
Selam ‹‹le
De¤erli Okuyucular›m›z,

Yeni bir say› ile karfl›n›zda olman›n mutlulu¤unu yaflatan
Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Rasulüne, ashab›-
na, yolundan gidenlere, izini sürenlere, ad›n› yüceltenlere se-
lam olsun.

Bu derginin elinize geçmesiyle bizlerin yüzüne yans›yan
tebessümü görebilirsiniz ama içimizde büyüyen huzuru, gön-
lümüzde coflan mutlulu¤u anlayamazs›n›z. Peki k›s›tl› imkan-
lara, bitmek bilmeyen zorluklara ra¤men neden bunca u¤rafl
biliyor musunuz? Rabbimizin ilk ayeti oku oldu¤u için, sizle-
re kendimizi okutabilmek için, tarif edemedi¤imiz o sevinci
tatmak için. Peki siz okuyor musunuz? Etraf›n›zda bulunan
h›s›m-akraba, konu-komflu, dost-arkadafla da okutuyor mu-
sunuz? Yan›bafl›n›zda y›llar›n› geçiren ancak sizin bu okuduk-
lar›n›zdan habersiz olan insanlar›n yar›n ahirette 'Neden beni
haberdar etmedin?' sorusuna (kendinizin de inand›¤›) bir ce-
vab›n›z var m›? 

Yaz tatilinin gelmesiyle elde edilen bu f›rsat› de¤erlendirip,
bizzat kendilerinden mes'ul oldu¤umuz çocuklar›m›z›n e¤itim-
leri ile ne derece ilgileniyoruz? B›rak›n bu dergiyi onlar›n gün-
de kaç sayfa Kur'an okumalar›n› sa¤l›yoruz? Yoksa bilmem
ne kadar ay okuldan sonra onlar› soka¤a m› terkedece¤iz, bir
ekran karfl›s›nda eriyip gitmesini mi seyredece¤iz? Yoksa ta-
tilde miyiz?

Milli e¤itim denen gerçekte çocuklar›m›z›n ne ahlaklar›na,
ne dinlerine, ne kendilerine, ne genel kültürlerine ve ne de et-
raf›ndakilere bir faydas› olmayan “ö¤ütüm” sisteminin çocuk-
lar›m›z› karfl› karfl›ya b›rakt›¤› manzara bizi hiç rahats›z etmi-
yor mu? 

Gerçekte e¤itimden yoksun, hayattan soyut, dinden/ah-
laktan uzak bir sürece düçar kalm›fl, bilmem ne mühendisi ol-
ma hayalinden baflka birfleyi hedeflemeyen çocuklar›m›z›n
e¤itimi için önümüzde alt›n gibi bir f›rsat var. Bu yaz tatilini
bu kez de¤erlendirelim, çocuklar›m›z› ‹slam'la kaynaflt›ral›m,
Kur'an'la bulufltural›m. Etraf›m›zdaki yaz okullar›yla, Kur'an
e¤itimleriyle, evimizdeki imkanlarla içinde bulundu¤umuz üç
aylar›n rahmetinden yararlanal›m. 

Bu yaz tatili Kur'an yarar›na tatil olmal›, okumas›n› bilen-
ler bir hatim yapmal›, bilmeyenler okumas›n› ö¤renmeli ama
sadece çocuklar da de¤il herkes Kur'an'la hemhal olmal›. Ya
ö¤renen olmal›y›z ya ö¤reten.

Ne diyor yüce Peygamberimiz?

Sizin en hay›rl›n›z Kur'an'› ö¤renen ve ö¤retendir.

Allah'›n selam›, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
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Türkiye’de, özellikle de son y›l-
larda, çok s›k gündem de¤iflmekte-
dir. Bazen arka arkaya, bazen de,
ayn› anda birden fazla gündem tar-
t›fl›lmaktad›r. Bu gündem yo¤unlu-
¤u nedeniyle, olaylar› takip etmek,
s›hhatli bir de¤erlendirmeye tabi
tutmak da ço¤unlukla mümkün ol-
mamaktad›r. Sadece son bir iki haf-
ta içerisinde meydana gelen gün-
demler s›ralanmaya kalk›fl›lsa, her-
halde sahifeler yetmez. Bu gündem
yo¤unlu¤una ilave bir de, TV’lerde
her gün, her kanalda sözde askeri
ve sivil uzmanlar›n, stratejistlerin
kat›l›m› ile yap›lan derinliksiz, içe-
riksiz tart›flma programlar› kafalar›
daha da kar›flt›rmaktad›r. Ergene-
kon operasyonlar›ndan, ‹ran ile ta-
kas antlaflmas›na kadar, Mavi Mar-
mara gemisindeki Siyonist vahflet-
ten, Davuto¤lu ile Siyonist Sanayi
ve Ticaret Bakan›n gizli görüflmesi-
ne kadar ve gündemden hiç düflme-
yen terör gibi say›lmayacak kadar
daha birçok gündem!.. Ancak son
günlerde, TC’nin d›fl politikas›n› de-
rinden etkileyece¤e benzeyen gün-
dem ise, Mavi Marmara gemisine
yap›lan Siyonist sald›r› olmufltur.
Bunu, s›ras›yla ‹ran takas antlafl-
mas› ve bu antlaflma dolay›s›yla
BMGK’de (Birleflmifl Milletler Gü-
venlik Konseyi) yap›lan oylamada
TC’nin hay›r oyu vermesi ve bu çer-

çevede bafllayan eksen kaymas›
tart›flmalar› ve PKK terörünün az-
g›nlaflmas› izlemektedir. 

PKK terörünün bazen durmas›,
bazen de azg›nlaflmas›n›n arkas›n-
da Siyonist ve sömürgeci ülkelerin
menfaatleri yatmaktad›r. Türki-
ye’ye boyun e¤dirmek ya da bir
fleyleri kabule zorlamak söz konusu
oldu¤u zamanlarda, ya derin dev-
let, ya da derin devlet iflbirli¤iyle
emperyal ve Siyonist destekli PKK
terörünün azg›nlaflt›¤› ve k›rsal ke-
simden kent merkezlerine do¤ru

yay›ld›¤› görülmektedir. Son gün-
lerde, 31 May›s‘tan bu yana mey-
dana gelen terör olaylar›n› da bu
çerçevede de¤erlendirmek gerekir.
Dolay›s›yla, ‹skenderun’daki deniz
donanmas›na yönelik gerçeklefltiri-
len sald›r› ile Mavi Marmara Gemi-
sine yönelik sald›r›n›n ayn› güne
denk gelmesi asla tesadüf olarak
de¤erlendirilemez. Asl›nda Refladi-
ye’den itibaren meydana gelen PKK
terörünün, sadece PKK’n›n kendi
imkânlar›yla ve sadece kendi men-
faatleri do¤rultusunda gerçekleflti-
rildi¤i olaylar de¤ildir. ABD’nin an-
l›k istihbarat›na ve Siyonist ‹srail
yap›m› Heron’lara ra¤men
150–200 kiflilik PKK grubu s›n›r-
dan geçebiliyorsa, hiç kimse, bu gi-
riflin ABD ve Siyonist ‹srail’den ba-
¤›ms›z oldu¤unu düflünmemelidir.
ABD’li yetkililerin, biz PKK’y› terör
örgütü olarak de¤erlendiriyoruz,
Türkiye ile stratejik ortak olman›n
gere¤ini yap›yoruz demesi, asla
inand›r›c› de¤ildir. Çünkü sadece
Kuzey Irak de¤il, bütünüyle Irak,
ABD’nin iflgali alt›ndad›r. ABD,
PKK’y› ve PKK’n›n kamplar›n›
Irak’ta kapatacak ve PKK’n›n sade-
ce s›n›rda de¤il içeride de gerçeklefl-
tirece¤i terörü durduracak güce ve
imkâna sahiptir. ABD bunu yapma-
d›¤› için, Türkiye’de birçok sivil ve
askeri yetkili PKK terörü arkas›nda
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ABD ve Siyonist ‹srail’in bulundu-
¤una inanmakta ve bunu da aç›kça
dillendirmektedir. Ancak, bu bilin-
mesine ve çeflitli resmi ortamlarda
da gündem yap›lmas›na ra¤men, ne
Siyonist ‹srail’e, ne de stratejik
müttefik ABD’ye karfl› ciddi hiçbir
yapt›r›m yap›l(a)mam›flt›r. Ekono-
misiyle, askeri teknolojisiyle ve si-
yasetiyle ABD’ye ve Siyonist ‹sra-
il’e göbekten ba¤l› olan bir ülkenin
böyle bir yapt›r›m yapmas›n› bekle-
mek, Türkiye-ABD-Siyonist ‹srail
iliflkilerini bilmemek anlam›na gelir.
Çünkü Türkiye’nin, böyle bir ad›m
atacak ve gere¤ini yapacak ne gücü
vard›r, ne de cesareti vard›r. Oysa
bir ülkenin ba¤›ms›z olup olmama-
s›,  kendi menfaatleri do¤rultusun-
da politika oluflturmas›na ba¤l›d›r.
Kim ne derse desin, Türkiye, ABD
ve hatta Siyonist ‹srail’e ra¤men
politika üretebilecek bir iradeye sa-
hip de¤ildir. Türkiye için bu durum,
bugün ya da son y›llarda ortaya
ç›km›fl bir problem de¤ildir. Bu
problem, Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti ile yafl›t bir problemdir.

PKK EEMPERYAL AAMAÇLI
B‹R OOYUNDA BBAS‹T BB‹R
F‹GÜRANIDIR!..

Süleyman Demirel, bir zamanlar
egemen resmi ideolojinin flimdiye
kadar 28 ayaklanmay› bast›rd›¤›n›,
29’uncusunu ve daha sonrakileri
de bast›rabilecek güce ve azme sa-
hip oldu¤unu söylemiflti. Oysa kan-
l› olarak bast›r›lan her ayaklanma
son olmam›fl, bilakis yeni bir ayak-
lanma için zemin haz›rlam›flt›r. ‹flin
düflündürücü yan› rejimin bu ›rkç›,

flovenist ve faflist tavr›, bölgeye ve
bölge halk›na dönük kal›c› ve kök-
ten çözüm aranmas›na da imkân
vermemifltir. Gerçi, köklü çözüm
bulunmamas› egemen iradenin de
ifline gelmekteydi. Çünkü halk›n
iradesine dayanmayan, halk› yok
sayan bask›c›, totaliter ve darbeci
bir zihniyet ancak bu ayaklanmalar
sayesinde hayatiyetini devam etti-
rebilmekte idi. Bölgede meydana
gelen her ayaklanma –Kürt ve
Türklerden- binlerce insan›n ölme-
sine ve insanlar aras›nda kin, inti-
kam duygular›n›n derinleflmesine
neden olmufltur. Bu ayaklanmalar-
da ölen binlerce insan›n egemen re-
jim aç›s›ndan hiçbir anlam› olma-
m›flt›r. Çünkü rejim aç›s›ndan
öl(dürül)enler isyanc›, haydut,
Kürtçü ya da irticac›, gerici ve mür-
teci olarak damgalanmakta idi.
Bunlar›n ölmesi ise yaflamas›ndan
daha evla idi.

PKK ›rkç›, Marksist, Leninist1;
t›pk› içinde yaflad›¤›m›z rejim gibi
laik, bask›c›, totaliter ve tek tipçi bir
zihniyete sahiptir. 1973 bahar›nda
Abdullah Öcalan 5–6 kifliyle2 bir-
likte Çubuk’ta bir a¤ac›n alt›nda bir
örgüt kurma karar›n›n al›nmas›yla
gündeme gelmifltir. Mahir Çayan’›n
iyi bir sempatizan› oldu¤unu söyle-
yen Abdullah Öcalan kendi ifade-
siyle ilk toplant›lar›ndan itibaren
M‹T ve kontrgerilla taraf›ndan kon-
trol edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu kon-
trolü M‹T, kendi eleman› Ali Y›ld›-
r›m’›n k›z› Kesire, kontrgerilla3 ise
A¤r›l› Kürt Pilot Necati4 kanal›yla
sa¤lamaktayd›. Abdullah Öcalan bu
durumun fark›na vard›klar›n› söyle-

se de, en gizli toplant›y› Pilot Neca-
ti’nin tuttu¤u bir yerde yapmakta
da bir beis görmemiflti.5 Abdullah
Öcalan bir soruyu: “M‹T beni besle-
medi ama M‹T’in klasik yöntemler-
le beni kontrole alma çabalar› vard›.
Bunun için paray› gözden ç›kard›
tabii. Biliyorsunuz örtülü ödenekten
bunun için paralar sonuna kadar
gözden ç›kar›l›r. Bize de biraz ne-
mas› kald›”6 fleklinde cevapland›r›-
yordu. Zaten U¤ur Mumcu’nun öl-
dürülüfl sebebi de PKK ile M‹T ve
MOSSAD aras›ndaki bu iliflkileri
belgeleriyle yazmay› düflünmüfl ol-
mas› de¤il midir? 

PKK ve Abdullah Öcalan’›n 12
Eylül darbesinden k›sa bir süre ön-
ce yurt d›fl›na ç›k›fl›, yurt d›fl›nda
gerek Bekaa Vadisi’nde ve gerekse
fiam/Suriye’de uzun süre kal›fl› sa-
dece M‹T’le de¤il CIA, MOSSAD gi-
bi uluslararas› istihbarat teflkilatla-
r›yla kirli iliflkilerini devam ettirdi¤i-
ni göstermektedir. Nitekim Abdul-
lah Öcalan’›n yakalan›p paketlene-
rek Türkiye’ye teslim edilmesinin
arkas›nda CIA ve MOSSAD’›n bulu-
nuflu, bu kirli ve karanl›k iliflkinin
boyutunu göstermesi aç›s›ndan
önemlidir. PKK, kapitalist devletler
taraf›ndan kendi emperyal menfa-
atlerini gerçeklefltirmede bir tafleron
olarak kullan›lm›flt›r ve halen de
kullan›lmaktad›r. PKK’y› terör ör-
gütü listesine ald›k diyen bütün ba-
t›l› ülkeler, bu nedenle PKK’y› bu-
güne kadar ve halen korumufl ve
himaye etmifllerdir. PKK’n›n güçle-
nerek bölgenin en çok askere/ordu-
ya sahip Türkiye’yi tehdit eder hale
gelmesi de yine bu güçler vas›tas›y-
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1 Daha genifl bilgi için bkz; Ali Kaçar, PKK Eylemlerinin Düflündürdükleri, Genç Birikim Dergisi, Eylül/2005 say›s›.
2 Daha genifl bilgi için bkz: Mehmet Ali Birand, APO ve PKK, Milliyet Yay›nlar›, 5. bsk. Kas›m 1992, ‹stanbul sh. 84 vd; Mahir Say›n, Erke¤i öl-
dürmek, Zelal Yay›nlar› 1. bsk. Mart 1998, ‹stanbul, sh. 86 vd.
3 Abdullah Öcalan flöyle diyor; “Sonradan anlafl›lacak ki bu iki iliflki san›r›m M‹T’in hatta kontr-gerillan›n bizi marke etme iliflkisidir. Çünkü Ali
Y›ld›r›m’d›r, Kesire’nin babas›, flöyle diyordu; (1985’te Cumhuriyet gazetesinde yay›nlanan) “Biz k›z›m›z› bu adam› devletin kontrolüne almak için
verdik”  Mahir Say›n, age. sh. 89
4 Abdullah Öcalan Pilot Necati (Kaya) ile ilgili de flöyle diyor; “Necati Kaya gerçekte hava assubay› idi. A¤r›l› bir Kürttü… 1 Ocak 1977’de, A¤r›-
l› Necati’nin tuttu¤u bir yerde topland›k. Çok tedbirliydik. Soban›n (üstünü) açt›k. Bir fley olursa elimizdeki kâ¤›tlar› hemen yakaca¤›z. Genifl bir
toplant›yd›. Necati’nin ne oldu¤unu da bilmiyorduk, san›yorum o zaman ki deneyimle kontrgerilladan olabilirdi… Kürt kökenli oldu¤u için, hukuk
d›fl› bir uygulama ile at›ld›¤›n› sivil pilotlu¤a geçti¤ini söylemiflti. Birand, age. sh.87; Say›n, age. sh.88–89
5 Birand, age. sh.87; Say›n, age. sh. 89 vd.
6 Vatandafl, age.sh. 89,91; Ayr›ca, bkz; Say›n, age. sh.91.



la olmam›fl m›d›r? Özellikle Çekiç
Güç’ün PKK’ya sa¤lad›¤› lojistik
deste¤in gerek Kuzey Irak’taki Kürt
devletinin oluflumunda ve gerekse
Türkiye’ye, ABD istekleri do¤rultu-
sunda boyun e¤dirmede önemli bir
fonksiyon gördü¤ü, art›k bugün en
yetkili a¤›zlar taraf›ndan bile gün-
deme getirilmektedir. Çekiç Güç’ün
d›fl›nda PKK’ya ‹srail ve di¤er Bat›l›
güçlerin yard›m etti¤i Genelkur-
may’›n belgelerine bile yans›m›fl-
t›r.7 O dönemlerde Erbakan8 bas›-
na yans›yan bir demecinde Türki-
ye’nin güneydo¤usunda konufllan-
d›r›lan Çekiç Güç’e ba¤l› ABD as-
kerlerinin ço¤unun Musevi as›ll› ol-
du¤unu ileri sürmüfl olmas› da bu
düflünceyi teyid etmektedir. PKK’y›
e¤itti¤i Genelkurmay’ca ileri sürü-
len Siyonist ‹srail, ayn› zamanda
Antalya’da da Türkiye’nin özel tim-
lerini e¤itmekteydi. PKK ile iliflkiler
o kadar yo¤unlaflm›flt› ki, PKK’n›n
kamplar›nda ‹srailli ve ABD’li uz-
manlara rastlanmaktayd›. Nitekim
Güneydo¤u’da görev yapan subay-
lar›m›z PKK’n›n Kuzey Irak kamp-
lar›nda bizzat Amerikal› ve ‹srailli
uzmanlar›n askeri e¤itim yapt›rd›k-
lar›n› aç›kl›yor, hatta bombalanan
kamplara girildi¤inde bunlardan bir
k›sm›n›n cesetlerine rastlad›klar›n›
söylüyordu.9

Emekli Orgeneral Kemal Yavuz:
“PKK hareketi, Avustralya’dan Gü-
ney Afrika’ya kadar çok genifl bir
co¤rafyadan silah, mühimmat ifl-
lemleri yapan bir olgu. Böyle bir ifl-
lem, bu silahlar için para bulunma-
s›n›, silahlar›n teminini, pek çok
gümrükten geçirilip Tunceli’ye veya
Güneydo¤u Anadolu’nun da¤lar›na
intikalini gerektirir… Bunlar bölge-
nin planlanmas› ile ilgilenen dünya
patronlar›n›n bilgisi d›fl›nda gerçek-
leflemez. Amerika ve ‹srail, bölge-

nin gelece¤i ile yak›ndan ilgili. Çün-
kü bölge, su ve petrol gibi gelecek-
te daha büyük önem kazanacak,
belki savafl sebebi olacak olan iki
stratejik ürüne sahip. Su ise Türki-
ye’de var” diyor.10

PKK hareketinin sadece PKK’l›-
lar›n kendi gayretleriyle geliflti¤ini
ve 25 y›la yak›n bir süre düzenli bir
orduya karfl› savafl› devam ettirebi-
lecek güce geldi¤ini söylemek elbet-
te mümkün de¤ildir. PKK bu gücü-
nü, hem ülke içinde ve hem de ülke
d›fl›nda, çeflitli karanl›k ve sömür-
geci güçlerce sa¤lanan silah, para,
e¤itim, bar›nma ve himaye etme
yani hem askerî hem de lojistik des-
tekle devam ettirmektedir. Hanefi
Avc›’n›n, Show TV’de yay›nlanan
32. Gün program›nda “devlet içeri-
sinde bir grubun Apo ile iflbirli¤i içe-
risinde oldu¤unu”11 söylemesi ve
baflka bir kaynakta da: “Kamu yö-
netiminden birisinin Apo ile iflbirli¤i
yapt›¤› yolunda emareler var. MED
TV’nin 16 Haziran’daki konuflma-
s›nda Apo bunu ima ediyor”12 flek-
lindeki ifadeler bu iddiay› do¤rula-
maktad›r. Yine Hanefi Avc›, 5 Tem-
muz 1997’de yay›nlanan 32. Gün
program›nda üst düzey bir askerî
yetkiliyle Apo aras›nda ilginç bir te-
lefon görüflmesi geçti¤ini belirtiyor
ve söz konusu telefon konuflmas›na
göre üst düzey askerî yetkilisi
Apo’ya flöyle diyordu: “Siz bir müd-
det sesinizi ç›karmay›n, sizinle son-
ra ilgilenece¤iz...”13 Bu askerî yet-
kili, hangi konuda belirli bir süre
ses ç›karmamas›n› Apo’dan iste-
miflti? Bu, belli de¤ildi. Ancak bu
telefon konuflmas›n›n çok samimi
bir hava içinde geçti¤i ve Apo’nun
da bu komutan›n sözünü dinleyebi-
lecek kadar ona yak›n oldu¤u anla-
fl›l›yor. ‹flin ilginç taraf›, Apo 7 Ni-
san 1997 tarihinde Demokrasi Ga-

zetesi’ne verdi¤i demeçte flöyle di-
yordu: “Türk ordusu yavafl yavafl
Kürt meselesiyle ilgili inisiyatifi ele
geçirmeye bafllam›flt›r. Bize aç›k bir
sivil çözümden bahsetmeseler de,
bunun önünü aç›c› bir yöneliflte ol-
duklar›n› belirtmektedirler.” Acaba
Apo’nun böyle düflünmesinde ken-
disiyle görüflen komutan›n söyle-
diklerinin etkisi olmufl mudur? ‹flin
ilginç taraf›, bunlar çokça yaz›lma-
s›na ve çizilmesine ra¤men ilgililer
ve de yetkililer taraf›ndan araflt›r-
ma-soruflturma ihtiyac› bile duyul-
mam›fl olmas›d›r.

Yine bir baflka görüflmeyi Faruk
Bildirici flöyle naklediyor: “Öca-
lan’›n görüfltü¤ü bir mobil telefondu
ve dinlenmesi kolayd›. Apo’yla ko-
nuflan PKK’l› militan, sadece acil
durumlarda bu telefonu kullan›yor-
du. Apo’ya, bir fleyler anlatmaya
çal›fl›yordu. ‘Mektupta yazd›¤›m
konu var ya hani...’ hat›rlatmas›n-
da bulunuyordu. Apo, anlamam›flt›.
‘Aç›k konufl anlamad›m’ diyordu.
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7 Aydo¤an Vatandafl, Armegedon Türkiye-‹s-
rail Gizli Savafl›, Timafl Yay›nlar›, 1997, ‹stan-
bul, sh. 31
8 Turan Yavuz da; “… Çekiç Güç’e ba¤l› ABD
askerleri aras›nda Yahudi olanlar›n var oldu-
¤unu, hatta ‹ncirlik Üssü’nde Çekiç Güç ko-

mutas›nda bulunan ABD askerleri aras›nda

ad› ‹srailli olan subaylar›n bile bulundu¤unu

belirtiyordu.” Vatandafl, age.  sh. 67

9 Vatandafl, age. s.69

10 Taha ‹slam, Zirvedeki Mankurtlar, GBY

Yay›nlar›, 2. bsk. May›s 2006, Ankara, s.88
11 Vatandafl, age.sh. 31
12 Faruk Bildirici, Gizli Kulaklar Ülkesi, ‹leti-
flim yay›nlar›, 3.bsk. ‹stanbul, 1998. s.230
13 Vatandafl, age. s.23



Militan, yine dolayl› anlatmay› ye¤-
ledi. Askerlerin mesaj gönderdi¤ini
ima ediyordu.”14

Di¤er yandan, PKK’y› ve
Apo’yu yok edip kökünü kurut-
makla u¤raflt›¤›n› övünerek anlatan
milliyetçi ve muhafazakâr Mesut
Y›lmaz’›n da, Apo’yu korudu¤unu
ve kendisiyle iliflkiye geçti¤ini ö¤re-
niyoruz. Bu bilgiyi, PKK propagan-
das› ve Apo yandafll›¤› suçlamas›
ile önceleri DGM’de, flimdilerde ise
Ergenekon san›¤› olarak yarg›lanan
Prof. Dr. Yalç›n Küçük veriyor. Yal-
ç›n Küçük’ün, Mesut Y›lmaz ile ilgi-
li olarak söyledikleri ne yenilir ne
de yutulur cinstendir! Küçük’ün id-
dias›na göre 1995 y›l› seçimlerin-
den önce o dönemin baflbakan› Çil-
ler, Apo’nun ölü veya diri olarak
Türkiye’ye getirilmesi için ilgili bi-
rimlere talimat vermiflti. ‹flte Mesut
Y›lmaz, Çiller’in seçim öncesinde
kendisi ve partisi ANAP aleyhine
puan toplayaca¤› endiflesiyle kendi-
sine ulaflan bu haberi, bir kurmay›
arac›l›¤›yla Yalç›n Küçük’e ulaflt›r›-
yor, Yalç›n Küçük de Apo’ya haber
vermek suretiyle onun ölü veya di-
ri olarak Türkiye taraf›ndan yaka-
lanmas›n› engellemifl oluyordu.
Mesut Y›lmaz’a ise Apo’ya yönelik
bu suikast haberini veren M‹T ele-
man› fienkal Atasagun idi. Daha
sonra Atasagun’un, bu hizmetinin
karfl›l›¤› olarak Mesut Y›lmaz tara-
f›ndan M‹T Müsteflarl›¤›’na getiril-
mekle ödüllendirildi¤i de ayn› kay-
naklarca ileri sürülmektedir. Atasa-
gun, müsteflar olarak yapt›¤› aç›kla-
mada Küçük’ün bu iddialar›n› “deli
saçmas›” diyerek geçifltirmeye ça-
l›flm›flt›. 15

‹srail’in Kuzey Irak ve Güney-
do¤u’daki stratejisini de¤erlendiren
Kuzey Irak Uzman› Kas›m Ömer,
‹srail’in as›l niyetini: “Kuzey Irak ve
Güneydo¤u Anadolu, petrol ve do-

¤al gaz boru hatlar›n›n kesiflme
noktas› olacak. Ayn› flekilde bölge-
nin en önemli su kaynaklar›n›n bu-
lundu¤u yer durumunda. Bu sebep-
le Kuzey Irak gibi Türkiye’nin Gü-
neydo¤u’su da ‹srail’in stratejik ön-
celikleri içindedir”16 fleklinde dile
getiriyordu. Ayr›ca Genelkurmay
Baflkanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› raporda:
“‹srail, PKK’y› ulusal ç›karlar› dola-
y›s›yla destekleyen ülkelerin bafl›n-
da gelmektedir”17 deniyordu. 

Siyonist ‹srail, sadece PKK ve
Türkiye’ye de¤il, ayn› zamanda
Kuzey Irak Kürtleri’ne yönelik ola-
rak da özel bir ilgi duymaktad›r. Ni-
tekim M›s›r’da yay›nlanan efl-fiaab
Gazetesi’nde Salih Bedevi imzas›yla
yay›nlanan bir haber-yorumda,
Tel-Aviv’in Kuzey Irak’ta bir Kürt
devleti kurulmas› için uzun süredir
gizli çabalar harcad›¤› öne sürüldü.
‹srail’in bu amaçla Kürt gruplar› ile
gizli bir anlaflma yapt›¤›n› savunan
gazete: “‹srail, Kuzey Irak’ta bir
Kürt devleti kurulmas› için Kürt
gruplara askerî destek sözü veren
önemli bir anlaflma imzalad›. Ame-
rika da, ‹ngiltere ile birlikte kurula-
cak devletin hava güvenli¤ini sa¤-
lama ve ‹ncirlik askerî üssünü ku-
rulacak devlet topraklar›na tafl›ma
sözü verdi” fleklinde bir iddia ortaya
att›. Haberde ayr›ca, “Kürt devleti
kurulma senaryolar›n›n CIA, MOS-
SAD ve Kürt gruplar› aras›nda ger-
çeklefltirilen toplant›larda karara
ba¤land›¤› belirtiliyordu.”18 ‹sra-
il’in Kuzey Irak Kürtleri ile ilgisi sa-
dece imzalanan bu anlaflmadan
ibaret de¤ildir. Ad›n›n aç›klanmas›-
n› istemeyen bir Türkmen yetkili:
“Barzani’nin gerçek patronu ‹srail.
Ama biz dikkatleri bu iliflki üzerine
çekme imkân›na sahip de¤iliz. Za-
ten üzerimizde büyük bir bask› var.
Bu riske giremeyiz. Barzani’ye bile
güç yetiremezken ‹srail’i iyice kar-

fl›m›za almam›z mümkün de¤il”19

diyerek ‹srail’in Barzani üzerindeki
etkinli¤ine iflaret ediyordu. 

Geçmiflte bir komutan, Öca-
lan’›n ‹mral›’da örgütünü yeniden
kurdu¤unu ve örgütünü fiam’da-
kinden daha iyi idare etti¤i söyle-
miflti. Bu komutan›n ve di¤er ko-
mutanlar›n görevi, TSK korumas›n-
da olan bir cezaevinde illegal,
Marksist, Leninist terörist bir örgü-
tün yeniden kuruldu¤unu söylemek
de¤il, bu örgütü ve arkas›ndaki ‘de-
rin’ güçleri etkisiz hale getirerek,
daha fazla kan akmas›n› engelle-
mektir. Örgütüne cezaevinde sava-
fl›n bafllat›lmas› ya da durdurulma
emrini veren Abdullah Öcalan’›,
bunca PKK eylemine, eylemlerinin
yeniden bafllamas› ile ilgili bizim ol-
du¤u gibi herkesin kafas›na tak›lan
birçok soru vard›r. Bu sorular sa¤-
l›kl› bir flekilde cevapland›r›lmadan
PKK’y› ve PKK’n›n arkas›ndaki de-
rin ve karanl›k güçleri anlamak
mümkün olmayacakt›r. ‹flte, kafa-
m›za tak›lan baz› sorular; 

1- Türkiye’nin Do¤u ve Güney-
do¤u Bölgesini yaflanmaz hale geti-
ren 30 binden fazla insan›n, bir o
kadar ya da daha fazla PKK’l›n›n
öldürülmesine neden olan ve ülke
ekonomisini çökerten, uyuflturucu
trafi¤inin yo¤unlaflmas›yla, faili
meçhul cinayetlerle ülkenin di¤er
bölgelerini de yaflanmaz hale geti-
rilmesine vesile olan PKK ile M‹T’in
ya da ‘derin devlet’in, PKK’n›n ku-
ruluflunda ve halen nas›l bir iliflkisi
bulunmaktad›r? Bu iliflki var ise -ki
vard›r-, görevi, ülkeyi iç ve d›fl teh-
ditlerden korumak için bilgi topla-
mak olan ve isminin bafl›nda ‘milli’
kelimesi bulunan bir kurumun, ül-
keyi siyasal, sosyal, ekonomik ve
askeri yönden çökerten illegal, terö-
rist bir örgütle iliflkisi flimdiye kadar
neden sorgulanmam›flt›r? Siyasi
hükümete ba¤l› olan bu kurumla il-
gili olarak, geçmiflteki hükümetler
ya da flimdiki hükümet taraf›ndan
neden gerekli ifllem yap›lmam›flt›r?
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17 Vatandafl, age. 31

18 Yeni fiafak, 10 fiubat 1999

19 Taha ‹slam, age.s.88



2- PKK’n›n son eylemlerinin ye-
niden bafllamas›n›n nedeni olarak
‘derin devlet ya da derin güçler’
gösterilmektedir. Kimdir bu derin
devlet; eski Cumhurbaflkan› Demi-
rel bir konuflmas›nda ‘derin devlet
askerdir’20 demiflti. E¤er derin dev-
let askerse, bu ülkenin askeri niçin
PKK eylemlerinin bafllamas›n› isti-
yor, bu eylemlerin bafllamas›nda ne
gibi bir menfaati olabilir? 

3- Abdullah Öcalan’›n bulundu-
¤u cezaevi ‹mral› adas›ndad›r. Bu
adan›n dört taraf› denizle çevrili ve
korumas›n› da asker yapmaktad›r.
Öcalan kendi avukatlar›yla görüfl-
tü¤ü zaman, bu görüflmenin en in-
ce ayr›nt›lar›yla kayda al›nd›¤› söy-
lenmektedir. Peki, böylesine s›k› ve
asker korumas›nda olan bir ceza-
evinden, Öcalan’›n savafl talimat›n›
içeren mektubu flehir merkezlerinde
KCK’ya, Kandil ya da Cudi da¤›nda-
ki PKK’l›lara nas›l ulaflabiliyor? Bil-
di¤imiz kadar›yla bir cezaevinden
bir baflka cezaevine, ya da d›flar›ya
‘görülmüfltür’ damgas› tafl›mayan
hiçbir mektup gönderilemezken,
Öcalan’›n eylemleri bafllat›n talima-
t›n› içeren talimatlar›/mektuplar› ce-
zaevi d›fl›na nas›l ç›kar›labilmekte-
dir? Bu durum neden engellenemi-
yor? 

4- Cuntac› Çevik Bir’in ya da si-
vil ve askeri di¤er yetkililerin ‹mra-
l›’da Öcalan’› ziyaret etti¤i söyleni-
yor, bu do¤ru mu? 

5- NATO’da say›ca en kalabal›k
ordusuna sahip olan Türkiye ve do-
lay›s›yla Türk Silahl› Kuvvetleri,
nas›l oluyor da, 150–200 kiflilik
PKK’l›n›n s›n›rdan içeriye s›zarak
karakol ya da askeri m›nt›kalara
bask›n düzenlemesini engelleyemi-
yor? Bu durumun hiçbir sorumlusu
yok mudur ki, bugüne kadar yarg›-
lanan ya da beceremedim/sorumlu-
yum, gencecik askerlerin ya da
köylülerin ölümüne neden oldum

diyerek istifa eden hiç kimse bulun-
mamaktad›r? PKK’l›lar› köylü, ço-
ban zannederek kar›flmayan, ya da
60 küsur yafl›ndaki köylüleri PKK’l›
zannederek katleden komutanlar
hakk›nda neden yarg›lama süreci
bafllat›lmamaktad›r? 

6- Her konuda konuflan, toplu-
mun her kesimine nizamat veren,
halka karfl› masay› yumruklayan
Genelkurmay Baflkan›, bunca asker
ölümleri nedeniyle, neden, kamu-
oyunu tatmin edecek bir aç›klama
yap(a)m›yor? ‘Bafl›m›z sa¤ olsun’
‘vatan sa¤ olsun’ ya da ‘terörün kö-
künü kurutaca¤›z’ türü beylik, ama
ana yüreklerini so¤utmayan cümle-
lerin zaman› çoktan geçmifltir. Bu
ülke insanlar› sloganlaflm›fl ve hiç-
bir anlam ifade etmeyen bu sözleri
30 y›ld›r dinliyor, ama bir türlü te-
rörün kökünün kurumad›¤›n› kah-
rolarak izlemek durumunda kal›-
yor. Bu durumun sorgulanmas› ve
suçlular›n yarg›lanmas› için ne ka-
dar insan›n ölmesi ya da ne kadar
sürenin geçmesi gerekiyor? 

7- PKK taraf›ndan karakollara,
flehir merkezlerine, güvenlik güçle-
rinin kald›¤› lojmanlara onlarca
ölümlü sald›r› gerçeklefltirilmifltir.
‹flin ilginç taraf›, bu olaylar dolay›-

s›yla hiçbir askeri yetkilinin sorgu-
lan(a)mam›fl olmas›d›r. Oysa terö-
rün, 30 y›ldan bu yana artarak de-
vam etmesinde, en korunakl› yerle-
rin bile sald›r›ya u¤ramas›n›n en-
gellenememesinde, baflta Genelkur-
may Baflkan› olmak üzere, her ka-
demedeki komutanlar›n sorumlulu-
¤u vard›r. Ancak, her ne hikmetse,
bunca olaya ve bu olaylarda kimi
komutanlar›n bunca ihmaline ra¤-
men, hiçbir komutan, flimdiye ka-
dar yarg›lan(a)mam›flt›r. Bu komu-
tanlara yönelik kafalardaki soru
iflaretleri giderilmeden, ihmali ve
hatas› olan komutanlar hesaba çe-
kilip yarg›lanmadan, PKK terörü-
nün sona erdirilmesi mümkün de-
¤ildir. Her olay›n ard›ndan ‘terör
can çekifliyor’ ya da ‘mutlaka terö-
rün kökünü kurutaca¤›z’ diye ko-
nuflan komutanlara 30 y›ld›r neden
terörün kökünün kurutulmad›¤›n›n
hesab› sorulmam›flt›r?

Bu ve benzeri sorular daha da
ço¤alt›labilir. Önemli olan sorular›
ço¤altmak de¤il, bu sorulara cevap
bulabilmektir. Askeri vesayetin
egemen oldu¤u Türkiye gibi ülke-
lerde, b›rak›n sorulara cevap bul-
may›, sorulardan dolay› mahkeme
kap›lar›nda süründürülmeniz iflten
bile de¤ildir!

Temmuz 2010

7
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suna ise flu karfl›l›¤› veriyor: ‘Devletin kendisidir derin devlet, askeridir.



Türkiye merkezli ‹nsani Yar-
d›m Vakf›’n›n liderli¤inde Gazze
fieridi’ne gönderilen yard›m mal-
zemelerini tafl›yan gemilere yöne-
lik ‹srail operasyonu, konuya ilifl-
kin tart›flmalar› yeniden dünya
gündeminin en ön s›ralar›na tafl›-
d›. Dokuz kiflinin hayat›n› kay-
betti¤i operasyon Türkiye ile ‹sra-
il aras›ndaki gerilimi zirveye ç›ka-
r›rken, uluslararas› siyasette baz›
dengeler de yeniden de¤erlendir-
meye al›nd›. Bu haftaki gündem-
de birbuçuk milyon Filistinlinin
günlük hayat›n› ‹srail ablukas› al-
t›nda sürdürmek zorunda kalma-
s›yla sonuçlanan sürecin tarihine,
bir pencere aç›yoruz. 

Gazze fieridi’ni kimilerine göre
dünyan›n en büyük ““mmüülltteeccii
kkaammpp››””, kimilerine göre de dün-
yan›n en büyük ““aaçç››kk hhaappiisshhaannee--
ssii”” haline getiren sürecin yaklafl›k
altm›fl y›ll›k bir tarihçesi var. Bu
süreç, bir yandan yeni Yahudi
devleti ‹srail’in kurulufl öyküsü,
di¤er yandan da Filistinlilerin top-
raklar›ndan edilme ve kendi top-
raklar›nda mülteci haline düflme-
lerinin tarihçesidir. Tabi daha so-
mut olarak altm›fl y›ll›k olan bu
tarihi, nüveleri itibariyle yaklafl›k
bir buçuk as›r geriye götürmek de

mümkün. Siyonist Yahudiler, o
zamanlar “Filistin” olarak tan›m-
lanan topraklarda devlet kurma
çal›flmalar›na 19. yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda bafllad›. Kendi ifadele-
riyle ““VVaaaaddeeddiillmmiiflfl TToopprraakkllaarr””da,
devlet kurma çal›flmalar›n›n tohu-
mu ‹ngiltere’de at›ld›. 1870’den
itibaren Yahudiler bu topraklarda
tar›msal yerleflim merkezleri kur-
maya bafllad›. Siyonistler
1896’ya kadar, “Eretz-‹srail” ola-
rak da and›klar› topraklarda on-
yedi tar›m kolonisi kurdu. Yirmin-
ci yüzy›lda daha da h›zlanan bu
yerleflim süreci, bölgede gerilim
ve fliddetin kap›s›n› açan bafll›ca
unsur oldu. Bu süreci flahsen ya-
flayan bir Filistinli olan Ahmed
Abdullah’la, bafl›ndan geçenleri
konufltuk. Günümüzde ‹srail top-
raklar›nda olan, altm›fl y›l önce
ise küçük bir Filistin köyündeki
evlerini terk etmek zorunda kalan
ve günümüzde Gazze fieridi’nin
bir sakini olan Ahmed Abdullah,
bir yafl›ndayken yaflad›klar›n›
flöyle anlat›yor: “1948 y›l›nda ‹s-
rail askerleri bizim köyü üç taraf-
tan kuflatt›, sonra sald›r›ya geçti-
ler; amaçlar› köy halk›n›, köyü
terk etmeye zorlamakt›. Bir ‹srail-
li bize bomba att›, tüm ailemi öl-

dürdü; befl k›z, üç o¤landan bir
tek ben hayatta kald›m. Annem
ve ben a¤›r yaralanm›flt›k, benim
de öldü¤ümü düflünmüfller.”

GGaazzzzee fifieerriiddii’’nnddee bbiirr bbuuççuukk 
mmiillyyoonn FFiilliissttiinnllii ‹‹ssrraaiill aabblluukkaass›› 
aalltt››nnddaa yyaaflfl››yyoorr

‹‹kkiinnccii DDüünnyyaa SSaavvaaflfl›› ssoonnrraass›› 

‹kinci Dünya Savafl›’n›n müt-
tefik güçlerin galibiyetiyle bitme-
sinden sonra, Filistin meselesi
son safhas›na ulaflt›. ‹ngiltere,
Amerika’n›n da yard›m›n› ald›k-
tan sonra Filistin meselesini Bir-
leflmifl Milletler’e götürüp, bu so-
runun çözülmesini istedi. BM,
Kas›m 1947’de Filistin’in biri Ya-
hudi öteki Arap olmak üzere iki
devlet aras›nda paylafl›lmas›na
karar verdi. Yahudiler bu karar›
kabul ederken Araplar reddetti.
Kudüs flehrine ise BM denetimin-
de milletleraras› bir bölge statüsü
tan›nd›; bu da Araplar› tatmin et-
medi ve Yahudilerle Filistinliler
aras›ndaki gerilim, silahl› düzeye
tafl›nd›. ‹srail devletinin kurulufl
sürecinde yaflanan bu olaylar s›-
ras›nda köyü sald›r›ya u¤rayan
Ahmed Abdullah, ifadenin gerçek
anlam›yla ölümden döndü¤ünü
anlat›yor: “Köydekiler önce öldü-
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¤ümü düflünmüfl, az kals›n gö-
müyorlarm›fl beni; baz› akrabalar
bizi al›p gömmeye götürmüfl. ‹ki
mezar kazm›fllar; biri k›zlar, di¤e-
ri o¤lanlar için. Önce k›zlar› göm-
müfller, s›ra o¤lanlar› gömmeye
gelince de ‘En küçük çocu¤u en
alta m›, yoksa en üste mi koya-
l›m’ diye tart›flmaya bafllam›fllar;
sonunda en üste koymaya karar
vermifller. A¤abeyimi gömdükten
sonra s›ra bana gelmifl; biri, göm-
mek için beni kald›rmak isterken
yaram›n oldu¤u yere dokunmufl,
ben de a¤lamaya bafllam›fl›m. O
zaman canl› oldu¤umu anlay›p,
beni bir kenara koymufllar. Tam
a¤abeylerimi gömmekte olduklar›
s›rada, birileri üzerlerine atefl aç-
m›fl; onlar da beni orada b›rak›p
kaçm›fllar.”

Böylece bir yafl›ndaki Ahmed,
kardefllerinin mezar›n›n yan› ba-
fl›nda vücudu yaralar içinde tek
bafl›na kal›vermifl: “Bütün geceyi
orada geçirdim, kanlar içinde ya-
ral› bir çocuk; etrafta vahfli hay-

vanlar, köpekler. Ertesi sabah hâ-
lâ köyde kalm›fl olan sa¤›r bir ka-
d›n, köyü terk ederken bulundu-
¤um yerden geçiyormufl; beni bu-
lup, halama vermifl.”

Ahmed Abdullah’›n, Yahudile-
rin sald›r›s›nda ald›¤› yaralardan
kalma flarapnel parçalar›, hâlâ
aya¤›nda. Sald›r›da iki abisini, befl
de ablas›n› kaybeden bu Filistinli-
nin annesi de yaralanmas›na ra¤-
men hayatta kalm›fl. Ahmed Ab-
dullah, daha sonra annesinin a¤-
z›ndan dinlediklerini flöyle anlat›-
yor: “Ortal›¤›n tozu duman› da¤›l-
d›ktan sonra, benim ölmekte ol-
du¤umu düflündü¤ü için yard›m
istiyormufl. O en büyük o¤luna
seslenmifl; ‘Muhammed, Muham-
med!’ Muhammed’den ses yok.
Fatma’ya seslenmifl, ondan da
yan›t yok. Adnan da cevap ver-
memifl. Neler olup bitti¤ini anla-
maya çal›fl›yormufl, beni bir kena-
ra koyup aya¤a kalkmaya çal›fl-
m›fl; ama a¤›r yaral› oldu¤u için
kalkamam›fl. Sürünerek en büyük

o¤luna yaklaflm›fl, ‘Muhammed,
Muhammed!’ diye seslenmifl.
Muhammed ona bak›p, ‘Ana su-
sad›m’ demifl ve ölüvermifl. En
büyük k›z› olan Fatma’yla da ay-
n› fley olmufl; Fatma, ‘Anne su is-
tiyorum’ demifl ve ölmüfl. Bunla-
r›n ac›s›n› annem ömür boyu his-
setti; ne zaman tek bafl›na bir ke-
narda oturuverse, gözlerine yafl-
lar dolar. ‹flte bu anlar› hat›rlad›¤›-
n› anlar›m o zaman.”

Bir yafl›ndayken, flu anda ‹s-
rail topraklar›nda kalm›fl olan kö-
yünün sald›r›ya u¤ramas› ard›n-
dan evinden ve ailesinden olan
Ahmed Abdullah’›n anlatt›klar›. 

