatgahıdır
Kıbrıs, Orta Doğu’nun kapısı-

dır. Ortadoğu’ya ulaşmak isteyen 
Batı için kıymeti buyken, Türk ve 
İslam alemi için önemi ise, tüm 
dünyada İslam’ın barış ve nur 
medeniyeti yaymak isteyen mü-
cahitlerin Avrupa’ya geçiş kapı-
sıdır.

Resulallah (sav)’ın bir gün hala-
sı Ümmü Haram (ra)’nın evinde 
uyurken, gülerek uyandığı riva-

yet edilir. Halası, niçin güldüğü-
nü sorduğunda Resulallah’ın ver-
diği cevap ise, aynen İstanbul’un 
fethine duyulan bir sevda gibi, 
Resulallah’a itaat ederek, hakkın 
tebliğinde yardım maksadıyla 
yapılacak bir cihadın vazgeçil-
mez kalesi sayılmasına sebep ol-
muştur. Resulallah’ın cevabı, fe-
tih maksadıyla Akdeniz’e açılan 
kimseleri rüyasında gördüğü ve 
bu kişilerin cennetlik olduğudur. 
Ümmü Haram (ra), Hz. Ömer (ra) 
hilafeti döneminde müslüman-
ların ilk deniz seferi olan Kıbrıs 
seferine katılmıştır. Adaya ulaşıp 
gemiden indiğinden şehit olan 
Ümmü Haram (ra)’nın ebedi isti-
rahatgahı, Larnaka’dadır. Kıbrıs, 
Ümmü Haram (ra)’ı hala sultan 
olarak bağrına basmış, Türkiye 
Hala Hatunu misafir eden top-
rakları yavru vatan olarak evi ka-
bul etmiştir.

Kıbrıs’ın acılar ile dolu tarihini 
hatırlayalım: Osmanlı Devleti za-
manında da haçlı şövalyeleri bu 

toprakları hiç rahat bırakmadı

Yunan isyanlarını ise batının 
ayrı bir tarihi kara lekedir. Tepe-
delenli Ali Paşa’nın, Fener Patrik-
hanesi’nin sinsi planları nedeniy-
le katlinden sonra 1820’de Yunan 
isyanı patlak vermiştir. Bastırılan 
bu isyandan sonra, Yunan istikla-
li 1827’de İngiliz, Rus ve Fransız-
ların tazyiki neticesinde temin 
edildi. Ancak hatırlanmalıdır ki 
1827 Yunan istiklali hareketinden 
1 yıl önce Osmanlı ordusu büyük 
bir reform geçirmiş ve 1827’de yok 
denecek kadar askeri kuvvet var-
dı.

1856’da ıslahat projesini müte-
akip 1868 Girit ihtilali ve Müslü-
man katliamı tezgahlandı. 1908 
ihtilalinin çalkantıları esnasında 
Girit kati olarak kaybedildi. Ve 
Birinci Cihan Harbinin karanlık 
günlerinde bütün Trakya ve Kıb-
rıs Yunan’ın isyanları ile kan gö-
lüne döndü.

Amacın bir adayı elde tutmak-
tan öte ideolojilerin çarpışması 
olduğunu Aykut Edibali kadar 
şuurla ve cesaretle söyleyen kim-
se olmadığını ifade etmemek 
Türk siyasi hayatının demokrasi 
geleneklerinden ve ilmi sağ anla-
yışından yoksun tutumunun terk 
edilmesine bağlıdır. Basit ve net 
bir meseledir, Batı önünde hak-
kın teslim edilmesi için her defa-
sında boyun eğilerek çözülecek 
bir mesele değildir mesele Aykut 
Edibali’nin ifade ettiği gibidir:

“Unutmayalım ki, Kıbrıs kat-
liamları, bir Batı Trakya facia-
sı farklı toplumlar arasındaki 
çarpışmanın kanlı sonucudur. 
Mora da Türk askerlerini arka-
dan hançerleyenler, Balkanlarda 
alçak zulümleri hazırlayan pali-
karyalar, Batı Anadolu’da geçtiği 
her yeri harabeye çeviren Yunan 
sürüleri Kıbrıs’ta katliamlar ha-
zırlayan papazlar aynı ideal için 
çalışmaktadır.”

Maalesef, 1956’da Paris’teki 
konferansta Osmanlı’nın toprak-
larının bütünlüğü tam altı kez 
garanti edilse de durum böyle 
olmadı. “4 Haziran 1878 tarihin-
de Osmanlı Devleti ile Britanya 
arasında imzalanan antlaşmaya 
dayanarak, Osmanlı Devleti’nin 
toprak bütünlüğüne yönelecek 
bir işgal veya saldırı hareketi kar-
şısında İngiltere’nin silahlı bir 
yardımda bulunması karşılığında 
Adanın yalnızca idaresi İngilte-
re’ye verilmişti. Bir ülke parçası 
üzerindeki idare yetkisinin devri, 
o ülkede hakimiyete ilişkin bütün 
yetkilerin kullanılması yetkisi-
nin devri sonucunu doğursa da 
devletler hukuku bakımından 
ülkenin devri anlamına gelmez.” 
Ancak bu hakikat, anlaşmaların, 
onları koruyacak güçlü bir tarihi 
şuur ve siyasetin topyekûn oluşu 
prensibinden vazgeçildiği anda 
hiç mana ifade etmeyeceğini is-
patlamaktadır. Aykut Edibali bu 
hususu bir alim dili ile kaleme 
aldığı “Nato ve Türkiye” başlıklı 
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makalesinde “bir ülkenin iç dire-
nişi yoksa anlaşmalar daima güçlü 
ülkenin lehine işleyecektir” diyerek 
ifade etmiştir.

Aykut Edibali’nin Kıbrıs konu-
sundaki uyarıları, Kıbrıs’ta yaşa-
nan darbe ve Enosis ilanı sonrası 
da devam etmiştir:

“Çünkü bir problemi doğuran se-
bepleri bilmek, düşülen hataları 
anlamanın ilk şartıdır. Bir konuya 
doğru çözüm yolları getirmek ise, 
bundan sonra gerçekleşebilir.” diye 
yazmıştır.

Bu hususu idrak edebilmek bu 
ikazı bir romantizm sanmak ya-
pılan en tarihi siyasi hata olmuş-
tur zira bu bakış açısına sahip 
olamamak, Batı Trakya trajedi-
lerin sebep olduğu gibi, yıllar 
sonra Bosna Faciasının meydana 
gelmesine de engel olamamış, 
yüzyılın en büyük din temelli 

soykırımının yapılmasına seyir-
ci kalan Avrupa, bir de kendini 
insan hakları koruyucusu ilan 
etmiştir. Tüm bu meselelerin 
neşet ettiği kaynağı anlayama-
mak çözümü de bulmaya engel 
olmuştur.

1974 Barış Harekatı sonrası 
uygulanan politikalardaki yan-
lışlıklara da dikkat çeken Bilge 
lider Edibali Rumların AB baş-
vurusu yapmasının ardından 
KKTC’nin Kurucu Cumhurbaş-
kanı ve daha sonra Kıbrıs Türkü 
ve Türk Milleti’ne kurulan en 
büyük tuzaklardan biri olan za-
manın Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri unvanına sahip Annan 
ile özdeşleşen “Annan Planı”na 
karşı bizzat Kıbrıs’ta omuz omu-
za mücadele verdiği Rauf Denk-
taş’ın “Türkiye’ye katılım teklifi 
büyük fırsat sağlayan önemli bir 
dönemeçtir” değerlendirmesini 
yapıyordu.

90 yılları “Kıbrıs davasının sa-
hipsiz kaldığı yıllar” olarak nite-
lendiren Edibali, KKTC Kurucu 
Cumhurbaşkanı merhum Rauf 
Denktaş’ı ise, “Kıbrıs meselesi-
nin gerçeklerini ve sıkıntılarını 
kendi hayatında da yaşayan bir 
mücahit” olarak tanımlıyordu.  
Sonra 1 Ocak 1977 de Gümrük 
Birliği anlaşmasının yürürlüğe 
girmesini ise yeni bir devlet ila-
nından önce atılmış tek müspet 
adım olarak değerlendiriyordu. 
Edibali 28 Aralık 1994 tarihinde 9. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demi-
rel ile KKTC Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş’ın ortaklaşa yayınladık-
ları 12 maddeden oluşan deklaras-
yonu, “Hükümet ve meclisin yerine 
getirmesi gereken ve milletlerarası 
bir anlaşma ile teminat altına alın-
ması gereken çoğu doğru hususla-
rın maalesef bir kısmının yetersiz 
bir biçimde açıklanmasından iba-
ret bir belgedir” diye değerlendiri-
yordu.

Bu Milletin Makus Talihini 
Değiştireceğiz

Sadece Kıbrıs için değil tüm 
Türk ve İslam dünyası için yüreği 
yangın yeri olmuş bir bilge lider-
di o. Nitekim Nisan 2015’de Kon-
ya’da yaptığı tarihi konuşmada o 
yılları ve bugünü şöyle özetleye-
cekti;

“Mücadele Yurdundan Tarihin 
Kulağına! Ümitle Haykırırız Mil-
let Evlatlarına!

Değerli arkadaşlar! Diyecekle-
rim şunlar. Genç bir insan. Saka-
lı, bıyığı yok nerdeyse. Çocukla 
delikanlılık arasında genç bir 
çocuk, diyor ki. Kime diyor? İh-
tiyar koca sakallı tarihe: ‘Ümitle 
haykırıyorum millet evlatlarına, 
Tarihin kulağına!’

 

Tarihin kulağına ne diyor o 
delikanlı? ‘Ben tarihi değiştire-
ceğim. Tarihi yeniden yazacağız. 
Biz tarihi değiştireceğiz. Bu mil-
letin makus talihini değiştirece-
ğiz.

Neler söylüyor? Diyor ki ‘KIB-
RIS, KUDÜS, TÜRKİSTAN!’ 
Yıllar boyu bunu söylüyor…

Neler yapıldı? Evet, ‘Kıbrıs’ de-
dik, ‘Mehmetçik Kıbrıs’a’ dedik, 
kan sevdamız değil, zulme karşı 
duyduğumuz tiksinti, nefret ve 
adalete olan tutkunluğumuz, 
kalp temizliğimiz ve sevgimiz se-
bebi ile olmayacak sanılan işleri 
yapmak imkânı verdi Allah. Bu-
gün yapılan açıklamalarla bu on 
senelik hazırlık o kadar önemli 
hazırlık yapılmış ki, o gençlere, 
o insanlara, onun içinde olan, o 
büyük mürşitlere bu millet bü-
yük dua borçlu. Niye? O tarihler-
de hemen çıkılsa büyük zayiatı-
mız olurmuş Kıbrıs’ta. Allah bize 
o ilhamı vermiş. O bir kültür, o 
bir şuur haline gelmiş ve o milli 
uyanışın önüne geçecek hiç kim-
se yok. Ondan haberdar olmayan 
adam bile o işin başına geçmiş, 
geçirdik Allah’ın lütfu ile. Bunu 
biz yapmadık. Allah’ın lütfu. 