****** 

Filistinliler için ac› an›larla do-
lu olan, yüz binlerce Filistinliyi
mültecili¤e mahkûm eden bir dö-
nem Yahudiler için bir kaç bin y›l-
l›k mültecili¤in sona erdi¤i dö-
nemdi. Bir topluluk olarak Yahu-
diler için belki de son iki bin y›l›n
“en kutlu” dönemiydi bu. Filistin-
liler evlerinden, topraklar›ndan,
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sevdiklerinden olurken, Yahudiler
‹srail devletinin kuruluflunu ilan
ediyordu. Bu devletin kuruluflu-
nun ilan edildi¤i gün, 14 May›s
1948 oldu: “Ya¤murlu bir gündü,
Cuma ö¤leden sonra bir toplant›-
ya ça¤r›lm›flt›k.”

Tel Aviv’deki bir müzede ya-
p›lan toplant›ya davetli olan Ari-
ya Hander, ikiyüz Yahudi lideri
bir araya getiren bu toplant›da, ‹s-

rail devletinin ilan›na tan›k olur.
Bir Yahudi devletinin ilan›na ilifl-
kin aylar süren tart›flmalar ve ge-
rilimin ard›ndan, Yahudi liderler
nihai ad›m› atmaya karar vermifl-
tir. Yeni devletin kuruluflu flu söz-
lerle ilan edilir: “Eretz-‹srail’in,
Yahudi halk›n›n ve Siyonist hare-
ketin temsilcisi olan Halk Konse-
yi’nin üyeleri olarak, Eretz-‹srail
üzerinde ‹ngiliz mandas›n›n sona

erdi¤i günde bir araya gelmifl bu-
lunuyoruz. Do¤al ve tarihi hakla-
r›m›z ›fl›¤›nda ve Birleflmifl Millet-
ler Güvenlik Konseyi’nin karar›
do¤rultusunda, Eretz-‹srail’de bir
Yahudi devletinin kuruluflunu
ilan ediyoruz. Bu devletin ad› ‹s-
rail olacakt›r.” 

Ariye Hander, bu sözleri duy-
du¤unda hissettiklerini flöyle an-
lat›yor: “‹çimin rahatlad›¤›n› söy-
leyemem; çünkü ‹ngiliz ve Ameri-
kal›lar›n, bizi durdurmak için
mümkün olan her fleyi yapaca¤›-
n› düflünüyorduk. Yeni devletin
kurulmas›na karfl› de¤illerdi; ama
henüz bunun için zaman›n uygun
olmad›¤›n› söylüyorlard›.”

Tüm bu kuflkulara ra¤men
devlet ilan›, toplant›da haz›r bulu-
nanlar taraf›ndan coflkuyla karfl›-
lan›r: “Coflkulu bir tezahürat ve
alk›fllar yükseldi; herkes tarihi bir
an yaflamakta oldu¤unu söylü-
yordu, ‘Bu tarihi bir an; e¤er bu-
nun ne anlama geldi¤ini bildi¤i-
mizi ortaya koymazsak, bir daha
böyle bir f›rsat ele geçmez’ deni-
yordu.”

Önderlerinin “tarih yazma”
kararl›l›¤›na ra¤men, bölgede yer-
leflmifl olan s›radan Yahudiler ara-
s›nda yayg›n bir flüphe vard›; ye-
ni devletin ayakta kalabilece¤ine
inananlar›n say›s› pek azd›. Buna
ra¤men devletin ilan edildi¤i sa-
londaki coflku, sokaklara da tafl-
m›flt›: “Devlet kuruluflunun ilan›-
n›n ard›ndan sokaklara döküldük.
Danslar ediyorduk; Cuma gecesini
sokaklarda danslarla geçirdik. Ba-
z›lar›, ‘Yapmay›n, etmeyin; ifllerin
yolunda gidip gitmeyece¤i belir-
siz’ diyordu. Ama insanlar sokak-
larda dans etmeye devam etti; bu-
günmüfl gibi hat›rl›yorum yafla-
nanlar›.” ‹srail devletinin ilan›na
flahsen tan›k olan Ariya Han-
der’in anlatt›klar›.
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******

14 May›s 1948’de BM payla-
fl›m plan› uyar›nca, David Ben-
Gurion taraf›ndan ‹srail Devle-
ti’nin kuruluflu ilan edildi. Ancak
bu ilandan 24 saat sonra M›s›r,
Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak or-
dular› sald›r›ya geçerek, ‹srail top-
raklar›na girdiler. 1949 y›l›n›n ilk
aylar›nda BM nezdinde ‹srail ile
onunla savaflan Arap ülkelerinin,
Irak hariç her biri aras›nda do¤ru-
dan müzakereler düzenlendi ve
bunlar›n sonucunda bir ateflkes
anlaflmas› imzaland›; ‹srail’in, Fi-
listinliler ile olan gerginli¤i ise hâ-
lâ sürüyor. Az önce, altm›fl y›l ön-
ce yaflad›klar›n› aktard›¤›m›z Fi-
listinli Ahmed Abdullah, köyün-
den ayr›lmak zorunda kald›ktan
sonra annesiyle birlikte Gazze fie-
ridi’ne s›¤›nm›fl. Ailesinin bafl›n-
dan geçenleri flöyle de¤erlendiri-
yor: “Bu, Filistin için kara bir
gündür, varl›kl› insanlarken bir
anda her fleylerini kaybettiler; ör-
ne¤in annem bir han›mefendiydi,
babas› köyün muhtar›yd›, kocas›
toprak a¤as›yd›. Annem, köyün-

de han›mefendiyken, flimdi hiz-
metçi haline düfltü. Olup bitenler
hakk›nda ne düflündü¤ünü sor-
du¤unuzda, gözyafllar› içinde;
‘Evimi kaybettim, o¤ullar›m› kay-
bettim, her fleyimi kaybettim;
ama gururumu kaybetmeyece-
¤im’ diyor.”

Evlerini terk ettikten sonra,
kendilerini Gazze fieridi’nde bulan
Ahmed Abdullah ve annesi bir
süre hayatta kalabilmek için so-
kaklardan tezek toplay›p, bunlar›
gübre olarak kullan›lmak üzere
çiftçilere satm›fl. Okul ça¤›na gel-
di¤inde, okula yamal› giysiler
içinde ve ayaklar› ç›plak halde
gitti¤ini anlatan bu Filistinli, çok
iyi bir ö¤renci oldu¤unu; bu yüz-
den kendisine ödül olarak verilen
biri mavi, biri kahverengi panto-
lonu bugün bile unutmad›¤›n›
söylüyor. Günümüzde Gazze’de
bir okul müdürü olan Ahmed Ab-
dullah, altm›fl y›l önce köyüne
yap›lan sald›r›dan bu yana yafla-
d›klar›n› flöyle de¤erlendiriyor:
“Bazen kendi kendime, ‘Niye be-
ni de gömüvermediler ki!’ diye

düflündü¤üm oldu; ama kendi ai-
lemi geçindirebildi¤im için mutlu-
yum. Onlar beni öldürmeye çal›fl-
t›; ama Allah beni kurtard› ve bu-
gün burada ben, kendi ailemi ye-
tifltiriyorum.”

GGüünnüümmüüzzddeekkii mmaannzzaarraa

Bugün Gazze fieridi, ‹srail ab-
lukas› alt›nda; yaklafl›k bir buçuk
milyon kifli günlük hayatlar›n›
büyük zorluklar alt›nda geçiriyor.
‹srail, ablukan›n gerekçesi olarak
Gazze fieridi’ndeki Hamas hâki-
miyetini ve bölgeden Yahudi yer-
leflimleri ile ‹srail topraklar›na at›-
lan iptidai roketleri gösteriyor;
karfl›tlar› ise, ‹srail’in bu gerekçe-
sinin bir bahaneden ibaret oldu¤u
kan›s›nda. Dünyan›n hemen her
kesiminden, ablukan›n kald›r›l-
mas› yönünde talepler geliyor;
ancak henüz bu yönde at›lm›fl so-
mut bir ad›m yok. Kimi yorumcu-
lar bu belirsizli¤in sürmesi halin-
de, sorunun faturas›n›n daha da
büyüyece¤i kan›s›nda. (BBC,
10.6.2010) 
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31 May›s 2010’da, iflgalci Ya-
hudi varl›¤› taraf›ndan sald›r›ya u¤-
rayan ‹HH Gemisi Mavi Marma-
ra’da 9 kiflinin ölümü ile sonuçla-
nan olay›n üzerinden günler geç-
mifltir. Dünyay› aya¤a kald›ran ha-
raretli ortamdan geriye sadece ha-
vada uçuflan, hiçbir yapt›r›m gücü
olmayan, basit, cüce demeçlerin tit-
rek ve korkaks› seslerinin yans›-
malar› kalm›flt›r.

Gazze’ye düzenlenen insani
yard›m birileri için iyi niyetler çizi-
yor olabilir fakat as›l gerçek bu de-
¤ildir. Duygular›n kabard›¤› ortam-
larda insanlar as›l gerçeklerden ya
uzak kal›r veya gerçekleri görmek
istemezler. Bu olayda da böyle ol-
mufltur.

fiunu biliyoruz ki; Gazze’de bü-
yük bir sorun vard›r. Buna; “insa-
ni bir problem yaflan›yor” diye bir
yaklafl›msa hatalar›n en büyü¤ü-
dür. Gazze’de bir insanl›k dram›,
insanl›k ay›b› yaflanm›yor. Gaz-
ze’de bir iflgal yaflan›yor! Bu iflgal
sadece Gazze’de de¤il Filistin’in
bütününde, Irakta, Afganistan’da,
Kafkaslarda ve di¤er ‹slam beldele-
rinde kendini göstermektedir. Fa-
kat Yahudi varl›¤›n›n iflgal etti¤i
yerlerde bu durum daha vahfli bir
flekilde ortaya ç›kmaktad›r.

‹flgal edilmifl bir yer için “insani
yard›m” (bu söylemin uluslar aras›
örfte ve antlaflmalarda afet, açl›k,
hastal›klar, büyük maden kazalar›
gibi durumlarda geçerli oldu¤unu
bilinmektedir. Uluslar aras› savafl
kurallar›n›n iflledi¤i savafl ve iflgal-
ler için ise savafl kurallar›ndan kay-
naklanan antlaflma ve sözleflmeler
devreye girer. Tabii ki bu bahsetti¤i-
miz hususlardaki kurallar›n flu an ki
hali ile hiçbir ‹slamî yönü yoktur.)
ne kadar söz konusu olabilir ki?!
Böylesi durumlarda “insani yard›m”
ve sivil örgütlerin kullan›lmas›n›n
tek bir yönü olabilir o da siyasi he-
deflere ulaflma maksatl›d›r.

‹HH’n›n organizesinde düzenle-
nen Gazze’ye yard›m amaçl› seya-
hat birçok devletin istismar etti¤i
bir konu haline dönüflmüfltür. Fa-
kat olaylar› daha derinlemesine in-
celedi¤imizde bu olay›n arkas›nda
ABD’nin oldu¤unu görürüz. K›saca
biraz geriye giderek bu sürece nas›l
gelindi¤ine bir bakal›m. 

-Suriye-‹srail iliflkilerinde bir yol
al›nmas› için, Türkiye daha önce
arac› devlet rolünü üstlenmifl
(2007 y›l›nda Türkiye’nin ‹srail ve
Suriye aras›nda görüflmelerin bafl-
lamas› için arabuluculuk yapmas›
yeniden gündeme geldi. Erdo-

¤an’›n Nisan 2008’te Suriye’ye
gerçeklefltirdi¤i ziyarette arabulu-
culuk konusu gündeme geldi. Tür-
kiye her iki taraf›n mesajlar›n› bir-
birine iletti, istenen güvenceler ko-
nufluldu, arac›l› görüflmelerin ger-
çekleflmesi için ortam haz›rland›.
Nihayet 21 May›s’ta ‹srail ve Suri-
ye yetkilileri Türkiye’nin gözeti-
minde arac›l› görüflmelere bafllad›k-
lar›n› ilan ettiler. stargazete) fakat
bu giriflim Yahudi varl›¤›n›n çekil-
mesi nedeni ile baflar›s›zl›kla so-
nuçlanm›flt›r. 

-M›s›r üzerinden Gazze’ye gi-
den yard›m konvoyu sald›r›ya u¤-
ram›flt›r. (06.01.2010- Dün akflam
saatlerinde M›s›r, aniden Filistin
konvoyuna tafl, sopa ve biber gazl›
bir sald›r› düzenlemiflti. Filistin
konvoyu, hem Arifl liman›n›n d›-
fl›ndan hem de daha önceden içeri-
ye s›zan M›s›r polisinin sald›r›s›na
u¤ram›flt›. israhaber) zor da olsa
neticede konvoy Gazze’ye girifl
yapt›.

Bu giriflimler Yahudi varl›¤›n›n
masaya oturtulmas› için Türkiye
üzerinden ABD’nin uygulad›¤› si-
yasi manevralard›. Fakat her defa-
s›nda Yahudi varl›¤› bölgede kal›c›
hiçbir antlaflmaya oturmak isteme-
di¤ini gösterdi.
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- Amerika’y› as›l k›zd›ran me-
sele ise Yahudi varl›¤›n›n ‹ran’›n
nükleer santrallerini vurma arzu-
sunun önüne geçememesinden
kaynaklan›yor. Yahudi varl›¤› iki
seneye yak›n bir süredir ‹ran’›n
nükleer santralini vurmak için f›r-
sat gözetmekte, her defas›nda ABD
taraf›ndan bu önlenmektedir. (Ya-
k›n bir gelecekte ‹srail’in ‹ran’›n
öncelikle nükleer tesislerini hedef
alan bir hava sald›r›s› düzenleme
ihtimali d›fllanmamal›d›r. Cumhuri-
yet) Yahudi varl›¤› bölgede kendi
gücünden üstün bir gücün olmas›-
n› arzulamamaktad›r. Amerika ise
dostu (!) ‹ran’›n bölgedeki varl›¤›-
na flu an zarar gelsin istememekte-
dir. Yahudi varl›¤› bu noktada ar-
kas›na ekonomik ve siyasi çökün-
tü içerisinde olan Avrupa Birli¤i
(AB) k›flk›rtmac›l›¤› alarak bir sa-
vafl›n do¤mas›na öncülük etme
meyillidir. Amerika ise o bölgede
flu an bir savafla girecek kadar
kendini haz›rl›kl› görmedi¤i gibi
zarar›na olaca¤›na kanidir.

ABD’nin bilgisi dâhilinde Brezil-
ya-Türkiye-‹ran nükleer uranyum
takas antlaflmas› gündeme gelmifl-
ti. (Türkiye ve Brezilya’n›n arabu-
luculu¤unda ‹ran’›n ‘evet’ dedi¤i
uranyum takas anlaflmas›na karfl›n
BM Güvenlik Konseyi’nden Tah-
ran’a karfl› yeni yapt›r›mlar› geçiren
ABD yönetimi, takas anlaflmas›n›n
“hâlâ masada” oldu¤unu bildirdi.
haberayna -11.06.2010)

Bu k›saca bahsetti¤imiz husus-
larda yans›d›¤› gibi Yahudi varl›¤›-
n›n gösterdi¤i tav›rlar bölgede kar-
gaflan›n ç›kmas› yönündedir. Ya-
hudi varl›¤›n›n temelinde fliddet,
kan ve fitne vard›r. O da bilmekte-
dir ki bölgede sular›n durulmas›; flu
an hem ekonomik, hem siyasi zor-
luklar içerisinde olan ABD’nin ifline
yarayacakt›r. Ayr›ca ABD bu gün-
kü s›n›rlar çerçevesinde Yahudi
varl›¤›ndan Filistinlilerle anlaflma-
s›n› istemektedir. Bu en az›ndan flu

an için de olsa Amerika’y› bölgede
rahatlatacak siyasi bir giriflimdir.
Fakat Yahudi varl›¤›n›n fl›mar›k ço-
cu¤u ABD’nin bölge siyasetini zora
sokmaktad›r. Bundan rahats›zl›¤›n›
Amerika çeflitli vesilelerle dile getir-
mektedir. 

Dolay›s› ile Yahudi varl›¤›na da-
ha ciddi giriflimlerin gösterilmesi
için ABD’nin iste¤i üzerine Türki-
ye’den böyle bir giriflime öncülük
etmesi istenmifltir. Ayr›ca böylesi
bir operasyonun günler öncesinden
planland›¤› da bir gerçektir. (‹sra-
il’in insani yard›m gemisine yapt›¤›
kanl› bask›n hakk›nda yeni detaylar
ortaya ç›kmaya bafll›yor. Katliam-
dan sonra propaganda haberlerine
ara vermeden devam eden ‹srail ba-
s›n› yeni bir iddiay› ortaya att›. ‹ddi-
aya göre ABD ‹srail’i bask›n konu-
sunda cesaretlendirdi ve göz yum-
du. ABD yönetimi, Mavi Marmara
bask›n›ndan sonra “Operasyondan
haberimiz yoktu” aç›klamas›n› yap-
m›flt›. Ancak Arutz Sheva gazetesi-
nin haberine göre Obama operasyo-
nun detaylar› için ‹srail ile pazarl›k
bile yapt›, göz yaflart›c› bomba ve
afl›r› fliddet kullan›lmamas› konu-
sunda uyar›da bulundu. ‹srail ko-

mandolar› taraf›ndan 30 May›s’ta
Gazze’ye yard›m tafl›yan Mavi Mar-
mara gemisine uluslararas› sularda
gerçekleflen ve 9 kiflinin ölümüyle
sonuçlanan bask›n›n ABD ile istifla-
reler sonucu yap›ld›¤› iddia edildi.
‹srail’de yay›nlanan Arutz Sheva
gazetesinin Amerikan diplomatik
kaynaklara dayanarak verdi¤i ha-
bere göre ‹srail, gemiye bask›n dü-
zenleyece¤i bilgisini günler önce-
sinden ABD Baflkan› Barack Oba-
ma’ya bildirdi. dunyabulteni)

Fakat Yahudi varl›¤› bu girifli-
min kendine bar›flç›l yaklafl›mdan
öte bask› amaçl› oldu¤unu anlam›fl
olacak ki Amerika’y› dinlemedi¤i
gibi hiçbir antlaflma ve uluslar ara-
s› hukuk (!) gözetmeksizin fliddetli
bir flekilde askeri bask›nla yan›t
vermifltir.

ABD’nin bölgedeki menfaatleri-
ne öncülük etmek için böylesi bir
at›l›m Türkiye için ne gibi menfaat-
ler getirecekti bir de ona bakal›m.

Yahudi varl›¤› bölgede iki ülke
taraf›ndan beslenmekte ve onlar-
dan tam destek almaktad›r. Biri
Türkiye Cumhuriyeti, di¤eri ise M›-
s›r’d›r. M›s›r’›n son dönemlerde
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bölgedeki etkinli¤i gittikçe düflme-
ye bafllam›flt›r. Ayr›ca Gazze bölge-
sine bir destek Hamas’a destek an-
lam›na gelir ki bu da M›s›r içerisin-
de ‹slami hareketlerin(!) aktiflefl-
mesini sa¤lar. ‹ç siyasette malzeme
haline getirilip bölge Müslümanlar›
üzerinde etkisiz b›rakabilir. Dolay›-
s›yla M›s›r’›n ve Suriye’nin Ha-
mas’› kontrolü yerine Türkiye üze-
rinde Hamas’›n kontrolü sa¤lana-
cakt›r. Nitekim de öyle olmufltur.
Türkiye’nin yaklafl›mlar› çerçeve-
sinde Hamas’la var›lan antlaflmaya
göre, Yahudi varl›¤›n›n son Gazze
sald›r›s›ndan sonra, Yahudi varl›¤›
bölgesine tek füze dahi at›lm›fl de-
¤ildir. Ayr›ca Hamas’›n uyumlu ha-
le getirilmesi için Türkiye elinden
geleni yapmaktad›r. (Baflbakan,
Hamas’›, Arafat gibi bar›fl ödülü
alabilecek bir örgüt haline gelmeye
teflvik ederse, hele de nüfuzunu o
yönde kullan›rsa hem Türkiye’nin
“yumuflak gücü” çok daha güçle-
nir, hem Netanyahu politikalar›na
karfl› elimiz daha da güçlenir. Milli-
yet -8 Haziran 2010. Bir Rus gaze-
tesinin sorusu üzerine Gül ve Med-
vedev, Ortado¤u sorununa iliflkin
benzer bir yaklafl›m› ortaya koydu.
“Hamas d›fllanamaz” mesaj›n› ve-
ren Gül, bölgenin baz› gruplar› d›fl-
layarak bar›fl tesis edilemeyece¤i
uyar›s›n› yaparken “Bu konuda
Rusya’n›n çabalar›n› takdir ediyo-
rum” dedi. Radikal -12.5.2010)

Ayr›ca bu ç›k›fllar› ile Müslü-
manlar›n teveccühünü kazanan
Türkiye, ‹ran ve Suriye’nin güdü-
münde bulunan Hizbullah’›n da
kontrolünü eline geçirmek istemek-
tedir. Nitekim son Gazze olay› ile
ba¤lant›l› olarak ‹slam âleminde li-
derlik koltu¤una oturmay› bafla-
ran(!) Türkiye ile Hizbullah aras›n-
da s›cak geliflmeler yaflanmaktad›r.
(Nasrallah, “Türkiye konuyla en
fazla ilgilenen ülkedir. Ben Türkle-
rin özgürlük gemisindeki varl›¤›n›n
bu filoya ek de¤er katt›¤›n› düflünü-
yorum. Türkiye gerçek bir bölgesel

güçtür, ‹srail bu yüzden Türki-
ye’den çekinmektedir ve Türkiye ile
iliflkilerin kesilmemesi için hesaplar
yapmaktad›r. arenagazetesi -5 Ha-
ziran 2010) Hizbullah Genel Sekre-
teri Hasan Nasrallah, Türkiye’nin
‹srail ile aras›ndaki son geliflmeler-
den sonra bölgede durumun çok
farkl› olaca¤›n› belirterek, “Türkiye
hem Arap dünyas›n› hem ‹slam
dünyas›n› kazanacak; hem Arap
hem de ‹slam dünyas›nda önemli
bir yere sahip olacakt›r” dedi. 12:35
| 05 Haziran 2010 habergec)

Bu f›rsatlar› Türkiye kendi ken-
dine yakalam›fl de¤ildir. Amerikan
politikas›n›n Türkiye üzerinde etkin
rol oynamaya bafllamas› ve ABD
eksenli bir siyasetin yürütülmesin-
den kaynaklanmaktad›r. Nitekim
olay sonras› yap›lan aç›klamalara
bakt›¤›m›zda Amerika’n›n beklenti-
lerine göre bir siyaset yürütüldü¤ü
ortadad›r. Ayr›ca son olayda da
Amerikan parma¤› oldu¤u çok aç›k
bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. (‹s-
rail’i k›namaktan kaç›nan Obama,
kanl› sald›r› ile ilgili olarak ilk kez
konufltu¤u CNN’de Larry King’in
sorular›n› cevapland›rd›. Obama,
King’in, ‘’Eski Baflkan Carter, Gaz-
ze’ye yönelik ablukay› k›rmaya ça-
l›flan filodaki gemilere yönelik ‹sra-
il’in sald›r›s›n› k›nad›. Siz bu konu-
da nerede duruyorsunuz? Eski bir
Amerikan Baflkan› k›nad›’’ sorusu
üzerine flunlar› söyledi: ‘’fiu anda
önemli olan, bölgedeki mevcut kör-
dü¤ümden ç›kmam›z ve bu trajedi-
yi bir f›rsat olarak kullanmam›z.
Böylece ‹srail’in güvenlik kayg›lar›-
n› nas›l karfl›layabilece¤imizi, an-
cak ayn› zamanda da Filistinliler
için f›rsatlar açmaya nas›l bafllaya-
bilece¤imizi, tüm ilgili taraflarla na-
s›l çal›flabilece¤imizi çözebiliriz.
Tüm bu süreçte Türkiye’nin de
olumlu bir sesi olabilece¤ini düflü-
nüyorum. Bu trajedi üzerinde çal›fl-
t›¤›m›zda ve herkesi bir araya getir-
di¤imizde, ‹srailliler ve Filistinlilerin
bar›fl ve güvenlik içinde yan yana

yaflayabilecekleri iki devletli çözü-
me nas›l ulaflabilece¤imizi de çöze-
biliriz’’ C‹HAN -04.06.2010)

K›saca özetlemeye çal›flt›¤›m›z
bütün bu olaylardan ortaya ç›kan
netice fludur ki; Türkiye Cumhuri-
yeti devleti ve yöneticileri Müslü-
manlar› bir kez daha aldatm›flt›r.
Müslümanlara ihanet etmifl onlar›n
duygular›yla oynam›fllard›r. Hem
de bu sefer Müslüman kan› dökül-
mesine göz yumarak bu ifli gerçek-
lefltirmifltir. Uluslararas› sularda
Yahudi varl›¤›n›n önüne hiçbir ko-
ruma olmadan gönderilen bu in-
sanlar›n göz göre göre öldürülmesi-
ne seyirci kal›nm›flt›r. BM’ler, NA-
TO, Arap Birli¤i, ‹KO (‹slam Konfe-
rans› Örgütü) nezdinde ateflli söz-
lerle, bir ifl yap›yormuflças›na, bir o
tarafa bir bu tarafa kofluflturarak
f›rt›nalar kopartan Türkiye yöneti-
cileri elleri bofl, gönülleri ise Ameri-
ka’n›n ifllerini getirmekle huzurlu
bir flekilde yerlerine oturmufllard›r.

fiu ana kadar bu örgütlerden
Yahudi varl›¤› hakk›nda hiçbir
müspet sonuç ç›kmad›¤›n› bile bile
böylesi bir ç›¤›rtkanl›k yapman›n
anlam› ne! Olsa olsa Müslümanla-
r›n duygular› ile oynamak, olayla-
r›n gerçek çehresini gizlemektir. Ni-
tekim oynad›lar da! Nitekim Türk
bayraklar›n› ve Tayyip Erdo¤an
posterlerini birçok ‹slam beldelerin-
de ellerde tafl›tt›rd›lar, insanlar› so-
kaklara döktüler, onlar› ateflli ko-
nuflmalarla yönlendirerek as›l ya-
p›lmas› gerekenleri unutturdular.

Duygular kabard›¤›nda insanlar
siyasetin gerçek yüzünü görmede
zorlan›rlar veya göremezler. Bu da
meseleye ideolojik aç›dan bakama-
d›klar›ndan kaynaklanmaktad›r. ‹fl-
te o göremedikleri ve alk›fl tuttukla-
r› bafll›klardan birkaç›:

-Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an, ‹srail’in Gazze’ye yard›m gö-
türen gemilere yönelik sald›r›s›n›,
‘’gerekçesi ne olursa olsun uulluussllaa--
rraarraass›› hhuukkuukkaa tamamen ayk›r› bir
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ddeevvlleett tteerröörrüü’’’’ olarak niteleyerek,
‘’Bu sald›r› mevcut ‹srail Hüküme-
ti’nin bölgede bbaarr››flfl iisstteemmeeddii¤¤iinnii bir
kez daha aç›k ve net olarak ortaya
koymufltur’’ dedi. (ntvmsnbc)

--BBiizz uulluussllaarraarraass›› yyaassaallaarrddaann yyaa--
nnaa oollmmaayy›› ssüürrddüürreeccee¤¤iizz. BBiizz,, ‹‹ssrraaiill
hhaallkk››nnaa kkaarrflfl›› ddee¤¤iilliizz.. Ancak Netan-
yayu, bu korsanl›k ve de terör ey-
leminin sorumlulu¤unu üstlenmeli-
dir” (18.06.2010 –Zaman)

-Erdo¤an, ‹srail hükümetinin,
kendi ülkesinin güvenli¤ini tehdit
eder derecede etraf›na düflmanl›k
yayd›¤›n› belirterek, “Bu politikala-
r›n, baflta ‹srail olmak üzere kimse-
ye bir faydas› yoktur. ‹srail, yakla-
fl›m›n› ivedilikle gözden geçirmeli-
dir. BBiizziimm ‹‹ssrraaiill hhaallkk››yyllaa bbiirr ssoorruunnuu--
mmuuzz yyookk.. Bizim ve insanl›¤›n ‹srail
yönetimiyle sorunu var.” diye ko-
nufltu. (03.06.2010 -israhaber)

-Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin
(T‹M) Genel Kurulu’nda konuflan
Erdo¤an flunlar› söyledi: Bugün bi-
zim yapt›¤›m›z sadece ddoossttlluu¤¤uu kkoo--
rruuyyaabbiillmmee ggaayyrreettiiyyddii. Ama ‹srail
yönetimi maalesef bunun fark›nda
olmad› ve tarihi bir yanl›fl› yapt›.
(04.06.2010 -turktime)

-Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an, aç›l›fl için gitti Konya’da ko-
nuflmas›nda ‹srail’e hitaben TTeevv--
rraatt’’ttaann bbiirr aall››nntt›› yyaapptt›› ve ‹branice
seslendi: Lo tir’tsach -öldürmeye-
ceksin dedi. (04. 06. 2010 -inter-
nethaber)

Alt›n› çizdi¤imiz ve daha bura-
da al›nt› yapmad›¤›m›z birçok aç›k-
lamalarda meseleye hangi boyut-
tan yaklafl›ld›¤› ortadad›r. Yahudi
varl›¤›n›n devlet olarak kabul edil-
mesi, meselenin uluslararas› huku-
ka (!) havale edilmesi, insan hakla-
r› sorunu olarak görülmesi, Tev-
rat’tan al›nt›lar yap›lmas› vs...

Bütün bunlar›n yan›nda Yahudi
varl›¤›n›n elçilerinin kovulmad›¤›
gibi hiç bir ticari ve askeri antlafl-
man›n da iptal edilmeyece¤i de söz

konusudur. Maalesef bunun yan›n-
da vatandafl›n› korumaktan aciz bir
ordu ile karfl› karfl›ya kal›nm›flt›r. 

‹skenderun’da öldürülen 6 as-
kerin ve son günlerde yeniden t›r-
man›fla geçen PKK olaylar›n›n ar-
kas›nda ‹srail parma¤› oldu¤u (AK
Parti Genel Baflkan Yard›mc›s› Hü-
seyin Çelik, “Olay›n tesadüfî olma-
d›¤›n› düflünüyoruz. ‹skenderun li-
man›n›n çok içeride olmas› flüphe-
lerimizi art›r›yor” dedi. turktime -
01 Haziran 2010 Sal› 06:28) bilin-
di¤i halde bir hiçbir askeri icraat or-
taya konmufl de¤ildir. Hatta koru-
may› geçelim askerlerden flu aç›k-
laman›n d›fl›nda do¤ru-dürüst bir
aç›klama dahi gelmemifltir:

Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n in-
ternet sitesinde yer alan bilgi no-
tunda flöyle denildi: ‘’‹srail Genel-
kurmay Baflkan› bugün saat
16:00’da Genelkurmay Baflkan›n›
telefonla arayarak, Do¤u Akde-
niz’de meydana gelen olay hakk›n-
da bilgi vermifltir. Görüflme esna-
s›nda Genelkurmay Baflkan›n›n, ‹s-
rail Genelkurmay Baflkan›na, ulus-
lararas› sularda meydana gelen bu
olayda askeri güç kullan›lmas›n›n,
vahim ve kabul edilemez oldu¤unu
ve olaya bu flekilde müdahale edil-
mesinin ortaya çok ciddi sonuçlar
getirdi¤ini belirtmifltir.’’ (haberpan
-31 May›s 2010)

Yahudi varl›¤› ile kirli iliflkileri
bulunan, silah ihalelerinde Yahudi
varl›¤› ile generallerin gizli iliflkileri-
nin ve sözleflmelerinin oldu¤unu
düflünürsek bu ordunun yerinden
bir ad›m ileri gidece¤ini elbette dü-
flünemeyiz. Vatandafl›n› koruya-
mayan bir ordunun kimler için var
oldu¤unu, ne için varl›¤›n› sürdü-
¤ünü elbette sorgulamak gerekir.

fiunu bir kez daha vurgulamak
istiyoruz. Yahudi varl›¤› bir devlet
de¤il iflgalci bir varl›kt›r. Onunla
devlet iliflkileri temel al›narak hiçbir
siyasi, ticari ve askeri antlaflma ya-
p›lamaz. 

“‹nsani yard›m” amaçl› hare-
ketlerin arkas›na saklanarak, “bu
bir insanl›k ay›b›d›r” diyerek hare-
ket etmek olay› sapt›rma ve kor-
kakl›¤›n ürünüdür.

fiu ana kadar ‹slam beldelerin-
deki hain yöneticiler ve de zincire
vurulmufl askerlerden do¤ru-dürüst
bir icraat ortaya konmufl de¤ildir.
Hele hele ‹slamî bir çözümden ise
asla bahsetmifl de¤illerdir ve ede-
mezler de!

Bu mesele Müslümanlar›n aci-
len çözmesi gereken meselelerin-
den bir tanesidir. Bunun çözümü
tahrif edilmifl ve hükmü kald›r›lm›fl
Tevrat’tan de¤il Kur’an’dan al›n›r.

““OOnnllaarrllaa ssaavvaaflfl››nn kkii AAllllaahh ssiizziinn
eelllleerriinniizzllee oonnllaarr›› cceezzaallaanndd››rrss››nn,, rreezziill
eettssiinn,, ssiizzii oonnllaarraa kkaarrflfl›› mmuuzzaaffffeerr kk››ll--
ss››nn vvee mmüümmiinn bbiirr ttoopplluummuunn ggöönnüüll--
lleerriinnee flfliiffaa vveerrssiinn..”” (Tevbe 14)

Yahudi varl›¤›n› yok etmenin,
Gazze, Bat› fieria ve di¤er bölgeler
üzerindeki ablukay› önünden ve
arkas›ndan k›rman›n yegâne tek
yolu iflte budur...

Sizlerin Kur’an diline sahip bir
kavme mensup oldu¤unuzu iddia
eden ey Arap yöneticileri, sizlerin
Osmanl› ailesinden oldu¤unuzu id-
dia eden ey Türkiye yöneticileri,
sizlerin “‹srail’i” haritadan dahi si-
lecek üstün bir güce sahip oldu¤u-
nuz yaygaras› yapan ey füzelere
sahip yöneticiler iflte yegâne yol
budur. fiu anda hani neredesiniz ey
‹ran ve Pakistan yöneticileri?!

Yaygaralar kopartt›¤›n›z› iflitti-
¤imiz halde niçin hiçbir icraat göre-
miyoruz? Yoksa kopartt›¤›n›z bu
yaygaralar kamuoyunu aldatmak
ve onlarla alay etmek için midir? 

‹flte yegâne yol budur ey insan-
lar! O halde dosdo¤ru sahih çözüm
dururken ne diye nerde e¤ri bü¤rü
çarp›k çurpuk bir çözüm varsa on-
lar›n pefline düflüyorsunuz?!
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Filistin ‹slam yurdu. Kudüs ‹s-
lam Dünyas›’n›n kalbi. Mescid-i
Aksa Müslümanlar›n sevdas›.
Gazze izzet merkezi. Bu direnifl
topraklar› bafltanbafla onurun ren-
gine boyanm›fl. Siyonist ‹srail’in
zulmü alt›nda ezilen Gazze imkân-
s›zl›klar›n k›skac›nda. Tüketim
toplumunun modern oburlar› ola-
rak oradaki zorluklar› tahayyül et-
mek çok zor. Gazze’de bir saniye
olsun nefeslenmeyen, topra¤›n›
flefkatle avuçlamayan, halk›yla
karfl›laflmayan, çocuklar›n›n göz-
lerine bakmayanlar, bakamayan-
lar Gazze’yi anlayamazlar, oras›
hakk›nda ahkâm kesemezler. Ora-
da yaflanan insanl›k ad›na onur
k›r›c› manzaralar› görmezden gel-
mek ancak yüreksizlerin iflidir. ‹n-
san olan, Siyonist iflgalin bu top-
raklarda uygulad›¤› alçakl›¤› asla
kabul etmez.

Siyonist ‹srail’in zulmü alt›nda
ezilen, yok olan Filistinli annelerin
gözyafllar›na, Filistinli çocuklar›n
ç›¤l›klar›na, Gazze’nin ça¤r›s›na
kulak vermek laz›m. ‹flte bu bilinç-
le vicdanl› insanlar, Mavi Marma-
ra’ya binerek yola koyuldular Ak-
deniz sular›nda. Gazze’ye özgür-
lük diyerek, oradaki ablukay› k›r-
mak için yola ç›kanlar Siyonist ‹s-

rail’e karfl› bir vicdan ayaklanmas›
bafllatm›fllard›. Dünyan›n vicdanl›
insanlar›n›n iste¤i Gazze’yi ablu-
kadan kurtarmak için çabalamak-
t›. O yürekli insanlar, daha ne ka-
dar Filistinli kardefllerimiz yaln›z
ve çaresiz kalacak? Kardefllerimizi,
haydut/ gaspç› bir terörist devletle
yapayaln›z ve çaresiz b›rakt›¤›m›z
yetmedi mi? diye seslendiler, kü-
resel dünyan›n atomize olmufl in-
san›na. 

Arz› imar, insan› infla sorumlu-
lu¤unun fark›nda olarak hakikati
düflünüp, do¤ruyu görmeye gayret
eden insan›n kalp gözü aç›l›r. F›t-
rat›na dönen insana firaset bahfle-
dilir. Bu fark›ndal›k bilinciyle dop-
doluydu özgürlük konvoyuna ka-
t›lanlar›n her biri. Onlar insani
yard›m diyerek insanl›k vicdan›n›
Gazze k›y›lar›na ulaflt›rmak için,
ambargoyu delmek için binmifller-
di Mavi Marmara’ya. Gazze’yi
gözler önüne, gönüllerin bafl›na
koyarak oradaki canili¤e dikkat
çekmek istiyorlard›. 

Çünkü onlar biliyorlard› ki;
Sözler, sesler, ameller ile bir kalbe
dokunmak, hüzünleri paylaflmak-
tan daha de¤erli de¤ildi hiçbir fley.
Ac›lar› azaltmak ve yaralar› sar-
mak için muhabbet, sab›r ve daya-

n›flma devflirmek gerekir. Hüzne
sevinci, ac›ya tatl›y›, eksi¤e tama-
m›, aza ço¤u katarak an be an bir
olmak, birlik olmak ne güzel…
Gönüller hisseder, duygular› ayak-
land›r›p harekete geçirmeden ol-
maz. Gazze bizden ses bekliyor,
umut bekliyor. 

Merhamet kalbe uzanan yol-
dur. Merhametsiz, flefkatsiz kalp-
ler k›s›rd›r, koftur. Hiçbir el muh-
taç olan kardeflinin yaralar›n› sar-
mak için uzanan elden daha bah-
tiyar de¤ildir. Hiçbir dil hakk› söy-
lemek için mücadele eden dilden
daha kuvvetli de¤ildir. Merhamet
mü’min kalplerin derinli¤ini, en-
ginli¤ini, güzelli¤ini ortaya koyar.
Akl›selim sahibi her insan›n, me-
calsiz dizlere kuvvet, tutamayan
ellere güç, yorgun bedenlere rahat,
suskun dillere ses, küskün çehre-
lere umut olmak zorundad›r. Hü-
zünlü gönüllere sevinç, kederli
yüzlere mutluluk tohumlar›n› saç-
mak için çal›flmaktan daha mutlu-
luk verici bir amel var m› ki bu bi-
zim sorumlulu¤umuz. 

Evet, ne yaz›k ki Filistin, Ku-
düs’ten Gazze’ye alevler içinde
yan›yor. Kan ve gözyafl› sarm›fl
arz› mukaddesi. Hüzün bitmiyor.
Kudüs’ün iç yakan, yürek burkan
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GAZZE’YE...
HHaayyrriiyyee BB‹‹CCAANN



mahzunlu¤uyla gözler yaflla dolup
tafl›yor. Gazze yürekleri yak›yor.
Can›m›z, özümüz ac›yor. Can evi-
mizden vuruluyoruz. Göz p›narla-
r›ndan kabaran damlac›klar ya-
naklara do¤ru süzülürken gönülle-
ri yak›yor. Tarifsiz bir elem, bir
atefl sar›yor ruhlar›. Dudaklarda
biriken iniltiler, niyazlar olarak
Rabbe yükseliyor. ‹çimizdeki yan-
g›n dualara dönüflüyor. Sonra
dünya istikbar›na karfl› öfkeyi ku-
flan›yor gönüller. Evet, flimdi hak-
k› hayk›rmak zaman›d›r, zalimin
pervas›zl›¤›na karfl›.

‹slam’›n ilk k›blesi, mirac ma-
halli, çevresi Allah taraf›ndan mü-
barek k›l›nan bu kutsal beldeyi
dünyevi telafl›n gündemine kur-
ban ediyoruz, unutuyoruz. Ama o,
ç›¤l›klar›yla sa¤›r kulaklar›m›z›,
kör gözlerimizi, hissiz kalplerimizi
canland›r›yor. Direnifli, dik duru-
flu, izzeti ö¤retiyor. Dünyal›k zevk
ve ç›kar tufan›na kurban verdi¤i-
miz duygular›m›z›n k›r›nt›lar›n› to-
parlaman›n telafl›na düflüyoruz.
Kendimizi ar›yoruz. Nefsimizi sor-
guluyoruz. Mücadele h›z›m›z, çe-
vikli¤imiz ne kadar? Hayat çaba-
m›z, gaflet kat say›s›n› azaltmak
için mi, yoksa kal›nlaflt›r›yor mu-
yuz düflman›m›z›? 

Medeniyet befli¤i, Peygamber
diyar› bu kutsal co¤rafyaya tarih
fluuruyla sahip ç›kmal›y›z. Tarih-
sel haf›zam›z› diri tutmal›y›z. Kan
ve gözyafl› ile yo¤rulan Filistin
topraklar›nda olanlar›, yaflanan-
lar› asla unutmadan Siyonist ifl-
galin canavarlaflarak bu kutsal
topraklar› nas›l ifsat etti¤inin far-
k›nda olmal›y›z. Kudüs için bir
fleyler yapmak gerekiyor. Çünkü
Kudüs bizimdir ve bizim kalacak-
t›r. Filistin sevdal›s›na Kudüs’ü,
Gazze’yi zalimlerin elinde b›rak-
mak yak›flmaz. Kudüs’ün özgür
günlerini görmek için mücadele
etmek flart.

Filistin, mirac topraklar›, yük-
selifl basamaklar›, gök kap›lar›n›n
aç›ld›¤› mekânlard›r. Kur’an’da ‹s-
râ ve Mirac hadisesi anlat›l›rken,
bu mucizenin vuku buldu¤u me-
kân›n da çok de¤erli oldu¤una dik-
kat çekilir. Mescid-i Aksâ’dan
“Çevresini mübarek k›ld›¤›m›z”
fleklinde bahsedilir. Bu tabirle
mescidin her yan›n› rahmet ve be-
reketle kuflat›l›p mübarek k›l›nd›¤›
ifade edilir. Bu kutsal mekânlar
ümmetin kalbindeki yerini her za-
man korumal›d›r. Mirac ruhunu
özümseyip, tafl›yanlar Mirac me-
kânlar›na duyars›z kal›r m›? Ora-
daki kardefllerini yaln›z b›rak›r m›?

Küresel emperyalizmin a¤›r
olumsuz etkileri alt›nda kalan ‹s-
lâm Dünyas›’n›n, yenilenmesi, de-
rin bir soluk almas› için taptaze bir
Mirac ruhunu, fluurunu ihya et-
mesi acilen flartt›r. Zihnini, kalbini
modern küfrün yanl›fll›klar›yla,
yalanlar›yla dolduran insan Mirac/
terakki/yükselifl yaflayamaz. Mi-
rac mesuliyetini hissetmeyenler,
insan› insan yapan de¤erlerin bir
bir kaybolmas›na, zulme ve hak-
s›zl›¤a, canili¤e karfl› onurlu bir
tepki gelifltiremezler. 

Özgürlük filosunda gemiye bi-
nen vicdanl› insanlar, yönlerini te-
rakkiye, yükselifle, insani seviyeyi
korumaya yani Ahsen-i takvim’e
çevirmifllerdi. Mirac topraklar›na
yönelen bu flerefli topluluk mirac
ruhunu da yo¤un olarak yafl›yor-
lard›. Bu yüceli¤i talep onlar› akti-
ve ederek hak için yürümeye zor-
lam›flt›r. ‹nsanl›¤a karfl› ifllenen ca-
nilikleri asla kabul etmeyen, insan-
l›k vicdan›n› ayakta tutan, insana
insanl›¤›n› hat›rlatan, dünyaya na-
s›l insan olunaca¤›n› gösteren, in-
san kalman›n imkânlar›n› takip
eden vicdan sahipleri kardefllerinin
ac›lar›na duyars›z kalmad›lar. Gaz-
ze’yi dünya flehri yapmak için yo-
la ç›kt›lar. Çünkü yaral›lar›n, has-
talar›n, çocuklar›n, bebeklerin ac›-

lar›na, açl›klar›na, yoksunluklar›na
duyars›z kalamazd› vicdanl› insan-
lar. “Rotam›z Filistin, Yükümüz ‹n-
sani Yard›m” diyerek yola ç›kt›lar.
Gazze’yi bilmek, Gazze’yi yafla-
mak, Gazze’yi yaflatmak için.