Ada’ya asker çıkarmayı akılla-
rının ucundan geçirmeyen ikti-
darları sarstık, uyandırdık, ‘kime 
bırakıyorsunuz orayı?’ dedik. 
Ve bu ülkeye Kıbrıs şehitlerinin 
emanetini kazandırdık şükürler 
olsun. Bunun kıymetini bilmek 
itemeyenlere karşı ‘Dur!’ dedik, 
‘Dur!.. Yanlış yapıyorsun! Dur 
orda!...”

Kıbrıs Dış Türkler 
Meselesinde Sadece Bir 
Cephedir
 
Yaşatılan katliamlar ve çözüm 

için sunulan Batı mantıklı plan 
dayatmaları ile gündemimize ara 
ara gelen Kıbrıs meselesi, Sayın 
Aykut Edibali’nin siyasi anlayı-
şında bir bütünün sadece yakın-
daki bir parçasıydı.

Batı Trakya ve Kıbrıs davası, 
esir insanlığın davasıdır ve bir 
bütündür. Çok kabul gören ta-
biri ile “Dış Türkler ve Esir Müs-
lümanlar” davası, birbirinden 
koparılamayacak bir zincir ha-
lindedir: Doğu Türkistan, Batı 
Türkistan, Azerbaycan, Kafkas-
ya, İdil-Ural, Kırım, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Yugoslavya’nın 
Müslümanları ve Türkleri, Hin-
distan’da, İran’da ve Irak’ta ikin-

ci sınıf insan muamelesi gören 
sunii Türkler ve Müslümanların 
hür yaşama davası Osmanlı’nın 
tarihi ve manevi mirasını reddet-
me lüksü olmayan Türkiye başta 
olmak üzere tüm İslam aleminin 
yek pare davasıdır.

Rahmetli Bilge Lider Aykut 
Edibali’nin mesele dair çözüm-
lerini adım adım sıraladığı adil 
ve insan haklarının, hukukun 
üstünlüğüne dayalı planın tüm 
aşamalarını gerekçeleri ile izah 
etmiş tek liderdi. Düşüncesini 
siyasi, tarihi ve sosyolojik pres-
pektifte ilmi temeller ile kaleme 
almakla kalmamış bizzat aksiyo-
ner mücadelesini de sürdürmüş-
tür.

15 Ekim 1995’te Gümrük Birli-
ği Anlaşmasındaki maddelere 
şerh koyulması amacıyla döne-
min hükümeti ile Millet Partisi 
arasından imzalanan protokol, 
Kıbrıs’ta ölümcül sonuçların 
doğmasına engel olmuştur. Pro-
tokol Batı’nın Şark Meselesinde 
bir sayfayı daha kapatmasına en-
gel olan tarihi bir tedbir olmuş-
tur. Sadece bu hizmeti bile tari-
hi olan Aykut Edibali’ye bir kez 
daha Cenab-ı Allah’tan rahmet 
diliyoruz.
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Kayseri Milletvekili

1992 Meclis Konuşması

“Sayın Başkan, değerli mil-
letvekilleri; hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. Bugün, 
son derece önemli saydığımız 
Güneydoğu Anadolu meselesi 
ve Kuzey Irak’ta olup bitenlerle 
ilgili görüşlerimizi arza çalışa-
cağım. Değerli milletvekilleri, 
Kuzey Irak’ta olup bitenler, Gü-
neydoğu Anadolu’da olanlar ko-
nusunda sağlıklı bir politikanın 
geliştirilmesi, elbette sizin uhde-
nize düşen bir görevdir; ancak, 
Kuzey Irak’ta yapılanlar ve olup 
bitenler konusunda yeterli bilgi-
ye sahip olmadığımızı ifade ve 
itiraf etmek mecburiyetindeyim. 
Ajanslardan, basından ve tele-
vizyondan sağlanan bilgilerle, 
herhalde yeterli fikir edinmek 
mümkün değildir; bunu takdir 
edersiniz. Bu konunun özel bir 
gündemde müzakere edilmesi ge-
rektiği inancındayım.

Değerli milletvekilleri,

Türkiye, güneydoğu sınırında 
yapılan bir sandviç harekâtıyla, 
kendisini uzun süredir rahatsız 
eden terörün sonuna gelindiği 
inancındadır. Umarız ki, inşal-
lah, Türkiye’nin doğusunda, 

Aykut Edibali’nin

Kayseri Milletvekili Aykut Edibali’nin, Güneydoğu Ana-
dolu’da cereyan eden terör olayları ile Kuzey Irak’taki son 
gelişmelere ve Türkiye’nin kendisini ilgilendiren bölgesel 
sorunlar karşısında daha aktif bir politika izlemesi gerek-
tiğine ilişkin 1992 yılında TBMM de yaptığı gündem dışı 
konuşması.

batısında anaların gözyaşları 
dinsin, sıkıntılar son bulsun ve 
Mehmetçiğe sıkılan kurşun ve bu 
felaket ve facia sona ersin; en ha-
lisane temennimiz budur. Ancak, 
ülkelerin kaderleri tesadüfe terk 
edilemez ve edilmemelidir.

Acaba, Kuzey Irak’ta Peşmerge-
lerin geliştirmiş olduğu harekât 
ve bizim, sınırlarımızda almış ol-
duğumuz önlemlerle, Türkiye’yi 
uzun süreden beri rahatsız eden 
PKK terörü sona erecek midir, er-
miş midir?

Değerli milletvekilleri, yukarı-
da ifade ettiğim gibi, “inşallah, 
demekle yetinmek istiyorum, an-
cak, bazı olaylar üzerinde de hep 
beraber düşünmemiz gerektiğini 
ifade etmek istiyorum. Değerli 
milletvekilleri, Kuzey Irak’ta bir 
Kürt oldubittisiyle karşı karşı-
yayız. Bu, sunî bir oluşumdur. 
Türkiye, sınırlarının güvence 
altında bulunduğunu, millî birli-
ğinin teminat altında olduğunu, 
huzur ve barışın güvence altında 
olduğunu herhalde iddia edemez; 
çünkü, mantıkî bir olay olmaz.

Değerli milletvekilleri, Ortado-
ğu’da miktarı çok değişik olarak 
ifade edilen bir Kürt toplumu, 
Kürt kavmi yaşamaktadır ve 
bunların bir kısmı Türkiye’de, 
bir kısmı Irak’ta bir kısmı Suri-
ye’de meskûndur. O halde, Kuzey 
Irak’taki oldubitti, yani bir Kürt 
devletinin kurulmuş olması, 
acaba bir çözüm müdür? Kuzey 
Irak’ta meydana getirilmiş olan 
bu oluşumun, batılı müttefikle-
rimizin teminatı altında, Çekiç 
Kuvvetin garantisi ve koruyu-
culuğu altında gerçekleştirilmiş 
olan bu oluşumun bir benzeri-
nin, simetriğinin, Türkiye’de de, 
yarın veya yakın bir istikbalde 
oluşturulmayacağı nasıl garanti 
edilebilir? Türkiye, şu anda bitti-

ğini kabul etmiş olduğu PKK te-
rörünün daha da azgınlaşmış ve 
canavarlaşmış olduğu bir iç sa-
vaşın eşiğine getirilmiş olmaya-
cak mıdır? Yakında Türkiye’den 
yoğun toprak taleplerinin -dışa-
rıda ve içeride- bizi rahatsız ede-
ceğini, millî birliğimizin ve vatan 
topraklarının çok ciddî şekilde 
tehlikeye düşeceğini görmekten 
korkuyorum ve endişe ediyorum. 
Bu konuda birtakım çözümler de 
ortaya konuyor; mesela, otonom 
devlet, federatif devlet kavramla-
rı ortaya atılıyor. Bunları şimdi 
biz müzakere etmiyoruz; ama, 
dışarıda ve içeride bunlar müza-
kere ediliyor.

Değerli milletvekilleri, Tür-
kiye, Bosna-Hersek’ ten Azer-
baycan-Karabağ’a kadar ve 
Filistin’e kadar mevcut bütün 
sıkıntıları çözmekle mükelleftir; 
bunlardan kaçınması mümkün 
değildir; bunları yok sayarak, 
bunlara gözümüzü yumarak 
bir yere varmamız mümkün 
değildir. Değerli arkadaşlarım, 
Bosna-Hersek’ te -sanırım, Sayın 
Bakan da aynı rakamları söyledi 
kış şartları dolayısıyla 400 bin 
insanın ölmesi kaçınılmazdır. 
Türkiye, mevcut imkânlarıyla, 
stoklarıyla, gıda yardımıyla, ilaç 
yardımıyla, battaniye, yorgan 
göndererek, Bosna-Hersek’ teki 
insanlık faciasına, “hayır” demek 
mecburiyetindedir. Bu, bizim gö-
revimizdir. Yugoslavya’daki fa-
cia kısa süre içerisinde sona erdi-
rilmediği takdirde, Bosna Hersek’ 
ten büyük bir göç dalgası Türki-
ye’ye gelecektir; Makedonya’ya 
Arnavutluk’a ve Türkiye’ye, bu 
kaçınılmaz göç dalgası gelecektir; 
Türkiye, bu acıyla karşı karşıya 
kalacaktır. Aynı şekilde, Türki-
ye’nin doğu güvenlik kapısı olan, 
hayatî bölgesi Kafkaslarda da, 
artık, infirad politikasından vaz-
geçmek mecburiyetindeyiz. Mil-
letlerarası kurumları, İslam dün-

yasını ve kendi imkânlarımızı 
tahrik etmek mecburiyetindeyiz; 
yoksa, Türkiye, doğudan da bü-
yük bir göç dalgasıyla, büyük bir 
felaketle karşı karşıya gelecektir. 
‘ Değerli milletvekilleri, güney-
doğuda olup bitenlere de çözüm 
bulunmadığı takdirde, Türkiye, 
en azından 100 bin insanı Gü-
neydoğu Anadolu’da yeniden 
barındırmak mecburiyetinde ka-
lacaktır. Çare ve çözüme gelmek 
istiyorum. Güneydoğu Anadolu 
meselesinin çözüm yolu ne Kürt 
kimliğinin tanınması, ne demok-
ratikleşme iddiaları, ne otonom 
devlet, ne de federasyondur.

Türkiye, gözünü yumarak, 
Osmanlı tarihsel mirasını yok 
sayarak, reddederek, infirad po-
litikasına devam ederek, kavmi 
devlet anlayışı içerisinde her-
hangi bir çözüme ulaşamaz. Tür-
kiye’nin önünde bir tek çözüm 
vardır; o da, Osmanlı mirasını 
kabul ederek, Bosna’dan Kaf-
kasya’ya, Kafkasya’dan Yemen’e 
kadar uzanan jeopolitik bütün-
lükte, bir tek siyasal ve askerî 
iradenin geçerli olduğunu gör-
mek ve kabullenmektir. Türkiye, 
Saraybosna’ dan Kafkasya’ya 
kadar olan alanda Doğu Roma 
İmparatorluğunun yıkılışın-
dan bu zamana kadar sürmüş 
üniversal büyüklüğün bir tarih 
tesadüfü olmadığını kabul ede-
rek, bu tarihî mirası kabullen-
mek mecburiyetindedir. Türkiye, 
kendi bölgesinde süper devlet, 
süper güç olmak mecburiyetin-
dedir. Karşımızda, Ortak Pazar 
oluşumunun ve globalleşmenin 
yaşandığı bir dünyada, kavmi 
devlet telakkisiyle, Türkiye, bir 
yere gidemez; Osmanlı mirasına 
sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.