Vicdan›n sesine göre rota belir-
leyerek Gazze’ye yönelen, oradaki
iflgali ve ablukay› k›rmak için insa-
ni yard›m götüren “Özgürlük Filo-
su” bilinçli bir sivil itaatsizli¤i ger-
çeklefltirmifl, insanl›¤a güzel bir ör-
nek yaflatm›flt›r. Siyonist emperya-
lizme karfl› vicdanlar› ayakland›ra-
rak insani yard›m gemisine binen
gönüllülerin tek amac› sa¤ salim
olarak Gazze’ye girip, Gazze ile
hasret gidererek, onlar› heyecanla
bekleyen kardeflleriyle kucaklafla-
rak yard›m› ulaflt›rmakt›. Ahmet
Salih’in flekerlerini, Ayfle Tey-
ze’nin gözyafllar›yla piflirdi¤i sar-
mas›n›, Ali amca’n›n selamlar›n›…
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Kan ve gözyafl› ile
yo¤rulan Filistin
topraklar›nda olanlar›,
yaflananlar› asla
unutmadan Siyonist
iflgalin canavarlaflarak
bu kutsal topraklar›
nas›l ifsat etti¤inin
fark›nda olmal›y›z.
Kudüs için bir fleyler
yapmak gerekiyor.
Çünkü Kudüs bizimdir
ve bizim kalacakt›r.
Filistin sevdal›s›na
Kudüs’ü, Gazze’yi
zalimlerin elinde
b›rakmak yak›flmaz.
Kudüs’ün özgür
günlerini görmek için
bu u¤urda mücadele
etmek flartt›r.



Ama Siyonist ‹srail çirkin yü-
zünü, Siyonist vahflet ac›mas›zl›-
¤›n› bir kez daha aç›k bir flekilde
ortaya koydu. Akdeniz sular›na
masum kan› kar›flt›. Akdeniz’de
insanl›k vicdan› vuruldu. Özgür-
lük ve bar›fl tutkunu bir gemi dolu-
su insana atefl açan korsan ‹srail,
sadece yard›m tafl›yan sivil bir ge-
miye sald›rd›. Dokuz can flehit ve-
rildi. Bu ‹srail terörüne, bu cinaye-
te insanl›k vicdan› isyan ediyor,
edecek… Gazze gazisi Ka¤an be-
bek de, Gazze flehidi Furkan da as-
la unutulmayacak. Onlar›n tutufl-
turduklar› meflale Gazze yoluna
hep ›fl›k tutacak.

Gemi sald›r›s›yla Siyonist ‹srail
vahfletinin mini bir örne¤ini sundu
sadece. Y›llard›r yapt›klar› barbar-
l›klardan sadece küçük bir örnek.
Yaflan›lan bu üç gün Gazzelilerin,
Filistinli tutuklular›n yaflad›klar›n-
dan sadece küçük bir sahne. Açl›k
susuzluk Gazzelileri incitmiyor. Aç
olmak susuz olmak ay›p de¤il. Bu
durum kardefllik iddias›nda bulu-
nanlar›n yani bizim ay›b›m›z. On-
lar aç›s›ndan as›l zor olan ac› olan,
vatan›nda insanl›k d›fl› muamele-
ye maruz kalmak… 

Mirac ruhunu özümseyip içsel-
lefltirerek yaflayanlar hak ve ada-
let saf›nda yer al›rlar. Yaln›z da
kalsalar mazlumun yan›nda kal›r-
lar. Adaletin tahakkuk etmesi için
çal›fl›rlar. Adaletli olmak ayn› za-

manda ahlakl› olmak demektir.
Çünkü herkes için hak ölçülerine
göre bir yaflam talebinde bulunan-
lar, bu do¤rultuda mesa-
i harcayanlar erdemli insanlad›r.
‹yiliklerin ço¤almas› ve kötülükle-
rin azalmas› daha do¤rusu yok ol-
mas› için mücadele ederler. “Ya siz
de birbirinize iyilikleri emreder,
kötülüklerden sak›nd›r›r. Zalimin
zulmüne mani olursunuz. Ya da
Allah (c.c) kalplerinizi birbirine
benzetir.(Hepinizin kalbini kötü-
lükte birlefltirir). ‹srail o¤ullar›na
lanet etti¤i gibi size de lanet
eder.”(Ebu Davud).

Mirac ruhunu özümseyip, tafl›-
yanlar mirac mekânlar›na duyar-
s›z kalamaz. Oradaki kardefllerini
yaln›z b›rakamaz. Ruhunda mira-
ca dair duygu ve davran›fllardaki
kemali yakalayan mü’min, asla
mirac topraklar›ndan vazgeçmez.
Çünkü oras› peygamberler diyar›-
d›r, gök kap›lar›n›n aç›ld›¤› me-
kânlard›r. Ruhunu bu fluurla tez-
yin edenler, Mescid-i Aksâ’n›n se-
sine kulak vermek zorundad›r..
“Size ne oluyor da, Rabbimiz, bizi
halk› zalim olan bu flehirden ç›kar.
Kat›ndan bize sahip ç›kan gönder,
kat›ndan bize bir yard›mc› lütfet
diyen zavall› çocuklar, erkekler ve
kad›nlar u¤runda ve Allah yolun-
da savaflm›yorsunuz?”  (Nisa-75)

Müslüman’›n hayat›nda Kudüs
önemli bir yer iflgal eder. Kudüs

vahye dayanan dinlerin merkezi
konumundad›r. Peygamberlerin
birço¤u ömürlerini burada geçir-
mifltir. ‹nsanl›¤›n Kudüs’e ihtiyac›
var, oradan yay›lan ›fl›¤a muhtaç-
t›r her insan. Çünkü Kudüs iman
ve tevhid mücadelesinin merkezi,
medeniyetin befli¤idir. ‹slam âle-
minde darb› mesel haline gelen
“Kudüs’ün halini söyle, ümmetin
halini söyleyeyim” sözü çok
önemli bir gerçe¤e dikkat çekiyor.
Kudüs’te kan durmazsa dünyada
da kan durmaz. Kudüs’te bar›fl ol-
mazsa dünyada da bar›fl yollar›
aç›lmaz. 

Mescid-i Aksa ilahi flahittir, ilk
k›bledir, semboldür. Müslümanlar,
Allah’›n(c.c) etraf›n› mübarek k›l-
d›¤› Mescid-i Aksa davas› etraf›n-
da toplan›p, Allah yolunda müca-
dele etmelidirler. Çünkü ‹slam Üm-
metinin kurtulufl ve özgürlü¤ü,
Mescid-i Aksa’n›n, Kudüs’ün,
Gazze’nin kurtulufluna ba¤l›d›r. 

Siyonist emperyalizmine karfl›
güçlü bir vicdan ayakland›rmas›
oluflturarak, dünyan›n gözünü Fi-
listin’e çeken, Gazze’de olanlar›
gözler önüne sererek, oradaki ab-
lukay› k›rmak için çaba gösteren
Mavi Marmara Gemisine binen,
onlara maddi manevi destek veren
herkes insani bir durufl sergilemifl-
tir. Bu kutlu yolculukta flehit olan
kardefllerime rahmet dilerken, aile-
lerine sabr-› cemil diliyorum. fie-
hitlerimizin kan› Gazze’li çocuklar
için hayat iksiri olacak, hiç flüphe-
siz. Mavi Marmara Gemisine bi-
nen özgürlük sevdal›lar›na müte-
flekkiriz, Allah hepsinden raz› ol-
sun.

“Mü’minler içinde Allah’a ver-
dikleri sözde duran nice erler var.
‹flte onlardan kimi, sözünü yerine
getirmifl o yolda can›n› vermifltir.
Kimi de (flehitli¤i) beklemektedir.
Onlar hiçbir flekilde sözlerini de-
¤ifltirmemifllerdir.”(Ahzâb-23)
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‹‹ssrraaiill’’iinn kkuuflflaattmmaass›› aalltt››nnddaa bbuu--
lluunnaann,, eekkmmeekk,, iillaaçç,, ssuu vvee ddii¤¤eerr iinn--
ssaannii iihhttiiyyaaççllaarr››nnaa ddaahhii aammbbaarrggoo
kkoonnuullaann FFiilliissttiinnlliilleerree yyaarrdd››mm aammaa--
cc››yyllaa yyoollaa çç››kkaann aannccaakk GGaazzzzee’’yyee
vvaarraammaaddaann SSiiyyoonniisstt KKaattiill ‹‹ssrraaiill’’iinn
ssaalldd››rr››ss››nnaa uu¤¤rraayyaann MMaavvii MMaarrmmaa--
rraa ggeemmiissiinnddee bbuulluunnaannllaarrddaann MM..
fifieerriiff NNiizziipplliioo¤¤lluu bbuu kkuuttlluu yyoollccuulluu--
¤¤uu DDeerrggiimmiizz KKoonnffeerraannss SSaalloonnuunn--
ddaa AAnnkkaarraall›› MMüüssllüümmaannllaarraa aannllaatt--
tt››.. ‹‹flflttee MMaavvii MMaarrmmaarraa’’ddaa yyaaflflaannaann
oo aannllaarr......

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemin,
vesselatü vesselam ala seyyidina
Muhammed ve âlâ âlihi ve ashabi-
hi ecmain.

Muhterem kardefllerim öncelikle
uzaktan yak›ndan buraya teflrif et-
ti¤iniz için hepinizden Allah raz› ol-
sun. Gerçekten ümmetin dirilifli
ba¤lam›nda büyük bir misyona dö-
nüflen Mavi Marmara Gemisi, ge-

mide yaflananlar ve sonras›nda ge-
rek ülkemizde, gerekse ‹slam dün-
yas›nda ortaya ç›kan tepkiler… Bü-
tün bunlar›n hepsi Allah-u Te-
alâ’n›n raz› olaca¤›, Allah-u Te-
alâ’n›n bize nusretini tekrar tekrar
gönderdikleridir. Biz onun dinine
s›ms›k› sar›l›rsak, biz onun davas›
u¤runda mücadele edenlere, ezilen-
lere sahip ç›karsak Rabbimizin de
bunun karfl›l›¤›nda bize bunun kar-
fl›l›¤›n› ve bereketini verece¤ini bu
olayla birlikte hepimiz müflahede
ettik. Bunun için Allah’a çok ham-
detmek zorunday›z.

Hepimizin bildi¤i ayeti kerimeler
var. Bismillah ‘sizin hofl görmedi¤i-
niz fleyler sizin için hay›r olabilir;
sizin çok hoflunuza giden sevdi¤i-
niz fleyler de sizin için fler olabilir’.
Bir gemiye donanmas›yla befl adet
büyük savafl gemisiyle, iki denizal-
t›yla, uçaklar›yla, helikopterleriyle,
hücum botlar›yla, zodyaklarla say›-
s›z ç›kartma yapan, esir alan ve do-
kuz Müslüman’› flehit eden ‹srail’in
bu yapm›fl oldu¤u vahfli sald›r› ve
katliam, d›flar›dan ilgisiz alakas›z
birisi bakt›¤› zaman görece¤i man-
zara; tamamen iflte esir al›nd›; gemi
Gazze’ye gidemedi; gemidekiler 24
saat gemide esir kald›; 24 saat civa-
r› cezaevinde kald›. Sonras›nda da
9 flehit var; onlarca yaral› var; bu-
nun neresinde zafer diyebilir. Ama

bizim hepimizin müflahede etti¤i gi-
bi esir al›nan gemi, esir al›nan yar-
d›m malzemeleri, flehitler, yaral›lar
zaferin ‹srail’in de¤il zaferin Müslü-
manlar›n oldu¤unun öncelikle bilin-
mesi gerekir diye düflünüyorum.
Bunu hepimiz biliyoruz ama tekrar
etmekte fayda var. Onun için bizim
hepimizin uyan›fl›na, kardeflli¤inin
tekrar perçinlenmesine, ‹slam anla-
y›fl› çerçevesinde ümmet bilincinin
tekrar dirilifline sebep olmufltur bu
hadise. Rabbim inflallah bunu kat
kat fazlas›yla art›rs›n. Bu da bizlerin
özverili fedakâr çal›flmalar›yla ola-
cakt›r.

Hepinizin malumu oldu¤u üzere
32 ülkeden insan›n kat›ld›¤›, Türki-
ye’de 50 den fazla flehrimizden ge-
mide bulunan kardefllerimizin var
oldu¤u, Türkiye aya¤›n› ‹HH’n›n or-
ganize etti¤i, bat›dan ‹rlanda’dan 2
gemi, Cezayir’den 1 gemi, Ku-
veyt’ten 1 gemi, Yunanistan’dan 1
gemi, Türkiye’den 3 geminin bulun-
du¤u bir yard›m filosu, bir yard›m
organizasyonu. Antalya’dan yolcu-
lar›n›n Mavi Marmara Gemisine
bindi¤i ve Güney K›br›s aç›klar›nda
aç›k denizde yük gemileriyle yolcu
gemilerinin hepsinin belirlenen nok-
tada (rotada) buluflarak yine aç›k
denizden devam edip Gazze liman›-
n› hedefledi¤i bir yard›m filosu.
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MAV‹ MARMARA ‹LE
KUTLU YOLCULUK



Ben öncelikle Antalya’dan bafl-
lamak istiyorum. Antalya’da geçir-
di¤imiz üç günde itikâfa girmifl kar-
defllerimiz vard›. Tamamen Rama-
zandaki itikâf›n benzeri bir hayat
yaflad›k. Yani o operasyonun ya-
fland›¤› anda hiçbir kardeflimizin
heyecanlanmad›¤›n›, korkmad›¤›n›,
paniklemedi¤ini, herkesin samimi
bir flekilde Allah’la beraberli¤ini
muhafaza etti¤ini ve o ‹srail asker-
leri ç›kartma yapt›¤›nda bütün kar-
defllerimizin tabiri caiz ise çok ke-
yifli oldu¤unu söyleyebilirim. Bu
halet-i ruhiye Antalya’da ekilmeye
bafllad›. Gerçekten bütün vakit na-
mazlar›n› kapal› spor salonlar›nda
cemaatle k›l›yorsunuz. Hemen ders
halkalar› oluflturup meali (tefsir
tarzl›) sabah namaz›ndan sonra 1
saat, ö¤le namaz›ndan sonra 1 sa-
at, akflam namaz›ndan sonra 1 sa-
at olmak üzere toplamda 2,5 saat
civar› biz okumaya bafllad›k. Arap
kardefllerimiz ve Türkiye’den de ya-
ral›lardan Haf›z Muharrem GÜNEfi
(Ankara’da Hastanede yatt›) vard›.
Diyarbak›r’dan flehit olan kardefli-
miz Ali Haydar (gerçekten ilim ehli,
M›s›r’da beraber okuduk.) kardefli-
miz vard›.  Türkiye’den kat›lanlar
birbirleri ile tan›flmaya bafllad›lar.
Antalya’da bulunan Müslümanlar
bu kafileye kat›lanlara hat›r› say›l›r
bir misafirperverlik göstererek yar›fl
içerisinde idiler. Sanki cihada ç›kan
askerler bir yerde mola vermifller de
o mola verdikleri yerde flehrin in-
sanlar› yemek yediriyor, ikramda
bulunuyor. Bir kad›n kocas›yla bir-
likte bir dolma alm›fl getirmifl onu
gözyafllar›yla da¤›t›yor. Belki bizim
için nedir? Herkes birer tane al›yor
ama o aile aç›s›ndan önemli fleyler
bunlar. Isparta’dan bir kardeflimizin
yapt›¤› ikram› ben hiç unutmuyo-
rum. Güzel bir kutunun içerisine gül
yapraklar›n› tanelemifller, ortas›na
bir flekerlik koymufllar. Bir avuç gül
veriyorlar onu koklat›p cebinize
koyduruyorlar. Kendilerine göre
böyle güzel ikramlarda bulunuyor-
lar. Yani o Antalya’daki spor salo-

nundaki ‹rlanda’dan gelen aç›k de-
nizde buluflaca¤›m›z gemilerin ge-
cikmesinden dolay› Antalya’da faz-
la kalm›fl olduk. En son bir bas›n
toplant›s› yap›ld› ve bugün akflam
ç›k›yoruz denildi. Gece saat 00:30
da biz hareket ettik. Günlerden Per-
flembeyi Cumaya ba¤layan gece sa-
at yar›mda hareket ettik. Sabah ol-
du denizin ortas›nda hiçbir kara
parças› yok, baflka gemi yok, tama-
men uçsuz bucaks›z denizde gayesi
hedefi Gazze’ye ulaflmak olan, Gaz-
ze’deki kardefllerimize yard›m gö-
türmek olan, Dünyan›n muhtelif
co¤rafyalar›ndan insanlar›n bir ara-
da oldu¤u 600 kifli civar›nda insan
geminin içerisinde. Bütün geminin
her taraf›ndan iflitilecek flekilde da-
n›flmadan ezan okunuyor befl vakit.
Sonras›nda özellikle akflam ve yats›
namazlar›, ö¤le ve ikindi cem ede-
rek k›l›n›yor. Cumartesi geçti. Cuma
günü aç›k denizde demir att› gemi.
Denizin ortas›nda iki gün civar› di-
¤er gelen gemileri bekledik. Bu iki
günlük zaman zarf›nda hem mane-
vi atmosfer aç›s›ndan hem de ‹sra-
il’in dünya kamuoyuna yapt›¤› tat-
bikat aç›klamas› aç›s›ndan önem-
liydi. En son gün tatbikat alan›n›n
geniflledi¤ini haber vermesi (68 mi-
le çekti¤ini bildirmesi); tabi bir sinir
harbi savafl›, psikolojik bir savafl
bas›n yay›n üzerinden yürütülüyor-
du. Bu arada ben özellikle flunu
vurgulamak istiyorum Müslüman
kardefller. ‹HH’n›n gemiyi dünya ile
iletiflim noktas›nda mükemmel do-
natt›¤›n›, gemiye say›s›z kameralar
yerlefltirdi¤ini, geminin güvertesine
(biz abdest almak için kulland›k
ama) sonras›nda yan›m›za yakla-
flan o Zodyaklar›n (fliflme bot) üze-
rine su s›k›lan çeflmeler yapt›rd›¤›,
bir de¤il iki de¤il üç ayr› frekanstan
yay›n yapan uydularla, güç kay-
naklar›yla, ‹srail’in kestim zannetti-
¤i ama fark›na varmadan yay›n›n
devam etmesini sa¤layan güç kay-
naklar›yla yay›n›n devam etmifl ol-
mas› ve bunlar›n bilinçli olarak ha-
z›rlanm›fl olmas›ndan dolay› da

‹HH’n›n bu organizasyonuna ger-
çekten Allah raz› olsun demek, te-
flekkür etmek laz›m. E¤er bu olay›
oldu¤u gibi dünya izlememifl olsay-
d› çünkü ‹srail geldi yay›n› kesti o
kesti¤ini zannetti, hepimiz öyle
zannettik ama yede¤i devreye girdi
fakat onlar fark›nda de¤il. Tâki ne
zamana kadar? Gemiyi tamamen
ele geçirip bütün kameralar› söküp
yerinden ç›karana kadar. 

Pazar günü 1,5 saat süren bir
bas›n toplant›s› sonras› saat 15:30
da biz hareket ettik. Birçok ülkeden
bas›n yay›n dünyan›n gündemine
oturan bir hadise olmas› sebebi ile
hepsi ülkelerine ve bütün dünyaya
bu gemiden canl› yay›n yap›yorlar-
d›. Gemideki ‹HH ve di¤er kurumla-
r›n organizasyonlar›n›n bafl›nda bu-
lunanlar›n beyanatlar› aç›klamalar›
karfl›l›kl› ‹srail’le bir düelloya dönüfl-
tü. Akflam 22:00 civar› çok çok
uzaklardan 10 mil diye aç›kland›
önce 10 mil civar› uzakl›kta radarla
tespit edilmifl 14 adet hücum botu
bulundu¤u. Önce 2-3 diye söylendi,
sonra say›lar› 4-5 gibi savafl gemile-
ri oldu¤u söylendi. Gökyüzünde bi-
zim üzerimizde baya¤› yükseklerde
uçak ve skorskylerin (helikopter)
oldu¤unu görmeye bafllad›k. Bu me-
safe git gide darald›. 24:00–01:00
civar› daha da yaklaflt›lar. Bir defa
bizim geminin kaptan›yla görüflme-
leri oldu. Geminin kaptan›na

- Nereye gidiyorsunuz? 

- Gazze’ye gidiyoruz.

- Yükünüz nedir?

- ‹nsani yard›m

- Rotan›z› çevirin. Gazze’ye
do¤ru gitmeyin.

- Biz uluslararas› sularday›z si-
zin bize müdahale hakk›n›z yok.
Dolay›s›yla biz normal rotam›zda
seyredece¤iz. Biz sizin kara sular›-
n›zda de¤iliz. 

En son o denizde iki gün süre
ile kald›¤›m›z zaman zarf›nda ge-
minin (pasif direnifl diye tabir edilir
mi bilmiyorum) bir direnç göster-
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memiz gerekti¤i görüflüldü. Yani
hiçbir flekilde ‹srail bu gemiye heli-
kopterle veyahut da gemilerden ç›-
kartma yapacak, biz de ne yapal›m
iflte geldiler teslim edelim diyeme-
yiz. Bu bizim inanc›m›za ters bir
fley. Bu çerçevede görevlendirilen
arkadafllar 10’ar kiflilik gruplar ha-
linde iki gün süre ile toplant› üzeri-
ne toplant› yapt›lar. Her gruba ne-
reyi koruyaca¤›, korunmas› gere-
ken en önemli yerin uydular›n ve
de kaptan köflkünün oldu¤u söy-
lendi. Ve buralarda yo¤unlafl›ld›.
Zaten flehit olan kardefllerimiz de
bu iki yer ve çevresinde bulunan
arkadafllar›m›z. Saat 03:30- 04:00
aras› 3-4 mil uzaktaki hücum bot-
lar›, gemileri seyrederken bir anda
bir bakt›k ki 200 metre ileride ge-
minin sa¤›nda, yan taraf›nda, biraz
solunda ve arkas›nda Zodyaklarla
(fliflme bot) bizim 150-200 metre
mesafemizde olduklar›n› gördük.
Tabi flunu özellikle belirteyim. ‹sra-
il askerlerinin gerçekten tekbirden
korktuklar›na bizzat flahit oldum.
Onlar› görünce gemideki herkes
tekbir getirmeye bafllad›. Bunlar bi-
raz mesafeli durdular; sonra geldi-
ler; s›f›r noktada geminin arka tara-
f›na yanaflt›lar. Sa¤›na ve soluna
yanaflt›lar. Üzerlerine su s›k›ld›.
Üzerlerine sandalyeler at›ld›. Ve
Zodyaklar (fliflme bot) direnemedi-
ler, duramad›lar. Ellerinde 2–3 met-
re uzunlu¤unda kancal› bir demir
var. Demiri at›p geminin güvertesi-
nin kenar›na tutunarak ç›kmak is-
tediler. fiiflme botlarla gelen bu as-
kerler (her bir botta 10–15 kifli var)
geminin hem sa¤›ndan hem solun-
dan ç›kmak istediler. Ama o bölge-
deki görevli arkadafllar›m›z üzerle-
rine tazyikli su s›kt›lar ve onlar di-
renemedi yürüdü gittiler. Biraz
böyle 200–300 metre aç›ld›lar; bi-
zim paralelimizde gidiyorlar. 

Daha sonra skorskylerden (heli-
kopter) bir tane geldi. Tabi o geldi¤i
andaki pervanesinin ortaya ç›kard›-
¤› f›rt›na m› dersiniz, kas›rga m› der-
siniz (insanlar havada uçufluyor

sanki duram›yorsunuz) o anda kor-
kudan de¤il ama bir refleks olarak
tabi bir flekilde bir kofluflma oldu.
Ama yine de herkes bulundu¤u gö-
revde ve yerinde kald›. Akabinde
gözümüzün önünde (arka taraf gü-
verteydi, benim görevli oldu¤um
yer) ön taraftan salland›r›lan halat-
larla inmeye bafllad›lar. O inen as-
kerlerin etkisiz hale getirilip ellerin-
den silahlar›n›n al›nmas›n› vesaire-
sini siz bizden önce görmüflsünüz.
Çünkü biz arka taraftayd›k. Ekran-
larda siz onu seyretmiflsiniz. Tabi
önce ses bombas›, ›fl›k bombas› ve
gaz bombas› att›lar. Ön taraftaki ar-
kadafllara gaz maskesi da¤›t›lm›flt›
etkilenmesinler diye. Bu ses bomba-
s›, ›fl›k bombas›, gaz bombas›n›n pe-
flinden atefl etmeye bafllad›lar. ‹lk 1-
2 dakika plastik mermiler att›klar›
söylendi. Arkadafllar çekinmeyin,
korkmay›n plastik mermiler at›yor-
lar denildi. Ama aradan 3-5 dakika
geçmedi; ilk flehit olan Cevdet KI-
LIÇLAR kardeflimiz idi. Bizim yan›-
m›za getirdiler. Biz tafl›d›k; flehit ol-
mufltu geldi¤inde. O ara Bülent YIL-
DIRIM Cevdet kardeflimizi görünce
arkadafllar yaral›m›z çok dedi. Be-
yaz gömle¤ini ç›kartt› biz hakl› bir
yolday›z, yanl›fl bir yolda de¤iliz.
Dolay›s›yla yaral›m›z çok flehitleri-
miz var (1-2 tane flehit olmufltu),
bunlar›n niyetleri kötü, çok daha
fazla insan›m›z› öldürebilirler, flehit
edebilirler, onun için daha fazla di-
renmeyelim dedi ve bunun akabin-
de yar›m saat ‹srail askerleri vurma-
ya devam etti. Tabi onlar atefli kes-
meyince herkes de bulundu¤u yerde
durmaya devam etti. Sonra herkes
b›rakt›. Elimizde silah yoktu. Onla-
r›n silah›n› al›p kullanma zaten ol-
mayacakt›. Sopalarla, demir çubuk-
larla (gemiden kesilmiflti onlar) di-
renmeye çal›fl›ld›. Sonras› bildi¤iniz
gibi gemiyi teslim ald›lar. Biz içeri
girdik. Oturdu¤umuz koltuklar›n ol-
du¤u bölüme girdik. Onlar da gü-
vertelere geldiler. 1 saat–1,5 saat
içeri girmediler. Daha sonra bir Filis-
tinli bayan milletvekili vard›; ‹srail

parlamentosunda Hanin Zoabi diye
onunla konufltular. Onlarla ‹branice
konufltu. Arapça geldi bize söyledi.
Dediler ki biz yafll›lar› istiyoruz. Bir-
de hamile bayanlar varsa öncelikle
bayanlar› istiyoruz. Tabi ne yafll›la-
r›m›z›, ne de bayanlar›m›z› verme-
yece¤imizi söyledik. Akabinde hepi-
mizi güverteye ç›karmak istedikleri-
ni söylediler. Öbür tarafta bulunan-
lar› (yani geminin bir üçüncü salonu
var, bir ikinci salonu var ikinci sa-
londa olanlar›) alm›fllar zaten. Özel-
likle teker teker al›yorlar. Güverteye
ç›k›yorsunuz otuz k›rk tane askerin
içerisine tek bafl›n›za. Önce bir X-
Ray cihaz›ndan geçiyorsunuz. Ge-
miye X-Ray cihaz› koymufllar. X-
Ray cihaz›ndan geçtikten sonra
üzerinizde ne varsa al›yorlar. Sade-
ce pasaportunuz varsa paran›z kal›-
yor. E¤er yüklü miktarda paran›z
varsa onu da al›yorlar. Elinizi arka-
dan sert plastik kelepçelerle ba¤la-
y›p güverteye ç›kar›yorlar. Tabi he-
likopterin o rüzgâr›ndan dolay› de-
nizdeki sular tamamen güverteye
dolmufltu. Islak zeminde bir 6-7 sa-
at elimiz ba¤l› bir flekilde kald›k. Ba-
fl›m›za da silahlar do¤rulmufl bir fle-
kilde beklediler. ‹çeri girdi¤imizde
korkunç bir manzara, bütün bavul-
lar üst üste a¤›zlar› aç›k kimisini ta-
mamen dökmüfller, kimisi farkl› bir
flekilde. Tabi bu arada 2–2,5 saat
bekledikten sonra gemi hareket etti.
Tam 12 saatlik bir yolculuk sonras›
Afldot liman›na vard›k. Bir 10–12
saat de orda beklettiler bizi. Çok iyi
Türkçe konuflan insanlar bizi sorgu-
lad›. Buras›n› özellikle vurgulamak
istiyorum. Çok iyi Türkçe konuflan,
hiç ay›rt edemeyece¤iniz Türkçesin-
den ‹srailli oldu¤unu. Art›k Mossad
m›d›r, ajan m›d›r, polis midir, nedir
bilmiyorum. ‹lk bize yap›lan aç›kla-
ma flu: Bizim s›n›rlar›m›za ‹srail top-
raklar›na izinsiz ve vizesiz girmifl
bulunmaktas›n›z. Bundan dolay› s›-
n›r d›fl› edileceksiniz. Bunu kabul et-
mezseniz üç gün içerisinde mahke-
meye ç›kar›lacaks›n›z. Mahkeme
sonras› suçlu bulunursan›z ceza evi-
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ne götürüleceksiniz. Bizi kendileri
getirdiler uluslararas› sulardan. Ken-
di topraklar›na da kendileri soktular.
Bir de diyorlar ki izinsiz ve vizesiz
topraklar›m›za girmifl bulunmakta-
s›n›z. Bir de araya bir cümle koymufl
gemiden flerefli bir flekilde ç›kacaks›-
n›z diyor. Türkçe yaz›l› bir metin ha-
z›rlam›fllar. Gemiden flerefli bir flekil-
de ç›kacaks›n›z!!! Tabi ç›karken elle-
rimizi ba¤lad›lar. Tuvalete, lavoba-
ya ç›kmak bir zulümdü, girdi¤iniz
beflinci onuncu saniyede kap›y› tek-
melemeye bafll›yor. Elinizi çözmüfl-
se ç›k›nca tekrar ba¤l›yor. Ben bir
sefer tuvalete gittim, çözdü, bir sefer
gittim, çözmedi. Gemide tuvalete
gitmek 3 saat sürüyor. Defalarca
söylüyorsunuz ondan sonra götürü-
yorlar. Bir asker size refakatçilik ya-
p›yor vesaire… Tamamen böyle
afla¤›lay›c› bir tav›r. Aya¤›, kolu ya-
ral› olan kurflun yaras› olanlar› bile
maalesef arkadan ellerini kollar›n›
ba¤lad›lar. Bizi sorgulad›lar; sorgu-
lama biraz önce söyledi¤imiz çerçe-
vede. O sorgulama sonras› ceza evi-
ne götürdüler. Ceza evinde de ikindi
vaktine yak›n Filistinli avukatlar ge-
lesiye kadar ailemizi aramam›za izin
vermediler. Dediler Türkiye Büyük
Elçili¤ini arayabilirsiniz, bu sizin do-
¤al hakk›n›z demifllerdi gemide. Hiç-
bir yeri aramam›za kesinlikle izin
vermediler cezaevinde. Filistinli
avukatlar geldi kalabal›k bir grup
halinde. Dediler biz Filistinli avukat-
lar›z. Sizi savunmak için geldik. Bir
tanesine 15–20 dakika izin vermifl-
ler görüflmek için. 15 – 20 dakika
benimle konufltu. Sonras›nda olay›
anlatt›k ve ona dedik ki dünyada ne
oluyor? 36 saat geçmifl olay›n üze-
rinden. Bizim hiçbir fleyden haberi-
miz yok. 4 tane kardeflimizin cesedi
geminin içerisine getirilebildi. Geri
kalan arkadafllar›m›z›n say›s›n› bil-
miyoruz. Onlar›n ilk gemiyi ele ge-
çirdikleri kaptan köflkü ve çevresin-
de kalm›flt› cesetler. Yani baz› arka-
dafllar›m›z›n flahadetini biz adli t›pa
geldi¤imizde ö¤rendik; Türkiye’ye
geldi¤imizde ö¤rendik kimin flehit

oldu¤unu. Biz olay›n içerisinde
olanlar (buna Bülent YILDIRIM da
dâhil) kim flehit oldu kimse bilmi-
yor. Filistinli avukata dedim ki dün-
yada ne oluyor bize söyle? Dedi ki,
dünya kayn›yor. Türkiye’de mil-
yonlar soka¤a döküldü. Dedim kaç
kifli flehit? 16 dedi. Sonras›nda Tür-
kiye’nin resmi tepkilerinden falan
bahsetti. Akabinde o akflam parça
bölük, ikifler üçer kiflilik gruplar ha-
linde sabaha kadar bizi ald›lar ceza
evinden hava alan›na getirdiler. Ha-
vaalan›nda 15 saat uça¤›n içerisin-
de kald›k ve hiçbir kifli kalmay›nca-
ya kadar bekleyece¤imiz söylendi
ve sonra Türkiye’ye döndük geldik.
Yani olay›n benim penceremden
özetlenmesi böyle. Sona akabinde
olay›n baflka bir boyutuna geçmek
istiyorum müsaadenizle. 

Arkadafllar en baflta bir fley söy-
ledim. Bu Allah›n bir nimeti, bir be-
reketi, bir lütuf, bir keremi kesinlik-
le. Ya flehitlerin o yüzündeki güzel
tebessümleri görünce… Yan yana
yat›rd›k o 4 tane kardeflimizi. Her
birinin yüzündeki o tebessümle
sanki size gaybtan haber veriyorlar.
Onlara makamlar› gösterildi veya-
hut da Allahütealâ’n›n onlara ver-
dikleri nimetleri gördüler. Size
gaybtan haber verirmifl gibi yüzle-
rindeki güzelli¤i görünce iman›n›z
art›yor. Di¤er taraftan Allahüte-
alâ’n›n aç›k ve net nusretini, yard›-
m›n› hissediyorsunuz oradayken.
Çünkü ihlâs ve samimiyet kesinlik-
le tart›fl›lmaz bir flekilde vard›. Ge-
mide H›ristiyanlar vard›. Gazze’deki
insanlar›n yaflad›¤›, Müslümanlar›n
yaflad›¤› o hiçbir vicdan sahibinin
kabul etmeyece¤i abluka, ambargo.
Yani geçen hafta bu olay sonras›n-
da iki y›ldan beri ilk defa Gazze’ye
reçel girmifl. Sanki böyle ambargo
delinmiflmifl de reçel girmifl gibi ko-
mik haberler ç›kt› televizyonlarda.
‹flte reçel girmifl, meyve suyu girmifl
falan… fiimdi o insanlar›n yaflad›¤›
›zd›rab› yaflayan Hristiyan›, az sa-
y›da da olsa Yahudi’si gemideydi.
Ateist insanlar vard›. Almanya’dan,

Yunanistan’dan sol düflünceli mil-
letvekilleri vard›. Ve o insanlar, o
gemideki fluurlu Müslümanlar (ge-
mideki Müslümanlar›n tamam›na
yak›n› bilinçli Müslümanlar) o bi-
linçli Müslümanlardan gerçek Müs-
lüman ahlak›n›, gerçek Müslüman
fedakârl›¤›n›, gerçek Müslümanla-
r›n kendilerine nas›l o ortamda ka-
l›p da iyi davrand›¤›n› gördüler.
Dört y›l Kudüs’te ceza evinde yat-
m›fl olan Patrak Kapiçyo isimli 88
yafl›ndaki Vatikan’dan gelen papaz
vard›. (Arap kendisi, Arapça konu-
fluyordu. K›smet oldu konuflmalar›-
n› Raid Salah’›n, Kapiçyo’nun, Mu-
hammed Zeydan’›n ve Arapça ko-
nuflanlar›n Türkçeye tercümesini,
Türkçe konuflanlar›n Arapçaya ter-
cümesini yapmak genellikle bana
nasip oldu.) Ya ben dedim Kapiçyo
için bu adam ne söylüyor. fiimdi o
Arapça konufluyor, ben yaz›yorum,
not ediyorum. Sanki bir Müslüman
gibi konuyor. Dedim Ya Rabbi bu
adama hidayet ver. Bu adam ne
yapt› biliyor musunuz? Bir gün gel-
di ya dedi ben sizinle namaz k›lmak
istiyorum. ‹zin verir misiniz? Geldi
bizimle namaz k›ld›. Yani Müslü-
manlar›n gerçek manada böyle
adaletini, fedakârl›¤›n›, samimiyeti-
ni, birbirlerine hürmetini ve ülfetini
görünce Müslüman olanlar oldu. 

Bizim bir tane Furkan’›m›z var-
d›. Olay›n simgesi oldu. fiimdi 4-5
tane çocu¤u olan a¤abeylerimiz,
kardefllerimiz vard›r aram›zda. Evin
en küçü¤ü çok sevilir. Öyle de¤il
mi? Ailenin en küçü¤ünü herkes
daha çok sever. Hele biraz da böyle
adam›n yaflland›ktan sonra çocu¤u
olmuflsa var ya daha farkl› olur. Ge-
minin en küçük delikanl›s› (evin en
küçü¤ü gibi, aile gibisiniz çünkü)
herkes onu böyle ayr› bir seviyordu.
Bizim Gaziantep’te bir program›m›z
oldu bundan birkaç gün önce. Gün-
düz ben babas›n› arad›m. Dedim ki
abi akflam bir program›m›z var, ben
Furkan isminden yola ç›karak bir
konuflma yapaca¤›m. Hak ile bat›l›
ay›ran demek Furkan. Yani Furkan
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‹srail Gemisiyle Mavi Marmara Ge-
misi aras›ndaki fark› fark etmiflti.
Furkan, Kudüs’le Telaviv aras›ndaki
fark› fark etmiflti. Furkan, Müslü-
man’la Yahudi aras›ndaki fark› fark
etmiflti. Yani bu Furkan isminden
yola ç›karak bir konuflma yapt›m o
gün. Babas›na dedim ki; “E¤er mü-
saade ederseniz halet-i ruhiyyetin
müsaitse, zaman› size uyarsa canl›
telefon ba¤lant›s› yapabilir miyiz?”
dedik. Ve Allah raz› olsun, salonda
herkes a¤lad›. Çünkü onun sabr›
metaneti ve onun olay› kabullenifli
ve o¤luyla gurur duymas›, flehade-
tiyle. Gerçekten s›nav› kazand›¤›n›
inflallah bizim nazar›m›zda öyle. ‹n-
flallah Allah kat›nda da öyle olur.
Muhterem kardefllerim vallahi dedi
bas›ndan birisi Furkan’› bir kelimey-
le tarif eder misiniz demifl. Dedim ki
diyor onun ismi olan furkan kelime-
sini ben söylemek istiyorum. O fur-
kan’d›. Yani hayat› boyunca furkan
olarak yaflad›. Hak ile bat›l çizgisini
tevhid ve flirk çizgisini çok iyi
özümsemifl bir flekilde yaflad› ve o
inançla öldü, flehid oldu. Ve o gün
flehadetinden 5 dakika önce yazd›¤›
bir yaz› var. O yaz›y› iflte okuduk.
fiehadete çok yaklaflt›¤›n› annesiyle
flehadet aras›nda hangisinin a¤›r ba-
saca¤› ama karar veremedi¤ini ama
flehadetin belki de daha a¤›r basma-
s› gerekti¤ine vurgu yaparak flehid
oluyor. 1.5 metre mesafeden 4 kur-
flun s›km›fllar kafas›na. Ve ayn› fle-
kilde Furkan da gerek babas› gerek
baflka görenler biz 4 tane kardeflimi-
zin cesedini gördük onun da yüzün-
de ayn› uyuyormufl gibi tebessümle
güler yüzle güzel bir nasiyesinin ve
yüzünün oldu¤unu babas› da söyle-
di, baflka görenler de söylediler.

fiimdi muhterem kardefllerim
Adana’da bir Çetin a¤abeyimiz var-
d› 54 yafl›nda, taekwando hocas›
1.5 y›l önce sol düflünceden ‹slam’a
dönüfl yapm›fl. Ve orada sohbetlere
gidiyor, derslere gidiyor, biz orada
taziyesine de gittik Adana’da. Böy-
le gemide devaml› görüfltü¤ümüz,
konufltu¤umuz birisi. Onar kiflilik

gruplar halinde ay›rd›klar›nda beni
de onun grubuna vermifllerdi. Son-
ra tercüme yapmam için onun gru-
bundan ç›kard›lar. Yani geldi¤inde
cenazesi veya iflte flehid olmufl ay-
nen onun da yüzündeki tebessüme
ben flahitlik ederim. Ve onun o
muhterem metanetine herkesin
sayg› duydu¤u efline. A¤lamad›,
oturdu. ‹srail askerleri güvertedey-
ken bizim o flehitlerimizin bafl›nda
arkadafllar›m›z Kur’an okuyorlard›.
Herkes gidiyordu, onlar›n yüzüne
bak›yordu, yüzünü okfluyordu. Ya-
ni o yaflad›¤›m›z sahneler, inflallah
rabbimizin kat›nda karfl›m›za ç›kar
Rabbim inflallah ibret almay› özel-
likle hepimize nasip eylesin. Bizim
bugünden itibaren çok çal›flmam›z
gerekiyor arkadafllar. Karfl›m›zda
korkak elindeki silah› al›nd›¤›nda
hiçbir özelli¤i, meziyeti olmayan ve
Müslümanlardan hassaten çok faz-
la korkan bir lanetli kavim var. Biz
hak onlar bat›l temsilcisi. Dolay›s›y-
la ben bugünden itibaren Filistin’de,
Afganistan’da, Irak’ta, Çeçenis-
tan’da ve baflka dünyan›n her nere-
sinde olursa olsun savafl iflgal bom-
ba alt›ndaki bütün Müslümanlar›n
kurtuluflu için ne yapabilirim, nas›l
bir Müslüman olmam laz›m, nas›l
bir kulluk sergilemem laz›m, bunu
toplu, birlik olarak nas›l bir güç ha-
line dönüfltürebiliriz, bizler neler
yaparak ‹srail’i s›k›nt›ya sokabiliriz,
bunlar›n üstünde u¤rafl›p projeler
gelifltirip uygulamak gerekiyor. ‹s-
rail’in, Amerika’n›n, ‹ngiltere’nin
yapm›fl oldu¤u iflgalleri ve suçsuz
ve günahs›z insanlar›n iflgal alt›nda
tuttuklar› yerlerde döktükleri kanla-
r›n›n hesab›n›n mutlaka bizler tara-
f›ndan sorulmas› gerekiyor. Ve bu-
nun için de Allah ile olan irtibat›m›-
z› sa¤lam›fl olmam›z gerekiyor. Bü-
tün ‹slam Dünyas›’na duyarl› olma-
m›z gerekiyor. Bu toplumun bilinç-
lendirilmesi ad›na zaman mesai ve-
rilmesi gerekiyor. Ve akabinde de
Allah’›n r›zas›n› umarak onun yar-
d›m›n› beklemek gerekiyor. Ben
olay›n özeti bize kazand›rd›¤› üm-

met anlay›fl› kardefllik anlay›fl›na
vurgu yapt›ktan ve flehidlerimizden
baz›lar›na de¤indikten sonra sözle-
rimi bitirmek istiyorum. Yani onla-
r›n flehidlerimizi sürükleyerek gö-
türmeleri üzerinde 7-8 kurflun olan
kardefllerimizi ayaklar›ndan sürük-
lemeleri vesaire bunlar› duymuflsu-
nuzdur, gazetelerde ç›km›flt›r, oku-
muflsunuzdur. Yani onlar›n insana
kesinlikle insan muamelesi yapmak
gibi bir hassasiyetleri yoktur. Biz-
den de korkuyorlar, bunu bilin.
Müslümanlardan korkuyorlar ke-
sinlikle. Ve bizim çok çal›flmam›z
dâhilinde onlar›n da orada çok faz-
la kalamayaca¤›n› bilin. Mescid-i
Aksa’n›n esareti Mescidi-i Aksa’n›n
bizim görmedi¤imiz ama hissetme-
miz gereken gözyafllar› oldu¤unu
bilin. Peygamber(sav)’›n bile hala
orada kokusunun oldu¤unu söyle-
sek yanl›fl bir fley söylemifl olmay›z.
Peygamberlerin orada namaz k›ld›r-
d›¤›n›, etraf›n› bereketli mübarek
k›ld›¤›m›z diye toplant› öncesi kar-
deflimizin okudu¤u surede geçen
ifadelerin kesinlikle bir tezahürüdür
bu yaflanan olaylar. Allah buraya
bereket vermifl. Buran›n bereketi
sadece buran›n mahsulü, ürünü de-
¤il kesinlikle. Peygamber(sav)’›n
bir hadisi var. “Gün gelecek Allah
yolunda cihad›n en hay›rl›s› Aksa-
lar’a yap›land›r” ifadesi var hadiste
geçiyor. Aksalar Gazze’nin di¤er
ad›. Rayid Salah, baflkalar› bu hadi-
si okudular, gemide biz flok olduk;
yani Türkiye’den gelenler. Dediler
siz duymad›n›z m› bu hadis var.
Yani buras› bu bölge yo¤unlaflal›m
baflka yerleri unutal›m böyle bir
yanl›fla da düflmeyelim. Ama bütün
‹slam co¤rafyas›nda yap›lan zulüm-
lerin takipçisi olal›m ve onlar›n o
zulümlerinin sona ermesi için gay-
ret gösterelim. Allah hepimizin iflle-
mifl oldu¤u salih amelleri kabul ey-
lesin. Rabbim ihlâs›m›z›, samimiye-
timizi art›rs›n, gururdan kibirden bi-
zi muhafaza eylesin. Rabbim Müs-
lümanlara güç kuvvet versin. Rab-
bim dualar›m›z› kabul eylesin.
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- Baloncu flu balonu verir mi-
sin?

- Ne kadar?

O kadar balonun içinden beni
seçmiflti. Sar› balonu yani beni
iflaret etmiflti. Kaç zamand›r biri-
nin beni almas›n› bekliyordum.
Beni kime götürüyor acaba? Ken-
disi için almam›flt›r. Çünkü bize
anlat›lanlara göre, bizimle en çok
çocuklar oynarm›fl. ‹flte karfl›da
duruyor. Nas›lda tan›d› hemen.
Yafl› da epey küçük... Yapt›¤› ha-
reketlere, gösterdi¤i çabaya bak!
Ne kadar da seviniyor! Ama beni
tafl›yan adam çok yavafl ilerliyor.
Düflünceli gibi. Bak flimdi de dur-
du. Birisiyle konufluyor:

- Nas›ls›n abi?

- Hamdolsun iyiyiz. Yolcu-
luk… ‹flte öyle. Çocuklar bekliyor.

- Bir sar›lay›m abi. Dua et olur
mu?

- Sizin bize dua etmeniz laz›m.
Hadi Allah’a emanet olun.

- Siz de inflallah. Yolunuz aç›k
olsun.

Hadi ama o minicik ellere ver
art›k beni. Ne kadar da tatl› sall›-
yor elini kolunu… Belli ki o da

beni istiyor. ‹flte sonunda geldi
mini¤in yan›na. Nas›lda tatl› uza-
t›yor ellerini! Hadi ama abi, ver
art›k beni, üzme flu fleker fleyi.
Sonunda o¤luna e¤ilerek:

- Bak o¤lum, sana ne ald›m?
Hani sana evde anlatt›¤›m, flimdi
gidece¤imiz yerdeki, hani Gazze
demifltim, sen de ismini çok sev-
mifltin. ‹flte orada bulunan arka-
dafllar›na verirsin tamam m›?

- Tamam baba! Tamam baba!

Çok sevinmiflti. Minik, bembe-
yaz küçümen elleri vard›. Onlarla
beni s›k›ca tuttu. Öyle tuttu ki; ip-
lerimin kopup, içimin boflalaca¤›-
n› ya da gökyüzüne do¤ru uçaca-
¤›mdan korktum. Ki gökyüzünde
uçmak da fena fikir de¤il ama…
fiimdi bu çocu¤un yan›nda kal-
mak istiyorum. Maviye boyal›
kocaman bir gemiye bindik. Çok
kalabal›kt›. ‹nsanlar, özelikle de
bayanlar önce bana, sonra beyaz
elli mini¤e bak›p gülümsüyordu.
Bu da yaramaz›n hofluna gitti an-
lafl›lan; etrafa gülücükler gönde-
rip, beni sa¤a sola sall›yordu.

Gazze demiflti babas›. Nere-
siydi bu Gazze? Ve biz oraya ne-
den gidiyorduk? Acaba bu çocu-

¤un can› s›k›ld› da, oradaki arka-
dafllar›n›n yan›na m› gidiyoruz?
Hem abi, çocu¤una, benim için,
onu oradaki arkadafllar›na verir-
sin demiflti. Acaba onlar›n da
bembeyaz, küçümen elleri var
m›yd›? Onlar da beni böyle s›k›ca
tutarlar m›? Çünkü ben çok sa-
vunmas›z›m. Hem orada oyun
parklar› var m›?

Babas›, bizi küçük bir odaya
b›rak›p, kendisi d›flar› ç›kt›. Gemi
ufak bir sars›nt› yaflad›. Ben ha-
vada oldu¤um için pek hissetme-
dim ama bizim minik beni daha
da s›k› tuttu. Gemi san›r›m hare-
ket ediyor. Oda oldukça küçüktü.
Yerde ufak bir yatak, yerden ta-
vana kadar sanki benim gezmem
için bombofl bir alan vard›. Ve be-
nim küçük sahibimin küçük siyah
ayakkab›lar› da¤›n›k bir flekilde
yerde duruyordu. Beni sa¤a sola
at›yor minik sahibim ve annesi de
beni tutuyor. Hiç de can›m yan-
m›yor. Benimle oynamas›n› bili-
yor, aferin! Aferin!

‹çeriye birisi girdi. Ne güzel
oynuyorduk, oyunumuzu bozdu.
Ama güler yüzlü bir ablaya ben-
ziyor. Yan odada kal›yorlarm›fl.
Odada tek bafl›na oturmaktansa,
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kimler var kimler yok diye bak-
maya ve tan›flmaya gelmifl. Hepi-
mizin davas› ayn› ve ben dava
arkadafllar›mla tan›flmaya geldim
dedi. Ne davas› acaba? Gitti¤imiz
yerle alakal› olmal›? ‹yice merak
ettim oray› flimdi. Dur ne oluyor?
Neden sertçe çekiyorsun? Can›m
yan›yor! Kad›n hadi balonunu
bana ver benim çocuklar›m da
var, onlara götüreyim, oynas›n-
lar diyor. Hadi ama ver falan di-
yor hâlâ. Nas›l da celallendi o sa-
kin, çelimsiz fley! Öyle çekti ki
beni neye u¤rad›¤›m› flafl›rd›m.
Kad›n tamam, tamam dedi gü-
lümseyerek. Korkma alm›yorum
balonunu. Sonra hadi selamün
aleyküm diyerek ç›kt› odadan.
Odaya girildi¤inde selam veril-
mez miydi? Bizim baloncu hep
öyle yapard›. Bak bir sürü fley
ö¤reniyorum. Hem iyi ki götür-
medi. Baflka yere gitmeyi ben de
istemiyorum. Belli ki o da beni
çok sevdi. Elleri neden gevfledi?
Galiba uykuya dal›yor.

fiu anda tavanda as›l› duruyo-
rum. Ne de güzel uyuyor. Ah
uyumak nedir bilmem ben! Bu

yüzden uyuman›n hasretini hiç
çekmedim. Buna ra¤men, uyku-
nun tüm güzelli¤ini flu çocukta
hissedebiliyorum. Bak hele fluna!
Uykusunda gülümsüyor. Melek
kardeflleri mi gördü acaba? Arada
ben de görürüm hani. Onlar› gö-
rünce içim içime düflüyor. Ama
ayn› mele¤i farkl› flekillerde gö-
rünce çok flafl›r›yorum. Mesela bir
gün gökyüzünden güzel bir flekil-
de görünüyor. Onu görünce çok
rahatl›yorum. Baflka zaman ise
kendisini tarif edemedi¤im bir hâl
al›yor. Onu öyle görünce içime
kapan›yorum. Hemencecik ya-
n›mdan uzaklaflmas› için. O öyle
yan›mdan geçince, gözlerimi ka-
pat›yorum lakin buna ra¤men
müthifl bir etki hissediyorum. Ah
bir balonun bedeni ne kadar has-
sast›r bilemezsiniz. Ama o geçin-
ce yaln›z d›fl yüzeyim de¤il, içi-
min içi etkileniyor. Ah hat›rlamak
istemiyorum!

Odan›n küçük penceresinden
d›flar›y› izliyorum flu anda. Siyah-
l›klar var. Geminin içi çok kalaba-
l›k... Geminin demirlerine yaslan-
m›fl, uzak bir hasretin vuslat an›-

n› bekler gibi bir hâlleri var. Uzak
bir hasretin vuslat›n› ben nas›l m›
biliyorum? Bu çocuk benim vus-
lat›m oldu. O kadar zaman birisi-
nin beni almas›n› bekledim. Hep
anlat›rlard›; kötü birinin eline ge-
çerseniz, size hiç ac›maz sürekli
eziyet eder diye. Ama ben hep
karfl›ma güzel birinin ç›kaca¤›n›
hissediyordum. Bu yüzden sab›r-
la bekledim ve karfl›ma bu güzel
çocuk ç›kt›. ‹flte uyand› bizim ço-
cuk. Annesinden beni istiyor.
Baflka oyunca¤› yok mu bu çocu-
¤un dedi¤im anda sar› arabam› da
getirmediniz diye s›zlanmaya
bafllad›. Annesi beni ona verince
bana anlatmaya bafllad›; benim
sar› arabam var, biliyor musun
lambal› hem de. Ben nerden bile-
yim? Dedem ald›yd› bana. Tabi o
bilemezdi, bu geminin ne kadar
önemli oldu¤unu ve nereye gitti-
¤ini. Asl›nda ben de bilmiyorum
ama hissediyorum. Bir balonun
hisleri çok kuvvetlidir. Hem her-
kes, sürekli ayn› ismi konufluyor-
du. Babas› da ona anlatm›flt›. ‹smi
neydi, neydi? Gazze! Tamam ha-
t›rlad›m. ‹flte oraya karfl› acayip
bir merak olufltu bende.
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Bu pamuk elli yaramaz, art›k
benimle oyalanam›yor. D›flar›ya
ç›kmak istiyor. Ah balonlarla in-
sanlar aras›ndaki fark. Balonlar›
bir yere ba¤lar, b›rak›rsan›z onlar
oradan ayr›lmaz ve ayr›lmak da
istemezler. Ama insanlar öyle de-
¤il! Bak küçücük çocuk, ona göre
büsbüyük odadan s›k›ld›. Annesi
onun elinden, o da benim ipim-
den tutarak d›flar›ya ç›kt›k. Buz
gibi bir hava, içimin molekülleri
dondu. Güneflten kopar›lm›fl bu
dipsiz denizin karanl›¤› beni kor-
kutuyor. Annesi, bu denize, Ak
deniz yani beyaz deniz dedi. Ne-
resi beyaz bunun. Benim beyaz
olan bir sürü arkadafl›m vard›. Hiç
biri de bu kadar karanl›k de¤ildi.
‹yi ki küçük sahibim beni s›ms›k›
tutuyor. Ne oluyor? Bu gürültü de
ne? Annesi çocu¤unu yani sahi-
bimi, sahibimin beni tuttu¤u gibi
bir anda tutup çekti. Sahibimin
küçümen elleri aç›ld› birden. ‹pim
elinden kaçt›. Rüzgâr da bir anda
uzaklaflt›rd› beni sahibimden.

Etrafta gördü¤üm tek fley,
renklerini kavrayamad›¤›m bulut-
lar. Esintisi hafif ama kokusu a¤›r
olan bir rüzgâr beni gökyüzünde
bilmedi¤im yerlere sürüklüyor.
Bu koku o kadar a¤›r ki; kan, ç›¤-
l›k ve ac› kokuyor. Nerelere gel-
dim ben böyle! Ah sahibim minik
sahibim neden beni b›rakt›n?
Neyse ki günefl ›s›s›n› hissettirdi
bana. Birazdan ç›kacakt›r. Seni
çok özledim günefl kardefl. Rüz-
gâr kardefl çok sa¤ ol. Beni o gök-
yüzünde yapayaln›z b›rakmad›n.
Buras› da neresi? Y›k›k evler, dar-
mada¤›n yollar… Rüzgâr kardefl
yavafl! Can›m› yakma lütfen!

Bir a¤aca tak›ld›m. Can›m fena
hâlde yan›yor. Ah rüzgâr kardefl,
a¤aç kardeflin dallar›n› h›zl› salla-
ma can›m yan›yor. Ne kadar sert-
sin? Yoksa buralar› sen mi bu hâ-
le getirdin. Duymufltum çok sinir-

lenince, yaparm›fls›n böyle. Al-
lah’› dinlemeyenlere böyle cezalar
verirmiflsin. Yoksa bunlar da m›
Allah’› dinlemiyorlar. ‹flte insan-
lar görünüyor. Ah biri görse beni!
Minicik elleri olan biri görse! Ama
bu insanlar çok donuk. Çocukla-
r›n ço¤u bafllar›n› yerden kald›r-
m›yorlar ki! Benim mat renkli, bi-
zimle oynamak istemeyen, içle-
rinde uçmak iste¤i olmayan arka-
dafllar›ma benziyorlar. Onlar bi-
zimle yan yana gözükmek iste-
mez. Derler ki siz uçuyorsunuz
ama biz öyle de¤iliz. Hep üzülmü-
flümdür onlara. ‹flte bu insanlar
da onlara benziyor. Ne geldi¤im
yerdekilere… Ne de sahibimin an-
ne babas›na. Bunlar›n da bir ku-
surlar› m› var acaba? Hadi ama
biri görsün beni art›k! Görsün ve
beni als›n da neleri olduklar›n› gö-
reyim.

‹flte bir çocuk! Bana bak›yor
sanki. Ama bu eller… Hiç bekle-
di¤im gibi de¤il! Elleri o bembe-
yaz, küçümen elleri hat›rlatm›yor.
Bu eller yaral›… Gözleri… Gözleri
kederli… Büyük insanlar›n keder-
li gözleri gibi… O renklerini bir
türlü kavrayamad›¤›m bulutlara
benziyor. Çok fley sakl› sanki…
Aa ne yap›yor bu çocuk? ‹çimi
boflalt›yor. Yapma çocuk! Yapma!
Ben ancak böyle konuflabilirim…

- Anne neredesin?

- Buraday›m o¤lum. D›flar› m›
ç›kt›n sen yine?

- Evet, ne yapay›m. Çok s›k›l›-
yorum evde. Hem ben korkmu-
yorum onlardan. Babam da kork-
mam›flt›.

- Yi¤it o¤lum. Güzel o¤lum.
Ama sen daha çok küçüksün. Sa-
na zarar verirler diye korkuyo-
rum.

- Anne! Ne istiyorlar bunlar
bizden?

- Bak yavrum. Bunlar, bizim
Allah’› sevmememizi istiyorlar.
Ondan uzaklafl›p, onlar gibi olma-
m›z› istiyorlar. Ama yavrum biz
Allah’› b›rakmay›z de¤il mi?

- B›rakmay›z tabi anne! Ben
b›rakmam! B›rakmam.

- Aferin benim güzel yavru-
ma. Zeki yavrum. Müslüman
yavrum benim. Bak can›m›n can›;
sen aç kalsan da, evsiz kalsan da
bundan asla vazgeçme!

- Geçmem!

- Hem bu mesele, sadece bi-
zim de¤il ki! Dünya’n›n her yerin-
de böyle can tanem... Binlerce
Müslüman yani Allah’a ve onun
tüm gönderdiklerine iman etmifl
kimseler bizim gibi eziyet görü-
yorlar ve bizim gibi mücadele ve-
riyorlar. Benim ismini bilmedi¤im
yerlerde bu böyle yavrum. Bunla-
r› hep bana baban anlatm›flt›.
Ama Müslümanlar onlar› ve bizi
yaln›z b›rakt› yavrum. Ama sen
onlar› sak›n yaln›z b›rakma. On-
lar senin kardefllerin, onlar› hep
sev. Müslüman halklar›n hepsi
bize yard›m etmek istiyor ama
izin vermiyorlar yavrum!

- Kim izin vermiyor anne? Gi-
dim kafalar›n› k›rim onlar›n.

- Ah benim yi¤it o¤lum! Cen-
gâver yüreklim! ‹man› pak ve te-
miz evlad›m! Bende bilmiyorum
ve anlam›yorum. Ama as›l mese-
le güzel o¤lum; Allah’›n istedi¤i
gibi yaflay›p yaflamamak. Al-
lah’›n istedi¤i gibi yaflamak iste-
yen bir sürü Müslüman var. Bun-
lar da bizim gibi olmasa da bir sü-
rü sorunlar yafl›yorlarm›fl.

- Yani sadece biz savaflm›yor
muyuz?

- Olur mu yavrum? Dünyada
bir sürü yerde böyle. Hem flunu
iyi bil ki yavrum: Allah’›n istedi-
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¤i gibi yaflan›lmayan, yaflat›lma-
yan her yer zulüm alt›ndad›r. Bir
gün buras› kurtulur, ama Allah’›n
istemedi¤i gibi, yaflan›r ve yafla-
t›l›rsa, sen yine mücadelene de-
vam etmelisin. Çünkü buran›n ya
da bahsetti¤im tüm yerlerin kur-
tuluflu için Allah’›n istedi¤i gibi
yaflamak gerekir. E¤er sen böyle
mücadelene devam edersen, Al-
lah’›n istedi¤i gibi bir Müslüman
olursun. Ve Allah’›n karfl›s›na
ç›kt›¤›nda seni severek cennetine
katar. Cennete gitmek istersin de-
¤il mi?

- Evet. Evet. Ama sende gel
tamam m›?

- Benim yürekli o¤lum.

Hele flükür! Aferin çocuk afe-
rin! Böyle devam et. Ama dur!
Nas›l bir fley veriyorsun sen içi-
me. Nefesinde neler var senin?
Senin baban m› öldü? Hem de
gözlerinin önünde. Evinizde mi
bombaland›? Küçük kardeflin he-
nüz befli¤inde mi öldü? Çocuk,
sen bunlar› nas›l gizledin nefesin-
de! Yeter yeter! ‹çim içime düfltü.
Geceleri bomba sesini anne ninni-
si san›p uyumuflsun be çocuk ha-
berin yok. Bu nas›l bir a¤›r nefes?
Demin annenin anlatt›klar›n› se-
nin yüzünden yar›m yamalak
dinledim çocuk! Çünkü benim içi-
mi boflaltt›n. Ama annen hakl›…
Benim geldi¤im ülkede, bir gün
bizi çocuklara satan baloncu her
zamanki gibi kalabal›k bir toplu-
lu¤un oldu¤u yere götürdü. Ço-
cuklara balon satmak için u¤rafl›-
yordu. Ama bir türlü bakmad›lar.
Ben de merak ettim neden bunlar
di¤er çocuklar gibi bizimle ilgilen-
miyor diye. Bakt›m ki, anlam›n›
bilmedi¤im bir sürü söz söylüyor
ve acayip acayip hareketler yap›-
yorlard›. Onlar kendilerinde de¤il-
diler. Birisi ta uzak diyarlardan
gelmiflti o kad›n› görmek için. Ba-
bas› getirmiflti hem de, mutlu ol-

sunlar diye. Kimdi bu kad›n? Ne-
den o kadar merak ediyorlard› ki
onu? Sonra düflündüm. Avazlar›
y›rt›l›rcas›na ba¤›ran çocuklar›n
gözlerine bakarak düflündüm.
Gözlerinde esirlik vard›. Gözlerin-
de yüreklerini görüyordum. O ka-
d›na m› esir olmufllard› bilmiyo-
rum. Ama bir sorun vard› ortada.
Ve sen çocuk! Umar›m anneni iyi
dinlemiflsindir. Senin gözlerine
bak›nca, o günkü çocuklarla göz-
lerinizdeki fark› anlayabiliyorum.
Annenin anlatt›¤›na göre siz bu-
rada, kendi topraklar›n›zda esir-
miflsiniz. Ama benim gördü¤üm
yerlerde insanlar›n yürekleri esir,
hem de kendi bedenlerinde kendi
özgür yurtlar›nda... Bunu annen
anlat›nca fark ettim. ‹nsanlar her
akflam farkl› farkl› dizilerin bafl›n-
da, baflka baflka ülkelerdeki aca-
yip acayip isimli adamlar›n ha-
yatlar›n› ö¤renmek için deliler gi-
bi u¤rafl›yorlard›. Havaalan›nda

kutsal ziyaretler yapacaklar›n›
söyleyen kifliler, di¤er yolcular›n
elbiselerinin güzelli¤inden ya da
çirkinli¤inden bahsediyorlard›.
Moda falan diyorlard›. fiimdi anl›-
yorum ki gerçek esaret ne demek-
mifl? Ve sizinle oralardaki insan-
lardan fark›!

Keflke beni duyabilseydin ço-
cuk! Bu söylediklerimi duysay-
d›n! Eminim ben bombalara raz›-
y›m, yeter ki yüre¤im esir olma-
s›n derdin bu küçük akl›nla. Bir
yere de gidemem ki art›k. Kendi
nefesinle doldurdun beni. Ac›lar-
la, ç›¤l›klar doldurdun. Oysa ben,
ben uçmaya al›flk›n›m çocuk anl›-
yor musun? Ve biliyorum ki sen
özgür olunca ben de uçabilece-
¤im. Anl›yor musun? Sen özgür
olursan ben de uçabilirim. Onun
için durma çocuk. 

Ellerini feda et ama yüre¤ini
asla!
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Bu makalede seri bir flekilde
Kürt meselesi, Türkiye’deki de¤i-
flimin s›n›rlar›, PKK Terör Örgütü-
nün mahiyeti ve gelecekle ilgili
planlar›, aç›l›m politikalar›n›n tah-
lili, Güneydo¤u Bölgesi’nin sos-
yolojik tahlili incelenmeye çal›fl›-
lacakt›r. Bu ilkyaz› da kavramsal
çerçeve elde etmek amac›yla fark-
l›l›klarla bir arada yaflamak konu-
su aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. 

FFaarrkkll››ll››kkllaarrllaa BBiirrlliikkttee
YYaaflflaammaakk……

Birlikte yaflama iradesini orta-
ya koymak farkl›l›klar› yok say-
mak veya tamamen teknik bir de-
tay olan yerinden yönetim ilkesi-
ni inkâr etmek anlam›na gelme-
mektedir. Aksine insanlar› yönet-
me sanat› denilen “siyaset” me-
kanizmas› farkl›l›klar› ahenkle
idare ederek bir arada yaflama ira-
desini hayata geçirmektir. Esasen
devlet dedi¤imiz kurumun asli
unsurlar›ndan olan insan, çeflitli
farkl›l›klar›n konsensüsü sonu-
cunda ortaya ç›km›flt›r. 

‹nsanlar›n hem maddi hem de
manevi önder ve ö¤retmenleri
olan peygamberler, bafllar›nda
bulunduklar› kavimlerin farkl›l›k-
lar› ile bir arada kardeflçe veya

‹nsanlar›n etnik kimliklerinin tan›nmas› ve kimliklerine uygun bir
tarzda sosyal ve siyasal hayatta yer almas› en temel insan haklar›n-
dand›r. Aksi bir kabul befler do¤as›na aç›lm›fl bir harp halidir. 

Kavmi de¤erlerin siyasal enstrüman olarak kullan›lmas›n›n hatta
merkezi bir yer edinmesinin tarihi çok da eskiye uzanmaz. 1789
Frans›z Devrimi sonras› ve Ayd›nlanma Felsefesi sürecinde milliyet
unsuru siyasetin en önemli öznesi haline gelmifltir. 1800'li y›llar da
devletler, kutsallaflt›r›lan ›rk de¤erine dayal› siyasal rejimlere sahip ol-
mufllard›r. Osmanl› Devleti'nin son dönemlerinde h›zl› bir milliyetçilik
ak›m›n›n siyasal arenay› iflgal etti¤ini söylemek zorunday›z. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti de milliyetçi de¤erleri üst ve vazgeçilmez de¤er-
ler olarak kabul etmifltir. Farkl› etnik kimli¤e sahip olan kimseler
“Türk Milleti”nin bir parças› say›lm›fl ve oluflturulan (ve kutsallaflt›-
ran) Türk Kimli¤i içerisinde eritilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Yap›s› gere¤i ulus devletlerin de¤iflik tonlarda muhalif etnik yap›-
lar› ortaya ç›kartt›¤› bilinen bir gerçektir. Türkiye'de Osmanl› Devrinin
sonlar›ndan bafllayarak Kürt muhalif hareketlerinin ortaya ç›kt›¤› da
malumun ilam›d›r. Kürt muhalif hareketlerinin genel özelli¤i sadece
Kürt dilini savunmak ve e¤itim ve ö¤retimde Kürtçenin kullan›lmas›-
n› savunma çizgisini çok zaman aflm›flt›r. Genel olarak etnik muhale-
feti savunan örgütlenmeler, Kürt kimli¤inden hareketle Kürt ulusu in-
fla etmek ve imkânlar el verirse belirli bir co¤rafya (Kürdistan) üzerin-
de devlet kurmakt›r.

Yukar›daki tespitleri baz alarak PKK'y› de¤erlendirecek olursak
karfl›laflaca¤›m›z manzara fludur: PKK kendisini Kürt halk›n›n tem-
silcisi ilan eden sosyalist ve hatta kavmiyetçi bir örgüttür. Örgütün
(tabana yayd›¤›) iki temel tezi vard›r. Bunlardan birisi Türklerin
Kürtleri t›pk› di¤er emperyalist ülkeler gibi sömürdü¤ünü iddia et-
mek di¤eri de Kürdistan'da Kürt Devleti idealidir. Son zamanlarda
devlet ideali konusunda zaaflar› söz konusu olsa da Kürt ulusçu¤u-
nu temel alan bir örgütlenmenin uzun bir süre devlet veya iki yap›-
l› devlet idealini savunmadan ayakta kalabilmesi söz konusu ola-
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sözleflmeye ba¤l› bir arada yafla-
tabilmifllerdir. Bu peygamberler-
den birisi de Hz. Musa (as)’d›r.
Kur’an-› Kerim’de Hz. Musa
(as)’›n bafl›ndan geçen bir hadise
flöyle nakledilmektedir: 

"Hani bir de, Musa kavmi için
(çölde) su arad›¤› zaman ona:
"Asam tafla vur" demifltik de, (o
asas›n› tafla vurunca) tafltan on
iki p›nar f›flk›rm›fl ve her kabile
su içece¤i p›nar› ö¤renmiflti. (On-
lara dedik ki:) 'Allah'›n verdi¤i r›-
z›ktan yeyin için (fakat) yeryü-
zünde fesatç› olarak taflk›nl›k
yapmay›n."1

Bilindi¤i gibi Yahudilere Hz.
Yakup (as)’a nispet edilerek ‹sra-
ilo¤ullar› denilir. Hz. Yakup
(as)’›n on iki o¤lu tabii lider say›l-
m›flt›r. Babadan o¤la geçen sis-
temde ‹srailo¤ullar› on iki ayr› ko-
la ayr›lm›flt›r. 

Hz. Musa ve ‹srailo¤ullar› çöl-
deyken su ihtiyaçlar› hâs›l olmufl
ve elindeki asay› tafla vurarak on
iki kola ayr›lan su f›flk›rm›flt›r. Bu
tafl/kaya bugün de Sina Da¤› ya-
k›nlar› üzerinde on iki deli¤iyle gö-
rülebilir. ‹mam Fahreddin Razi
(rh.a) tefsirinde p›nar›n on iki kola
ayr›lmas›n› flöyle izah etmektedir:

“Hz. Musa’n›n kavmi kalaba-
l›k idi. Kalabal›k say›daki insan›n
suya olan ihtiyac› art›p da, onlar
suya kavuflunca, aralar›nda çe-
kiflme ve tart›flma meydana gelir;
ço¤u zaman da bu, büyük bir fit-
neye sebep olur. Bundan dolay›
Cenâb-› Allah bu nimeti, onlar›n
her bir kabilesine, koluna baflka-
s›yla kar›flmayan muayyen bir su
tayin ederek, kemâle erdirmifltir.
Tek bir toplulukta ise, muhtelif
topluluklar aras›nda meydana ge-
lebilecek böyle bir anlaflmazl›k
onlar aras›nda meydana gelmez.”

Yukar›da da gördü¤ümüz gibi
‹slam’a dayanan sosyal ve siya-
sal bir sistemde farkl›l›klar yok
say›lm›yor ve bar›fl içerisinde ya-
flamalar›n›n yollar› aran›yor. K›s-
sa da asa idarenin referans›n› ka-
ya hükümeti, su ise icraatlar› an-
latmaktad›r denilebilir. Allah in-
sanlar› farkl› dil ve kavimler de
yaratm›fl ve onlar›n farkl›l›klar›n›
koruyarak sulh içerisinde yafla-
malar›n›n yollar›n› ö¤retmifltir.
Farkl›l›klar yok say›l›r ve taflk›n-
l›k ve fesat ile bast›r›l›rsa bar›fl ve
sulhun imkân› kalmad›¤› gibi ikti-
sadi anlamda zenginleflmenin de
önü t›kan›r. 

Hz. Musa (as)’›n siyasetinin
temeli adalet ve farkl›l›klar›n hu-
kuk çerçevesinde çat›flmadan bir
arada yaflamas› esast›. Fakat Hz.
Musa (as)’›n karfl›s›na dikilen
Fir’avun’un siyasetinde ise insan-
lar› bölmek parçalamak ve birbir-
lerine k›rd›rtarak iktidar› korumak
esas al›nm›flt›r. Nitekim Kur’an-›
Kerim’de bu husus flöyle beyan
edilmifltir:

“Gerçek flu ki, Firavun yeryü-
zünde (M›s›r’da) büyüklenmifl ve
oran›n halk›n› birtak›m f›rkalara
ay›r›p bölmüfltü; onlardan bir bö-
lümünü güçten düflürüyor, erkek
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maz. Bu sebeple PKK f›rsat›n› buldu¤unda Kürt Devleti'ni de savu-
nacakt›r.

PKK'n›n devlet iddialar›n› besleyen sömürü veya emperyalizm id-
dias›n›n yanl›fll›¤› ortadad›r. Evet, Kürtlerin birçok haklar› yasaklan-
m›fl ve çok a¤›r zulümler gündeme gelmifltir lakin Türkler ve Kürtler
aras›nda sömürüye dayanan bir iliflkiden bahsedemeyiz. Hatta devle-
tin Kürt bölgelerini sömürdü¤ü sav› da toplanan vergiler ve harcama
yerlerine bak›ld›¤› zaman temelsiz kalacakt›r.

Bu manzara resmetme çabas›ndan sonra AK Parti'nin gündeme
getirdi¤i (Kürt) aç›l›m›n niçin baflar›s›zl›kla sonuçlanaca¤›n› izaha ge-
çebiliriz.

Kürt aç›l›m›n en önemli zay›f aya¤› devlet ve yap›s›yla alakal›d›r.
Anayasal temeli oluflturulmayan bir aç›l›m›n köklü olamayaca¤› ve iç-
sellefltirilemeyece¤i aç›kt›r. Yani aç›l›m ilk önce nas›l bir devlet soru-
suna cevap vermelidir. Hükümet meselenin bu yönünü dikkate alma-
d›¤› sürece yapaca¤› aç›l›mlar, Kürt muhalif hareketine daha az taviz
vererek uysallaflt›rma projesinden öteye geçemez. Elbette her ad›mda
önü çeflitli provokasyonlarla kesilmeye çal›fl›lan iktidar›n anayasal te-
meli olan aç›l›m politikalar›n› yürütmesi son derece zordur. Ama hem
iktidar d›fla (Kürt) aç›l›m›ndan önce içe dönük aç›l›m iradesi noktas›n-
da isteksiz gibidir. 

Aç›l›m›n baflar›s›z olmas›n›n bir di¤er önemli sebebi de PKK'dan
kaynaklanmaktad›r. Ayd›nlanma ürünü olan ve kavmi de¤erleri siya-
setin merkezine oturtan PKK'y› her türlü ›rksal (veya etnik aç›l›m) bes-
leyecektir. Nas›l bir devlet sorusuna cevap verilmedi¤i için Kürt mesele-
sindeki pozitif ad›mlar her seferinde PKK'y› Kürt halk›n›n öncüsü veya
sözcüsü konumuna yükseltecektir. Elbette bu sözü söylerken aç›l›mdan
vazgeçilsin demek istemiyorum. Sadece Kürt meselesinde ataca¤›n›z
her ad›m›n ister istemez PKK'ya da yarayaca¤›d›r. Hatta her aç›l›m ad›-
m› PKK'n›n iki tezini de kuvvetlendirebilir. Yoksa Kürtçe TV, dil kursla-
r› gibi etnik haklara dayal› siyasetin gündeme girmesi ile terörün para-
lel bir flekilde artmas›n›n anlam›n› izah edemeyiz. 1 Bakara Suresi: 60



çocuklar›n› bo¤azlay›p kad›nlar›n›
diri b›rak›yordu. Çünkü o, boz-
gunculardand›.”2

Bu ayetin tefsirinde Mevdudi
(rh.a) hem Fir’avun’un siyasetini
hem de ‹slam Toplumunun yap›-
s›n› beyan ederek flu aç›klamalar›
yapmaktad›r: “Fir’avun,
“Teb’as›n› tümüne eflit haklar su-
narak yö-netmedi, aksine onlar›
parçalara bölen bir siyaset izledi.
Kimini yönetici s›n›fa dâhil etmek
üzere hak ve imtiyazlara bo¤u-
yor, kimisini de ezmek ve sömür-
mek üzere köle haline getiriyor-
du.”

Burada hiç kimse flu flüpheye
kap›lmamal›d›r: ‹slâmî hükümet
de müslümanlarla zimmî teb’a
aras›nda ay›r›m yapar, onlara eflit
haklar tan›maz; o veya bu flekilde
bir taraf› kay›r›r... Böyle bir flüphe
yer-sizdir; çünkü Firavun’un si-
yasetinin aksine, böyle bir ay›-
r›m, ›rk, renk, dil ve s›n›f esas›
üzerine de¤il, bilakis ideoloji ve
hayat tarz› esas› üzerine yap›l-
m›flt›r. ‹slâmi sistemde müslü-
manlar ile z›m-mi’lerin yasal
haklar› konusunda kesinlikle bir
ay›r›m söz konusu de¤ildir. Tek
ay›r›m onlar›n siyasal haklar›yla
ilgilidir ve bu da flu ba-sit sebep-
ten ötürüdür: Bir ideoloji devletin-
de yönetici s›n›f yaln›zca devletin
temel ideolojisine inananlardan
oluflabilir. Bu ideolojiyi kabulle-
nen herkes bu s›n›fa girebilir.
Reddedenlerse d›flar›da kal›r. Do-
lay›s›yla bu ay›r›mla, Fir’avnî
ay›r›m aras›nda hiçbir benzerlik
yoktur, zira Fir’avnî ay›r›ma göre
ezilen s›n›f›n hiçbir üyesi, hiçbir
flekilde (kesinlikle) yönetici s›n›f›-
na giremez; ezilen kavim temel
insan (kul) haklar›ndan yararla-
namaz, siyasî ve ekonomik hak-
lar›ndan dem vuramaz. Hatta on-
lar yaflama ve hayatta kalma

haklar›ndan bile mahrumdur, her
ne olursa olsun herhangi bir hak-
lar› güvencede de¤ildir, buna mu-
kabil tüm özel imtiyaz ve haklar,
devletin yüksek kademeleri, ha-
yat›n nefis nimetleri, yönetici s›-
n›fa ve bu s›n›f içinde do¤mufl
bulunan herkese tahsis edilmifltir.

Kitab-› Mukaddes bunu flöyle
aç›klar: “fiimdi M›s›r’›n bafl›na
Hz. Yusuf’u tan›mayan yeni bir
kral geçti ve halk›na flöyle dedi:
Dikkat edin ‹srailo¤ullar› bizden
daha fazla ve daha güçlü. Haydi,
onlar› zekice bir hileyle hallede-
lim ki ço¤almas›nlar ve bakars›-
n›z öyle bir zaman gelir ki, bir sa-
vafla maruz kal›r›z da onlar düfl-
manlar›m›zla birleflerek bize karfl›
savafl›rlar. Bu yüzden onlar› ül-
keden kovun.” Bunun üzerine
onlara a¤›r iflleri yüklediler ki, on-
lar›n alt›nda ezilsinler. Ve onlar,
Firavun için muhteflem flehirler
infla ettiler, Pithom ve Ramses ve
M›s›rl›lar, ‹srailo¤ullar›’n› zorla
kölelefltirdiler. Ve onlar›n hayat-
lar›n›, harç karma, tu¤la yap›m›,
her türlü tarla hizmeti gibi zor ifl-
lerde çekilmez hale getirdiler. Ve
M›s›r’›n kral› ‹brani ebelerle ko-
nufltu... Ve flöyle dedi: -‹brani ka-
d›nlara ebelik yap-t›¤›n›zda ço-
cuklara bak›n, e¤er o¤lansa öldü-
rün, k›z ise b›rak›n yaflas›n. (Ç›-
k›fl: I: 8-16)

Bu gösterir ki, Hz. Yusuf’un
(a.s) irtihalinden sonra M›s›r’da
kavmiyetçi bir devrim yap›lm›flt›.
Ve K›ptîler yeni kavmiyetçi hükü-
mete sahip olduklar›nda ‹srailo-
¤ullar›’na egemen olmak için her
vas›taya baflvurmufllard›. Onlar›
yaln›zca küçük düflürüp afla¤›la-
mak ve adi ifllere koflmakla kal-
m›yorlar, o¤ullar›n› öldürmek,
k›zlar›n› yaflatmak suretiyle nü-
fuslar›n› azaltma siyaseti de gü-
düyorlard›. Böylece ‹srail kad›nla-
r› tedricî olarak K›ptilerin eline

düflecek ve ‹srailo¤ullar› yerine
K›ptî nesiller üretecekti. Talmud,
Hz. Yusuf’un (a.s) irtihalinden
100 küsur sene sonra böyle bir
devrimin vuku buldu¤unu kayde-
der. Talmud’a göre yeni hükü-
met, evvelemirde ‹srailo¤ullar›’n›
verimli arazilerinden, evlerinden
ve mülklerinden mahrum etti.
Sonra devletle ilgili, ifl ve görevle-
rinden uzaklaflt›rd›. Art›k K›ptî li-
derler ‹srailo¤ullar›’n›n ve onlar›n
M›s›rl› dindafllar›n›n biraz palaz-
land›¤›n› ne zaman görseler onla-
r› zillete duçar ederek, küçük bir
ücret vererek yahut befl kurufl
vermeksizin en zor ifllerde istih-
dam ederlerdi. “M›s›r halk›n›n bir
bölümünü güç ve itibar›ndan etti”
ayetinin ve Bakara Suresi’nin,
“sizi korkunç bir azaba duçar et-
mifllerdi.” mealindeki 49. ayeti-
nin aç›klamas› budur.”

Türkiye’de rejim “Türk” ›rk›n›
esas alan bir yönetim tarz›n› esas
alarak asl›nda var olan Kürtleri
ve di¤er etnik kimlikleri ilk önce
asimilasyonlarla yok etmeye ça-
l›flm›fl daha sonra inkâr cihetine
gitmifl ve en son aç›l›m politikala-
r›yla az tavizlerle ulusal kimli¤ini
koruma yoluna baflvurmufltur. 

Kurucu irade “vatandafl” teri-
mi alt›nda insanlar›n dinleri, etnik
kimlikleri ve çeflitli siyasal düflün-
celerini eritmenin yollar›n› baflta
e¤itim olmak üzere çeflitli yollarla
denemifltir. Temel insan haklar›-
na yönelik istemler ise çeflitli bas-
k› yöntemleriyle ortadan kald›r›l-
mak istenmifltir. Fakat ilahi ada-
let farkl›l›klar› bar›fl içerisinde ya-
flatmayan toplumlara bela olarak
yans›r. Nitekim Kur’an-› Ke-
rim’de flöyle buyrulmaktad›r:

“De ki: “O, size üstünüzden
ya da ayaklar›n›z›n alt›ndan azab
göndermeye veya sizi parça par-
ça birbirinize k›rd›r›p kiminizin
fliddetini kiminize tadd›rmaya güç
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yetirendir.” Bak, iyice kavray›p
anlamalar› için ayetleri nas›l çe-
flitli biçimlerde aç›kl›yoruz?”3

Ayet-i kerime’de zikredilen
“üstten azap” tafl ya¤d›rmak, tu-
fan, ç›¤l›k ve rüzgâr olarak aç›k-
lanm›flt›r. Alttan azap ise yerin
dibine bat›rmak ve deprem olarak
tefsir edilmifltir. Ayette belirtilen
bir di¤er azap flekli de parça par-
ça ayr›l›p birbirini k›rma fleklinde
beyan edilmifltir. ‹bn-i Abbas
ayet-i kerimeyi tefsir ederken
flöyle demifltir: “Buradaki çat›flma
ve k›rma insanlar›n de¤iflik heva
ve görüfllere sahip olacak flekle
gelmeleridir.” Hevalar›n veya
kavmi asabiyetin egemen oldu¤u
toplumlarda helak›n bir sebebi
olan çat›flma tüm topluma ege-
men olmaya bafllar. ‹mam Kurtu-
bi (rh.a) flu izah› yapmaktad›r:  

”Parça parça" diye anlamlan-
d›r›lan kelime ise f›rkalar halinde
demektir. Yani O, sizi birbirinizle
çarp›flan f›rkalar haline getirir,
demektir. Bu da dünyaya sahip
olmak u¤runda ifllerini içinden ç›-
k›lmaz bir hale getirmek, yönetici
ve baflkanlar›n›n aras›nda tefrika
ortaya ç›karmakla olur. ‹flte yüce
Allah'›n: "Kiminize kiminizin h›n-
c›n› tatt›rmaya kadir oland›r"
buyru¤unun anlam› da budur.
Yani, savafl ve fitne zamanlar›n-
da birbirinizi öldürmeniz suretiyle
bunu yapmaya kadir oland›r, de-
mektir. Bu aç›klama Mücahid'den
nakledilmifltir, ayet-i kerime bü-
tün müslümanlar ve kâfirler hak-
k›nda umumîdir. Özel olarak kâ-
firler hakk›nda oldu¤u da söylen-
mifltir. el-Hasen ise, bu âyet-i ke-
rime namaz ehli olan kimseler
hakk›ndad›r, (yani k›ble ehlinin
tefrikaya düflmesi ile ilgilidir) der.

Derim ki: Sahih olan da bu-
dur. Çünkü varl›k âleminde görü-

len de budur. Evet, düflman bizim
yurdumuzda bizim aram›za kadar
girmifl, can ve mallar›m›za ege-
men olmufl bulunmaktad›r. Bu-
nunla beraber de birbirimizi öl-
dürmek ve kimimiz kimimizin
mal›n› mubah kabul etmesi sure-
tiyle de fitne bizi istilâ etmifl bu-
lunmaktad›r. Görüneniyle, gö-
rünmeyeni ile bütün fitnelerden
Allah'a s›¤›n›r›z. Yine el-Ha-
sen'den bunu, ashab-› kiram ara-
s›nda cereyan eden olaylar hak-
k›nda yorumlad›¤› da rivayet
edilmifltir.

Müslim'in nakletti¤ine göre
Sevbân flöyle demifl: Rasulullah
(sav) buyurdu ki: 

"Allah yeryüzünün tamam›n›
önüme toplad›. Do¤ular›n› da ba-
t›lar›n› da gördüm. fiüphesiz üm-
metimin mülkü yerden önüme
toplan›p getirilen (ye gösterilen)
yerlere kadar ulaflacakt›r. Bana
k›rm›z› ve beyaz her iki hazine de
verildi. Ben Rabbimden ümmetim
ad›na, ümmetimi genel bir k›tl›k
ile helak etmemesini, onlara yurt-
lar›n› ve korumalar› gereken fley-
lerini mubah k›lacak flekilde ken-
dilerinden olmayan bir düflman›
kendilerine musallat k›lmamas›n›
diledim. Benim Rabbim de ger-
çekten flöyle buyurdu: Ey Mu-
hammed, flüphe yok ki Ben bir ifl
hakk›nda hüküm vermifl bulunu-
yorum. Ve bu asla geri çevrile-
mez. Ben, sana senin ümmetin
lehine, onlar› genel bir k›tl›k ile
helak etmeyece¤imi ve yurtlar›n›
ve korumalar› gereken fleylerini
kendisine mubah kabul edecek
flekilde kendilerinin d›fl›nda her-
hangi bir düflman› onlara, isterse
yerin dört bir yan›nda bulunanlar
onlara karfl› toplan›p bir araya
gelmifl olsun, -ya da: her taraf›n-
dan toplan›p gelmifl olsalar bile,
dedi- musallat etmeyece¤ime dair
iste¤ini sana verdim. Tâ ki onla-

r›n bir bölümü bir bölümünü he-
lak edinceye ve onlar›n bir k›sm›
bir di¤er k›sm›n› esir al›ncaya ka-
dar."

Nesaî de Habbâb b. el-
Eret'den -ki, Rasulullah (sav) ile
birlikte Bedir'de haz›r bulunmufl-
tu- rivayet etti¤ine göre o, sabah
tan yeri a¤ar›ncaya kadar gece
boyunca Rasulullah (sav)1 göze-
tip durmufl. Rasulullah (sav) na-
maz›n› bitirip selam verince, Hab-
bâb yan›na gidip flöyle demifl: Ey
Allah'›n Resulü, anam-babam sa-
na feda olsun. Sen bu gece öyle
bir namaz k›ld›n ki, buna benzer
bir namaz k›ld›¤›n› görmedim.
Rasulullah (sav) flöyle buyurdu: 

"Evet, bu bir korku ve bir ümit
namaz›yd›. Aziz ve celil olan Al-
lah'tan bu namazda üç husus is-
tedim. Bana ikisini verdi, birisini
vermedi. Aziz ve celil olan Rab-
bim'den, geçmifl ümmetleri helak
etti¤i fleylerle bizi helak etmeme-
sini diledim bunu bana verdi. Yi-
ne aziz ve celil olan Rabbimden
bizden olmayan bir düflman› bize
üstün getirmemesini diledim, onu
da bana verdi. Yine aziz ve celil
Rabbimden bizi guruplar halinde
birbirimize düflürmemesini dile-
dim, bunu bana vermedi."