Aykut Edibali 
Kayseri Milletvekili 
14. 10.1992 TBMM tutanağı
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Pınar’ın Yayın Akışı
Pınar Dergisi 1960 yılı mart 

ayında İstanbul Yüksek Öğret-
men Okulu Talebe Cemiyeti’nin 
aylık yayın organı olarak çıkma-
ya başlamıştır. Sözün burasında 
İstanbul Yüksek Öğretmen Oku-
lu tarihine kısaca göz atmak fay-
dalı olacaktır.

Okulun tarihi, 16. Mart. 1848 yı-
lında Fatih semtinde açılan Dâ-
rülmuallimîn (erkek öğretmen 
okulu) ile başlar. İlk müdürü de 
Ahmet Cevdet Paşa’dır. Çapa’da-
ki tarihi binanın giriş kapısı üze-
rinde Kûfi yazı ile yazılmış ismi 
hâlâ okunmaktadır.

Cumhuriyet döneminde, 1924 
yılından itibaren ismi İstanbul 
Yüksek Öğretmen Okulu olarak 
değiştirilmiştir. Okul, “anarşi-
nin odağı olduğu” gerekçesiy-
le; 18. 07. 1978’de CHP ağırlıklı 
koalisyon hükümeti tarafından 
kapatılmıştır. (Ankara ve İzmir 
YÖO’ları ile birlikte.)

Lise ve dengi okullara öğret-
men yetiştiren okullar parasız 
yatılı olup; köylü çocuklarına 

Kızıl Çin’den Viyana’nın önüne;
Akıp giden bin lüleli PINAR’ım

üniversite eğitimi fırsatı vermesi 
ile önem arz ediyordu. Mezun-
larının hatırı sayılır bir kısmı da 
akademisyenliği tercih etmek-
teydi. 27 Mayıs 1960 darbesini 
takip eden yıllarda talebe cemi-
yetleri, genellikle sol görüşlü öğ-
rencilerin yönetimindeydi. Sekiz 
yılda yayınlanan beş adet Pınar 
Dergisi, ağırlıkla sol düşünceyi 
yansıtması bu nedenledir.

İstanbul Yüksek Öğretmen 
Okulu Talebe Cemiyeti’nin 04 
04 1968 günü MTTB salonun-
da yapılan 13. Genel Kurulu’nda 
seçimleri, 1967’den itibaren Mü-
cadele Birliğinin üniversitelerde 
etkisinin artması sonunda mil-
liyetçiler tarafından kazanıldı. 
Ramazan Demir’in başkanlığa 
seçilmesi ile birlikte, yeni yö-
netimin yayınladığı Mayıs 1968 
dergisinde, ağırlıklı olarak Ede-
biyat Fakültesi’nden akademis-
yenlerin yazılarını yer almaya 
başlamıştır. Bu dönem Pınar ile 
beraber üniversitelerde yerli ve 
milli yayıncılık dönemi başlangı-
cı olmuştur.

Yukarıdaki beyiti, “Aylık Kültür ve 
Sanat Dergisi” Pınar’ın; Mart. 1972 
tarihli 3. sayısının arka kapağında 
yayınlanan Muhittin Akdemir’in 
Sivas’tan gönderdiği şiirinden alın-
mıştır. Şair Doğu Türkistan’ı hatır-
layıp, tarihimizdeki iki Viyana ku-
şatmasına vurgu yapmıştır ancak 
fiilen de basılı dergi olarak Pınar, bu 
diyarlara ulaşmıştır.

Pınar, rahmetli Edibali’nin vefat 
yıl dönümünde Aykut Edibali’nin 
başöğretmenliğinde mücadelecile-
rin ilk yayın tecrübelerinden olması 
ve edebiyat alanında millileşmenin 
sembolü haline gelmesi nedeniyle 
yad edilecek bir eserdir.

Mücadelecilerin Pınar’ı
27 Eylül 1969 günü MTTB salo-

nunda İstanbul YÖOTC’nin 14. 
Genel Kurulu yapılır. Başta Nec-
mettin Türinay ve arkadaşlarının 
çalışmaları semeresini vermiştir 
ve başkanlığa Şefik Dursun seçil-
miştir.

Bu dönemde, yazıların tama-
mına yakını Çapa’lı Mücadeleci 
öğrenciler tarafından yazılmıştır. 
Pınar, artık tüm Mücadele Birli-
ği mensuplarının ilk göz ağrısı 
olmuştur. Bugüne kadar sadece 
bildiri yayınlama imkanı varken; 
şimdi aylık bir dergileri vardır.  
Pek çok arkadaşımız gibi benim 
de ilk yazım Pınar’da yayınlandı. 
(yıl: 10, sayı: 19 - 20, Ekim - Kasım 
1970, “Düğüm” isimli hikaye.)