Bütün bu izahlarda ortaya
koymaktad›r ki; kavmiyet veya
di¤er hevaya dayanan görüfl ve
ideolojiler toplumsal çat›flma ve
helak›n sebebi olabilirler. Bu se-
beple insanlar›n çat›flmadan uzak
duracak siyasal ve sosyal yap›y›
arzulamalar› ve imkânlar›n› arafl-
t›rmalar› gerekmektedir. Yukar›-
daki izahlar›n bir baflka çarp›c›
bölümü de fludur: ‹nsanlar aras›
çat›flma potansiyeli sadece kâfir
toplumlarda de¤il Müslüman top-
lumlarda da mümkündür. Bu se-
beple Müslümanlar›n dahi bu hu-
susta azami dikkatli olmas› ge-
rekmektedir. 
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Siyonist ‹srail, henüz terör devleti
olarak kurulmadan önce bölgede yafla-
yan Arap olmayan az›nl›klarla ilgilen-
meye bafllam›flt›. Bu az›nl›klar›n bafl›n-
da ise Kürtler ve Kürtler’in yo¤un ola-
rak yaflad›klar› Kuzey Irak bölgesi gel-
mekteydi. Her ne kadar Yahudilerin
Kürtlerle ve Kuzey Irak ile iliflkisi
1900’lu y›llar›n ortalar›ndan itibaren
yo¤un olarak gündeme gelmifl ise de,
asl›nda bu iliflki, çok eskilere dayan-
maktad›r. Tarih ve Düflünce Dergi-
si’nde, “‹srail’in Kuzey Irak’a duydu¤u
ilginin tarihi ve dini temelleri muharref
Tevrat’a dayan›r. Hz. Musa’ya “Nil
nehrinden, F›rat ›rma¤›na kadar bu di-
yar› senin zürriyetine verdim” (Tek-
vin, 16/12) denilerek bölge, Do¤u
Anadolu ile birlikte “kutsal” Yahudi
yurdu “Siyon”un s›n›rlar› içerisinde
gösterilir.”1 Dolay›s›yla bu bölge, Si-
yonistler taraf›ndan, Do¤u Anadolu ile
birlikte kutsal Yahudi yurdu s›n›rlar›
içerisinde ve vaad edilen topraklar ola-
rak kabul edilir. Yahudiler, kendi bat›l
ve muharref inançlar›na göre, arz-›
mev’ud olarak kabul ettikleri topraklar
üzerinde, yani bu bölgeye, müdahale
haklar›n›n do¤al oldu¤unu iddia eder-
ler. Bu nedenle de, Siyonist ‹srail, uzun
süreden beri Barzani ailesinin deneti-
minde bir ‘Kürt Devleti’ni yani ikinci
bir ‹srail’in kurulmas› için çaba sarf et-
mektedir. Yaln›z çaba sarf etmekle kal-
m›yor, baflta Kuzey Irak olmak üzere
arz-› Mev’ud olarak kabul edilen bu
bölgede aktif roller almakta ve bu

amaçla da, haz›rlad›¤› birtak›m plan ve
projelerini hayata geçirmeye çal›flmak-
tad›r.

Kürtlerin Siyonistlerin gündemine
girifli 1800’li y›llar›n sonlar›ndan itiba-
ren bafllam›flt›r. Bu çerçevede, Kürtlerle
ilk iliflkiyi, Siyonist düflünceyi ideoloji-
lefltiren Theodor Herzl kurmufltur.
1897’de toplanan Dünya 1. Siyonist
Kongresi’nde Yahudiler’e “Nil’den F›-
rat’a ‹srail Devleti” hedefini iflaret eden
modern Siyonizm’in babas› Theodor
Herzl, siyasi Kürtçülerle de ilk temas
kuran Yahudi liderdi. Theodor Herzl’in
Hat›ralar›n›n 6. Cildinin 1417–1419
sayfalar›nda aç›kça nakledildi¤ine göre,
çeflitli yay›n organlar›nda “Bir Kürt”
imzas›n› kullanan Abdullah Cevdet,
1902’de Viyana’da Herzl’le temas kur-
mufl, hatta “Yahudiler’in Filistin’e göç-
meleri için Osmanl› yönetiminin nas›l
ikna edilebilece¤i konusunda” Siyonist-
ler için bir plan bile haz›rlam›flt›r. Ab-
dullah Cevdet’e göre Osmanl› yönetici-
lerinden baz›lar›na verilecek rüflvet ile
bu konu çözülebilirdi. Fakat Siyonistle-
rin bütün çabalar›na ra¤men, II. Abdül-
hamid yönetimi, de¤il Siyonistlere mü-
saade, onlarla görüflmeyi bile kabul et-
memifltir. Abdullah Cevdet’in Siyonist-
lere olan muhabbeti uzun süre devam
etmifl, ç›kard›¤› ‹çtihad dergisinde Ma-
y›s 1905’de “Une Profession De Foi”
bafll›kl› bir makale ile siyasi Siyonizm’i
aç›kça öven ilk ‹ttihatç›-Kürtçü olmufl,
Theodor Herzl’i “günümüzün peygam-
beri”(?) olarak selamlam›flt›r.”2

Siyonist Theodor Herzl’in, Osman-
l› ‹mparatorlu¤u’nun borçlar›n›n öden-
mesi karfl›l›¤›nda, Yahudilere Filis-

tin’de toprak satma teklifini, Abdülha-
mid, sadece bu teklifi reddetmekle kal-
mam›fl, Osmanl› vatandafl› bile olsa
Yahudilerin Filistin’e göçmelerini ya-
saklam›flt›r. Abdülhamid’in bu uzak
görüfllülü¤ü sayesinde, Siyonistlerin
Filistin’e göçü k›sa bir süreli¤ine de ol-
sa geciktirilmiflti. Ancak, ‹ttihat ve Te-
rakki’nin bir darbeyle Osmanl› yöneti-
mini ele geçirmesiyle birlikte, bu ya-
saklar da kald›r›lm›flt›r. Yasa¤›n kalk-
mas›yla birlikte dünyan›n çeflitli yerle-
rinden ve Kuzey Irak’tan da Filistin’e
Yahudi göçü bafllam›flt›r. ‹lerleyen y›l-
larda, dönemin süper emperyal ülkesi
‹ngiltere ve onun güdümündeki Cemi-
yet-i Akvam ve ‹kinci Dünya Sava-
fl›’ndan sonra kurulan Birleflmifl Millet-
ler’in destek ve yard›m›yla Siyonist
devletin Filistin’de kurulmas› çabalar›
yo¤unlaflm›flt›r.

S‹YON‹STLER‹N KKÜRTLERLE 
‹L‹fiK‹YE GGEÇMES‹!..

1900’lü y›llarda ‹ttihatç›-Kürtçü-
lerle bafllayan iliflki, 1930’lu y›llarda
meyvesini vermeye bafllam›flt›r. Henüz
Siyonist terör devleti kurulmadan, Si-
yonistler, Kuzey ›rak’taki Kürtlerle ilifl-
kiye geçmifltir. Amaç, Kürtlerle ittifak
iliflkisinin yan›nda, bölgenin siyasi ve
nüfus yap›s›n›n bilinmesi idi. Çünkü
bu amaç, gelecekte kurulacak Siyonist
terör örgütü için çok önemli idi. ‹flte bu
amaçla istihbarat toplamak için bölge-
ye ilk olarak, sonradan MOSSAD’›n
kurucusu ve ilk baflkan› olacak olan
Haham Reuven Zoslanski görevlendi-
rilmifltir. ‹srailli yazar Hogai Eshed
“Tek Adaml›k MOSSAD: ‹srail ‹stihba-
rat›n›n Babas›” adl› uzunca makalesin-
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1 Tarih ve Düflence Dergisi, Temmuz-A¤us-
tos, 2006, s.27
2 Agd. s.28



de, Haham Reuven Zoslanski’nin fa-
aliyetlerinden uzun uzad›ya bahset-
mektedir… Bu casus haham, daha
1931’lerde terör örgütü Haganah’›n
baflkan› ve daha sonra da Siyonist te-
rör devletinin ilk baflkan› olan Ben Gu-
rion taraf›ndan Ortado¤u ülkelerine
gönderilmifltir. Filistin’de kurulacak
Yahudi Devletinin yaflamas› için Orta-
do¤u’nun siyasi ve demografik yap›s›
ile ilgili istihbarat bilgileri toplayan Shi-
loah, A¤ustos 1931’de gitti¤i Irak’ta
üç y›l kal›r ve bu arada Irak yönetimi-
nin bask›s›na maruz kalan Kürtler’in
‹srailliler için tabii müttefik olabilecek-
leri kanaatine var›r.”3

Shiloah görevlendirildi¤inde, bir
okul ö¤retmeni görüntüsü alt›nda he-
nüz yirmi ikinci yafl gününü bile kutla-
mam›fl genç bir adamd›. Görevi ise, bil-
medi¤i, tan›mad›¤› topraklarda istihba-
rat toplamakt›. “fiiloah, Aral›k 1909’da
-Filistin’in hâlâ Osmanl› idaresinde ol-
du¤u s›ralarda- Kudüs’ün Ortodoks
Yahudi mahallelerinden birinde Reu-
ven Zaslanski ad›yla dünyaya gelmifl-
ti. Bir haham olan babas› Yitzhak Zas-
lanski, o¤lunu iyi bir dini e¤itimden
geçirmiflti. Reuven’in Siyonist hareket
ad›na çal›flmaya bafllamas› ise, Haga-
nah’a girmesiyle olmufltu. Haganah,
henüz ‹srail devleti kurulmam›flken,
Dünya Siyonist Örgütü’nün Filistin’de-
ki Yahudi cemaatini (“Yishuv”) koru-
mak ve diasporadan gelen göçmenleri
kollamak için kurdu¤u milis gücüydü.
Reuven k›sa sürede Haganah içinde
sivrildi ve Ben Gurion’un dikkatini
çekti. Ben Gurion, onu istihbarat göre-
vine atad›. ‹branice “görevli” anlam›na
gelen Shaliah kelimesinden türeyen
“fiiloah” ismini bu dönemde kod ad›
olarak kulland› ve daha sonra da “fiilo-
ah” onun soyad› haline geldi…”4

fiiloah, 1931’de Irak’a gönderilir-
ken ö¤retmenlik görüntüsünün yan›n-
da, bir de gazetecilik gibi ideal bir k›l›f
buldu kendine ve tüm ülkeyi dolaflma-
ya bafllad›. Üç y›l boyunca Irak’› gezdi

ve hem çok de¤erli istihbarat bilgileri
toplad›, hem de daha sonra kullan›la-
bilecek istihbarat ba¤lant›lar› kurdu.

Reuven’in Irak misyonu s›ras›nda
edindi¤i izlenimlerin en önemlisi ise,
ülkenin kuzeyindeki da¤l›k bölgede
gördü¤ü insanlard›. Bu bölge, Kürtlerin
yaflad›¤› bölgeydi ve Reuven, bu in-
sanlarla çok yak›n iliflkiler kurmufltu.
Dahas›, Kürtler’in bir Arap ülkesinde
yaflayan Arap olmayan bir az›nl›k ola-
rak, Araplar’la mücadele edece¤i afli-
kâr olan müstakbel Yahudi Devleti için
mükemmel bir müttefik olabilecekleri
sonucuna varm›flt›...

Reuven fiiloah 1934 y›l›nda Irak
misyonunu tamamlad› ve Kudüs’e
döndü. Haganah, Filistin’deki Yahudi
toplumunun uzun vadeli ç›karlar›n›
korumak amac›yla bir istihbarat birimi
kurma görevi verdi ona. Bu ifli Saul
Meyeroff (sonradan Saul Avigur) ile
birlikte üstlendi ve Mossad’›n öncüsü
say›lan Shai adl› örgütü oluflturdu. ‹s-
rail Devleti’nin kurulmas›n›n ard›ndan
da Mossad’›n ilk flefi oldu. ‹srailli yazar
Hagai Eshed’in One-Man Mos-
sad:Reuven Shiloah, Father of Israeli
Intelligence (Tek Adaml›k Mossad: ‹s-
rail ‹stihbarat›n›n Babas› adl› uzun ma-
kalesinde belirtti¤i gibi, fiiloah, ‹srail’in
ilk 10 y›l› boyunca istihbarat servisinin
yap›lanmas›nda oldu¤u kadar, d›fl po-
litikan›n oluflumunda da büyük pay
sahibiydi...”5

Reuven fiiloah, 1930’lu ve 1940’l›
y›llarda yapt›¤› Ortado¤u gezileri s›ra-
s›nda edindi¤i istihbarat birikimini
MOSSAD’›n liderli¤ini üstlendi¤inde
yo¤un biçimde kullanm›flt›r. Bu istih-
barat birikimi, sadece kendisi de¤il ay-
n› zamanda di¤er Siyonist liderler tara-
f›ndan da kullan›lm›flt›r. Nitekim bu is-
tihbarat birikimi sayesinde Kürt hare-
ketinin baz› liderleriyle irtibat kurul-
mufltur. Türkiye’deki Kürtçülük hare-
ketinin önde gelen isimlerinden Koçgi-
ri ve Dersim isyanlar›nda yer alan da-
ha sonra Türk hükümeti taraf›ndan Di-

van-› Harp’te g›yab›ndan ölüme mah-
kûm edilmesi üzerine ülkeyi terk ede-
rek Halep’e yerleflen Veteriner Dr. M.
Nuri Dersimi, hat›ralar›nda Kürt hare-
ketinin ‹srail’le iliflkilerin 25 Eylül
1945’de Kudüs’te bafllad›¤›n› söyle-
mektedir. Dersimi ailesiyle birlikte Ku-
düs’ü ziyaretinde 3 kifliden oluflan bir
Yahudi heyetinin kendilerini ziyaret
ederek iflbirli¤ini önerdi¤ini anlat›yor.
Yahudi heyet, M. Nuri Dersimi’ye
Irak’ta Molla Mustafa Barzani hareke-
tini ileri sürerek memnuniyetlerinden
bahsedip netice itibariyle her türlü
maddi yard›mda bulunmak flart›yla
Kürt teflkilatlar›yla münasebet ve çal›fl-
mada bulunmalar›n› söylemifllerdi.
(Dersimi, Hat›rat›m, s.214,215)

M. Nuri Dersimi, Kudüs dönüflü
ikamet etti¤i fiam’da Bedirhan’i ailesin-
den Celadet ve Kamuran kardefller, Ce-
mil Pafla ailesinden Kadri, Ekrem, Bed-
ri ve di¤er Kürt hareketine öncülük
eden isimlerle bir araya gelerek Yahudi-
lerle ittifak meselesini görüflmüfllerdir.6

Siyonistlerin, Kürt hareketinin ileri
gelen isimleriyle iliflkileri artarak de-
vam etmifltir. Siyonist ‹srail’in ajan
olarak istifade ettikleri bu isimlerden
birisi de Kamuran Ali Bedirhan’d›. Ya-
hudi istihbarat› bu dönemde özellikle
Kürt hareketinin Avrupa Temsilcisi
olan Kamuran Ali Bedirhan (Beyrut’ta
uzun süre yaflad›. Kürtçü flair ve yazar
olarak bilinir) ile ciddi iflbirli¤i içine gi-
rer. Bedirhan 1948’de ba¤›ms›z olan
‹srail yönetimi ile temas kurarak ‹srail
D›fliflleri Bakanl›¤› Ortado¤u ‹flleri Bö-
lümüne sundu¤u bir raporda Suriye ve
Lübnan’›n ‹srail’e karfl› etkisiz kalmas›
için buradaki az›nl›klar›n isyana teflvik
edilmesinin flart oldu¤unu ileri sür-
müfltü. Bedirhan ayr›ca raporunda,
Dürzîler, Marunîler ve Kürtlerin ‹sra-
il’in tabii müttefiki oldu¤unu belirtir ve
‘Kürt milli mücadelesi’ için Yahudiler-
den yard›m ister. Ian Black—Benny
Morris’in ‘Israel’s Secret Wars: A His-
tory of Israel’s Intelligence Services’
isimli eserinde ‹srail yönetiminin Ka-
muran Ali Bedirhan arac›l›¤› ile
1961’den beri Kuzey Irak’ta isyan et-
mifl olan Kürt isyanc›larla 1963’te ye-
ni bir irtibat kurarak onlar› yönetmeye,
yönlendirmeye bafllad›¤› belirtiliyor.”7
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Kamuran Ali Bedirhan 1961’de,
Molla Mustafa Barzani’nin iste¤i üzeri-
ne, O’nun Avrupa temsilcili¤ini de bir
dönem üstlendi. Irak Kürtleri’nin siya-
si mücadelesini, Avrupa’n›n d›fl›nda
çeflitli defalar gitti¤i Amerika’da da
kongre üyelerine ve istihbarat servisle-
rine anlatm›flt›. Bedirhan, 1968’de
“Kürt ‹htilal Konseyi” temsilcisi Emir
Kamuran Bedirhan imzas›yla, Birlefl-
mifl Milletler Genel Sekreteri U Thant’a
bir muht›ra göndermifltir. Bedirhan
Türkiye Kürtlerindendi, 1940’ten beri
Paris’te yafl›yordu ve orada Polonyal›
Yahudi bir bayanla evliydi. Kamuran
Bedirhan 6 Aral›k 1978’de Paris’te öl-
dü. Bedirhan, 1983’de kurulan Paris
Kürt Enstitüsünün manevi kurucusu
olarak kabul edilmektedir. Enstitünün
kitapl›¤›nda bir de resmi as›l›d›r.8

BARZAN‹-‹SRA‹L ‹‹L‹fiK‹LER‹!..

Siyonist ‹srail’in Barzani ile ilk irti-
bat› iki kanaldan gerçekleflmifltir. Bun-
lardan ilki ‹ran yolu ile kurulan irtibat
olup, ‹srailli ö¤retim üyesi Dr. Amaltzi-
a Baram’›n araflt›rmas›nda da belirtti¤i
gibi, 1963 yaz›nda ‹srail ‹stihbarat Ör-
gütü (MOSSAD) Baflkan› General Meir
Amit, ‹ran istihbarat örgütü SAVAK’›n
Baflkan› ile görüflerek, SAVAK yolu ile
Kuzey Irak’taki Kürtler’e silah gönder-
me konusunda anlaflm›fllard›r. K›sa bir
süre içerisinde Kürt-‹srail ve ‹ran iflbir-
li¤i öyle yo¤unlafl›r ki, ‹srailli subaylar
Kuzey Irak’a Kürt peflmergeleri e¤it-
meye bafllar. Baram’a göre, ‹srail, da-
ha önce General Kas›m döneminde,
1961’den beri devam eden Kürt isya-
n›n› Kas›m’› bir tehdit olarak alg›lama-
d›¤› için desteklememifltir. 8 fiubat
1963’de Baasç›lar’›n Irak’ta, bir ay
sonra da Suriye’de bafla geçmesi ve 17
Nisan 1963’de Irak, M›s›r ve Suriye
aras›nda yap›lan üçlü Birlik Antlaflma-
s› ile Nas›r’›n öncülük etti¤i Pan-Ara-
bizm fikrinin, birli¤e hâkim olmas›na
tehdit olarak alg›lad›¤› için ‹srail Kürt
meselesine kar›fl›r ve Kürt isyanc›lar›
desteklemeye bafllar.9

Siyonist ‹srail, ‹ran yoluyla Kuzey
Irak’a yapt›¤› yard›mla yetinmemifl,
do¤rudan Barzani’nin karargâh›na
ulaflarak, bizzat onunla iflbirli¤ini ko-
nuflmaya bafllam›flt›r. ‹lk olarak Kamu-
ran Ali Bedirhan ile ‹srail Savunma Ba-
kan Yard›mc›s› fiimon Peres aras›nda
yap›lan bir antlaflman›n sonucu ‘Mer-
ved’ (Hal›) ad› verilen gizli bir operas-
yonla A¤ustos 1965’te Kuzey Irak’a
gelen ‹srail istihbarat›n›n en gözde ele-
manlar› Tu¤general Tsuri Saguy, Yar-
bay Haim Levakov ve Albay Arik Re-
gev, üç ay boyunca isyanc› Kürt pefl-
merge subaylar›n› e¤itip dan›flmanl›k
yapt›lar.10 MOSSAD’›n Irak’taki çal›fl-
malar›ndan sadece birkaç KDP’linin d›-
fl›nda kimsenin haberi yoktu. MOS-
SAD ajanlar› bölgede peflmerge k›yafe-
ti ile dolafl›yordu. Peflmergeler, Barza-
ni’nin iste¤iyle Omenet Tova ‹branice
“iyi dad›” operasyonuyla Hayfa’ya gö-
türülerek a¤›r silahlar ve Sovyet yap›-
m› uçak savar füzelerinin kullan›m›n-
da da e¤itildiler. MOSSAD e¤itmenleri
taraf›ndan e¤itilen peflmergeler, ilk s›-
navlar›n› 12 May›s 1966’da Revanduz
yak›n›ndaki Hendren Da¤›nda bir Irak
tugay›n› yok ederek vermifllerdir. Hat-
ta bu çat›flmada en önemli katk›y›
Kürtler’in “gayr-› resmi genelkurmay
baflkan›m›z” diye nitelendirdikleri Al-
bay Tsrui Saguy sa¤lam›flt›.11

1965 y›l› içinde üst düzey MOSSAD
yöneticilerinden David Mimche bafl-
kanl›¤›nda bir grup ‹srailli ajan Irak’a
gelerek, Kürtlerle yeni ve daha kapsam-
l› bir görüflme gerçeklefltirmifllerdir. ‘The
Kurdish Question in Irag’ isimli kitab›n
yazar› Edmond Gharib, 1966’da ‹srail
kabinesinden bir bakan, eski bir MOS-
SAD yöneticisi Aryeh Lova Eliav, at s›r-
t›nda uzun süren yolculuktan sonra
Kuzey Irak’taki Kürt isyanc›lar›n karar-
gâh›na ulaflt›¤›n› söylüyor. Eliav’›n ile
birlikte buraya gelen doktor ve hemfli-
reler de, Ba¤dat hükümetine karfl› sa-
vaflan Barzani güçlerinden yaralanan-
lar›n tedavisi için seyyar bir hastane
kurarlar. Eliav, Molla Mustafa Barzani

ile görüflerek, ‹srail’in Kürtlere askeri,
ekonomik ve teknik yard›mda bulun-
mas› kararlaflt›r›l›r.12 Eliav, 3 doktor ve
3 hemflirenin yan›nda, görüfltü¤ü isya-
n›n lideri Molla Mustafa Barzani’ye,
Knesset’in (‹srail parlamentosu) yedin-
ci çal›flma döneminin bafllamas› nede-
niyle piyasaya sürülen alt›n bir madal-
yon hediye etmifltir. Kuzey Irak da¤la-
r›nda yap›lan görüflme, “‹srail’in, Kürt
devleti ve halk›n›n kalk›nmas› için as-
keri, ekonomik ve teknik yard›m verme
iste¤i” etraf›nda flekillenmifltir. Bu gelifl-
melerin ard›ndan ‹srailli uzmanlar›n da
kat›l›m ve yard›m›yla Barzani 1966
Haziran’›nda Irak ordusuna büyük bir
sald›r› bafllatm›flt›r.13

Siyonist ‹srail’in Kürtlerle olan ilifl-
kisi artarak devam ediyordu. Siyonist
‹srail, özellikle istihbarat alan›nda
Kürtler’den istifade etmekteydi. Nite-
kim Irak’a ait Sovyet yap›m› Mig–21
uça¤›n›n kaç›r›lmas›, MOSSAD-Barza-
ni iflbirli¤i ile gerçeklefltirilmiflti. ‘1966
y›l›nda Irak Hava Kuvvetleri’nde görev
yapan Marunî H›ristiyan pilot Münir
Redfa’ya yanaflan MOSSAD, 1 milyon
dolar nakit ve ailesinin de yurt d›fl›na
kaç›r›lma garantisiyle Sovyet yap›m›
bir Mig–21 savafl uça¤›n› ‹srail’e getir-
me konusunda ikna etti. 15 A¤ustos
günü Musul yak›nlar›ndaki hava üs-
sünden kalkan Mig–21, bir iddiaya gö-
re Ürdün üzerinden ‹srail’e giderken,
bir di¤er iddiaya göre de ülkenin kuze-
yinden Türk hava sahas›na girdi¤inde
Adana ‹ncirlik Üssü’nde görev yapan
Amerikan Hava Kuvvetleri F–4 Phan-
tom uçaklar› taraf›ndan karfl›lanarak
CIA taraf›ndan ayarlanan Türkiye’deki
gizli bir üsse indirildi. Burada yap›lan
yak›t ikmalinden sonra tekrar havala-
nan Mig–21 Akdeniz’de ‹srail savafl
uçaklar› taraf›ndan karfl›lanarak Tel
Aviv’e götürüldü.’14

Kürt peflmergelerin yard›m›yla ka-
ç›r›lan bu uça¤›n teknik incelemesi, Si-
yonist ‹srail’in ifline çok yaram›flt›. Ni-
tekim bu vesileyle, 1967’de Alt› Gün
Savafllar›’n›n ilk gününde ayn› uçakla-

ge
nç

 b
iri

ki
m 34

8 Öznur, age. s.275
9 Tarih ve Düflünce Dergisi, Temmuz-A¤ustos
2006 Say›:68 s.29-30; Ayr›ca bkz. Doç. Dr.
Ümit Özda¤, Avrasya Dosyas›, ‹lkbahar 1999

c.5, say›:1 s.225

10 Ero¤lu, age. s.83

11 Öznur, age. s.275-276

12 Günayd›n, age. s.36
13 Ero¤lu, age. s.83
14 Nezih Tavlafl, Avrasya Dosyas›, ‹lkbahar
1999 c.5, say›:1 s.82–83



r› kullanan M›s›r Hava Kuvvetleri ko-
layca etkisiz hale getirilmiflti. Haziran
1967’de ‹srail ile Birleflik Arap Devlet-
leri aras›nda yap›lan ‘Alt› Gün Savaflla-
r›’ Ortado¤u’daki tüm dengeleri alt üst
ederken Siyonist ‹srail ile Kürt isyanc›-
lar aras›ndaki iliflkileri daha da belirgin
hale getirmifltir. Siyonist ‹srail istihba-
rat› hakk›nda kitap yazan Ian Black ve
Benny Morris’e göre Kuzey Irak’taki
Kürtlerle Tel Aviv aras›ndaki bu iliflki-
ler bir müddet sonra ‘Ortado¤u’nun en
kötü saklanan s›rr›’ haline gelmifltir.
Çünkü ‹ran üniformalar›yla dolaflan
ancak Farsça konuflamayan ‹srailli
ajanlar, s›radan peflmergeler taraf›n-
dan bile fark ediliyordu.

Samuel M. Katz, ‘Saldier Spies,
Presidio Press’ isimli kitab›nda Kürtlere
su gibi para ak›tan ve ayl›k 50 bin do-
lar ödeyen ‹srail yönetiminin, MIG-21
uça¤›n› ‹srail’e kaç›ran Irakl› pilot Red-
fa’n›n ailesinin Irak d›fl›na ç›kar›lmas›
operasyonunu da Kürtlere ihale etti¤i-
ni yazmaktad›r.”15

Siyonist ‹srail’in Kürt isyanc›lara
giderek artan deste¤inin en sembolik
göstergelerinden biri de Eylül 1967’de
Kürt hareketinin lideri Molla Mustafa
Barzani’nin Siyonist ‹srail’e yapt›¤› zi-
yarettir. Molla Mustafa Barzani, kendi-
sini kabul eden Siyonist ‹srail Savun-
ma Bakan› Mofle Dayan’a hediye ola-
rak sadece bir “Kürt Hançeri” de¤il,
Kerkük’teki petrol rafinerilerinin nas›l
vurulabilece¤inin planlar›n› da getir-
mifltir. Daha sonra Mart 1969’da bu
plan do¤rultusunda yap›lan bir operas-
yonla MOSSAD-Barzani güçleri Ker-
kük petrol rafinerilerini bombalayarak,
çal›flamaz hale getirmifllerdir.16

Barzani’nin bu ziyaretinin bir bafl-
ka sonucu da, Siyonist ‹srail’in Tah-
ran’daki askeri ataflesi Yaakov Nimrodi
arac›l›¤› ile Siyonist ‹srail’in Alt› Gün
Savafllar› s›ras›nda Araplardan ald›¤›
Sovyet yap›s› silahlar›, ayn› y›l

(1967’de) Kürtlere ulaflt›rmas›yd›.
Kendilerine verilen Do¤u Blok yap›m›
silahlara önce çok flafl›ran ve daha son-
ra durumdan çok memnun kalan Bar-
zani, özellikle ola¤anüstü buldu¤u Si-
yonist ‹srail yap›m› bombalardan da
çok say›da isteyecektir. Kendisini silah
ve paraya bo¤an Siyonist ‹srail’in gü-
cünden çok etkilenen Barzani, Siyonist
‹srail’e ortak bir seferberlik teklifinde
bulunarak, ‘Biz Kürtler Irak’›, siz de Su-
riye’yi iflgal edin’ ça¤r›s›nda buluna-
cakt›r. Ancak Siyonist ‹srail istihbarat›-
n›n liderlerinden Ezra Danin’in de be-
lirtti¤i gibi Siyonist ‹srail, istihbarat aç›-
s›ndan Kürtler’den yararlanmak ve Si-
yonist ‹srail ordusunun y›prat›lmama-
s›n› sa¤lamak için Kürtler’e yard›m edi-
yordu, yoksa Kürtlerin Irak’ta tam hâ-
kim olamayacaklar›n› Siyonistler de
çok iyi biliyordu.17 ‹srailli eski General
Rafael, Elitan an›lar›nda, Barzani’nin
iste¤iyle Kuzey Irak’a gitti¤ini ve ayak-
lanmay› yerinde inceledi¤ini anlat›r.
‘Terör ve Güneydo¤u Sorunu’ isimli ki-
tab›n yazar› gazeteci Fehmi Koru Eli-
tan’›n o ziyaretten sonra ‹srail Savun-
ma Bakanl›¤›na bir rapor sundu¤unu
ve flu ilginç cümleleri kulland›¤›n› belir-
tiyor; “Kürtler, çok iyi savaflmakla be-
raber geliflmifl savafl araçlar› ve silahla-
r›ndan mahrum olduklar›ndan Kürtlere
yard›m edilmesi gerekmektedir.18

Amerikan yönetimi, bölgede görev
yapan ‹srailli uzmanlar ve Kürtlere “su
gibi ak›t›lan” ayl›k 50 bin dolarl›k öde-
melerden rahats›z olunca, CIA arac›l›-
¤›yla 3 y›l içinde Kürtlere 16 milyon
dolar yard›mda bulunmufltur. Irak’›n
zay›flat›lmas›n›n kendi ç›karlar›na da
uygun düflece¤ini gören ‹ran fiah› R›za
da, rejim karfl›t› Kürtlere silah ve mali
yard›mda bulunmufltur.19

KÜRTLER‹N IIRAK’LA SSAVAfiI 
VE ‹‹SRA‹L YYARDIMI!..

1960’l› y›llar›n bafl› bölgedeki Kürt
hareketi aç›s›ndan önemli bir dönemin
bafllang›c› olmufltur. Ba¤dat rejiminin
bask›c› ve Arap milliyetçili¤ini dayatan
yaklafl›m› Kürtleri isyan ettirmifl ve da-
ha sonra ad›n› s›k duyaca¤›m›z Barza-
ni afliretinin bafl›n› çekti¤i bir isyan
bafllat›lm›flt›r. Bu dönem, çeflitli inifl ç›-
k›fllara ra¤men 1975 y›l›na dek süre-
cek olan bu isyan, do¤al olarak çeflitli

“d›fl güçler”in de ilgisini çekmifltir.
Tahmin edilece¤i gibi, bu d›fl güçlerin
bafl›nda Siyonist ‹srail gelmekteydi.
‹lerleyen y›llarda ‹ran ve ABD de Kürt
isyan›n›n destekçili¤ine soyunmufl,
“Kürt kart›”n› kullanmaya bafllam›fllar-
d›r. Hatta ço¤u insan “Kürt kart›”n›n
as›l sahiplerinin bu iki ülke oldu¤unu
düflünmekteydi. Oysa Kürt isyan›na
hem ilk el atan, hem de bu kart› çok
daha uzun vadeli ve stratejik bir bak›fl
aç›s›yla de¤erlendiren ülke, Siyonist ‹s-
rail olmufltur. 1961’de patlak veren is-
yan, k›sa bir süre içinde ‹srailliler’in il-
gi alan›na girmifl ve Kürtlerle ciddi ve
kal›c› temaslar kurulmufltur. Reuven
Shiolah’›n 1930’lu y›llardaki temasla-
r›n›n hem bilgi, hem de ba¤lant› olarak
faydas›n› çok görmüfllerdir; Raviv ve
Melman’a göre, Kürt misyonunu üstle-
nen Siyonist ‹srail ajanlar›, “fiiloah’›n
ayak izleri üzerinde ilerlemekteydi.

Kürt isyan› boyunca Siyonist ‹sra-
il, Barzani gerillalar›na para yard›m›n-
da bulunmufltur. Ünlü Amerikal› gaze-
teci Jack Anderson, konuyla ilgili ola-
rak Washington Post’taki bir makale-
sinde flöyle yazmaktayd›: “Her ay
kimli¤i belli olmayan bir ‹srail yetkilisi
‹ran s›n›r›ndan Irak’a gizlice girerek
Kürt lider Molla Mustafa Barzani’ye 50
bin Amerikan dolar› veriyor. Bu para
Kürtler’in, ‹srail aleyhtar› olan Irak hü-
kümetine karfl› faaliyetlerini sürdürme-
lerini sa¤l›yor.

Anderson’›n o s›ralarda yay›nla-
nan bir CIA raporuna dayanarak verdi-
¤i bilgiler aras›nda, Molla Mustafa Bar-
zani ile dönemin Mossad flefi Zvi Zamir
aras›ndaki yak›n iliflki de vard›. Söz
konusu rapora göre, Zamir, en az›ndan
bir kez Barzani’yi Kuzey Irak’taki ka-
rargâh›nda ziyaret etmifl ve ondan
Ba¤dat hükümetine karfl› yürütülen
sald›r› ve sabotajlar›n dozunu art›rma-
s›n› “rica” etmifltir. Bunun yan›nda,
Irak’taki Yahudiler’in ‹srail’e gizlice göç
edebilmeleri için de Barzani’den yar-
d›m istenmifltir. Bu tür “rica”lar›n hep-
si, Barzani taraf›ndan olumlu karfl›la-
narak gere¤i yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r. ‹s-
railliler de, Barzani’ye, her ay düzenli
olarak verdikleri 50 bin dolarl›k yar-
d›mlar›n d›fl›nda, ekstra 50 binlik “pa-
ket”ler de veriyorlard› Kürtlere. (...)20
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Âdemo¤lunu insanl›kta efl,
inananlar› imanda kardefl k›lan
Allah’a hamd, iman kardeflli¤ini
nadide örnekleriyle ö¤reten Efen-
dimize, âline ve ashab›na salât,
Tarih boyu hakiki kardefllik için
bedel ödeyen tüm mü’minlere se-
lam olsun.

‹nsanl›¤› felakete götüren en
büyük hastal›klardan birisi ›rkç›-
l›kt›r. Tarih, bunun kanl› örnekle-
riyle doludur. Onun içindir ki,
Tevhid Dini ‹slam en keskin ve
fliddetli vurgularla ›rkç›l›¤› reddet-
mifl onu lanetlemifltir. ‹slam üm-
metinin ›rkç›l›ktan gördü¤ü tahri-
bat ve zarar sadece ümmeti de¤il,
tüm insanl›¤› ilgilendirmektedir.
Bu ümmet Emevi-Abbasi kavga-
lar›n›, Mo¤ol, tatar istilalar›n›, irili
ufakl› on sekiz haçl› savafl›n› at-
latm›fl, sendelemifl; ama y›k›lma-
m›flt›r. Ama ›rkç›l›k belas›n› atlata-
mam›fl, içten ve d›fltan ›rkç›l›k si-
lah›yla ümmet elli parçaya bölün-
müfl ve bat› da bu silahla iflgal ve
sömürü çark›n› devam ettirmifltir.

Irkç›l›k; kiflinin kendi soyunu,
kabilesini, milletini ve ›rk›n› di¤er
›rklardan üstün görmesi, di¤erlerini
ise hakir görme halidir. Irkç›l›k,
fertler ve toplumlar aras›nda kin,

haset, husumet ve düflmanl›k duy-
gular›n› yeflertir. Bir ›rka mensup
olmak f›trat gere¤idir. Bu yerinecek
ve övünülecek bir fley de¤ildir. Fa-
kat mensup oldu¤u ›rkla övünmek
merduttur. ‹flte ›rkç›l›k budur.

Her güzelli¤in oldu¤u gibi her
sapman›n da bir piri vard›r. Irkç›l›-
¤›n piri iblistir. Zira iblis, Âdem’e
secde ile emrolundu¤u vakit “Ben
ondan üstünüm” demiflti. Bunu
da, “Beni ateflten onu ise çamur-
dan yaratt›n” diye gerçeklefltir-
miflti de fleytanlaflm›flt›. Kendi ›r-
k›n›n baflka ›rklara üstünlü¤ünü
savunanlar›n yapt›¤› fleytan›n
yapt›¤›ndan farkl› de¤ildir. Ayn›
fley tüm asabiyet türleri için de ge-
çerlidir.

Irkç›l›kla ilgili ayet ve hadisle-
re bakt›¤›m›zda dinimizin bu ko-
nudaki tutumunu net bir flekilde
müflahede edebiliriz:

“Ey insanlar, do¤rusu, biz sizi
bir erkek ve bir difliden yaratt›k.
S›rf birbirinizle tan›flman›z için si-
zi kavimlere ve kabilelere ay›rd›k.
Muhakkak ki Allah yan›nda en
de¤erli olan›n›z, O’ndan en çok
korkan›n›zd›r. fiüphesiz Allah bi-
lendir, her fleyden haberdar-
d›r.”(Hucurat 13)

“Ey insanlar! Sizi bir tek can-
dan yaratan, ondan da eflini var
eden ve ikisinden birçok erkekler
ve kad›nlar türeten Rabbinize kar-
fl› gelmekten sak›n›n.” (Nisa 1)

“Göklerin ve yerin yarat›lmas›,
dillerinin ve renklerinin farkl› ol-
mas› da O’nun varl›¤›n›n ve kud-
retinin delillerindendir.”(Rum 22)
ayetleri ile;

“Irkç›l›¤a (asabiyeye) ça¤›ran
bizden de¤ildir; ›rkç›l›k için sava-
flan bizden de¤ildir, ›rkç›l›k üzere,
asabiye u¤runa ölen bizden de¤il-
dir.”(Müslim, Ebu Davud, ‹bn
Mace)

“Asabiyet davas›na kalkan,
onu yaymaya çal›flana, bu dava
yolunda mücadeleye giriflen biz-
den de¤ildir.” (Ebu Davud)

“Zulüm ve haks›zl›kta kavmi-
ne yard›ma kalk›flan kifli, kuyuya
düflmüfl deveyi kuyru¤undan tu-
tup ç›karmaya çal›flan kifli gibi-
dir.” (Ebu Davud)

“Kim kâfir olan dokuz atas›n›
onlarla izzet ve fleref kazanmak
düflüncesiyle sayarsa, cehennem-
de onlar›n onuncusu olur” (Ah-
med b. Hanbel) hadisi flerifleri biz-
lere ›rkç›l›¤›n ne denli kaç›n›lmas›

ge
nç

 b
iri

ki
m 36

IRKÇILI⁄A KARfiI
‹SLAM KARDEfiL‹⁄‹

‹‹ddrriiss GGÖÖKKAALLPP



gereken anlams›z bir zihniyet ol-
du¤unu gösteriyor.

‹slam’a göre ›rk ö¤esi insanla-
ra do¤al bir üstünlük sa¤lamad›¤›
gibi medeni bir toplumun oluflma-
s›nda da temel etken de¤ildir. Me-
deni bir toplum, hayvanlar gibi iç-
güdüleriyle birlikte yaflayan in-
sanlardan de¤il, özgür iradeleriyle
seçtikleri inanç ve idealler çevre-
sinde toplanan insanlardan olu-
flur. Bu nedenle ‹slam toplumu ‹s-
lam’› bir din, bir hayat düzen ve
biçimi olarak benimseyen insanla-
r›n oluflturdu¤u toplumdur. Belir-
leyici tek etken inançt›r. Irk vb.
baflka cahili etkenler aramak aki-
deye terstir.

Irkç›l›k toplumdaki ba¤lar› za-
y›flat›r. ‹nsan saadetinin ve mut-
lulu¤unun temel tafl› olan mezi-
yetleri kökünden y›kar, kardeflli¤i
sarsar, muhabbeti gölgeler, sami-
miyeti yok eder. Kin, haset, düfl-
manl›k gibi manevî mikroplar›n
kayna¤› oldu¤undan, birlik ve be-
raberli¤i zedeler. Irkç›l›k, y›k›c› bir
f›rt›na gibidir. Tarihin fiahitli¤iyle
nice devletleri zaafa düflürmüfl,
nicelerini tarih sahnesinden sil-
mifl, zorlama ve bask› ile nice
üzücü olaylara sebep olmufltur.

Irkç›l›¤a, asabiyete ve modern
ifadesiyle ulusalc›l›¤a karfl› çer çöp
gibi da¤›n›k olan ümmet co¤raf-
yas›nda en etkili çözüm “‹slam
kardeflli¤idir.” ‹slam kardeflli¤i ha-
yal de¤il, hakikattir. Keyfi de¤il
mecburidir. Hucurat 10. ayette
Rabbimiz: “Mü’minler kardefltir-
ler. Öyleyse kardefllerinizin aras›n›
düzeltin ve Allah’a karfl› sorumlu
davran›n ki, O’nun merhametine
nail olas›n›z.” Buyuruyor. ‹slam
kardeflli¤inin temeli imand›r. ‹ma-
n›n temeli ise sevgidir. T›pk› Allah
Resulünün buyurdu¤u gibi “‹man
etmedikçe cennete giremezsiniz,
birbirinizi sevmedikçe de iman et-
mifl say›lmazs›n›z” (Müslim)

Bugün ümmet ve co¤rafyas›n-
da ve bilhassa yaflad›¤›m›z top-
raklarda ihtilaflar›, akan kan ve
gözyafllar›n›, yükselen ›rkç›l›k ve
ulusalc›l›k dalgas›n› ve sen ben
kavgas›n› görünce, ‹slam’›n ev-
rensel mesaj›na ve kardeflli¤ine
ne kadar muhtaç oldu¤umuzu
tüm ç›plakl›¤›yla müflahede edi-
yoruz. Gerçek ve ideal kardeflli-
¤in, insanl›k tarihine bakt›¤›m›z-
da kan ve ›rk ba¤› ile de¤il de,
din-inanç ba¤› ile gerçekleflti¤ini,
bunun da en güzel örne¤inin ‹s-
lam’da oldu¤unu görüyoruz. fiüp-
he yok ki, Müslümanlar aras›nda-
ki ‹slam kardeflli¤i ba¤› di¤er bü-
tün ba¤lar›n üzerinde ve üstünde
bir ba¤d›r. Çünkü o, dini inanç-
tan/imandan ileri gelir ve onunla
beslenir ve güçlenir. ‹slam kar-
deflli¤i o kadar güçlüdür ki, baflka
hiçbir kardefllik ve dostluk onun
yerini dolduramaz.

Yüce Allah’›n ve kutlu Pey-
gamberinin ‹slam kardeflli¤ine bu
kadar büyük de¤er ve önem ver-
mifl ve Müslümanlar aras›nda bu
kardeflli¤in mutlaka gerçeklefltiri-
lip sürdürülmesini istemifl olmala-
r›n›n en önemli sebebi, bu din bi-
nas›n›n Tevhid temeli üzerine ku-
rulmufl olmas›d›r. Tevhid dini ‹s-
lam bütün mü’minlerin duygu,
düflünce, tav›r, kader ve sevinç
olarak tek bir vücut olmalar›n› is-
ter. Peygamberimiz (sav)’in
“Mü’minin baflka mü’minle olan
durumu, tafllar› birbirine kenetle-
nip perçinleyen duvar gibidir.”
“Mü’minler birbirlerine ac›mada,
sevmede ve yard›mlaflmada be-
den gibidirler. Bedenin herhangi
bir organ› hastalanacak olsa, der-
hal öteki organlardan da uyku-
suzluk ve atefl ile onun ac›s›na or-
tak olurlar.”

Oysa ›rkç›l›k ve asabiyet biraz
önce sayd›klar›m›z›n tam z›dd›
üzere ikame edilen hastal›kl›, par-

çalay›c› ve ötekilefltirici lanetli bir
zihniyettir. Tarafgirlik davas›yla
ümmetin çer çöp gibi parçaland›¤›
aflikârd›r. Günah ve düflmanl›k
üzerine yard›mlaflmay› meflru gö-
ren ›rkç›l›k, aileleri, kabileleri, ce-
maatleri ve milletleri de kendi
içinde parçalar. ‹nsanl›k tarihi
asabiyetin kan ve zulüm kokan
dehflet hat›ralar›yla doludur. Özel-
likle ülkemizde cahili hâkim ide-
oloji mutlulu¤u belli bir etnik kim-
likte görerek kendinden olmayan›
d›fllamaktad›r. Irkç›l›¤›n ça¤dafl
versiyonu ulusçuluk üzerinden
farkl› ›rktaki insanlar bu toprak-
larda bin küsur y›ld›r kardeflçe ya-
flamalar›na ra¤men birbirine öte-
kilefltirilmekte, inkâr edilmekte,
zulüm görmekte ve ayr›l›k tohum-
lar› ile analar›n a¤lamas› devam
ettirilmektedir. 

Bat›l› hayat tarz›, yani moder-
nizm ‹slam dünyas›nda itikadi ve
siyasi alanlardaki iç çürümüfllük-
ten de yararlanarak kendi cahili-
yesini Müslüman kitlelere dayatt›.
‹slam co¤rafyas›nda körüklenen
Türk, Arap, Fars, Kürt, Arnavut,
Berberi, Beluci vd. ulusçuluklar
tamamen sanal ve Avrupa emper-
yalizminin üretti¤i ve teflvik etti¤i
hareketlerdi. Bugün tüm yak›c›l›¤›
ile devam eden ve ülkemizde kar-
defli kardefle k›rd›rma projesi olan
Kürt sorunu da, ulus kimli¤in üst
bir kimlik olarak dayat›lmas› so-
nucu do¤mufltur. Biz Müslüman-
lar›n üzerine düflen ise, gerekçesi
ne olursa olsun aras› bozulan iki
kardeflin, grubun veya ›rk›n aras›-
n› ‹slam’›n hak ve adalet ölçüleri-
ne göre düzeltmektir. Bu takvan›n
gere¤idir. Aksi halde merhamet-
ten mahrum kal›r›z ve cahiliyeye
gerisin geriye döneriz.

Ümmet ›rkç›l›k belas› ile bir
ç›kmaza sokulmaktad›r. Çare bel-
lidir: ‹çi vahiyle doldurulmufl, ku-
flat›c›, adil, her türlü zulme ve flir-
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ke “La” diyen, flefkat ve merha-
met temelli bir “‹slam kardeflli¤i.”

Biz “Kendin için ne istiyorsan
kardeflin içinde onu iste” düstu-
ruyla hareket etmeliyiz. Bir Türk
kendisi için neyi talep ediyorsa,
Kürt kardefli için de ayn›s›n› talep
etmekle mükelleftir. Aksi takdirde
hakk›n› alamayan kardefllerimiz
cahili ideolojilerin pefline düflüp
hak talep edeceklerdir ve bu du-
rumda tüm Müslümanlar vebal al-
t›na gireceklerdir.

Kur’an, ‹slam kardeflli¤ini bü-
tün Müslümanlar›n ayn› duygular
etraf›nda birbirlerinin hak ve
menfaatine sayg› göstermek ve
hatta gerekti¤inde onlar› müdafaa
etmek üzerine bina etmifltir. Çün-
kü ilahi irade bütün Âdem çocuk-
lar›na hitap etmektedir ve herkes
için rahmettir. Irk, renk, kabile ve
desen ay›rt›m› yapmadan hepsini
Kur’an’i de¤erlere (Hablullaha)
ça¤›rmaktad›r.

“Hep birlikte Allah’›n ipine
s›ms›k› yap›fl›n ve birbirinizden
ayr›lmay›n.” (Ali ‹mran 103) aye-
tindeki Hablullah’›n (Allah’›n ipi)
Allah’a izafe edilmesinde flunu
anlamak mümkündür: ‹slam kar-
deflli¤inin ihtiva etti¤i de¤erler
hem zihinsel hem de pratikte ka-
bul edilse ve ihlal edilmelerine
müsaade edilmese, Müslümanla-
r›n birbirlerinden kopmalar›, par-
çalanmalar›, birbirlerine zulüm et-
meleri ve birbirlerine silah çekme-
leri mümkün olmayacakt›r. Çünkü
kardefllik kavram›n›n muhteva-
s›nda kendisi için istedi¤ini Müs-
lüman kardefli için de isteme, ada-
leti ikame etme ve haklar› koru-
mada mazlumun yan›nda yer al-
ma görev ve sorumlulu¤u vard›r.

‹slam, ›rk, bölge ve rengi ‹slam
kardeflli¤inin temel ilkeleri olarak
kabul etmemektedir. Fakat bu, ‹s-
lam’›n, bu farkl› ›rklar› ve renkleri

görmezden gelmifl oldu¤u anla-
m›nda de¤ildir. Bilakis ‹slam ›rkla-
r›n ve farkl› desenlerin insanl›¤›n
do¤al yap›lar› olduklar›n› kabul
eder. ‹slam, sadece Müslümanla-
r›n de¤il bütün insanlar›n dünya-
da sorunsuz bir flekilde beraber,
kardeflçe yaflama projesidir. ‹slam
ne hayaldir ne de hayali bir dün-
yan›n içine hapsedilen bir dindir.
O hayat›n ta kendisidir. Dolay›s›y-
la ‹slam kardeflli¤i de hayal de¤il
hakikattir. 

Düflman›n galibiyeti güçlülü-
¤ünden de¤il ›rkç›l›k vb. sinsi
planlarla bizim aram›za tefrika
sokmas›ndan. Sa¤c› solcu, alevi
Sünni, Kürt, Türk, Arap vs. aksi
biz iki milyara varan ümmet ‹slam
kardeflli¤ini tam kavray›p güç bir-
li¤i yapsak bu gün bize yaflat›lan
hiçbir olumsuzlu¤u hem kendimiz
yaflamaz hem de dünya insanl›¤›-
n›n da dertlerine çare oluruz.

Biz Müslümanlar ‹slam kar-
deflli¤ini ve ümmet bilincini her
zaman hat›rlayacak ve hat›rlata-
ca¤›z inflallah. Bu topra¤›n çocuk-
lar›na ‹slam kardeflli¤ini hat›rlatan
kimselere, “Kardefllik edebiyat›
yapma!” diyenlere bir çift sözü-
müz olmal›: Siz fleytan›n ve fleyta-
ni güçlerin meccanen tafleronlu-
¤unu yap›yorsunuz! Sizi kimlerin
devflirdi¤ini biliyoruz! Size ve sizi
devflirenlere diyoruz ki: Bin y›ll›k
gerçe¤i yüz y›ll›k yalana yedirme-
yece¤iz! Selahaddin Eyyubi ile Fa-
tih Sultan Mehmed’i ay›rmayaca-
¤›z. Dua okurken, ‹skilipli At›f’› bir
elimize, Nurs’lu ve Palu’lu Said’le-
ri öbür elimize koyaca¤›z! Her re-
kâtta “‹hdine’s-s›ratal-müstakim”
(bizi dosdo¤ru yola yönelt) der-
ken, ayetteki B‹Z’i Allah’›n tarif
etti¤i gibi kabul edece¤iz. Allah’›n
B‹Z tarifinin yerine ›rka, renge,
kavme, kabileye, ulusa, soya, bo-
ya, mezhebe, meflrebe, tarikata,
partiye, cemaate, cemiyete, kli¤e,

ekole dayal› B‹Z tan›mlar›n› geçir-
meyece¤iz. Bunu yapan holigan-
lar›, flu hakikat› hayk›ran Allah
Resulüne havale edece¤iz: “asabi-
yete ça¤›ran bizden de¤ildir” 

Sonuç olarak Müslümanlar, ‹s-
lam kardeflli¤ini hayali bir söy-
lemden kurtar›p hakiki kardeflli¤e
dönüfltürmelidirler. Kardefllik bi-
linci, ‹slami bir zorunluluktur.
Kardefllik bilinci, seviyeli bir ‹slam
toplumunun gerek flart›d›r. Kar-
defllik bilinci, bütünleflme, ‘birlikte
var olmak’ bilincidir.

Kardefllik bilinci, ortak de¤er-
lerde buluflup, ortak hedefle ka-
rarl› yürüyüfltür. Bu bilinç, kar-
defllik ortak paydas›nda hayat›
yeniden anlamland›rmakt›r. Kar-
defllik bilinci olmadan, cemaat
oluflmaz... Kardefllik bilinci, iman
bilincinin pratik ifadesinden baflka
bir fley de¤ildir. Bu bilinç; akide
ba¤›n›n kan, gen, renk ve toprak
ba¤lar›n›n önüne geçmesidir...

‹slam’›n öngördü¤ü ‘toplum’
bir ‘kardefl toplum’dur. Bu toplu-
mu tehdit eden tehlikeleri gördük-
ten sonra kardeflli¤i, yaflatmak so-
rumlulu¤u ile karfl› karfl›yay›z.

Ne mutlu ‹slam kardeflli¤ini
yaflayabilenlere. Ne mutlu üstün-
lü¤ün takvada oldu¤unu bilip Al-
lah’a karfl› sorumluluklar›n› yeri-
ne getirebilenlere. Bizleri kardefl-
siz b›rakma Allah’›m. fiimdi ››rkç›-
l›¤a kkarfl› kkardefllik zzaman›.

FFaayyddaallaann››llaann kkaayynnaakkllaarr
1- Kardefllik ça¤r›s›- Ramazan KAYAN
Ç›ra yay.

2- Ulusçuluk ç›kmaz›, Kürtler ve çözüm
aray›fl›- Hamza TÜRKMEN Ekin yay.

3- Kur’ani Hayat dergisi- ‹slam kardefl-
li¤i hayal de¤il hakikat- May›s-Haziran
2010

4- Kavram tefsiri- Ahmed KALKAN
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Türkiye’de bu gizli tepkisel sü-
reci yaflayanlar taraf›ndan bahse
mevzu olan cemaatle birçok ortak
ba¤lant› kurabilir. Bunun iki se-
bebi vard›r:

1.Kitapevleri ve tercümeler
arac›l›¤› ile baflta Seyyid Kutub ol-
mak üzere birçok ça¤dafl ‹slamc›
yazar›n kitaplar›n›n Türkçe’ye
tercüme edilmifl olmas›.

2.Büyük cemaatlerin uzlafl-
mac› zihniyetlerine karfl› taban›n
“Nüans”a dayal› sosyal, ekono-
mik, kültürel bask›lar alt›nda ge-
lifltirdi¤i ortak d›fla vurum tarz›.

Bahsedilen görüfl ve farkl›l›klar
bir tak›m ba¤lar›n kurulmas›n› ge-
rekli k›ld›¤› gibi radikal ‹slamc› ha-
reketin gündeminde ayr›flmalar› da
tafl›yordu. Hicret ise bir kavram ve
direnifl biçimi olarak belirgin anla-
m›yla hareketin düsturlar›ndan bi-
risi addedilip ça¤dafl M›s›r’da ‹s-
lamc›lar taraf›ndan toplumdan
uzaklaflabilmek amac›yla kullan›l-
m›flt›r. Türkiye’de de 80’li y›llar›n
öncesinde ‹slamc›lar›n bu manada
bir proje gelifltirdikleri noktas›nda
yeterli bilgi Ruflen Çak›r’›n Ayet ve
Slogan isimli eserinde mevcuttur.

‹slamc› köktenciler kendi tez-
lerini do¤rulayabilecek için Pey-

gamberin dönemine kadar inerek
hakl›l›klar›n› gösterecek referans-
lar aram›fllard›r. Bu gayretin so-
nucunda tebli¤ ve davet metodu
ile ilgili yüzlerce telif ve tercüme
eser Türkçe’ye kazand›r›lm›flt›r.
Teknolojinin imkânlar›n› kulla-
nan ‹slamc› gruplar propagandist
ve uzlaflmac› olarak nitelenmifltir.
Buna ra¤men ‹slamc› gruplar için-
de gizlili¤e meyil vard›r. Bireysel
temelde bir davet gizlilikle yürü-
tülür. Daha genifl ortamlarda mo-
dern araçlar (Kaset video gibi)
s›kl›kla kullan›l›r.

Modern araçlar›n ve teflkilat-
lanma metotlar›n›n kullan›lmaya
bafllan›lmas› beraberinde yo¤un
kitlelere ulafl›lmas›, beraberinde
yo¤un kitlelere ulafl›lmas› gerçe-
¤ini gündeme getirir. Türkiyeli ‹s-
lamc›lar›n karfl›laflt›klar› bu du-
rum modernizm’e karfl› tepki du-
yan kitlelerin ‹slamc› hareketlere
yönelmeleri ile hareketin kitlesel-
leflmesi problemini gündeme ge-
tirmifltir. Böyle bir durumda Asr-›
Saadete dönme iste¤i içindeki ‹s-
lamc›lar toplumsal süreci zaman
boyutunda Mekke ve Medine ör-
neklerini kullanarak bugüne yan-
s›t›p davet ve tebli¤ metodunun
oluflmas›nda etkin k›lm›fllard›r. ‹s-

lamc› hareketin tarihindeki müca-
dele esaslar›n› Mekke dönemi
Medine dönemi esprisi göz önün-
de tutarak oluflturmak istemifller-
dir. Bu durum toplum ve tarihle
ilgili olaylar›n “kat› kuralc›” bak›fl
aç›lar›yla sorgulanmas›na sebep
olmufltur. Buradan hareketle M›-
s›r’da ‹hvan, Pakistan’da Cemaat-
i ‹slami, Türkiye’de Refah Partisi
siyasal sürece aktif kat›l›mlar› se-
bebiyle bir yozlaflman›n içinde
görülmüfllerdir. Fakat as›l önemli
olan burada dünyevi olan ile aki-
devi olan›n aras›n› ba¤layan, bi-
rinciyi de ikinciye dönüfltürebilen
bir yap›n›n ortaya konulabilmesi
idi. Böyle bir yap›n›n oluflturul-
mas› ça¤›m›z ‹slamc› hareketleri-
nin en büyük problemlerinden bi-
risi olan “iki dünya aras›ndaki
birlik ve denge” problemini orta-
ya ç›karm›flt›r. Hicret, Uzlet, Gizli-
lik gibi sembolik tav›r al›fl biçimle-
ri ve pasif direnifl metotlar› ile top-
luma kapal›, içe dönük, çölde ör-
gütleme biçimleri denenece¤i gibi
toplum içinde çat›flarak yaflamay›
ye¤leyen örgütlemelere de gidile-
cektir. Birinciler taraf›ndan ikinci-
lere yap›lan en büyük elefltiri on-
lar›n çizgilerinin dünyevileflti¤i ve
gayr-i ‹slamileflti¤i sav› üzerine
olacakt›r.
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Sistem içinde kalarak mücade-
le etmeyi ye¤leyen ikincilere kar-
fl› gelifltirilen ‹slamc› muhalefet,
bize Seyyid Kutub’un görüfllerini
hat›rlatmakt›r. Seyyid Kutub’un
düflünce çizgisinde varm›fl oldu¤u
son nokta bu tart›flmalar›n yo-
¤unlaflt›¤› teorik arka plan› da ha-
z›rlam›flt›r. Türkiye’de ‹slami ha-
reketlerin 1960’lara kadar siyase-
te karfl› duyduklar› endifle bu ye-
ni adladilebilecektir. Tav›rlarla be-
raber birleflince farkl› bir platform-
da gündeme gelmeye bafllam›flt›r.

M›s›r’da ‹slami siyasi oluflum-
lar noktas›nda Türkiye’dekine
benzer tart›flmalar›n varl›¤›n› be-
lirtmek için Hasan El Benna’n›n
bu konudaki görüfllerini aktar›p
bugünkü ihvan çizgisinin bu gö-
rüfllerden yola ç›karak geldikleri
noktay› belirtmek istiyoruz. Ha-
san El Benna’ya göre; siyasi par-
tiler toplum menfaatlerini gözet-
mekten uzak, flahsi sebeplerle or-
taya ç›km›fl kurumlard›r. Bu özel-
li¤i ile siyasi parti oluflumlar› ‹sla-
mi harekete zarar verebilecek bir
yap› arz ederler. Hasan El Ben-
na’n›n takipçisi olan ‹hvan men-
suplar› onun ölümü ile Vefd Parti-
sini desteklerler. Mesele bu ka-
darla da kalmaz. ‹hvan’›n görüfl-

lerini yans›tan bir parti kurulmas›
fikri gündeme gelir.

“Müslüman devletlerde baflka
ak›mlar için serbest olan cemaat-
leflmeler, dernekleflmeler, hatta
parti kurmalar› neden ‹hvan için
serbest olmas›n; çeflitli teflkilat ve
partilerin hatta Komünistlerin ra-
hatça faaliyetlerini sürdükleri bir
ortamda ‹hvan’›n bu hakk›n› kul-
lanmas›na karfl› ç›k›lmas›n›n se-
bebi nedir?”

Bu tart›flmalar ‹hvan’›n genç
kufla¤› ile orta kufla¤›n› karfl› kar-
fl›ya getirmifl, bir kuflak çat›flmas›-
n›n do¤mas›na zemin haz›rlam›fl-
t›r. ‹hvan’›n ileri gelenleri tedrici
bir usul ve teflkilatlanmay› savu-
nurken genç kuflaklar yönetimler-
le girilecek her türlü uzlaflma giri-
flimini reddetmifllerdir.

Bu tart›flmalar ve Seyyid Ku-
tub’un görüfllerinin etkisiyle Tür-
kiye’de özellikle genç ‹slamc›lar
aras›nda politik u¤rafl›lar›n ‹slami
mücadele için uygun bir metot ol-
mayaca¤› savunulmaya bafllan-
m›flt›r. Bunun yan›nda cemaatle-
rin siyasi desteklerin beklentisi
do¤rultusundan kulland›klar› ‹s-
lamc› siyasi oluflumlar›n onlar›
yeterince teslim edememesi ve bir
tak›m sosyal sebepler bir araya

gelmifl özellikle RP’ye verilen des-
tek sekteye u¤ram›flt›r.

Bafllang›çta politikadan uzak
kalmay› benimseyip siyasi tercih-
lerini MNP, MSP ve RP çizgisinde
kullanan ‹slamc› cemaat ve tari-
kat oluflumlar› çok özel anlamlar-
da da olsa RP’den desteklerini
çekmifllerdir. Özellikle Nakflibendî
tarikat›n›n ‹skender Pafla kolu ve
fieyhleri M. Esad Coflan Ocak
1990’da RP’nin karfl› ‹slamc› olu-
flumlar ve ikinci büyük muhalefet
harekât› Almanya’da Cemalettin
Kaplan’›n ‹slam’da parti olmaya-
ca¤› tezi ile ortaya ç›kmas›yla
oluflmufltur. Bu tav›r al›fl biçimle-
rinin yan›nda Türkiye’de kökten-
ci ‹slami hareketi benimseyen M›-
s›r ve ‹ranl› ‹slamc› düflünürlerin
etkisi ile “‹slam ve Parti” kavram-
lar›n›n yeniden de¤erlendirilmesi
gündeme getirilmifltir. Köktenci
‹slami hareketin genç kuflaklar›
taraf›ndan 1990 sonras› ‹slami-
zasyon sürecinde yönetimle iflbir-
li¤inde bulunan bütün tarikat, ce-
maat ve ‹slamc› gruplar› gibi ‹s-
lamc› siyasal partiler de düzeni
meflrulaflt›r›c› rollerinden ötürü
“Cahili” olarak nitelendirilmifltir. 

DEVAM EEDECEK
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Okurlar›m›zdan Hakan Bayam’›n bald›z› vefat etmifltir.
Merhumeye Allah’tan (C.C.) rahmet yak›nlar›na, sabr› cemil niyaz ederiz.

Okurlar›m›zdan ‹brahim Demir’in annesi, Muammer ‹lhan’›n kay›nvalidesi vefat etmifltir.
Merhumeye Allah’tan (C.C.) rahmet, yak›nlar›na sabr› cemil niyaz ederiz.

Okurlar›m›zdan Hasan Gaffaro¤lu ve Tahsin Gaffaro¤lu’nun dedesi vefat etmifltir.
Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet yak›nlar›na sabr› cemil niyaz ederiz.
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“Berlin’de yer alt› trenlerinden
birindeydim. Bulundu¤um kom-
part›man h›nca h›nç doluydu. Ko-
ca kompart›manda, lofl bir ›fl›k sa-
çan sadece bir tek elektrik ampulü
vard›. Bir süre sonra tren, bir tü-
nelden ç›kt›; fiimdi önümüzde o
yüksek köprülerden hiç biri yoktu.
Bunun yerine karfl›m›za çok genifl
›ss›z bir batakl›k ç›km›flt› ve tünel-
den h›zla ç›kan tren bu beklenme-
dik batakl›¤›n içine saplan›p kald›.

Bütün yolcular, hepimiz trende
mahsur kalm›flt›k, korku ve flafl-
k›nl›k içinde çevremize bak›n›p
duruyorduk. Önümüzdeki balç›k
ovas› bombofl ve k›raç bir görünüfl
içinde sonsuza kadar uzan›p gidi-
yordu. Ufukta ne bir a¤aç, ne bir
ev ne de bir kaya, bir engebe var-
d›. Yolcular büyük bir dehflet ve
flaflk›nl›k içindeydiler. Orada, öyle
dehflet ve umutsuzluk içinde birbi-
rimize bak›p, insanlar›n dünyas›na
nas›l dönece¤imizi düflünüyorduk
kara kara. 

Fakat her nas›lsa ben ötekiler
kadar flaflk›n ve umutsuz de¤il-
dim. Kalabal›kta kendime yol aça-
rak ilerledim ve ileride afla¤› yuka-
r› on ad›m ötede araziye çömelmifl
bir deve gördüm. Ve devenin üze-
rinde, beyaz-kahverengi çizgili,
k›sa kollu abaya giymifl bir adam

oturuyordu. Kufiyesini, yüzünü
kapatacak biçimde sarm›flt› bafl›-
na. Birden, devenin beni bekledi-
¤ini ve üzerindeki adam›n da be-
nim mihmandar›m oldu¤unu se-
zinledim. Ve böylece, kimseye bir
fley söylemeden ilerledim ve nas›l
olduysa kendimi birden devenin
terkisinde buldum. Ayn› anda de-
ve ayakland› ve ilerlemeye baflla-
d›. Tarifsiz mutluluk içindeydim.
Ayn› h›zla, hiçbir engelle karfl›lafl-
madan günlerce belki aylarca yol
ald›k; öyle ki sonunda zaman kav-
ram›n› büsbütün unuttum. Bir za-
man sonra önümde bir ›fl›k gör-
düm; bu iki sütun üzerine kurulu
kocaman aç›k kap›n›n ard›ndan
geliyordu. Kap›ya ve oradan yay›-
lan bu ›fl›¤a yaklafl›rken, bir yer-
den tatl›, tan›mlanmas› güç bir
ahenkle ç›nlayan bir ses iflittim;
“Buras› Bat›’n›n üç flehri!” ve o
anda uykudan uyand›m.”

On dokuz yafl›ndayken, henüz
Müslüman olmam›flken hatta her
hangi bir Arap topra¤›na ad›m›n›
bile atmam›fl oldu¤u halde fark›nda
olmadan bu rüyayla ‹slam’› haya-
t›na alm›flt›… Muhammed Esed
gazeteci olarak gitti¤i Orta Do¤u’da
uzun y›llar kal›p 1926 y›l›nda
Müslüman oldu¤unda Arap arka-
dafllar›ndan birine bu rüyas›n› an-

latm›fl ve karfl›l›¤›nda flu yorumu
alm›flt›; “O kalabal›¤›n içinde sen, o
nerede bitti¤i bilinmeyen batakl›k,
insanlar›n korku ve flaflk›nl›klar›:
bütün bunlar Kur’an-› Kerim’in Fa-
tiha suresinde ‘yoldan ç›kanlar’
olarak tasvir etti¤i kimselerin u¤ra-
d›¤› haller de¤il mi? Ve o binicisiy-
le seni bekleyen deve Kur’an’›n s›k
s›k sözünü etti¤i ‘hidayet’ de¤il
mi? Sonra o yüzünü göstermeyen,
konuflmayan binici, yüce Peygam-
ber’den baflka kim olabilir? O ki k›-
sa kollu harman› giymesini sever-
di… Ve birçok kitaplar onun bir
gayr-› Müslim’e rüyas›nda görün-
dü¤ü zaman mübarek yüzünü hep
saklad›¤›n› yazm›yorlar m›? Ve o
beyaz ›fl›k; iman›n yakmadan ay-
d›nlatan ›fl›¤›ndan baflka ne olabi-
lir? O ›fl›¤a rüyanda ulaflmad›n,
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çünkü y›llar sonra ‹slam’› tan›-
d›n… Sana “Buras› Bat›’n›n üç
flehri” denmesi de Bat›’daki hayat›-
n›n sona erece¤i anlam›na gelmez
mi? Nitekim Müslüman olduktan
sonra da öyle oldu… 

Bu yorum yap›ld›¤›nda rüya
çoktan gerçekleflmiflti… Uzun y›l-
lar Araplarla birlikte yaflad›ktan
sonra art›k onlardan biri olmufltu.
Bat›ya babas›n›n yan›na döndü-
¤ünde Do¤u’yu özledi… Araplar›n
s›cak davran›fllar›na, onu a¤›rla-
malar›na karfl›l›k, Bat›’da do¤du¤u
topraklar›n insanlar› ona so¤uk,
çekilmez gelmeye bafllam›fl, bir an
önce do¤uya dönme ihtiyac› duy-
mufltu içinde… Peki, neydi onu
böylesine Araplara, Arap ülkeleri-
ne ba¤layan? 

Bat›n›n çökmüfl de¤erlerine
karfl›l›k, Araplarda güven bulmufl-
tu, sadakat bulmufltu, sevgi bul-
mufltu. Daha Arabistan’a ad›m›n›
ilk att›¤›nda kendisi gibi yolcu
olan bir Arap’›n onunla ekme¤ini
paylaflmak istemesiyle karfl› karfl›-
ya kalm›fl ve çok flafl›rm›flt›. Deve-
siyle yapt›¤› uzun yolculuklar s›ra-
s›nda bir evin önünden geçse ev
sahipleri tan›mad›klar› bu yolcuyu
evlerine al›p a¤›rlamak isterlerdi.
En baflta bu güvene bu s›cakl›¤a
hayran kalm›flt› Muhammed
Esed...

‹slam’da merak etti¤i ilk fley
Müslümanlar›n k›ld›¤› namaz ol-
mufltu. Bir gün bir Hac›’ya sor-
mufltu bu konuyu; “Tanr›’n›n siz-
den ona duydu¤unuz sayg›y› e¤i-
lerek, diz üstü oturarak ve yere
kapanarak göstermenizi istedi¤ine
gerçekten inan›yor musunuz? Bü-
tün bu beden hareketlerinin hik-
meti ne?’’

Ve ald›¤› cevap fluydu;

“Baflka nas›l ibadet edebiliriz ki
Allah’a? O bedeni de ruhu da bir-
likte yaratmad› m›? Bak›n, biz
Müslümanlar duam›z› niçin böyle

yapar›z anlatay›m size. Yüzümüzü
Kâbe’ye Allah’›n Mekke’deki Bey-
tü’l Haremine çeviririz ve biliriz ki,
o anda dünyan›n neresinde olursa
olsun, namaz k›lan bütün Müslü-
manlar hepsi yüzlerini Kâbe’ye çe-
virmifllerdir; bir tek vücut gibiyiz-
dir ve düflüncelerimizin merkezi de
O’dur. Önce ayakta durarak
Kur’an-› Kerim’den okuruz, bunu
yaparken, okudu¤umuz kelam›n,
insana hayatta dimdik, ayakta
kalmas›, sebat etmesi için verilen
Allah Kelam’› oldu¤u bilinci içeri-
sindeyiz. Sonra ‘Allâhu Ekber’ de-
riz: Bununla Allah’tan baflka kul-
luk etmeye de¤er baflka hiç kimse-
nin, hiçbir fleyin olmad›¤›n› dile
getirir ve bunun apaç›k bir gerçek
oldu¤unu bir daha duyar ve bu
gerçe¤e bir daha tan›kl›k ederiz.
Sonra o her fleyden yüce olan Al-
lah’a duydu¤umuz sayg›y›, bu yü-
celi¤in önünde e¤ilerek gösteririz.
Ve O’nun önünde bir toz zerresin-
den, yokluktan hiçlikten baflka bir
fley olmad›¤›m›z›, O’nunsa bizim
yüceler yücesi yarat›c›m›z ve Rab-
bimiz oldu¤unu duyarak al›nlar›-
m›z›n üzerine coflkuyla yerlere ka-
pan›r›z. Sonra al›nlar›m›z› yerden
kald›r›r ve oturup günahlar›m›z›
ba¤›fllamas›, bizi rahmetiyle yarg›-
lamas›, do¤ru yola yöneltmesi, bi-
zi sa¤l›k ve r›z›kla nimetlendirme-
si için dua ederiz. O’nun haberini
bize ulaflt›ran Muham-
med(s.a.v.)’e ondan önceki pey-
gamberlere, bize, kendimize ve
do¤ru yolu izleyen herkese Al-
lah’›n selam ve rahmetini dileriz.
Bize de bu dünyada da öteki dün-
yada da iyilik ve güzellik ihsan et-
mesini niyaz ederiz Allah’tan. Ve
sonunda da, bafl›m›z› sa¤a ve sola
çevirerek, nerede olursa olsun,
do¤ru yolda olan herkese selam
vererek namazdan ç›kar›z. 

Yafll› adam›n bu aç›klamas›
Muhammed Esed’i çok etkilemiflti.
Ve y›llar sonra bu olay› hat›rlad›-
¤›nda flöyle der; “Yal›n aç›klama-

lar›yla benim ‹slam’la ilk tan›fl›kl›-
¤›m› sa¤layan kifli Hac› olmufltu.
Ne var ki, ‹slam’› bir din olarak
seçmek yolunda herhangi bir e¤i-
lim duymad›¤›m o günlerde bile,
bir camide ya da ifllek caddenin
kenar›nda ne zaman ç›plak ayak-
lar›yla hal› ya da has›r seccade
üzerinde ya da toprakta, ayakta
dikilip, elleri birbirine kenetli, bafl›
öne e¤ik, çevresinde olup biteni
unutarak bütünüyle kendi ifline
gömülmüfl, kendi kendisiyle bar›fl
içinde namaz k›lan bir adam gör-
sem, al›fl›lmad›k bir alçak gönüllü-
lük, tuhaf bir boyun e¤me duygu-
su k›p›rdan›rd› içimde.’’

Ramazan’›n getirdi¤i nefle,
özellikle Cuma günlerinin Müslü-
manlarda b›rakt›¤› heyecan ve
mutluluk onu hem flafl›rtm›fl hem
de etkilemiflti. Cuma günleri geldi-
¤inde Araplar›n sabah birkaç saat
çal›flt›ktan sonra Cuma namaz›n›
k›l›p daha sonra efl-dost ziyaretine
koflmalar›, sohbetler etmeleri ve
büyük bir rahatl›kla tekrar ifllerine
dönüp birkaç saat daha çal›flmala-
r›, ço¤unun bunu da yapmay›p
dükkânlar›n› gün boyu kapal› tut-
mas› onu çok etkilemifl ve bu Cu-
ma bayram›n›, Bat›’n›n tatili olan
Pazar günüyle karfl›laflt›rmadan
yapamam›flt›; “Avrupa halk›n›n
büyük bir ço¤unlu¤u hayat› her
gün s›rtlar›nda a¤›r bir yük olarak
tafl›yorlard›; Pazar günü bu yükü
s›rtlar›ndan indirdikleri bir gündü
onlar için. Dolay›s›yla Pazar günü
art›k hayat›n daha s›cak bir soluk-
la ruhlarda gezindi¤i bir bayram
ve esenlik günü de¤il, pusuda
bekleyen ‘ifl günlerinin a¤›r ve s›k-
bo¤az edici karanl›¤›ndan kaç›p s›-
¤›n›lan gerçekd›fl›, aldat›c› bir
avuntu, bir unutma günüydü.’’

‹slam’›n insana sundu¤u mü-
kemmel hayat nizam›n›n, bu kü-
çük gibi gözüken ama toplumun
ruhsal yap›s›nda büyük yer teflkil
eden Müslümanlar›n Cuma bayra-
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m›ndan yola ç›karak fark›na var-
maya bafllam›flt›.

Orta Do¤u’ya gelmeden önce
karfl›laflt›¤› dinlerde onaylamad›¤›
en önemli fley; ruhun ve bedenin
birbirinden ayr› tutulmas›yd›. H›-
ristiyanl›¤a göre insan›n günahl›
dünyaya gelmesi, Hinduizm göre
insan›n sefil ve kirli olup kemale
varmak için tenasüh zinciri bo-
yunca ilerlemesinin gerekmesi
onu bu dinlerden uzak tutan ana
hatlar olmufltu. Bu dinlerin tersine
Kur’an’›n; “fiüphesiz biz insan› en
güzel bir biçimde yaratt›k.’’ diye-
rek, insan›n temiz yarat›l›fll› oldu-
¤unu ancak kendi hatalar›yla gü-
nahkâr olabilece¤ini belirtmesi,
onu bu dinin do¤ru bir din oldu¤u-
na ikna etmiflti. ‹slam’a ›s›nmaya
bafllamas›n› ise flu sözlerle ifade
etmiflti; “Müslümanlar›n nas›l ya-
flad›¤›n› ö¤renip, anlad›kça ‹slam
hakk›ndaki kanaatlerim de pekifli-
yordu. ‹slam her zaman zihnimde
bafl köfleyi iflgal ediyordu…’’

Araplar›n içinde bulundukça
onlar gibi yaflamaya bafllad›, Müs-
lüman gibi düflünmeye bafllad›. Ve
bir gün kendisinin bile fark etme-
di¤i gerçe¤i Afganistan’da bir köy-
de nalbant ararken, o köydeki bir
adam›n Muhammed Esed’e söyle-
di¤i; “Fakat sen bir Müslümans›n
ancak bunun fark›nda de¤ilsin.’’
dedi… Ve bu olaydan sekiz ay
sonra ‹slam’la flereflendi.

1926 y›l›nda iflleri dolay›s›yla
Avrupa’ya dönmüfltü. Eylül gün-
lerinden birinde Berlin metrosunda
gözleri birden karfl›s›nda oturan
adama tak›ld›. ‹yi giyimli, zengin
oldu¤u her halinden belli olan, re-
fah havas›n› o dönemde Avru-
pa’daki birçok insan gibi mükem-
mel flekilde yans›tan bir adamd›…
‹yi giyiniyor, iyi besleniyordu.
Ama adam›n yüzüne bak›nca
onun hiç de mutlu bir adam olma-
d›¤›n› sezinledi. Yorgun ve vahim
denecek ölçüde mutsuz… Gözünü

kompart›mandaki di¤er insanlara
çevirdi, birer birer inceledi… Hepsi
iyi giyimli ancak hepsinin yüzle-
rinde ayn› hüznün yans›mas›….
Ve hiç biri bunun fark›nda de¤il…
Muhammed Esed, insanlar›n yüz-
lerinde fark etti¤i bu ac›n›n flaflk›n-
l›¤›yla eve dönüp, masan›n üze-
rinde aç›k duran Kur’an-› Kerim’i
kapatmak için elini uzatt›¤›nda
sayfadaki ayetler gözüne tak›ld›;
okumaya bafllad›;

“Daha çok (fleye sahip) olma
h›rs›na tutuldunuz,

Ta ki, kabirler(iniz)i ziyaret
edinceye, (oraya ininceye) kadar.

Hay›r, öyle de¤il, ileride bile-
ceksiniz!

Hay›r, bir bilseniz kesin (bir)
bilgiyle,

And olsun ki, cehennemi göre-
ceksiniz.

And olsun ki, günü gelince
apaç›k göreceksiniz onu;

Sonra, and olsun ki, (size veri-
len) nimetten sorgulanacaks›n›z.’’

Bir anda öylece sessiz kald›.
Kitap elinde titriyordu. Okudu¤u
ayetler metroda gördü¤ü tablonun
bir yank›s›yd›. Ve o an anlad› ki;
bu din kesinlikle Allah taraf›ndan
inmifl, bir insan taraf›ndan olufltu-
rulmam›fl bir dindi. Bu kelam
ölümlü bir insan›n sözlerinden çok
daha öteydi.

Bundan sonra Berlin’de Hintli
bir Müslüman arkadafl›n› arayarak
iki flahit huzurunda Allah’›n önün-
de boyun e¤di;’’fiehadet ederim ki
Allah’tan baflka ilah yoktur ve yi-
ne flehadet ederim ki Muhammed
O’nun kulu ve Rasulüdür.’’

‹slam’la tan›flmas›ndan yedi y›l
sonra ‹slam’› kabul eden Muham-
med Esed, onu benimsemesini flu
flekilde anlat›r;’ “Yavafl yavafl
kendini gösterdi bana ‹slam, bir
k›v›lc›m, sonra bir k›v›lc›m daha,

sonra bir sohbet, bir kitap ve bir
gözlem… Ve nas›l bir de¤iflim ge-
çirdi¤imin hemen hemen hiç far-
k›nda olmadan… Öyle, ad›m
ad›m…’’ Ve devam eder; “‹slam
bana geceleyin eve gürültü pat›rt›
ç›karmadan, gizlice giren bir h›rs›z
gibi geldi; bir farkla ki; art›k ç›k-
mamak üzere girmiflti içeri O. Fa-
kat bunu, yani sonunda Müslü-
man olaca¤›m› anlamam y›llar
sürdü…”

M›s›r, Beyrut, Filistin, Suriye,
Afganistan… Ve daha bir çok Arap
ülkesini gezdi. Ve Berlin’de Müslü-
man olduktan sonra Orta Do¤u’ya
tekrar döndü¤ünde; Mescid-i Ne-
bevi’nin minarelerinde yank›lanan
ezan seslerini dinlerken ve kalbi
bu flehre, bu seslere duydu¤u sev-
giyle güm güm atarken bütün se-
rüvenlerinin, bütün herca-
i gezip dolaflmalar›n›n onu bir tek
amaca do¤ru çekip götürdü¤ünü
hissetti. Bu amaç da, insan› ebedi
kurtulufla ça¤›ran bu üstün ça¤r›-
n›n anlam›n› kavramak…

En baflta ayak bast›¤› ilk Arap
ülkesinde, bedevilerin aras›ndaki
ilk gününde, Muhammed Esed’in
içini kaplayan güzel duygular; ha-
yat›nda bafl gösterecek de¤ifliklik-
lerin bir önsezisiydi… Kendi ken-
dine yeten, kendi içinde tam bir
bütünlük tafl›yan, çok geçmeden
onun olacak bir dünyan›n önsezi-
si… O bunu flu flekilde dile getirir;
“Yabanc› bir eve girersiniz; daha
koridorda hissetti¤iniz anlat›lmaz
bir koku, bulan›k bir biçimde size
bu evde ve sizin içinizde olacak
olanlar hakk›nda bir fleyler söyler,
iflte bunun gibi bir duygu; olacak
olanlar sevindirici fleylerse, o an
yüre¤inizde bir coflku par›lday›fl›
duyars›n›z ve her fley olup bittik-
ten nice sonra hat›rlar ve dersiniz;
“Bütün bunlar› önceden, daha sa-
lona girerken hissetmifltim, baflka
türlü olamazd›…”
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‹yilerimiz, de¤erlerimiz-de¤er-
lilerimiz, erdemlerimiz-erdemlile-
rimiz, k›ymetlerimiz-k›ymetlileri-
miz, k›ymet bilenlerimiz zaman
zaman ve yavafl yavafl aram›z-
dan ayr›l›p dar-› beka’ya yürü-
müfllerdir. Onlar, gizli ve aflikâr
numune-i imtisaldirler. Onlar, hep
göz önündedirler. 

Bu meziyetlere malik olan
flahsiyetler, hatas›yla–do¤rusuy-
la, günah›yla–sevab›yla, eksisiy-
le–art›s›yla kulluk görevlerini icra
etmenin derdine düflmüfllerdir.
Hata, günah ifllemek ve yanl›fll›k-
lar yapmak f›trat›nda olan ve iflle-
nildi¤inde vehametin fark›na va-
r›l›p terk edilmesinin evla oldu¤u
bir nitelikle donat›lm›flt›r insan.
Yani insan, insan gibidir. Ne me-
lektir, ne de peygamber! 

‹HH’n›n yard›m gemileriyle
Gazze’ye yol alan erlerimiz/kar-
defllerimiz/dostlar›m›z, büyük bir
sanc›y› dindirmek, devasa bir ya-
ray› sarmak sevdas›n› yüreklerine
kaz›yarak kutlu bir sefer bafllat-
m›fllard›r. Buna Gemi ‹ntifadas› da
deniliyor. Bu sefer vesilesiyle,
Gazze’nin kap›lar›n› dünyaya ve
dünyan›n kap›lar›n› da Gazze’ye
açmak gayesini gütmüfllerdir. Za-

limlikte ve katillikte eflsiz davra-
n›fllar sergileme özelli¤inden zer-
rece ödün vermeyen Siyonistler,
dünyan›n ve dünya güzellerinin,
dünya iyilerinin, dünya de¤erleri-
nin karfl›s›na dikilip yine iyili¤e,
iyilere, insanl›¤a, insanlara özgür-
lü¤e karfl› durup hunharca sald›r›
gerçeklefltirdiler. Gidenlerimizin
bir k›sm›n› flehid olarak kazand›k,
bir k›sm›n› da gazi olarak. Her
hal-u kârda kazançl› olundu yani,
kazançl› olduk. Yola ç›kan er-
ler/kardefller/dostlar, hep bildi¤i-
miz, tan›d›¤›m›z ve sevdi¤imiz in-
sanlard›r. Günlük hayatta ifltirak-
lerimizi sürdürdü¤ümüz kardeflle-
rimizdirler. Ve özellikle içlerinde
çok yak›n muhabbetli oldu¤umuz
Ahmed Bekâr kardeflim vard›. fiu
an itibariyle a¤›r yara almas›ndan
ötürü, yaralar›n›n iyileflmesini
bekliyor sab›rla. Sa¤l›¤›na kavufl-
mas› için en içten temennilerde
bulunup dualar gönderiyoruz kar-
deflimiz Ahmed’e. Ve kimi kardefl-
lerimiz/a¤abeylerimiz de flehadete
ulaflt›lar. Hamd olsun flehadet yo-
lunu onlara ve vahdet bilincini de
nasip eden Rabbimize.

Yine geçti¤imiz günlerde
‹HH’n›n Afganistan’›n Kunduz
kentinde açmay› planlad›¤› ye-

timhane için arsa bulma gayesiy-
le yola ç›kan ve dönüflte uça¤›n
düflmesi sonucu Rabb’lerine yü-
rüyen Bahaddin Y›ld›z ve Faruk
Aktafl a¤abeyler var önümüzde,
gönlümüzde. Bu iki Müslüman da
iyiydiler, iyilerdendiler ve bizim
içimizde, bizden birileriydiler.
Rabbimizden flehadetlerini mak-
bul görmesini niyaz ediyoruz ve
yakt›klar› mefl’alenin hiç sönme-
mesini arzu ediyoruz.

‹mdi, her iki de¤indi¤imiz
olaydakiler de, iç içe oldu¤umuz,
sosyal hayatta hemen hemen her
fleyimizi paylaflt›¤›m›z, beraber
nefeslendi¤imiz insanlard›r. Nor-
mal zamanlarda kiflili¤ine ve özel-
li¤ine dikkat etmeden münasebet-
lerimizi devam ettirir, bazen arar-
sorar›z, bazen sormay›z; belkide
birbirimizin üzerine fazlaca titre-
meyiz. Lakin ne vakit ki bir musi-
bet gö¤ümüzde kendini hissettirir
olur; iflte kardeflli¤imizin/sevgimi-
zin/muhabbetimizin/ ba¤l›l›¤›m›-
z›n damarlar›na kan gelmeye bafl-
lar. Kalbimiz musibete duçar ol-
mufl kardefllerimizle çarpar. O kar-
defllerimizin bütün yanl›fl ve kötü
meziyetleri gözlerimizden ve zih-
nimizden silinir; hep iyilikleri, gü-
zel yanlar›, erdemli halleri dile ge-
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tirilir. Hatta anlatmalara s›¤d›r›la-
maz destanlar›. Onlar›n ne kadar
k›ymetli ve de¤erli insanlar oldu-
¤u dilden dile, yaz›lardan yaz›lara
dolafl›r. Kardefllik ba¤›ndan dev-
flirdikleri say›s›z mahsulleri gün-
dem edilir onlar›n. Geçirilen o efl-
siz günler, film fleridi gibi gözler-
den geçerken, sadece gözlerde
kalmamas› için tüm çevreye akta-
r›l›r. Onlar›n tuttuklar› yolun ne
kadar izzetli ve flerefli oldu¤u söy-
lenir, anlat›l›r, yaz›l›r durmadan
ve duraksamadan günler ve hatta
haftalar boyu. Özellikle de Yara-
dana kanatlanm›fl olanlar›m›zdan,
apayr› söz ederiz. Onlar›n emsal-
siz hayat ve tevhid mücadelelerini
etraf›m›za sunmay› bir görev ad-
dederiz. Belki a¤lar›z, belki a¤lat›-
r›z. Çünkü onlar art›k yoktur; on-
lar güzeli, güzelce soluklay›p git-
mifl olanlard›r…

Peki, onlar hayattayken, ara-
m›zdayken ve tâ yan› bafl›m›z-
dayken biz nerelerdeydik? O,
cümlelere s›¤d›ramad›¤›m›z has-
letlere malik olan bu insanlar›m›z,
etraf›m›zda sa¤-salim dururlar-
ken; o, ayd›nlat›c› yürüyüfllerin-
den insanlar› neden bîhaber et-
mifltik? Onlar ölünce mi iyilerden,
Salihlerden oldular? O insanlar›-
m›z, dünyadaki hayatlar›n› sür-
dürürken numune sözlerini ve
amellerini görmezden gelip rafa
kald›r›yor ve hatta topra¤a gömü-
yoruz. Ve sonra… Onlar toprakla
yüz-göz olduklar›nda raflara kal-
d›rd›¤›m›z ve topra¤a gömdü¤ü-
müz o imtisal numuneleri iffla edi-
yoruz. Bu ne yaman çeliflkidir
böyle! Bulundu¤umuz flehirdeki
bir radyo frekans›nda gerçeklefl-
tirmifl oldu¤um ‘Salihlerle Yürü-
mek’ isimli program›n muhtevas›;
Peygamberler, sahabeler ve mü-
cadele ehli önder Müslümanlar›n
hayat›n› ele almak, konu edin-
mek fleklindeydi. Çok k›ymetli ve
sözüne hep de¤er verdi¤im bir

a¤abeyim: ““ÖÖllmmüüflfl SSaalliihhlleerrii ddee¤¤iill,,
yyaaflflaayyaann SSaalliihhlleerrii kkoonnuu eeddiinnsseenn
ddaahhaa iiyyii oolluurr.. YYaaflflaayyaannllaarr vvee aarraa--
mm››zzddaa oollaannllaarr bbiizzee ddaahhaa mmuuhhlliiss--
ttiirrlleerr..”” fleklinde bir teklifte bulun-
mufltu. Hakikaten o a¤abeyim
do¤ruyu söylüyordu. Dünyadan
göçmüfl olanlar›m›z›n, hayat ve
tecrübe anlam›nda, aram›zda bu-
lunanlar kadar bize verecekleri
pek fazla fleyleri olmasa gerek. 