 
12 Mart 1971 tarihinde muhtıra 

ile, AP iktidarı sona ererken; AP 
- CHP koalisyonu kurdurdu. Sü-
reç içerisinde, bütün fakülte ve 
yüksek okulların talebe cemiyet-
lerini kapattı. Bu nedenle Ocak 
1971 tarihi Pınar Dergisinin son 
sayısının yayınlandığı tarih oldu. 
1971’de anarşi kol geziyor, hayatı-
nın baharında gençler kara top-
rağa düşüyordu. Kadim dostum 
Abdulkadir Hasbek, ilk ve tek 
hikayesi “Çapa’nın Suçu”nu yu-
karıdaki sayıda yazdı. O günleri 
anlamak için, ileride okuyabilir-
siniz...

Pınar’ın Yeni Dönemi
Tarih 1972’yi gösterdiğinde, Pı-

nar’ın ülkemizin her köşesinden, 
çoğu artık profesyonel şair ve ya-
zarlar tarafından çıkarıldığı dö-
nemde geliriz. Künyesinde idari 
merkez olarak görünen adres ise 
aslında Yeniden Milli Mücadele 
Dergisi’nin çatı katı! Nöbetleşe 
öğle yemeği yaptığımız mekan!..

Mücadelecilerin desteği ile Pı-
nar, sanat dergileri arasında bir 
yıldız gibi parlamaktadır. Cemil 
Meriç, yıllardır yazı kadrosun-

dadır. Yazı kadrosu profesyonel 
hale gelmiş; olgunluk dönemi 
eserlerini vermektedir. Muhtelif 
sayılarda Prof. Dr. Osman Turan, 
Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Cemil 
Meriç, Dr. Orhan Okay, Hattat 
Uğur Derman, Turan Oflazoğlu, 
Dr. Necla Pekolcay vb. zirve isim-
lerle yapılan röportajlar; yakala-
nan kaliteyi gösterilmesi açısın-
dan yeterlidir.

Pınar Dergi, “8 Kasım 1976 tarih 
ve 1906 sayılı Tebliğler Dergi-
si’nde ilgililere tavsiye edilmiş-
tir.” Ayrıca Milli Eğitim Bakan-
lığı, kütüphaneler için 200 adet 
dergiye abone olmuştur. Orta de-
receli okullarda 100- 200 öğrenci-
sini abone yapan öğretmen arka-
daşlarımızın sayısı hayli fazladır. 
Pınar, her ay 15.000 adet basıl-
makta ve tamamı satılmaktadır. 
Kısacası artık bütün Türkiye’ye 
yayılan bir mektep olmuştur.

Pınar’ın Mutfağından
Pınar mektebinin başöğretmeni 

merhum Aykut Edibali ağabeyi-
mizin, şahit olduğum iki örnek 
uygulamasını dikkatlerinize su-
nacağım. Pınar’ın yeni dönemi, 
Ağustos 1972 (cilt: 1, yıl: 1) ayı sayı-
sında YÖO Türkoloji bölümü öğ-
rencisi Mehmet Bölükbaşı; hem-
şehrisi şair Abdurrahim Karakoç 
ile güzel bir röportaj yapmıştı. 
Karakoç’un Pınar için yazdığı:

“Yazı mıdır? Kaza mıdır? Ceza 
mı?

Cümle şelek garibanın sırtında.
Ateş yakmış kaynatıyor kazanı
Kalleş felek garibanın sırtında.
kıtasıyla başlayan Adsız Şiir 

başlıklı şiiri, arka kapakta yayın-
lanmıştı.

Editör, şiirin dördüncü kıtasın-
daki müstehcen kelimeyi (...) şek-
linde sansürlemişti ama yine de 
anlaşılıyordu. Üstelik dergi abo-
nelere ve dağıtıma gönderilmişti.

Şiiri gören lider Edibali’nin ta-
limatı: “Derhal bütün dergileri 

okuyuculardan geri isteyin. O 
satırı tamamen çıkarıp, yeni ka-
pak bastırmak suretiyle tekrar 
gönderin!”

Bütün bayi ve okuyuculara 
mektup gönderildi. Dergiler 
geldi. Mektup yeterince açık ol-
madığı için, o sene ocak ayından 
itibaren gönderilen sekiz Pınar’ı 
birden gönderen okuyucular ol-
muştu!

Hatalı kapaklar çıkartılıp, yeni 
kapaklar takılarak dergiler tekrar 
gönderildi. Dergiye ulaşırsanız, 
boş satırı görürsünüz.

Eylül. 1972 ayı sayısının birin-
ci sayfasındaki takdim yazısın-
da: “Geçtiğimiz sayıda Pınar, 
Türkiye yayın hayatında ender 
rastlanacak, belki bugüne kadar 
rastlanmamış bir iş yaptı.” diye 
başlayarak; olay teferruatıyla an-
latılmaktadır.

Realizm mi, İdealizm mi?
1972 yılı sonlarında, sınıf arka-

daşım, YÖO matematik bölümü 
öğrencisi Mustafa Tosun, Pınar 
için bir yazı yazmıştı. Yazıda fel-
sefenin realizm ve idealizm ko-
nusunu ele almıştı. Sağ kesimin 
anlayışı doğrultusunda; realizmi 
eleştirip, idealizmi savunan bir 
muhteva hakimdi.

Editör, yazıyı ismi yazılı olmasa 
da genel yayın yönetmeni konu-
munda bulunan Aykut Ediba-
li’ye iletince; yazı yayınlanmadı. 
Aynı konuyu kendisi, üniversite 
öğrencileri için yeni yayınlanan; 
üç aylık “İlim Kültür ve Sanatta 
Gerçek” dergisinde yazdı. Gerçek 
Dergisinde, sadece bu konunun 
aydınlatılması maksadıyla, cilt: 
1, sayı: 1, (ocak, şubat, mart). 1973, 
(7 - 23) sayfalarında yayınlanan 
“İnsan Bilgisi ve Felsefe” başlık-
lı yazı ile devamı mahiyetinde; 
“Felsefenin İki Temel Problemi-
ne Bakışımız” yazılarında konu, 
Aykut Edibali tarafından kalem 
alınarak her yönüyle açıklığa ka-
vuşturulmuş oldu. Okumayan-
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ların aşağıda vereceğim linkten 
mutlaka okumasını tavsiye ede-
rim. Defalarca okuduğum, en 
beğendiğim Edibali makaleleri 
arasındadır. Felsefe hocası Prof. 
Teoman Duralı’nın yazıları ha-
riç; konu ile ilgili başka yazı oku-
ma ihtiyacı duymadım!..

Hem Gerçek Dergisi’ndeki ya-
zıları hem de bütün Pınar yazı-
larını Google’da İDP (İslamcı 
Dergiler Projesi) sitesinden oku-
yabilirsiniz. Ayrıca Yandex arama 
motorundan, Gerçek arşivine: 
https://yadi.sk/d/cwnB1Y5wXHX-
zQ linkinden; Pınar arşivine: htt-
ps://yadi.sk/d/SyJYYV0XTbtcdQ 
linkinden ulaşabilirsiniz.

Pınar’da Edibali Yazıları
Yaptığım arşiv taramasında, 

Aykut Edibali imzasına ilk defa 
“Korkut Alp” mahlası ile yazdığı 
“Bendim” başlıklı şiirinde rast-
ladım. Yılmaz Karaoğlu’nun ba-
basının ölümü üzerine yazdığı 
şiirin son mısraları:

Dostum, arkadaşım, kardeşim, 
haldaşım,

İnan ki,
Gözyaşının akmayan damlası,

Boğazında düğümlenen hıçkı-
rık

Bendim...
(Şubat. 1974, cilt: 3, sayı: 26, s. 6)
Aynı cilt, Mayıs ayı, (sayı: 29, 

s. 8 - 11) “Hanım Elleri” başlıklı 
uzun bir şiiri ile karşılaşıyoruz. 
Yine bu ciltte Ağustos ayı, (sayı: 
32, s. 36 - 47) “Yeraltından Gelen 
Çığlık” isimli çok uzun bir hika-
yesini okuyoruz. Genç şair ve ya-
zarlara birer örnek olmak üzere 
kaleme alındıkları açık...

Bir sonraki sayıda, Eylül. 1974 
(sayı: 33, s. 5 - 16) “Aykut Edibâli 
İle Mülakât” başlığı ile verilmiş 
röportaj; ilgilileri tarafından 
mutlaka okunmalı! Millî sanat, 
sanatçının topluma karşı sorum-
luluğu, kendi hikayesi ile ilgili 
değerlendirmeleri, hülasa kültür 
ve sanatla ilgili pek çok şeyi bula-
bilirsiniz...

İki yıl sonra, Pınar’ın düzenle-
diği hikaye yarışmasının ödül tö-
reninde yaptığı konuşma (Mart. 
1976, cilt: V, sayı: 51, s. 47 - 48) Edi-
bali yazılarının sonuncusu ola-
rak kabul edilebilir...

Pınar’ı Kuruttular...
Hazindir ki, Pınar’ın yayınla-

nan Mayıs. 1978 (cilt: VII, sayı: 78) 
sayısı; son sayısı oldu. Sahip ve 
yazı işleri müdürü olarak görev 
yapanlar, emaneti gasp ettiler! 31 
Mayıs gecesi, kütüphanesi, de-
mirbaş eşyaları, telefonu dahil 
her şeyine el koydular.

“Kötü bir çığır açanın...” diye 
başlayan hadisi şerifi hatırlata-
rak; geniş bilgi alabileceğiniz 
kaynağı vermekle yetinelim. Bir 
kaç sayı yayınladıktan sonra, 
yayın hayatına son verdiler. Bu 
müessif olay olmasaydı, aylık 
“Gerçek” ve “Gökmavi” dergileri 
yayınlanmasına belki ihtiyaç du-
yulmayacak belki de birlikte Pı-
nar (yıl: 63, sayı :...) şeklinde lüle 
lüle akmaya devam edecekti...

Başta Aykut abi olmak üzere, 
emeği geçenlerden vefat edenle-
re rahmet; hayatta olanlara sağ-
lık, sıhhat ve afiyetler diliyorum.

insanlarımıza çağrısını sunuyor. 
Yarın da sunacak. Çünkü o kur-
tuluş kılavuzudur. Herkes, her 
sistem, her program O’na muh-
taçtır. Onun büyüklüğü önünde 
eğilmelidir. Bu sese kulak verme-
liyiz:

 
‘Allah’a ve resulüne itaat edin. 

Birbirinizle çekişmeyin. Aksi 
halde içinize korku düşer ve kuv-
vetiniz ( şevketiniz, şanınız, dev-
letiniz) elden gider.)’ Kur’an 8/46 
Enfal Sûresi”

 

Kudüs Esir Bir Şehir Olamaz
 
“…Bugün İsrail’in Kudüs’ü ve 

eski İsrail topraklarını bir is-
tirdat, bir hakkın asıl sahibine 
iadesi olarak kabul etmesi saç-
madır. Dünyayı tersine döndür-
mek kabil olsaydı, dünya nasıl 
bir hercümerçle tanınmaz hale 
gelirdi. Kızılderililer Amerikan 
imparatorluğu kurarlar, bugün-
kü Amerikalı beyazları toprak-
larından sürerler veya ufak bir 
kolonide yaşamalarına müsaade 
ederlerdi. Akdeniz’de Doğu ve 
Batı Roma imparatorlukları ku-
rulur, İtalyanlar bugün Akdeniz 
üzerinde hak iddia ederlerdi. Os-
manlı İmparatorluğu ihya edili-
verir üç kıta yedi deniz üzerinde-
ki topraklarda hak iddia ederdi.