Bahaddin Y›ld›z a¤abey vefat
edince, onun Afganistan sevdas›,
o sevdaya dönük gayretleri, mü-
cadelesi, yazd›¤› eserleri hep anla-
t›l›p duruldu tan›yan yarenleri ta-
raf›ndan. Sa¤ olsunlar, var olsun-
lar. Elbette ki böylesi bir de¤eri-
miz, insanlar ve özellikle de Müs-
lümanlar taraf›ndan tan›n›p bilin-
meli. Ama can›m a¤abeylerim/ca-
n›m kardefllerim, neden Bahaddin
a¤abeyimiz hayattayken suskun
durdunuz? Neden onun göçme
vaktini beklediniz? Neden benzer-
siz bir Afgan mücahidini, onu bil-
meyenlerden/ tan›mayanlardan
gizlediniz? Müslüman, Müslü-
man’a sitem eder. Zira naz›m›z
birbirimize geçer… fiu söyleyecek-
lerim, bir rica ve teklif olarak ka-
bul edilsin lütfen: BBuunnddaann bbööyyllee,,

ccüümmllee DDee¤¤eerrlleerriimmiizziinn vvee SSaalliihhlleerrii--
mmiizziinn ddaahhaa aarraamm››zzddaayykkeenn kkaaddrr--uu
kk››yymmeettlleerriinnii bbiilleelliimm vvee nnuummuunnee
tteeflflkkiill eeddeenn bbüüttüünn mmeezziiyyeettlleerriinnii iinn--
ssaannll››¤¤aa ssuunnaall››mm.. Gazetelerimiz,
dergilerimiz, radyo ve televizyon-
lar›m›z bunu pekâlâ yapabilir. Te-
mennim odur ki, gizli-sakl› kalm›fl
bütün de¤erli flahsiyetlerimiz gün
yüzüne ç›kar›ls›n ve onlardan isti-
fade edebilmemize vesile olunsun.

Ahmed Bekâr kardeflimiz, bir
Gemi Yareni olarak flu an hayatta
ve inflaAllah en k›sa zamanda es-
ki iyi ve sa¤l›kl› günlerine döne-
cek. Belki o da Rabbine yürüyen-
lerden olsayd›, ayn› ak›bet onun
için de geçerli olacakt›. Yani onu
hep iyilikleriyle yâd edip anlata-
cakt›k. Nasip, k›smet o ki, daha
flehadet vakti gelmemifl kardefli-
mize. And olsun ki, Ahmed’im
hayatta oldu¤u müddetçe onu Ge-
mi Yareni, Gemi Fedaisi olarak
anaca¤›m ve an›lmas› için gayret
sarf edece¤im.

Rabbul Alemînden niyaz›m›z,
bu kutlu ‹slam davas›n›n fedakâr
erlerinin niteli¤ini ve niceli¤ini ar-
t›rs›n ve topraklar›m›z›n flehidler-
le bereketlenmesi için yeni yeni
yollar açs›n. (Âmin.)
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Bizi do¤ru yola ilet, kendileri-
ne nimet verdiklerinin yoluna…
Amin

Bu ilahi mesajda anlat›lan yol,
nimet verilenlerin, cennetin son-
suz nimetlerinin verildi¤i kiflilerin
yolu, evet Rabbimizin r›zas›n›n
sonucu ulafl›lacak yol budur,
do¤ru yol…

‹nsano¤lu daima yürümekte,
sonlu bir hayattan, sonsuz haya-
ta do¤ru ilerlemektedir. Her
ölümlü, bir yol üzerindedir. Fakat
bu yürüyüfl yolu saflara ayr›lm›fl-
t›r. Nefse yürüyenler, fleytana
yürüyenler, paraya yürüyenler,
kad›na yürüyenler ve atefle yürü-
yenler. Ve bu saflar›n karfl› saf›n-
da bulunan, Rabbe yürüyenler,
Rabbin r›zas›na ve cennetine yü-
rüyenler. ‹flte do¤ru yol da budur,
ilahi yol…

Ancak ilahi yola yürümek
herkese nasip olmamaktad›r. ‹la-
hi yola yürümek için önce insa-
n›n aya¤a kalkmas› ve harekete
geçmesi gerekmektedir. Oturan-
lar, tembellik edenler yürümekte
gecikirler. Harekete geçti¤imizde
ise sonuca, do¤ru yola ulaflmak
için en önemli az›k, hiç flüphesiz
ihlâsl› bir niyettir.

Niyet: kastetmek, tercih et-
mek, karar vermek, kalbin bir fle-
ye yönelmesi manas›na gelir. ‹n-
san›n niyetine göre mükâfat› olur
ya da olmaz. Yani yap›lan her
amelin mükâfat›, ameli iflleyenin
niyetine göre de¤erlendirilir. Ni-
yet bir nevi amellerin ruhudur da. 

Müslümanlar olarak yapt›¤›-
m›z her ibadette niyetimizi sorgu-
lamak durumunday›z? Yapt›¤›m›z
ibadetlerimizde e¤er niyetimiz
Rabbin r›zas› de¤il de, insanlar›n
hofllanmas›, takdir etmesi ise bu
riya olur, hatta münaf›kl›¤a ve flir-
ke de yol açar bu davran›fl. Rabbi-
mizin r›zas› için yapt›¤›m›z› dü-
flündü¤ümüz ibadetlerimizde bile,
yaln›zken yapt›¤›m›zla, baflkas›-
n›n yan›nda yapt›¤›m›z ibadette
e¤er de¤ifliklik var ise, burada da
kendimize sormal›y›z, neden iba-
detim de¤iflti? Amac›m ne?

Sadece farz olan ibadetlerde
de¤il, nafile ibadetlerde de niyeti-
mizin ne oldu¤una çok dikkat et-
memiz gerekir. Allah r›zas› için
bafllan›lan herhangi bir amelde
de, fark›nda olmadan bu ameli-
mize riya katabiliriz. Bunun ol-
mamas› için ise yine ve tekrar
kalbimize bu ameli kim için, ne

umarak iflledi¤imizi sormal›y›z. 

Mesela; bir ilim ö¤renirken
bunu neden ö¤renmek istedi¤imi-
zi kendimize soral›m. Bilgili olup
insanlara ahkâm kesmek için mi?
Yoksa kullu¤umuzu do¤ru yapa-
bilmek ve di¤er kullara Allah için
faydal› olmak için mi? Allah
(cc)’›n emirlerini do¤ru anlay›p
uygulamak niyetiyle ö¤rendi¤i-
miz ilmimizi baflkalar›yla payla-
fl›rken, nefsimiz kabar›yor mu?
Yoksa bunun, ilmi olan her Müs-
lüman’›n görevi oldu¤u gibi bizim
de görevimiz oldu¤unun bilincin-
de miyiz? 

Dünyan›n geçicili¤i ile hesa-
b›n fark›nda isek ve bu hesaba
haz›rl›k yapmak amac›nda isek,
terazimizde sevap kefesinin a¤›r
gelmesini istiyor isek, niyetleri-
mize ihlâs› da katmak durumun-
day›z. Yoksa biz de, efendimiz
(s.a.v) zaman›ndaki Ümmü
Kays’›n muhaciri diye an›lan sa-
habeye benzeyebiliriz.

Bu sahabe, Mekke de düzeni-
ni kurmufl ve hiçbir flekilde hicret
etmeyi düflünmemektedir. Fakat
evlenmek istedi¤i Ümmü Kays
ad›ndaki han›m ise Medine’ye
hicret etmek niyetindedir. Ve bu
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sahabeye e¤er Medine’ye hicret
eder ise kendisiyle orada evlene-
bilece¤ini söyler. Bu sözün sonu-
cunda sahabe de Medine’ye hic-
ret eder. Ve di¤er sahabeler ara-
s›nda, bu sahabenin hicret seva-
b›n›n olup olmayaca¤› tart›fl›lma-
ya bafllar. Bu s›rada Allah Rasu-
lü (s.a.v) konuya flu hadisle
aç›kl›k getirir:

"Ameller ancak niyetlere göre-
dir. Kimin niyeti Allah'a ve Rasu-
lüne varmak, onlara hicret et-
mekse, eline geçecek sevap da
Allah'a ve Rasulüne hicret seva-
b›d›r. Kimin hicreti de elde edece-
¤i bir dünyal›k yahut nikâhlaya-
ca¤› bir kad›n içinse ona da onun
karfl›l›¤› vard›r."  (1)

Nitekim Rabbimiz de flu ayeti
ile efendimiz’ (s.a.v)’in bu sözü-
nün do¤rulu¤una iflaret etmekte;

‘Kim ahiret kazanc›n› istiyor-
sa, onun kazanc›n› ço¤alt›r›z.
Dünya kazanc›n› isteyene de
dünyal›k veririz; ama onun ahi-
rette bir nasibi olmaz.’ (2)

Bu sebeplerden ötürü yapt›¤›-
m›z ifllerimizde amac›m›z› belirle-
yip ona göre hareket eder isek,
niyetimizi ihlâsl› hale çevirip se-
vap kazanabiliriz. Aksi takdirde
kazanc›m›z sadece dünyal›k ve
yorgunluk olabilir.

‹htiyaç sahiplerine sadaka ve-
rirken, Allah’›n (c.c) bizlere ver-
di¤i r›z›ktan infak ederken, ya da
‹slami çal›flmalar yap›yorken ya-
hut da bu çal›flmalardan baflkas›-
na bahsediyorken, her zaman
amac›m›z›n ne oldu¤unu kendi-
mize sorup, dürüstçe cevab› ken-
dimize vermeliyiz. Ne amaçla sa-
daka veriyoruz, ne niyetle çal›fl-

ma yap›yoruz, neden bunlar›
baflkalar›na anlat›yoruz ya da
duyurmaya çal›fl›yoruz, flu anda,
ben dahi bu yaz›y› buraya ne
amaçla yaz›yorum bunu kendime
sormal›y›m. Her yönüyle Allah’›n
r›zas› m›? Yoksa muhafazan Al-
lah riya, gösterifl mi? Biz bunlar›
bu dünyada kendimize sorup, ni-
yetimizi salih hale çevirmez isek
flu kutsi hadiste anlat›lan kiflinin
durumuna düflebiliriz;

Bu hadis-i flerife göre k›yamet
gününde ilk defa bir flehid hak-
k›nda hüküm verilecek. Allah Te-
âlâ ona ne yapt›¤›n› sordu¤unda: 

- Senin u¤runda çarp›flt›m, se-
hid edildim, diyecek.

Fakat Cenab› Hak ona: 

- Yalan söyledin. Sana cesur
adam desinler diye çarp›flt›n, bu-
yuracak ve o adam yüz üstü sü-
rüklenerek cehenneme at›lacak. 

Daha sonra ilim ö¤renip ö¤re-
ten ve Kur'an okuyan bir kimse
getirilecek. Ona da ne yapt›¤› so-
rulacak. 

- ‹lmi ö¤rendim ve ö¤rettim.
Senin r›zan› kazanmak için
Kur'an okudum, diyecek. Allah
Teâlâ ona: 

- Yalan söyledin. ‹lmi, sana
âlim desinler diye ö¤rendin.
Kur'an’› ise, güzel okuyor desin-
ler diye okudun. Nitekim öyle de
denildi, buyuracak. O adam da
yüz üstü sürüklenerek cehenne-
me at›lacak. 

Hadis-i flerif’in devam›nda
zengin bir kimsenin huzura geti-
rilece¤i, onun da mal›n› Allah r›-
zas› için harcad›¤›n› söyleyece¤i,
fakat ona, "Yalan söyledin, sen, o
cömerttir desinler diye yapt›n"
denilece¤i ve di¤erleri gibi onun
da cehenneme at›laca¤› belirtil-
mektedir. (3)

‹flte niyet öylesine de¤erli bir
hazine ki, o salih olmadan hiçbir
amel salih olam›yor. Öyle ki ha-
y›rl› bir fleye niyet edilip, engel-
lerden dolay› yap›lmasa dahi bu
sebeple kifli, Allah kat›nda s›rf bu
güzel niyetinden dolay›, sevap
kazanmaktad›r.

‹badet olmayan ifllerimizde de
niyetimizi salih hale getirir isek, o
ifl ibadete dönüflebilir ve sevap
kefemize kazanç sa¤layabilir. 

Mesela; ev ifli yaparken, Allah
›n temiz olandan hoflland›¤›n›
düflünüp, O’nun (c.c) r›zas›n›
umarak yapt›¤›m›z ifl, yolda
yürürken bir Müslüman’a zarar
vermesin niyetiyle yoldan kald›r-
d›¤›m›z bir tafl vs. bunlar da biz-
lere ilahi r›za yolunda kazanç
sa¤layacakt›r.

"Sana ölüm gelinceye kadar
Rabbine ibadet et" (4) ayeti
kerimesinde Rabbimiz, ölünceye
kadar ibadet etmemizi istemekte.
E¤er her amelimizde niyetimizi
sorgulay›p, salih hale çevirir isek,
günlük ifllerimizde, uykumuzu
dahi, dinlenip yeni güne daha
canl› bir Müslüman olmak ve
Rabb için çal›flmalar yapmak
niyeti ile yerine getirir isek, her
an ibadet yapan bir kul haline
geliriz ve inflaallah ibadet halinde
iken ölüm bizi bulmufl olur.

"Nas›l yaflarsan›z öyle ölür-
sünüz, nas›l ölürseniz de öyle
haflrolursunuz" hadisi flerifi do¤-
rultusunda düflündü¤ümüzde de,
ibadet halinde ölen bir Müslüman
olarak, ahretimiz de güzel olur.

Rabbimiz her iflimizde,
amelimizde niyetlerimizi salih
hale çevirsin ve bizlere raz›
olaca¤› bir yaflam›n sonucunda
raz› olaca¤› bir ölüm nasip etsin
inflaallah. (âmin)
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Mustafa Kemal’e vize verilme
olay›n›, ‹ngiliz istihbarat subay›
John Godolphen Bennet hat›rala-
r›nda Samsun’a gidecek heyet liste-
sinden flüphelendi¤ini belirterek;
“… Listeyi umumi karargâha gö-
türmeye karar verdim ve talimat is-
tedim… Meselenin Britanya Yük-
sek Komiserli¤i’nden sorulaca¤›n›
söylediler. Takriben bir saat sonra
içeri ça¤r›ld›m, geriye dönerek vi-
zenin verilmesi emrini ald›m.1 ‹n-
giliz gemisiyle yurt d›fl›na ç›kmak
zorunda b›rak›lan Vahdeddin ile il-
gili ithamlarda bulunanlar, Sam-
sun’a giden Mustafa Kemal’in de
‹ngilizler’in izniyle/vizesiyle gittik-
lerini unutmamal›d›rlar.

‹ngilizler, Osmanl› Meclis-i Me-
busan’› basarak, Meclis’i da¤›tma-
lar›, kimi mebuslar› sürgüne gön-
dermeleri, Mustafa Kemal’e, Anka-
ra’da Millet Meclisi’ni kurmada ko-
layl›k sa¤lam›flt›r. Acaba, Meclis-i
Mebusan iflgal edilip da¤›t›lmam›fl
olsayd›, Ankara’da Millet Meclisi
Kurulabilir miydi? Herhalde, Mus-
tafa Kemal ve ekibi, yeni Meclis’i
oluflturmada bir hayli zorlan›r, bel-
ki de tarihin seyri de¤iflebilirdi! Pe-
ki, ‹ngilizler, neden Meclis-i Mebu-

san’› iflgal ederek da¤›tt›lar? Çünkü
zaten, ‹stanbul, kendi iflgalleri al-
t›ndayd› ve istedikleri her yeri kon-
trol edebiliyor ve istediklerini tu-
tuklay›p sürgüne gönderebiliyorlar-
d›. Acaba ‹ngilizler de Meclis-i Me-
busan’› da¤›tmakla, Anadolu hare-
ketinin yani Mustafa Kemal’in
önünü açmak m› istemifllerdi? Bu
ve benzeri sorular ço¤alt›labilir!
Ancak, kesin olarak bilinmesi gere-
ken bir fley varsa, o da, Meclis-i
Mebusan’›n, ‹ngilizler taraf›ndan
da¤›t›lmas› Ankara’n›n iflini kolay-
laflt›rm›flt›r. 

‹ngiltere için, Padiflah’›n kendi
kontrollerinde olmas›, özellikle de
ço¤unlu¤unu Müslümanlar›n olufl-
turdu¤u sömürge ülkelerinin kon-
trolleri alt›nda tutmalar›n› da ko-
laylaflt›rm›flt›r. Bu nedenle, Vah-
deddin’in ‹ngilizler eliyle yurt d›fl›-
na gitmesi, ‹ngilizlerin öteden beri
arzu ettikleri bir fleydi. Bu durumu
“R›za Tevfik, ‹ngilizler’in kendileri-
ne s›¤›nacak Vahdeddin’den bekle-
dikleri faydalar› onun hekimbafl›
Reflat Pafla’ya özetle flöyle anlat›r:
“Zannederim ki ‹ngilizler padiflah›
buradan kaç›rmak istiyorlar. Tabii-
dir ki öteden beri hilafete karfl› zi-

yadesiyle aleyhtar ve düflman idi-
ler. Hilafet 1. Selim‘den itibaren
kuru bir unvandan ibaret kalm›fl-
ken Sultan Hamid zaman›nda Mefl-
rutiyetin ilan› ile de ihtilaf ç›kaca¤›-
n› ve Hilafetin fesh edilebilece¤i
beklenirken, Abdülhamid kuru bir
unvandan ibaret olan bu hilafeti
adeta elinde sihirli bir asa gibi kul-
lanm›fl ve ‹ngilizler’e hayli zarar
vererek ‹ngiliz politikas›na engel
olmufltur. ‹ngilizler buna çok üzül-
düler. Bu itibarla flimdi halifeyi elle-
rinde bulundurup rezil etmek isti-
yorlar ki hariçte hilafetin bir itibar›
kalmas›n!”2 ‹flte ‹ngilizler bu
amaçla, bir taraftan Ankara’n›n
önünü açarken, iflini kolaylaflt›r›r-
ken, di¤er yandan da Hilafeti sem-
bolik bir konuma indirgeyerek,
ezeli amaçlar›n› gerçeklefltirmeyi
umuyordu. Bu, Mustafa Kemal ve
ekibinin de ifline geliyordu.

Yurt d›fl›na ç›kmak zorunda b›-
rak›lan Vahdeddin ise, bu durumu,
yani yurt d›fl›na gidiflini flöyle de-
¤erlendirmektedir; “Böylelikle gü-
cünden ayr›lm›fl ç›plak bir hilafeti
red veya kabul etmek mecburiye-
tinde ve Anadolu’ya sald›r›lar› de-
fetmeye memur eyledi¤im Mustafa
Kemal’in (…) karfl›s›nda kald›m.
Her taraf› istila eden kör ve nan-
körler aras›nda ink›lâp ve ihtiras
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1783-1923, Vatan yay›nlar›, ‹stanbul, 2003, s.265
2 Kocabafl, age. s277-278



içinde bunald›m. Kendimde böyle
bir hilafet biçimine ne karfl› koyma
ne de bafl e¤me imkân›n› görmeye-
rek, kamuoyunda sükûn ve du-
rumda aç›kl›k belirinceye kadar ge-
çici olarak tehlikeli bölgeden ayr›l-
maya karar verdim.

‹tilaf ve ‹flgal Kuvvetleri Baflku-
mandan› s›fat›n› tafl›d›¤› için ‹ngiliz
Generali Harington’un arac›l›¤›n›
tercih ettim. Ve kutsal topraklara
gitmek için bir istasyon demek
olan Malta’n›n seçimini de ehven-i
fler olarak kabul ettim. Bu hareke-
timle vekili oldu¤um flan› yüce
Peygamberin yolundan giderek di-
yanet ve ‹slami saltanat aleyhinde
hareket etmekte olanlardan (…)
ayr›larak hicret ettimse de, hiçbir
zaman büyük ecdad›mdan miras
kalm›fl olan saltanat hakk›mdan
ve hilafetten feragat eylemedim ve
eylemeyece¤im.”

Sultan Vahdeddin “Kaçmad›m;
kendime Peygamberin hicretini,
Mekke’den Medine’ye gidiflini ör-
nek ald›m ve geri dönmek üzere
gittim” demektedir ve gidifli konu-
sundaki tek yorumu da sadece bu-
dur…”3

Sultan Vahdeddin’in sürgün ka-
filesinde bulunan torunu Hümeyra
Özbafl ise, Vahdeddin’in yurt d›fl›na
ç›k›fl›n› flöyle de¤erlendirmifltir;
”Kovulaca¤›n› biliyordu, ‘Padiflah
at›ld›’ dedirtmemek ve memlekete
bir mani teflkil etmemek için kendi
arzusuyla gitti ve en do¤rusunu
yapt› gibime geliyor” diyor:

“Bence do¤rusunu yapt›. Asl›n-
da o zaman› yarg›layacak vaziyet-
te de¤ilim, çünkü flartlar tam neydi
bilmiyoruz. Ama önemli olan kendi
hisleriydi.

Ailenin bir kanad›, ‘Kalsayd›,
çok daha iyi yapm›fl olurdu. Öldü-
rülseydi bile kalmas› gerekirdi’ di-
yor. Kalsayd› öldürülür müydü

acaba? Ona emin de¤ilim. Kendi
hissiyat›n› da bilmiyorum. Ama
muhakkak ki memleketini çok se-
ven bir insand›. Çok flanss›z bir za-
manda ç›km›flt› tahta. Kim otursay-
d›, duramazd› o tahtta. Halife kald›
da ne oldu? O da ç›kar›ld›. Art›k ve-
rilmifl bir karar vard›: ‘Gidecekler’
denmiflti.

Ama nas›l gidecekti? Kovul-
maktansa kendi karar›yla ç›kmay›
m› tercih etti yoksa öldürülme kor-
kusuyla m› gitti? Mesele burada.
Memleketin selameti için, memle-
kete bir flans vermek için ve mani
teflkil etmemek, ’padiflah at›ld›’ de-
dirtmemek için gitti gibime geliyor.

Korkup gitti¤ini zannetmiyo-
rum. Zaten hastayd›, tek ci¤erle
yafl›yordu. Ama resmen azledilme-
sinin üzerine bir de at›lma ihtimali
ona çok a¤›r gelmiflti herhalde.
Memleketini yeni bir rejim için terk
etti, yerini o rejime b›rakt›… ‹flte,
bu çaresizlik üzerine gitti. Art›k pa-
diflahl›ktan ümidi kalmam›flt›.
Çünkü Ankara’da olup bitenlerin
hepsini biliyordu. Babam vas›ta-
s›yla, Tevfik Pafla vas›tas›yla her
fleyi ö¤reniyordu. Mustafa Ke-
mal’in aileyi ç›kartaca¤›n› biliyor-
du, kendisi gittikten sonra ailenin
memlekette b›rak›lmayaca¤›n›n
fark›ndayd›. Dönmek üzere gitti¤i-
ni de söylüyorlar ama ben buna
inanm›yorum.”4

Torunu Hümeyra Han›m sulta-
na göre, Sultan Vahdeddin’in bera-
berinde servet say›labilecek hiçbir
fley götürmemesinin, memleketin-
den tatile gidercesine ayr›lmas›n›n
sebebi Osmanl› olufludur:

“… Ne götürsün? 20 bin sterlin
flahsi paras› varm›fl, bir de a¤›zl›-
¤›yla tespihi. Bizlerden kim hazine-
den bir fley al›p gitti ki? Son daki-
kada yan›ndaki mücevher kutusu-
nu bile iade etmifl giderken. Halife-

li¤ine hürmeten Arap memleketle-
rinin yard›m edeceklerini düflün-
müfl olabilir. Belki de Türk hükü-
metinin makam›yla münasip bir
fleyler verece¤ini ümid etmifltir.
Ama her neyse, 20 bin sterlinle git-
ti; selaml›¤›yla, haremiyle, böyle
kaç sene yaflayaca¤›n› bilmeden
damdazlak ç›kt›. Osmanl› iflte böy-
le ç›kar.”

Sultan Vahdeddin de zaten ayn›
fleyi söylemektedir:

“‹stanbul’u terk ederken Os-
manl› hanedan›na ait olan ve be-
nim için çok büyük k›ymet tafl›yan
eflyalar› yan›ma almay› düflünme-
dim. Bu sebeple, flimdi yabanc› bir
memlekette befl paras›z, yüzüstü
ve ›st›rap içinde kald›k.”5

Vahdeddin’in, çok k›ymetli mü-
cevherleri yan›na almas› için ken-
disine yap›lan tekliflerle ilgili tepki-
sini sertabibi Neflet Pafla flöyle an-
latmaktad›r: kendisine ‹ngiliz Bin-
bafl› Richard Maxwell, Vahded-
din’in saray›n hazinesinden alaca¤›
fleyler için kendisine yard›mc› ola-
ca¤›n›, bu konuda ‹ngiltere Hükü-
meti olarak her arzusunun yerine
getirilmesi için yard›ma yetkili k›-
l›nd›¤›n› belirtmesi üzerine, “Hü-
kümdar›n rengi kül gibi olur ve
Binbafl›ya dönerek “Alakan›za te-
flekkür ederim. Ancak ‹stanbul’un
çeflitli mahallerinde bulunan bu efl-
yalar bana de¤il, devletime aittir.
Devletin mal›n› ben, nas›l alabili-
rim? Üzerimdeki para bana yeterli-
dir. Bu mevzuda hiçbir temasta bu-
lunmad›¤›m›, teklifin benden gel-
medi¤ini ve hiçbir eflyan›n al›nma-
s›na asla r›za göstermeyece¤imi ge-
rekli yerlere bildirirsiniz” dedi ve
kendisine yol verdi. Daha sonra bi-
zim huzurumuzda Zeki Bey’e dö-
nerek:

“Size, bu yetkiyi kim verdi? Ha-
nedan-› Osmanî’ye leke mi sürmek
istiyorsun? fiu anda itibaren bu ifl-
lerle hiçbir flekilde u¤raflmayacak-
s›n. Haydi ç›k” diyerek kendisini
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huzurundan kovdu. Ama bu s›rada
masas›n›n üzerinde duran mücev-
herlerle kakmal› sigara kutusunu
da baflmabeyincisine vererek:

“Bunu da al›n›z dedi. Zeki Bey,
de¤er biçtirmifl. Üç milyon ‹ngiliz li-
ras› ediyormufl. Hemen bugün, he-
men flimdi Topkap› hazine dairesine
gidecek, bunu da demirbafla kay-
dettirecek ve makbuzunu bana ge-
tireceksiniz” diye sözlerini bitirdi.6

Vahdeddin, ‹talya’n›n San Remo
kentinde ‘16 May›s günü7 saat
22.30’da vefat etti. Vahdeddin ve-
fat etti¤inde bakkal ve manava 60
bin liret borcu vard›. Cenazesi bile
hacz edilmiflti. Haciz olay›n› Murat
bardakç› flöyle aktarmaktad›r: “On-
lar›n hemen arkas›ndan icra me-
murlar› göründü… Yerlerdeki ‹stan-
bul’dan getirilmifl hal›lardan bütün
öteki eflyalara ve ev halk›n›n flahsi
mallar›na kadar Manolya villas›nda
ne varsa her fleye haciz kondu ve
odalar mühürlendi… Hatta tarihte
efline-emsaline belki de hiç rastlan-
mam›fl ve rastlanmayacak bir hadi-
se daha yafland›; fiahbaba’n›n ce-
nazesi villan›n girifl kat›ndaki bü-
yük salona indirildi ve eflyalarla be-
raber cenaze de haczedildi… Cena-
ze villan›n girifl kat›nda tam bir ay
bekletildi. ‹talyanlar borçlar›n›n ta-
mam›n›n ödenmesine kadar cena-
zenin dengine izin vermiyorlard›.”8

ABDÜLMEC‹D HHAL‹FE
SEÇ‹L‹YOR!..

Sultan Vahdeddin, ‹stanbul’dan
ayr›ld›ktan sonra s›ra yeni halife-
nin belirlenmesine gelmiflti. Zaten
belirlenecek halifenin özellikleri,
saltanat›n kald›r›lmas› ile ilgili ka-
nunda belirtilmiflti. Saltanat›n kal-
d›r›lmas› ile ilgili kanunun 2. Mad-
desi: Hilafet hanedan› Ali Osman’a

ait olup Halifeli¤e Türkiye Büyük
Millet Meclisi taraf›ndan bu hane-
dan›n ilmen ve ahlaken erfled ve
eslah olan› intihab olunur”9 demek
suretiyle halifenin nas›l belirlenece-
¤i aç›kça belirtilmifltir. Bu özellikle-
re sahip tek kifli ise Abdülmecid idi. 

17 Kas›m 1922’de Refet Pa-
fla’n›n Vahdeddin’in yurt d›fl›na git-
ti¤ini bildiren telgraf› üzerine 18
Kas›m 1922’de erkenden Bakanlar
Kurulu topland› ve Vahdeddin’in
görevini b›rakarak gitmesinden do-
lay› Halifelik makam›n›n bofl kald›-
¤›na ve yeni halifenin seçilmesi ge-
rekti¤ine karar verdi. Ancak Vah-
deddin istifa etmeden gitti¤inden
dolay›, öncelikle Vahdeddin’in
hal’edildi¤ine meclisin karar ver-
mesi gerekirdi. Zaten kimi ‘hocalar,
hiç olmazsa eski Halife için de, ma-
kam›ndan indirme fetvas› (hal’edil-
me fetvas›) istediler. Diyanet ‹flleri
Vekili Vehbi Hoca, yeni Halife se-
çim karar›n›n fetva mahiyetinde ol-
du¤unu savundu. Fakat birçok ho-
ca, ‘‹lle de fetva isteriz!’ diye tuttur-
dular. O zaman Vehbi Hoca bir de
fetva düzenlemek zorunda kald›.
Böylece Vahdeddin Halifelikten in-
dirilmifl oldu...’10 Vehbi Hoca tara-
f›ndan haz›rlanan bu fetva, Hükü-
met taraf›ndan onaylanmak üzere
Meclis Genel Kuruluna getirildi. Ge-
nel Kurul’da yap›lan görüflmede,
fetva, oy birli¤iyle kabul edildi.11

Mustafa Kemal Halife seçimin-
den önce, Halife seçilecek Abdül-
mecid’den söz almak istiyordu. Bu
amaçla Refet Pafla Abdülmecid ile
görüflerek imzal› bir belge alm›flt›.
Bu belgede Abdülmecid flöyle di-
yordu:

“‹stanbul’da Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükümeti Fevkalade

Memuru Refet pafla Hazretlerine:

Büyük Millet Meclisi’nin Hilafet
ve Saltanat hakk›nda ittihaz etti¤i
karar› tamamen tasdik ve tasvip
ediyorum.”

Abdülmecid’den gerekli se-
net/söz al›nd›ktan sonra, Rauf
Bey, Bakanlar Kuruluna durumu
duyurdu. Yaln›z Abdülmecid’in
Halife olmas›n›n düflünüldü¤ünü
Meclis’e resmen teklif etmeyecek,
ayr›ca Meclis görüflmeleri de gizli
olacakt›.12

Halifeli¤in seçimi Meclis’in
gündemine gelmesiyle birlikte yo-
¤un tart›flmalar bafllam›flt›r. Özel-
likle Meclis’in ikinci grubunu teflkil
eden hoca, müderris milletvekilleri
Halifelik konusunda çeflitli konula-
r› tart›flmaya açm›fllard›r. Ankara
Mebusu Hac› Mustafa Efendi “‹nti-
hap edece¤iz. Bu intihap edece¤i-
miz zat› buraya getirelim yahut
Bursa’ya getirelim yani esaretten
kurtaral›m”13 derken; Lazistan
mebusu Osman Bey “seçilecek Ha-
lifenin entrika, dolap ve dalavere
merkezi haline gelmifl olan ‹stan-
bul’da kalmas›n› do¤ru bulmuyo-
rum; halife yan›m›za gelsin, yaln›z
b›rakmayal›m”14 demifltir.  

Müzakerelerin bir yerinde mec-
lisin lider simalar›ndan Kurmay Al-
bay Çolak Selahaddin Bey, “halife-
nin biat› için Meclisi Millimiz halli-
ni temsil etmesi hasebiyle usulen
ve fler’an biat› laz›md›r… Binaena-
leyh teflevvüflü mucip olmamak
için bendenizin teklifim hükümete
intihap edece¤imiz zat kim ise der-
hal hududu esaret içerisinde ise ç›-
kar›lmal› ve ç›kard›¤› anda intihap
edilip derhal toplar at›lmal› ve bu
suretle ilan etmeli”15 “Biat” kav-
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ram›n› TBMM çat›s› alt›nda ilk kez
gündeme getiren Kurmay Albay
Çolak Selahaddin Bey, “fieriat için
biat zaruridir” diyordu. Müzakere-
lere bir müddet ara verilmifl ve
ikinci celse aç›l›nca ilk sözü ‹kinci
Grup sözcülerinden Bitlis Mebusu
Yusuf Ziya alm›flt›. 

Yusuf Ziya ‹stanbul’un halen ifl-
gal alt›nda oldu¤unu söyleyerek:
“Halifeyi hâkimiyetimiz alt›ndaki bir
yerde seçmek ve biat flartt›r; biat ol-
mad›kça da seçim tamam olmaz”
demifl ve “Biat, halifenin intihab› fle-
raitindendir… Bir camie, bir mescide
bir imam veyahut bir müezzin tayin
etti¤imiz zaman o vazifesinin ne ol-
du¤unu bilir. Camie tayin olunan
imam bilir ki, gidece¤i camide ima-
met edecek… Bir imam›n, bir müez-
zinin vazifesi malum iken, bir hali-
fenin vazifesini tayin etmemek, mü-
flevvifl (belirsiz ve karmakar›fl›k) b›-
rakmak muvaf›k m›d›r? (…) Bende-
niz kanaatime göre ‹slamiyet’te sal-
tanat yoktur. Bu cihetten korkuyor-
san›z bunu iptal ediyorum. ‹slami-
yet, Cumhuru halk üzerine müesses
bir mecmuai hâkimiyettir. Esas› fiu-
ra ile müdevvendir (toplan›p tanzim
edilmifl- AK). Fakat o fluran›n reisi
tabisi, halife olacak herhangi bir zat-
t›r. Mahaza Halifenin vazifesi tayin
edilmeli ve intihap, fleraiti lazime
taht›nda olmal›d›r. Yoksa Efendiler
halife yaln›z bir kelime ile olmaz.
Biz Vatikan Saray›n› taklit etmiyo-
ruz”16 fleklinde ilginç ve önemli bir
konuflma yapm›flt›r.

Yusuf Ziya’n›n bu konuflmas›n-
dan sonra, kürsüye Mustafa Kemal
gelmifltir. Mustafa Kemal, konunun
farkl› mecralara kayd›¤›n› ve gittik-
çe s›k›nt›ya girdi¤ini gördü¤ünden,
halifenin vazife ve salahiyetinden
önce seçiminin/intihab›n›n gerçek-
lefltirilmesi gerekti¤ini söyleyerek
flöyle konuflmufltur: 

“Arkadafllar mevzubahis olan
meseleyi çok münakafla etmek, çok
tahlil etmek mümkündür. Fakat
zannediyorum ki, münakaflat ve
tahlilâta ne kadar ileri gidersek me-
seleyi halletmekte o kadar müflkü-
lat ve teahhurata (geri kalmak, ge-
ciktirmek) u¤rar›z. Bir de mevzu-
bahis olan meseleyi muhtelif saf-
hadan mütalaa etmek mümkün-
dür. Mesela flimdi kürsüyü terk
eden refiki muhteremimiz do¤ru-
dan do¤ruya halife olacak zat›n s›-
fat›n› salahiyetinin ne olaca¤›ndan
bahis buyurdular. Zannediyorum
ki, ondan evvel firari halifeyi
hal’etmek ve onun yerine bir halife
intihap etmek birinci safhay› teflkil
etmek laz›m gelir… Binaenaleyh
bugün söylenen fleylerin hepsini
hal’etmemiz mümkün de¤ildir.”17

Mustafa Kemal’in hedefi “sözde
bir halifelik”le seçimi yapmak ve
halifeye hiçbir vazife verdirtmemek
idi. ‹flte bu ve benzeri konuflmala-
r›n neticesinde, “biat” ve “halifenin
salahiyetleri” meselesi gündemden
ç›kar›lm›fl oldu. Son söz olarak
Mustafa Kemal, halifelik ve hilafet
makam› üzerinde durarak: “…Fa-
kat Türkiye’nin vazifesi makam-›
Hilafeti kurtarmakt›r. Bu bizim için
bir davay› mahsustur. Bunu ma-
kam-› Hilafet olarak nihayetine ka-
dar göstermek ve onun kurtar›lma-
s›na çal›flmak bizim için hay›rl› bir
davad›r. Bizim için bu dava Âlemi
‹slâm nazar›nda fevkalade takviye
eden bir meseledir. Bunu sarsmak
do¤ru de¤ildir” diyerek halifeye sa-
hiplenme hususunda meclisin nab-
z›na hâkim olmaya çal›flm›flt›r.18

‹flin ilginç yan› Mustafa Ke-
mal’in çok aç›k bir dille hilafeti ve
halifeli¤i savunan bu konuflmalar›-
na rastlayan günlerde ‹smet ‹nö-
nü’nün Hilafet lehinde ilginç iki
beyanat› olmufltur. Birincisi, ‹nönü

Lozan’a hareket etmeden önce 13
Kas›m 1922 tarihinde verdi¤i be-
yanatt›r. ‹nönü bu beyanat›nda
flunlar› söylemekteydi: “Halifelik
bütün siyasi çal›flmalar›n üzerinde
kalacakt›r. Halife ba¤›ms›z olmal›-
d›r; yabanc› bir kuvvetin egemen-
li¤i alt›nda kalamaz ve yaflaya-
maz. Halife, hilafetin merkezi olan
‹stanbul’da ve ba¤›ms›z Türki-
ye’nin himayesi alt›nda kalacakt›r.
Halifeli¤in Osmanl› hanedan›ndan
al›naca¤› yolunda yalan bir haber
duydum. Halifelik daima onlar›n-
d›r.”19

‹nönü’nün ikinci beyanat› ise,
18 Kas›m 1922 tarihinde Lozan
Bar›fl Konferans› için Lozan’da bu-
lundu¤u bir s›rada bütün dünyaya
ve dünya Müslümanl›¤›na verdi¤i
beyanatt›. ‹smet ‹nönü 17 Kas›m
1922’de Lozan’da kabul etti¤i:
“Muslim Standart” gazetesi Genel
Yay›n Yönetmeni Seyyid Abdülkay-
yum Melik’e bütün dünyaya duyu-
rulmak iste¤i ile verdi¤i beyanatta:

“Size ve sizin vas›tan›zla bütün
Müslümanlara flunu söyleyeyim ki...

Türk Milleti, ‹slâmiyet’in kolu
ve k›l›c›d›r. Türkiye Anayasas›, Hi-
lâfetin yani hür ve müstakil bir “‹s-
lam Devleti”nin menfaatlerini yü-
rütme¤e çal›flacak ellere, bütün
müdafaa kudretini verece¤ini söy-
lüyor. Bu halde, Hilafeti nas›l,
madde, desteksiz b›rakm›fl oluruz.

Türkiye, Hilafeti tutuyor ve tu-
tacakt›r. Hilafet Türk Milletine ve-
diad›r, emanettir. Türk milleti hür
ve müstakildir. Bunun için Hilafet
de taarruzdan mâsun ve iktidara
maliktir. Hilafetin bütün vas›flar›
mahfuz ve emindir.

Kan›m›z›n son damlas›na kadar
Hilafeti tutup, yaflataca¤›z. Fakat
tek bir adam›n flahsi mali olmas›na
asla müsaade edemeyiz. ‹flte Türk
Milletinin karar› budur. Biz öyle
hissediyoruz ki, Hilafet bugün dahi
Müslümanlar aras›nda, daha bü-
yük bir anlaflma ve yard›mlaflma
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kayna¤›d›r. Yeryüzündeki din kar-
defllerimizin bu sözlerimi dikkatle
okumalar›n› isteriz ve mihnetli
günlerimizde onlar›n devaml› mü-
zaheretlerini beklemekte oldu¤u-
muzu düflünerek bizi hakl› görme-
lerini bekleriz. 

Biz, büyük ‹slam Âleminin aza-
s›ndan›z. Bizi takviye ve teflci (ce-
saret verme-AK), etmenizle ve ‹sla-
miyet’e yapt›¤›m›z âcizane hizmeti
takdir eylemenizle bizim, ‹slam’›n
hürriyet ve istiklalinin savunucusu
say›lma¤a lay›k oldu¤umuzu isbat
ettiniz. Türk, bu mütevaz› asil vazi-
feden dolay› iftihar eder. Bizim ka-
naatimiz fludur ki, Hilafet hakk›
Türk Milletinde mahfuzdur.”20

Meclis’te yap›lan hararetli tar-
t›flmalardan sonra fier’iyye Vekili
Mehmed Vehbi Efendi (Çelik) kür-
süye gelir. 16 ciltlik “Hülasatül Be-
yan Fi Tefsir’il Kur’an” adl› büyük
tefsir kitab›n›n da müellifi olan
Konya Hadim’li Vehbi Efendi özet-
le flu konuflmay› yapar: 

“‹slamiyette ruhaniyet, cismani-
yet diye tabir yoktur. Sonra arka-
dafllardan ekseriya efendim hilafetin
vazifesi nedir? Bu, ikide bir sorulu-
yor. Efendiler! ‹slamiyet’te müstebit
bir hükümet yoktur. Hükümeti ‹sla-
mi’ye tamamen meflruatt›r (flartlara
ba¤l›d›r.) Fakat meflrutiyeti fieriat›n
ahkâm›n› icra suretiyle meflruttur.
Ama bu, olabildi mi, olamad› m›?
fieriat›n ahkâm›n› icra noktas›nda
zaman zaman suistimalat da oldu,
fleriata hiç yanaflmayanlar da oldu.
Hatta ahkâm-› fler’iyyenin d›fl›na
ç›kmalar da oldu. Ama bütün bun-
lar makam-› hilafette bulunanlar›n
kendi hatalar›d›r. Fakat bu durum
asla makam› hilafetin ›skat› anlam›-
na gelmez. Halife ‹slamlara ait bir
unvand›r ve Kur’an-› Azimüflflan ile
sabittir. Cenab-› Hak Âdemi halife
k›ld›¤›n› beyan buyurmufltur. Hali-

fenin manas›, dünyay› vakti mer-
humuna kadar, fleriat dairesinde
imara say etmektir. Binaenaleyh
halife olan zat, fler’i flerifin ahkâm›-
n› icraya memurdur. Hilafet ‹slam-
lara mahsus bir keyfiyettir derken
de bunu kastediyorum. Halife deni-
len zat tenfizi ahkâma, icray› huku-
ka, mazlumun intikam›n› zalimden
almaya… Kadir olmakt›r. Ve de ha-
life, alim olmal›, müctehid olmal›,
sahibi re’y ve tedbir olmal›d›r. Fakat
flimdi bu fleraitin cem’ini bir flah›sta
bulmak imkân› var m›d›r? Elbette
yoktur. Onun için biz hâlihaz›r flart-
ta en uygun halifeyi seçmek duru-
munday›z. Seçilene biat ederiz. Bu
Müslümanlar için vacibtir: laz›md›r.
Hatta tehiri de caiz de¤ildir. Seçilen
halife de vezaif-i fler’iyesini meclise
terk eder ve meclis vas›tas›yla icra
ettirebilir.

Bunun için efendiler ben cümle-
nizden rica ediyorum, evvelen inti-
hap (halife seçimi) bilelim, sonra
da s›fatlar›n› düflünelim.21

fier’iye Vekili Vehbi Efendi bu
konuflmadan sonra halife intihab›-
na dair fetvay› meclise sunmufl ve
fetva kabul edilmifltir. Ancak mec-
lis gizli oturumundaki tart›flmalar
bitmemifl ve bu sefer özellikle de
‹kinci Grup milletvekilleri aras›nda
biatin flekli, biat yeri, g›yabi biat
caiz midir, biat için musafaha flart
m›d›r? Gibi henüz seçilmemifl bir
halifeye ba¤l›l›¤›n flekli en ince te-
ferruatlar›na kadar münakafla edilir
olmufltu. Bu münakaflalar sabah
namaz›na kadar sürmüfltür. Bu
münakaflalar›n neticesinde gelinen
sonuç, “biat” ve “halifenin vazife
ve salahiyetleri” konusu görüflül-
meyecek ve direkt olarak halife se-
çimine gidilecekti. Halife seçimi çok
k›sa sürdü. Mecliste oylamaya ka-
t›lan 162 mebus vard›. 148 kifli
Abdülmecid Efendi için oy verdi.
‹kisi Sultan Abdulhamid’in o¤ulla-

r›ndan Abdürrahim’e, üçü de yine
Sultan Abdülhamid’in büyük o¤lu
Selim’e oy vermifl, 9 kifli de çekim-
ser oy kullanm›flt›.

Seçimden sonra, Ankara hükü-
metini ‹stanbul’da temsilen bulu-
nan Refet Pafla’ya, TBMM reisli¤i
ad›na Gazi Mustafa Kemal ad›na
Halife Abdülmecid’i tebrik eden bir
telgraf gönderilmiflti.