 
Kudüs ve diğer mübarek yerler 

meselesi çok özel bir önem arz 
etmektedir ve farklıdır. Mesela 
Roma Katolikler için, Tibet Bu-
distler için muhteremdir. Oysa 
Kudüs hem Yahudiler, hem Hı-
ristiyanlar, hem de Müslümanlar 
için mübarek bir yerdir…

 
Sözümüz şudur; şimdilik İs-

rail’in aldığı bu kararın uygu-
lanamayacağına inanıyor ve 
yeryüzünde hiçbir Müslümanın 
İsrail’in çizmeleri altında bir Ku-
düs görmeye tahammülü olma-
dığını hatırlatmak isteriz.”

 

Edibali’nin Kılavuzluğu
 
Bu satırları okuyanlar “yıllar 

önce yazılmış yazıların yeniden 
gündeme getirilmesine ne gerek 
var” diye düşünebilirler. Gelin, 
bu sorumuzun cevabını ünlü 
devlet ve siyaset adamımız Niza-
mülmülk versin: “Siyaset; vuku 
muhtemel bir hadise başa gel-
meden evvel tedbir alma sanatı-
dır. Hadise olup bittikten sonra 
tedbir almak ise ahmaklıktır.”

Önemli olan olayları doğru 
değerlendirerek, zamanında teş-
his koyabilmektir. Vücudumuz 
kangren olup, hastamız öldükten 
sonra hastalığını bilsen ne olur 
bilmesen ne olur? Yaramıza mer-
hem sürmeyen, derdimize der-
man bulmayan, reçetesi isabetsiz 
ve ilacı yanlış olan bir doktor bel-
ki bir hastayı öldürür, zararı bir 
aileye dokunur ama toplumsal 
olayları tahlil edemeyen, millet 
bünyesine sirayet etmiş cerahati 
göremeyen liderler ve yöneticiler 
ise bir toplumun mahvına sebep 
olurlar.

 
İşte bu yüzden kıymetlidir yıl-

lar önce yazılan, söylenenler. 
Edibali’nin şaşmaz kılavuzluğu-
na bugün dünden daha çok ih-
tiyaç var. Ne yazık ki o soylu sesi 

duyamayacağız artık. Anlayabi-
lene kitapları ve bize hatıra kalan 
konuşmaları yolumuzu aydınlat-
maya devam edecektir.

Bazı insanlar vardır ki dünya-
sını değiştirdikten sonra da size 
ışık tutmaya, yolunuzu aydın-
latmaya devam ederler. Senin 
dosta, kardeşlerine güven veren 
vakur bir duruşunu, içten gü-
lümsemeni kitaptan, kültürden, 
milletten, bayraktan, davadan 
söz açılınca ışıldayan gözlerini, 
Hak ve millet sevdasını gönül-
lerimize nakşeden sesini nasıl 
unutabiliriz ki?

 
Düşünüyorum da Edibali tam 

bir sentezciydi. Tarihin mükte-
sebatını, insanlığın bilgi biri-
kimi hep önemsedi. Doğruları 
yılmadan savundu, yanlışları 
usanmadan düzeltmeye çalıştı. 
Birleştirici, kaynaştırıcı, uzlaştı-
rıcıydı. Herkese, her kesime hi-
tap etti. Ölçüleri belliydi. Fatih’le 
Atatürk’ü, Osmanlı ile Cumhu-
riyeti, geçmişle geleceği birbiri-
ne sarsılmaz bağlarla bağlayan 
muhteşem bir köprü kurmuştu. 
Dindarla dindar olmayanı barış-
tıran, başı açıkla başı örtülü olanı 
buluşturan, İslam Rönesansının 
temellerini oluşturan soylu bir 
sesti Aykut Edibali. Birçoklarının 
ağzına almaya cesaret edemedik-
leri dönemde demokrasi demişti; 
Islahatçı Demokrasi. Din istis-
marının ve din düşmanlığının 
sona erdiği laiklik tanımı Edi-
bali’ye aittir. Ne demişse çıkmış, 
bütün tahlilleri gerçekleşmiş-
tir. Merak edenler yarım asırlık 
“Mücadele” tarihine baksınlar. 
Birlik, barış ve kardeşlik sancağı 
dalgalansın diye bir ömür veren 
bu kutlu kahramanın destanı bir 
gün mutlaka yazılacaktır.

 
Şimdi siz söyleyin! Edibali’nin 

kılavuzluğuna her zamankinden 
daha çok ihtiyaç yok mu? Bu ih-
tiyacı kalbinin derinliklerinde 
hissedenler beri gelsin.

 Böyle emperyalist savaşlar 

serisine Türkiye’nin karışmasına 

asla gerek yoktur. Taraflardan 

birinin tarafını tutmaya asla 

lüzum yoktur. Türkiye, zamanı 

gelince taraflar arasında uzlaşma 

ve barış teşebbüslerine girebilir. 

Sadece insani maksatlarla, bu 

emperyalist harbin zararlarını 

asgariye indirecek insani ve 

Hayri teşebbüslerde bulunabilir.” 

Aykut EDİBALİ