19 Teflrinisani (Kas›m) 1338
(1922) Ankara tarihli Gazi Musta-
fa Kemal’in telgraf›, konumuz olan
“devlete ba¤l› din” sistemi devrine
girerken çok önemli bir belge ola-
rak tarihteki yerini alacakt›r. Zira
19 Kas›m 1922 tarihinde Atatürk,
Abdülmecid Efendiyi “makam› mu-
allai hilafete intihap buyuruldukla-
r›n› hürmeti mahsusa ile Zat› hila-
fetpenahileri”ni halife s›fat›yla teb-
rik etmifl ve ba¤l›l›¤›n› bildirmifltir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Riyaseti bafll›¤›yla, “Hanedan› Ali
Osmandan Halife-i Müslimin ve
Hadimul Haremeyn’üfl fierifeyn
Abdülmecid Efendi Hazretlerine”
diye bafllayan tebrik ve ba¤l›l›k ka-
rar› kavramsal planda da büyük il-
ginçlikler tafl›m›flt›r. (…)22

TBMM ad›na Mustafa Kemal’in
Halife Abdülmecid’e gönderdi¤i tel-
grafa bir gün sonra, 19 Kas›m
1922 tarihinde cevab› telgrafname
gelir. Gelen cevapta, “‹mzas›n›n
üstünde, Müslümanlar›n Halifesi
ve Mekke ile Medine’nin Kulu sa-
n›n› koyabilece¤i; Cuma selaml›¤›-
na halifelere özgü kaftan giyebile-
ce¤i ve Fatih’inkine benzer bir sa-
r›k tak›nabilece¤i ve bunun uygun
olaca¤›” belirtilmifltir. 

Yine TBMM Riyaseti ad›na 20
Kas›m 1922 tarihinde gelen cevabi
telgrafa Mustafa Kemal, “Müslü-
manlar›n Halifesi “ san› ile birlikte
“Kutsal Mekke ile Medine’nin Ku-
lu” (Hadimü’l Haremeyni’fl-fieri-
feyn’) deyiminin de kullan›lmas›-
n›n…” uygun olaca¤› fleklinde ce-
vap vermifltir.23 28.06.2010
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22 H. Hüseyin Ceylan, Din Devlet iliflkileri,
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F›kh›n sözlük anlam›: Bilmek
anlamak, bir fleyin bütününe va-
k›f olmak, bir kimsenin leh ve
aleyhindeki hükümleri bilmesi
demektir. Baflka bir tarife göre f›-
k›h, kiflinin ibadetlere, cezalara ve
muamelelere ait fler’i hükümleri
tüm delilleriyle bilmesidir. Ayr›ca
söz ve fiillerin amaçlar›n› kavra-
yacak flekilde keskin ve derin an-
lay›fl diye de tarif edilmifltir.

Kur’an-› Kerim’de: “O kavme
ne oluyor ki kendilerine söylenen
hiçbir sözü anlamaya (f›khetme-
ye) yanaflm›yorlar? (Nisa 48)
ayetinde geçen “la yefkahun” ince
anlay›fl ve keskin idrak anlam›na
gelmektedir. Baflka birçok ayette
kâfirler için “f›khetmeyenler” de-
nilmektedir.(Araf 179, Hud 91) 

Rasulullah(sav): “Allah kimin
için hay›r dilerse, onu dinde fa-
kih(dini hükümleri, inceli¤ini
kavrayan bilgin) k›lar.” Buyur-
mufltur.

‹badet ve muamelatla ilgili di-
ni hükümlere “fleriat” denir. Bu
kelime din anlam›nda da kullan›-
l›r. ‹tikadi ve ameli hükümlerin
hepsini içine al›r. Ancak fleriat ge-
nellikle ameli hükümler için kul-
lan›l›r. Buna göre ilahi nizam›n

amel ve d›fl yönünü temsil eder.
‹slam geçmifl fleraitleri büyük bir
k›sm›n› kald›rarak de¤ifltirmifltir.
Allah, melek, peygamberlik ve
ahiret günü gibi inanç esaslar›nda
ise herhangi bir de¤ifliklik yapma-
m›flt›r. ‹flte f›k›h ‹slam dininin
ameli ve dünyevi yönünü ifade
eder. ‹slam f›kh› bir tak›m devir-
lerden sonra oluflmufltur:

1- Rasulullah›n devri: Bu de-
virde f›kh›n kaynaklar› Kur’an ve
sünnet olmufltur.

2- Sahabe devri: Bu devir ah-
kâmla ilgili ayet ve hadislerin sa-
habe taraf›ndan tefsir ve izah
edildi¤i devirdir.

3- Müçtehit imamlar devri: F›-
k›h meselelerinin yaz›lmaya bafl-
lan›lmas› ve büyük müçtehitlerin
ortaya ç›kt›¤› devirdir. Birbirinden
de¤erli mezhep imamlar› bu dö-
nemde yaflam›fllard›r.

Müçtehit: Ayet ve hadislerden
hüküm ç›karma gücüne sahip
olan fakih zat’a denir. Yani içtihat
eden kimseye denir. ‹çtihat ise
sözlükte, güç, takat ve çaba anla-
m›na gelen cehd kökünden olup
bir fleyi elde etmek için olanca gü-
cünü harcamak demektir. ‹çtihat
ya fler’i delillerden hüküm ç›kar-

mak fleklinde olur ya da ç›kar›lan
bu hükümlerin toplum hayat›na
uygulanmas› konusunda olur.

Peygamber (s.a.v.) dönemin-
de de içtihat vard›, fakat dar bir
çerçeve içerisinde idi. Çünkü va-
hiy henüz devam ediyordu ve iç-
tihad› gerektirecek fazlaca genifl
bir alan yoktu. Sahabe devrinde
ise ‹ran, Suriye, M›s›r ve Kuzey
Afrika feth edilmifl böylelikle kö-
kü eski ça¤lara uzanan uygarl›k-
lara sahip milletler Müslümanla-
r›n hâkimiyeti alt›na girmiflti. ‹s-
lam flehirleri çeflitli milletlerle dol-
mufl, çeflitli ›rk ve kavimlere men-
sup unsurlarla kar›flm›fl Rasulul-
lah (a.s.) devrinde olmayan olay-

Temmuz 2010

53

LLeeyyllaa ÖÖZZCCAANN

FIKHÎ MEZHEPLER

‹slam geçmifl fleraitleri
büyük bir k›sm›n›
kald›rarak de¤ifltirmifltir.
Allah, melek,
peygamberlik ve ahiret
gibi inanç esaslar›nda ise
herhangi bir de¤ifliklik
yapmam›flt›r.
‹flte f›k›h ‹slam dininin
ameli ve dünyevi
yönünü ifade eder.



lar›n ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz
olmufltur. Bu durumda ‹slam bil-
ginlerinin de uygun ve yararl› ko-
nularda araflt›rma ve incelemeler-
de bulunmaya yönelmeleri bir za-
ruret halini alm›flt›. Bunun üzeri-
ne Allah resulünün ö¤retiminden
geçmifl ve ondan ilim alm›fl bü-
yük sahabeler Allah’›n hükmü
anlafl›ls›n diye içtihatlarda bulun-
dular. Çünkü Allah’›n dini bütün
ça¤lar› kapsayacak özellikteydi.
Yüce Allah flöyle buyurmufltur:
“‹nsan bafl›bofl b›rak›laca¤›n› m›
san›yor?” (K›yamet 36) Yani ka-
y›tl› olaca¤›, gölgesinde hayat sü-
rece¤i hükümler olmadan yafla-
yaca¤›n› m› san›yor. 

‹slam bilginleri içtihat konu-
sunda baz› metotlar ortaya koy-
dular. Kendilerine bir olay arz
edildi¤inde önce Allah’›n kitab›na
bakarlar onda bir nas bulurlarsa
baflka bir delil aramazlard›. Al-
lah’›n kitab›nda bir nas bulama-
d›klar› zaman sünnete baflvuru-
yorlar ve fler’i hükmü ondan ö¤-
reniyorlard›. Emiril mü’minin me-
seleyi toplulu¤a arz ediyor ve bu
konuda bir hadis bilen var m› di-
ye soruyor, hadis zikredildi¤inde
onun gere¤i ile fetva veriyorlard›.
Allah’›n kitab›nda ve Peygambe-
rin sünnetinde bir nas bulamad›k-
lar› zaman kendi görüfllerine göre
içtihat ediyorlard›. Bu peygamber
(s.a.v.)’in kabul etti¤i bir metottu.
Peygamber (a.s.) Muaz bin Ce-
bel’i hâkim olarak Yemen’e gön-
derdi¤inde “ne ile hüküm vere-
ceksin?” diye sordu, O “Allah’›n
kitab› ile dedi”, Rasulullah “Onda
bulamazsan?” dedi, O da “Allah
Rasulünün sünneti ile” dedi, Ra-
sulullah” onda da bulamazsan?”
dedi, Muaz “Kendi reyim ile içti-
hat ederim” dedi. Bunun üzerine
Rasulullah “Allah Rasulünün el-
çisini Allah’›n raz› oldu¤u flekilde
muvaffak k›lan Allah’a hamdol-
sun.” buyurdu. (Tirmizi)

‹slam hukukçular›n›n ço¤u-
nun reyden anlad›klar› k›yast›r.
K›yas›n manas› ise hakk›nda nas
olmayan bir meseleyi illetleri ayn›
olan ve hakk›nda nas bulunan
baflka bir meseleye göre çözmek-
tir. Bu “her sarhoflluk veren fla-
rapt›r” ve “her flarap haramd›r”
hadisindeki k›yas gibidir. Burada
flarab›n haram k›l›nmas›n›n illeti
sarhofl etmesidir. Buna göre ha-
raml›k bütün sarhofl eden fleyler-
de sabit olur.

‹bn-i Kayy›m sahabelerin içti-
had›n› flöyle tarif etmifltir “Onlar
içtihad› iflaretlerin çeliflti¤i konu-
larda do¤ru olan› bilmek için
araflt›rma, düflünme ve tefekkür-
den sonra kalbin uygun gördü¤ü-
ne tahsis ettiler.” Gerçekte rey ile
içtihat Allah’›n kitab›na ve Rasu-
lün sünnetine en yak›n› bulmak
için düflünmek ve tefekkür et-
mektir.

Sahabeler birçok ö¤renci yetifl-
tirmifller ve bunlara Kur’an’›n ifa-
desi ile tabiin (Uyanlar) ad› veril-
mifltir. Tabiinler sahabelerden
kendilerine kalan bir rivayet ve iç-
tihat servetine konmufllard›r. Bu
durumda yapacaklar› iki fley vard›.

1- Rasulullah’dan rivayet edi-
len hadisleri toplamak.

2- Sahabe sözleri ile içtihatlar›
toplamak.

Her sahabenin kendi ilmini
nakleden özel bir talebesi vard›.
Baz› sahabelerin birden çok tale-
beleri vard›. Mesela Abdullah Bin
Ömer birçok talebe yetifltirmifltir.
Said Bin Müseyyeb, azatl› kölesi
Nafi ve o¤lu Salim bunlardand›r.

Tabilerden sonra onlar›n ö¤-
rencileri gelmektedir ki bunlar te-
be-i tabiin (Tabilere tabi olan-
lar)’d›r. Yaflad›klar› dönem f›khi
mezheplerin meydana geldi¤i dö-
neme rastlar. ‹mamlar›n en yafll›-

s› hocalar› tabiinlerden olan tebe-
i tabiin olarak kabul edilen Ebu
Hanife’dir ki onun hocalar› ‹bra-
him En Nehai, Efl fiabi, Hammad
bin ebi Süleyman, Ata bin Ebi Re-
bah ve di¤er genç ve yafll› tabiler-
dir. Bunlar›n bir k›sm› tabiin ola-
rak do¤um ve zaman itibari ile
birçok sahabeyle karfl›laflm›fllarsa
da bilgilerinin ço¤unu tabiinler-
den alm›fllard›r. Mesela Ebu Hani-
fe Hammad’dan, ‹mam Malik Ab-
dullah bin Ömer’in talebelerinden,
O¤lu Salim’den ve Nafi’den, ayr›-
ca Medine’de bulunan yedi fakih-
ten ve bunlar›n ö¤rencilerinden
ders alm›fllard›r. Tebe-i tabiin dö-
neminde yaflayan bu büyük mez-
hep imamlar› ‹slam ülkelerinin
köflelerinde dahi genifl Müslüman
kitlelerin kendilerine uydu¤u kim-
selerdir. Bu imamlar› flu flekilde
s›ralayabiliriz.

1- ‹mam Zeyd bin Ali Zeynel
Abidin (80–122 h.)

2- ‹mam Ebu Abdillah Cafer
As Sad›k Bin Muhammed El Bak›r
(80–148 h.)

3- ‹mam Ebu Hanife Numan
Bin Sabit (80–150 h.)

4- ‹mam Malik Bin Enes
(98–178 h.)

5- ‹mam Muhammed Bin ‹dris
Efl fiafi (150–204 h.)

6- ‹mam Ahmed Bin Hambel
(161–241 h.)

7- ‹mam ‹bn-i Hazm El Endu-
lisi (384–456 h.)

8- ‹mam Tak›yyuddin ‹bn-i
Teymiye (661–728 h.)

Gelecek yaz›m›zda ‹mam Ebu
Hanife’nin hayat›n›, mücadelesini
ve görüfllerini ele alaca¤›z inflal-
lah. Selam ve dua ile…

KKaayynnaakkllaarr::

Mezhepler Tarihi ve ‹slam An-
siklopedisi
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‹nsan kelimesinin asl› lügat
âlimlerince (ins)’den geldi¤i söy-
lenir. Kamusta nisyandan geldi¤i
zikredilir. ‹nsan› di¤er canl›lardan
ay›ran husus ak›l fluur ve iman-
d›r. Cenab-› Hakk›n en mükerrem
yarat›¤› olup, rabbani nimetleri
unutkanl›¤› dolay›s›yla kendisine
insan denmifltir.

Kur’an-› Kerim ve hadis-i fle-
riflerde insan kelimesi ins, nas,
ibn-i adem gibi kelimelerle an›l-
m›flt›r. Allah’›n (c.c) yeryüzünde-
ki halifesi ve yarat›lm›fllar›n en
flereflisi olan insan hakk›nda do¤-
ru ve net bilgileri ancak Kur’an’da
buluruz. Kur’an’›n insan hakk›n-
da verdi¤i bilgilere bugünün fen
ilimleri henüz ulaflabilmifl de¤il-
dir. Günümüzde asl› bozulmufl
H›ristiyanl›k, Yahudilik, Mecusi-
lik, Brahmanizm, Budizm dinleri
ile ‹slam dininin insana bak›fl aç›-
s›n›n kesin hatlarla ayr›ld›¤› afli-
kârd›r. Söz konusu dinlerin birer
felsefî görüfl halinde ilahi mesaj-
dan yoksun olarak yaflama ko-
nuldu¤u günümüzde insan›n ihti-
yaçlar›n› karfl›layabilmek için onu
geçici tatmin yollar›na itmesi de o
dinlerin as›l kayna¤›ndan ç›karak
insanlar için yetersiz kald›¤› gö-
rülmektedir. Kur’an insan› yeryü-

zünde kula kul olmaktan ç›kara-
rak yaln›zca Allah’a kul olmaya
ça¤›ran ve ona ebedi saadet ba-
¤›fllamak için Allah taraf›ndan in-
dirilmifl bir hayat kayna¤›d›r. ‹n-
san yap›s› itibari ile yarat›l›flta
kendisine yüklenen birçok özellik
gibi kulluk ta yüklenmifltir. Yani
ac›kma duygusu nas›l tabi-
i ise kulluk yapma da insan için
tabiidir ve tabiat› gere¤i bu kullu-
¤u yapacakt›r. Önemli olan bu
kullu¤u nas›l ve kime yapaca¤›-
d›r. Ya yarat›c›y› tan›y›p ona kul-
luk yapacak ki o zaman her fleyin
sultan› olacak ya da baflka bir in-
san eflya veya sisteme kulluk edip
periflan olacakt›r.

‹slam insan›n temel özelli¤inin
yarat›lm›fl bir varl›k oldu¤unu bil-
dirir. ‹nsan kendili¤inden tesadü-
fen veya sebeplerin birleflmesiyle
var olan bir canl› de¤il, bilakis Al-
lah’›n yaratm›fl oldu¤u bir varl›k-
t›r. Böylece insandaki yarat›lma
özelli¤i onun ilahl›k veya kendili-
¤inden olma özelli¤ini de ortadan
kald›rmaktad›r. Çünkü ezeli ve
ebedi olan sadece Allah’t›r. Di¤er
canl› cans›z ne varsa sonradan
yarat›lm›flt›r. ‹nsan›n yarat›l›fl›
onun ihtiyac› olan her fleyin yara-
t›lmas›ndan sonra olmufltur. Böy-

lece insan yeryüzünde bulunan
bütün yarat›lm›fllar›n üzerine ha-
life tayin edilmifltir.

Allah’›n yeryüzündeki halifesi
ve yarat›lm›fllar›n en flereflisi olan
insan›n yarat›l›fl›n› Kur’an-› Ke-
rim flöyle ifade etmektedir: “An-
dolsun ki biz insan› kuru bir ça-
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murdan, suretlenmifl bir balç›ktan
yaratt›k.(Hicr 26) Yine baflka bir
ayette: “Hani rabbin meleklere:
Ben yeryüzünde kupkuru bir ça-
murdan mesnun bir befler yarata-
ca¤›m demiflti. O halde onun ya-
rat›l›fl›n› tamamlay›p tam bir in-
san suretine getirip ona ruhum-
dan üfledi¤im zaman siz derhal
onun için secdeye kapan›n.(Hicr
28) Bir baflka ayette “Andolsun
ki sizi yaratt›k ve size suret verdik
veya Âdemi çamurdan yaratt›k
sonra ona suret verdik sonra da
meleklere Âdem için secde edin
dedik, hepsi secde ettiler, fakat ib-
lis inat etti secde edenlerden ol-
mad›.(Araf 11) Yine “Andolsun
biz insan› süzülmüfl bir çamur ve
hülasas›ndan yaratt›k. Sonra onu
bir nutfe k›l›p sa¤lam bir karar-
gahta yerlefltirdik sonra o nutfeyi
uyuflmufl kan olarak yaratt›k. Ar-
kas›ndan o kan› bir parça et ola-
rak yaratt›k ve o eti kemik üzeri-
ne giydirdik, sonra onu rahimde
baflka bir hilkat olarak infla ettik
ruh üfledik. Bütün hüküm ve
kudreti ile yaratanlar›n en üstünü
olan Allah’›n flan› ne güzel ve ne
yücedir.(Müminun 12-16)

Bu ayetler ›fl›¤›nda görülüyor
ki Allah insan› topraktan yarat-
m›fl ve bu yarat›lm›fl›n yeryüzün-
de kendi vekilli¤ini yapaca¤›n›
bildirmifl ancak melekler buna iti-
raz etmifl ve kendilerinin Allah’›
sürekli and›klar›n› ve hiç kusur ifl-
lemediklerini ileri sürerek yeryü-
zünde bozgunculuk yapacak, kan
dökecek birisini mi yaratacaks›n
demifllerdir. Hz. Âdemin yarat›l-
mas›n› istememifllerdir.(Bakara
30) Ancak Cenab-› Allah Hz.
Âdem (as)’e bütün mahlûkat›n
isimlerini ö¤retti, sonra onu me-
leklere gösterip “E¤er siz do¤ru-
cular iseniz bunlar›n isimlerini ba-
na haber verin” dedi. Bakara
31.ayeti ile meleklerin ancak ve-
rilen bilgiler dâhilinde hareket

edece¤ini her fleyin hâkimiyetinin
Allah taraf›ndan daha iyi bilindi-
¤ini ferman buyurmufltur. Melek-
ler de bilgisizliklerini itiraf edip
“Ey rabbimiz seni her fleyden ten-
zih ederiz, senin bize ö¤retti¤in-
den baflka bir fley bilmeyiz, ger-
çekten her fleyi hakk›yla bilen,
hüküm ve üstün hikmet sahibi
sensin dediler.”(Bakara 33) Daha
sonra Allahü Teala Âdem’e, me-
leklere varl›klar›n isimlerini haber
vermesini emredince Hz. Âdem
de meleklere isimlerini bir bir say-
d›. Bunun üzerine melekler hay-
ranl›kla secde ettiler. Ancak fley-
tan yani iblis secde etmeyip da-
yatt›. Gururuna dokundu ve ken-
disinin ateflten yarat›ld›¤›n› ileri
sürerek Hz. Âdeme secde etme-
mesinin cezas›n› Allah’›n mecli-
sinden kovulmakla ve k›yamete
kadar lanetlenmekle ödedi. Bu-
nun üzerine iblis Allah’a tevbe
ederek dünya hayat› boyunca izin
istedi ve Allah’›n kullar›n› kendi
yan›na çekece¤ine and içerek yer-
yüzüne indi.(Bakara 34,Sad
71,74)

Allah (cc) ‹lk insan ve ayn›
zamanda ilk peygamber olan Hz.
Âdem’in efli Hz. Havva’y› da flöy-
le anlatmaktad›r: “Ey insanlar! Si-
zi tek bir nefisten (yani Âdem’den
yaratan) ve ondan da zevcesini
yaratan ve her ikisinden birçok
erkek ve kad›nlar türeten Rabbi-
nize karfl› flirk ve isyandan kaç›-
n›n.”(Nisa 1) Bu ilk yarat›l›fl d›-
fl›nda insanlar bir erkekle bir ka-
d›n›n münasebetinden meydana
gelmektedir. Ancak Allahü Teâlâ
mucize olmak üzere Hz. ‹sa’y›
Hz. Meryem’de ruhundan üfleye-
rek yaratm›flt›r. ‹slam’a göre ilk
insan ayn› zamanda ilk peygam-
berdir. ‹nsan neslinin yeryüzünde
kan dökecek birisi olmas› daha
sonra teflekkül etmifltir. Bunda da
Hz. Âdem’in o¤ullar›ndan Habil
ve Kabil’in aras›nda geçen çeke-

memezlik ç›kar ve nefis etkili ol-
mufl ve fleytan›n da vermifl oldu-
¤u vesvese ile Kabil kardefli olan
Habil’i öldürmüfltür. Bu ayn› za-
manda insanl›¤›n seyir çizgisini
belirlemifl ve tevhid ve flirkin te-
mellerinin at›lmas›n› sa¤lam›flt›r.
Böylece insan ya Allah yolunda
giderek tevhid çizgisinden ayr›l-
mayacak ya da bunun karfl›t›
olan flirk yolunda giderek Allah’›n
lanetine u¤ram›fl olacakt›r. Bunun
orta yolu yoktur. Görüldü¤ü gibi
insan›n yarat›l›fl› hakk›nda kesin
ve net bilgiler veren Kur’an-› Ke-
rim insan›n tek yönlü maddi bir
varl›k de¤il manevi yönü de bulu-
nan bir canl› oldu¤unu bildirmifl-
tir. Günümüz teknolojisinin, fen
ilimlerinin, psikolojinin, sosyoloji-
nin yar›m ve eksik olarak ele ald›-
¤› insan üzerindeki çal›flmalar ‹s-
lam ö¤retilerinin cüz’i bir k›sm›n›
oluflturmaktad›r. Çünkü insano¤-
lunun sahip oldu¤u ruh kavram›
Allah’›n insana olan bir lütfüdür.
Böylece insanda bulunan beden
ve ruh ikilisi tek bir canl›da topla-
narak insan suretinde vücut bul-
mufltur. Bu nedenle Allahü Teâlâ
yeryüzünde kendi kanunlar›n›n
tatbiki için ona halifelik görevini
vermifltir. ‹nsan›n sorumlulu¤u
vard›r. Bu sorumluluk kendisine
Yarat›c› taraf›ndan verilmifltir ve
bunu reddetme hakk› da yoktur.
Allah’›n yeryüzünde halifesi ol-
mas› hasebiyle bu sorumlulu¤u
yüklenen insano¤lunun bu duru-
mu Kur’an’da flöyle anlat›lmakta-
d›r: “Biz emaneti göklere yere ve
da¤lara arz ettik de onlar emaneti
yerine getirememe korkusuyla
yüklenmekten kaç›nd›lar, endifle-
ye düfltüler. Fakat onu insan yük-
lendi. Böylelikle nefsine zulmetti,
ak›betinden cahil oldu.”(Ahzab
72)

Vücut olarak zay›f ve ömrü-
nün k›sal›¤› sebebiyle fani olan
insan›n yüklendi¤i sorumluluk
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çok büyüktür. E¤er bu sorumlulu-
¤un fark›nda olur ve kendisini Al-
lah’a götüren ilmi ö¤renirse Allah
yolunda yürüyerek O’na ulafl›r.
Bu da Allah’la kendi aras›ndaki
tüm engellerin kald›r›lmas› ile
mümkün olur. fiüphesiz ki Allah
insan›n bu sorumlulu¤unu yerine
getirebilmesi için aciz çaresiz b›-
rakmay›p onu ilim irade ve ak›lla
destekleyerek yarat›lm›fllar›n en
üstünü yapm›flt›r. Zaten insan›n
sorumlulu¤u bu bahsetti¤imiz un-
surlardan dolay›d›r. Yoksa Allah
(cc) insana akl›n›n alamayaca¤›
gücünün yetmedi¤i hiçbir ifli ona
yüklemeyece¤ini zaten bildiriyor. 

‹nsan yarat›l›fl olarak ‹slam’a
meyillidir. Bu konuda Hz. Pey-
gamber(s.a.v) “Her do¤an çocuk
‹slam f›trat› üzere do¤ar.” Yani
Allah’›n insana verdi¤i iradeyi
kullanarak ‹slam’› benimseyecek
kabiliyette yarat›r. Ancak ebevey-
ni veya çevresi onu H›ristiyan
Mecusi veya Yahudi yapar.(Bu-
hari, Kader 25) Yine insan›n en
güzel biçimde yarat›lmas› Kur’an-
› Kerim’de flöyle anlat›l›r: “Biz
flüphe yok ki insan› Ahsen-i tak-
vim’de yani düzgün bir flekilde
güzel bir suretin mükemmel bir
mizac›n ve çeflitli duyular›n sahi-
bi pek çok gizli kabiliyetlere malik
ve ilahi emanetin yüklenicisi ola-
rak yaratt›k.(Tin 95/4)

‹nsanlar aras›ndaki iliflkiler ve
toplum hayat›n›n düzene konul-
mas›nda tek etken dindir. De¤iflik
inanç sahibi toplumlar tevhid çiz-
gisini korumas› gereken peygam-
berlerin tebli¤ etti¤i ‹slam’la ara-
lar›nda geçen mücadeleler olarak
tarif edebilecek insanl›k tarihi tev-
hid ve flirkin tarihi fleklinde de ta-
n›mlanabilir. Yani insanlar ya kâ-
firdir ya da mü’min. Ayn› zaman-
da bu cemiyet ve milletler içinde
söz konusu olup cemiyeti olufltu-
ran insanlar›n meydana getirdi¤i

sistemler ya ‹slam akidesi üzere-
dirler ya da de¤ildirler. Kâfirler tek
millet oldu¤u gibi Müslümanlar
da tek millettir. Ancak ‹slam mil-
letini oluflturan insanlar aras›nda
üstünlük ancak takvada söz ko-
nusudur. Yoksa insanlar›n ma-
kam mevki para ve unvan gibi
fleyleri geçici ve gerçek olmayan
ve nispi olan üstünlükleridir. Bu
konuda Kur’an-› Kerim flöyle bu-
yurur: “fiüphesiz ki Allah kat›nda
sizin en flerefliniz en takval› ola-
n›n›zd›r. Muhakkak ki Allah soy,
nesep ve mevkiinizi çok iyi bilen-
dir.(Hucurat 49/13)

YARATILIfi GAYES‹

‹nsan ak›l ilim ve iradeyle be-
den ve ruhtan ibaret olan bir var-
l›k oldu¤u için bu yarat›l›fl›n bir
gayesi olmas› da tabiidir. ‹nsan
bedeni olarak maddi taraf›n›, ruhi
yönüyle de maneviyat›n› eflit tu-
tacak bir yaflant› içerisinde haya-
t›n› sürdürmek zorundad›r. Ve in-
san›n hayat mücadelesi ancak
yarat›l›fl gayesiyle paralel oldu¤u
zaman mutlu olur. Çünkü insan
Allah’a kul olmak ve onun ka-
nunlar›n› yeryüzünde yaflamak
ve uygulamak üzere verdi¤i sözü
yerine getirme sorumlulu¤u ile
yarat›lm›flt›r. Zariyat suresi
51/56’da Allah (cc): “Cinleri ve
insanlar› ancak bana kulluk et-
sinler diye yaratt›m.” Buyurmufl-
tur. Evet, ibadetin anlam› do¤ru-
dan do¤ruya insan varl›¤›n›n ga-
yesini teflkil etmektedir. ‹badet
ayn› zamanda insan›n yapmas›
gerekli olan bir görevdir. Dolay›s›
ile belirli hareketlerden çok daha
genifl ve kapsaml›d›r. Kesin ola-
rak bilinmelidir ki ibadet, hilafet
görevini de kapsar. ‹nsan›n tek ve
yegâne görevi Allah’a itaat ve
ibadettir. Bunun ölçüsü de Kur’an
ve sünnet-i seniyye’dir. Prati¤i
Resulullah’›n hayat›, ö¤retmeni
ise Muhammed Mustafa’d›r. Kul-

luktan veya ubudiyetten baflka
bir gaye ile yarat›lmayan insan
yarat›lm›fl oldu¤u gayeye uygun
bir hayat› yaflarsa ancak o zaman
güven ve huzurlu olacakt›r. Bu
sayede insan tek ilah olan Allah’a
yönelmifl demektir. Öyle ki insa-
n›n bu amaçla yapm›fl oldu¤u her
çal›flma bir karfl›l›k bir mükâfat
görecektir. Allah’a ibadet insa-
no¤lunun bütün flartlar› afl›p ona
yönelmesi ve onun kanunlar› çer-
çevesinde tavizsiz engellemelere
ald›rmadan yaln›z Allah’›n kullu-
¤unun fluuruna ererek yap›labilir.
Aksi halde bahsedilmifl s›n›rl› öz-
gürlüklerle nefs, fleytan ve tu¤-
yandan oluflan bir yaflamla ne Al-
lah’›n kullu¤unu ne de insan ol-
du¤umuzun fluuruna erebiliriz.
Ama bütün bunlara karfl› Allah
insano¤lunun cahil, aceleci, za-
lim, zora dayanamayan, nankör,
gözü doymaz ve fl›mar›k bir yap›-
ya sahip oldu¤unu aç›klamakta-
d›r. Bu zafiyetlerine karfl›l›k insan
Allah’›n kendisine verdi¤i irade
sayesinde Allah’›n yard›m›n› dile-
yerek bütün bu olumsuzluklardan
s›yr›l›p Allah’›n r›zas›na ulaflabi-
lir. Çünkü insan sadece yapt›¤›
ameller sayesinde Allah’›n r›zas›-
n› kazanabilirler.
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Asr-› Saadet’te, ‹slam Devle-
ti’nin merkezi olan Mescid-i Nebe-
vi’nin (Hz. Peygamber ‘in Mescidi)
bitiflik bölmede/sofada bar›nan ve
‹slami tedrisatla (Kur’ân ö¤renimi
ve hadis müzakeresiyle)  meflgul
olan sahabilere verilen bir isimdir. 

Buhâri fiarihi Ayni’nin kaynak
göstermeden nakletti¤ine göre As-
hab-› Suffe’ye Ashâb-› Saffe denil-
mifltir. Onlara böyle isim veriliflinin
sebebi, bu kimsesiz ve bar›nacak
yerleri olmayan sahabilerin Mesci-
din kap›s›nda saflar halinde dur-
malar›d›r. Bununla birlikte Ehlu’s-
Suffe tabiriyle birlikte ilk tabir daha
çok meflhur olmufltur.1

Ayr›ca flöyle bir tan›m da yap›-
labilir: Suffe, ‹slâm’›n Medine’de
iktidar olmas› ile, mü’minlerin ‹s-
lâm’› anlamak için talebe olduklar›
ve Mescid-i Nebevî’nin onlara ay-
r›lan k›sm›d›r.

Bir di¤er tabirle Ehl-i Suffe de
denilen Ashab-› Suffe, ictimaî, si-
yasî ve askerî nedenlerle Medine
döneminde ortaya ç›km›flt›r. Ka-
vim ve kabileleri aras›nda ‹slâm’›
yaflama imkân› bulamay›p gerek
Hz. Peygamber (s.a.s.)’le beraber

Mekke’den ve gerekse muhtelif
yerlerden Medine’ye hicret eden
fakir, yeri, yurdu olmayan kimse-
ler burada bar›n›rlard›. ‹slâmiyet’te
ilk yat›l› medrese buras› olmufltur.
Bundan sonra buran›n durumu ör-
nek al›narak ‹slâm âleminde med-
reseler hep camilerin etraf›na ya-
p›lm›flt›r. (Elmal›l› M. Hamdi Yaz›r,
Hak Dini Kur’an Dili, II, 940). Ca-
hili zalim sistemlerin insanl›¤a
yapt›¤› en büyük kötülüklerden bi-
risi; mescid ile medresenin aras›n›
ay›rmak olmufltur. 

Medineli Müslümanlar olan
Ensar evini-bark›n›, bütün mal
varl›¤›n› geride b›rakarak flehirleri-
ne hicret eden Müslümanlara mad-
dî ve manevi yönlerden çok yar-
d›mc› oldular. Fakat buna ra¤men,
yer-yurt sahibi yap›lamayan baz›
kimsesiz Müslümanlar›n aç›kta
kalmamas› için böyle bir yer yap›l-
d›. Suffe ehlinin ihtiyaçlar›yla Hz.
Peygamber (s.a.s.) bizzat ilgilenir,
Beytü’l-mâl’e ve kendisine gelen
mallar›n büyük bir k›sm›n› onlara
ay›r›rd›. Kendisinin yetiflemedi¤i
hâllerde Ashab’a tavsiye eder, ev-
lerine Suffe ehlinden götürebile-
cekleri kadar misafir almalar›n›
söylerdi. Bu sebeple bunlara: Ed-
yâfu’l-Müslimîn ((MMüüssllüümmaannllaarr››nn
MMiissââffiirrlleerrii)) de denilmifltir. (Buhârî,

Rikak, 17) Suffe ehlinin ihtiyaçla-
r›yla Peygamberimiz, kendi ailesi-
nin ihtiyaçlar›ndan daha çok ilgile-
nirdi. Bir defas›nda, de¤irmen çek-
mekten yorgun düfltü¤ü için bir
hizmetçi iste¤inde bulunan k›z› Fâ-
t›ma’ya Peygamberimiz: “K›z›m
sen ne diyorsun? Ben, daha henüz
Ehli Suffe’nin ihtiyaçlar›n› temin
edebilmifl de¤ilim.” demiflti.

Ashab-› Suffe hayatlar›n› Pey-
gamber medresesinden ilim ve ir-
fan tahsil etmeye adam›fl seçkin
kimselerdir. Bunlar daima Mescid-i
Nebevî’de bulunurlar, kendilerini
ilim ve ibadete verirler, genellikle
oruçlu olurlar, Kur’an tahsil ederler,
Hz. Peygamber’in vaaz ve irflâd›n›
dinlerler, onunla beraber savafllara
ifltirak ederlerdi. Onlar›n geçimle-
riyle bizzat Hz. Peygamber ilgilenir
ve ashab›n zenginlerini de onlara
yard›m etmeye teflvik ederdi.

Gücü kuvveti yerinde olan Suf-
feliler, da¤dan s›rtlar›nda odun ta-
fl›mak dahil olmak üzere ellerinden
gelen iflleri yap›yor, mümkün mer-
tebe ihtiyaçlar›n› sa¤lamaya çal›fl›-
yorlard›. Yoksa Suffe, bir tembeller
yuvas› de¤ildi. Son derece ihtiyaç
ve zaruret içinde olsalar da, iffet ve
vakarlar› onlara, baflkalar›ndan bir
fley istemeye izin vermiyordu. fiu
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ASHÂBU’S-SUFFE
(ASR-I SAADET’‹N ‹LK MUCAH‹D/
MEDRESE TALEBELER‹)

MMuuhhaammmmeedd MMaahhii MMÜÜNN‹‹RR

1http://hadis.ihya.org/hadis-sozlugu/ashab-i-
suffe.html



ayetin onlar hakk›nda indirildi¤i ri-
vayet edilir. (Kurtubî, el-Câmi’u li
Ahkâmi’l-Kur’an, III, 340)

““SSaaddaakkaallaarr››nn››zz››,, kkeennddiilleerriinnii AAll--
llaahh yyoolluunnaa aaddaayy››pp yyeerryyüüzzüünnddee ddoo--
llaaflflaammaayyaannllaarraa;; hhaayyaallaarr››nnddaann ddoollaa--
yy››,, kkeennddiilleerriinnii ttaann››mmaayyaannllaarr››nn zzeenn--
ggiinn ssaanndd››kkllaarr›› yyookkssuullllaarraa vveerriinn.. OOnn--
llaarr›› yyüüzzlleerriinnddeenn ttaann››rrss››nn;; yyüüzzssüüzzllüükk
eeddeerreekk iinnssaannllaarrddaann bbiirr flfleeyy iisstteemmeezz--
lleerr.. SSaarrffeettttii¤¤iinniizz iiyyii bbiirr flfleeyyii,, AAllllaahh
fifiüüpphheessiizz bbiilliirr.. ““ (el-Bakara, 2/273)

Peygamberimize bir fley ikram
edildi¤i zaman Efendimiz, ne mak-
satla getirildi¤ini sorard›. Sadaka
oldu¤u söylenirse kendisi kabul et-
mez Ashab› Suffe’ye gönderirdi.
fiayet hediye oldu¤u söylenirse, bir
k›sm›n› ailesi için al›kor, bir k›sm›n›
yine Ashab-› Suffe’ye gönderirdi.

Buhârî’nin rivayet etti¤i bir ha-
dis-i flerifte Rasulullah (SAV): “‹ki
kiflilik yiyece¤i olan, Ashab-› Suf-
fe’den bir üçüncüsünü, dört kiflilik
yiyece¤i olan, bir beflincisini, ya-
hut da alt›nc›s›n› al›p birlikte götür-
sün” buyurmufl ve bizzat kendisi
on tanesini evine götürmüfltür.
Ebû Bekir (r.a.) da üç tanesini gö-
türmüfltür. (Tecrid-i Sarih Tercü-
mesi, II, 540)

Suffede sadece, kimsesiz saha-
bîler de¤il, zaman zaman, sevgili
Peygamberimizi görmek için gelen
ve kalacak baflka bir yeri olmayan
misafirler de kal›yordu. Bunun ya-
n›nda, evlenip ev-bark sahibi olan-
lar da Suffe’den ayr›l›yordu. Bu-
nun için, Ehli Suffe’nin say›s› dai-
ma ayn› kalmam›flt›r. Kaynaklar›n
bildirdi¤ine göre Suffeliler’in say›s›;
10-30-70-90-400 aras›nda de¤ifl-
mektedir. Bu rakamlar da, say›lar›-
n›n zaman zaman de¤iflti¤ini gös-
termektedir.

Peygamberimiz Suffe ehlinin
sadece maifletiyle de¤il, ibadet ve
ilim hayat›yla da yak›ndan ilgileni-
yordu. fiu hadise bunu göstermek-
tedir: “Birgün Rasulullah (s.a.v.)

evinden ç›karak mescide girdi.
Mescidde iki halk ile karfl›laflt›.
Bunlardan biri Kur’an okuyor ve
Allah’a dua ediyor, di¤eri ise ilim
ö¤reniyor ve ö¤retiyordu. Bunlar›
görünce “‹kisi de hay›r iflliyorlar.
Bunlar Kur’an okuyor ve Allah’a
dua ediyorlar. Allah, dilerse verir,
dilerse vermez. Ama flunlar, ilim
ö¤reniyor ve ö¤retiyorlar. fifiüüpphheessiizz
bbeenn bbiirr mmuuaalllliimm ((öö¤¤rreettmmeenn)) oollaarraakk
ggöönnddeerriillddiimm” buyurdu ve ilimle
meflgul olanlar›n yan›na oturdu.”
(Dârimî, ‹bni Mâce)

Bu iki topluluk da Ehli Suf-
fe’den idi. Çünkü onlar, gündüzleri
mescidde ilim ve ibadetle meflgul
olur, Suffe’yi yatakhane ve ilmî
müzakere yeri olarak kullan›rlard›.
(Ebû Dâvud, Büyû’, 36) ‹limle
meflgul olan Suffe ehline baflta
Kur’an-› Kerîm olmak üzere yaz›,
hadisler, çeflitli dînî bilgiler ö¤retili-
yordu. Ö¤retmenleri ise; baflta sev-
gili Peygamberimiz olmak üzere,
Abdullah b. Mes’ud, Übey b. Ka’b,
Muaz b. Cebel, Ebu’d-Derdâ, Ubâ-
de b. es-Sâmit gibi bilgin sahabîler
idi. Ehli Suffe ilme son derece düfl-
kündü. Dünyevî meflgaleleri de ol-
mad›¤› için zamanlar›n›n ço¤unu,
ilmî müzakerelere ve Peygamberi-
mizle beraber olmaya verebiliyor-
lard›. Belki de Peygamberimiz,
böyle bir imkân›n do¤mas› için on-
lar›n ihtiyaçlar›n› gidermeye bu ka-
dar ihtimam göstermifltir.

Ashab aras›nda,1000’den fazla
hadis rivayet edenlere “MMüükkssiirrûûnn::
ÇÇookk hhaaddiiss rriivvaayyeett eeddeennlleerr”” denir ve
bunlar›n hepsi yedi sahabîdir. Bu
yedi sahabînin de üçü; Ebû Hurey-
re, Abdullah b. Ömer, Ebû Saîd el-
Hudrî idi. Bu sahabîlerden Ebû Hu-
reyre flöyle der:

“Benim fazla hadis rivayet et-
mem çok görülmesin! Muhacir kar-
defllerimiz çarfl›da, pazarda ticaret-
le, Ensar kardefllerimiz de tarlada
bahçede ziraatle u¤rafl›rken Ebu
Hureyre, bo¤az toklu¤una Pey-
gamber’in mübarek nasihatlar›n›

ezberliyor, onlar›n flahit olmad›¤›
olaylara flahit oluyordu.” (Buhârî)

‹lme ve Hz. Peygamber’in ya-
n›nda olmaya düflkünlü¤ünden olsa
gerek ki, Hz. Ömer’in o¤lu Abdul-
lah, Suffe’de kalmay›, Mescid-i Ne-
bevî’ye hayli uzak olan baba evine
tercih etmifl ve ilimle, hadis ö¤ren-
me ile daha fazla meflgul olmufltur.

Peygamber Efendimiz Suffe’de
yetiflen bu elemanlar›, bilgi ve ka-
biliyetlerine göre çeflitli hizmetlerde
kullan›yordu. Meselâ;

Yeni Müslüman olan kabilelere
Kur’an ve di¤er dînî bilgileri ö¤ret-
mek, onlar› ‹slâmî yönden e¤itmek
için Ehli Suffe’den muallim ve mûr-
flidler görevlendiriyordu. Raci’ ve
Bi’ri Maûne vak’alar›nda kalleflçe
flehit edilen yetmifl kurrâ, böyle bir
göreve giderken müflrikler taraf›n-
dan flehit edilmiflti. ‹slâm’› ö¤ren-
mek için k›sa bir süre Medine’ye,
Hz. Peygamber’in yan›na gelenler;
bir taraftan sevgili Peygamberi-
miz’le görüflürken, öbür taraftan,
bilhassa Suffe ehlinden olan mual-
limlerden çeflitli ‹slâmî bilgileri ö¤-
reniyorlard›. Peygamberimiz, Suffe
ehlinden olan Bilâl-i Habefli ve Ab-
dullah b. Ümmü Mektûm’u müez-
zinlikle görevlendirmiflti.

K›sacas› Suffe; leylî-meccânî
(paras›z-yat›l›) bir e¤itim ve ö¤re-
tim yuvas›, çeflitli hizmetler için de
haz›r bir kuvvet idi.

Ehli Suffe’den olan ve yukar›da
ismi geçen sahabîlerden baflka, bu
babda Ebû Zerr el-G›fârî, Huzeyfe,
Ammar, Habbâb, Ebû Hüreyre,
Selmân-› Fârisî, Suheybi’r-Rûmî,
Ukbe b. Âmir, Ükkâfle, Abdullah b.
Mesud, Berâ b. Mâlik gibi önemli
sahabileri sayabiliriz.

Allah onlardan raz› olsun. Biz-
lere de bu u¤urda çaba ve gayret
sarfetmeyi nasip etsin. Onlara dil
uzatan ak›ll›(!)lara da insaf, iz’an,
hidayet nasip etsin.

Ve’l hamdülillahi rabbil alemin
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Yaz›n kavurucu s›ca¤›nda buz
satan adam, insanlar› flöyle ça¤›-
r›yordu: 

“-Sermayesi eriyen adama
yard›m edin!”

Evet, buz sat›c›s›n›n eriyen
sermayesi s›cakta yok olup giden
buzlar›… Bizim de eriyerek eli-

mizden avucumuzdan kay›p gi-
den, pahalanan hayat flartlar›na
ra¤men ucuzca tüketti¤imiz bir
varl›¤›m›z var: zaman…

Zaman›n planlanmas› ve de-
¤erlendirilmesi konusunda bafl-
vurulan birçok kaynak var ama
unutulup es geçilen konu Yüce
Yarat›c›n›n insanlara sundu¤u za-
man yönetimidir. O bize sundu¤u
‹slam’la bir hayat düzenini vaze-
derken ayn› zamanda hayat›n
vazgeçilmezi olan zamana da te-
mel bir planlama getirmifltir. Dik-
kat edilirse emredilen ibadetlerde,
zaman yönetimiyle ilgili ipuçlar›
göze çarpar. Bunlar›n bafl›nda da
Namaz gelir.

Namaz neden belli vakitlerde
ifa edilmesi gerekir? Neden vakti-
nin geçirilmesi yaln›zca uyku ve
bay›lma gibi elde olmayan sebep-
lerle affedilir? Bu sorular›n cevab›
bize namaz ile vakit plan› aras›n-
da s›k› bir ba¤›n oldu¤unu göste-
rir. Vakte riayet namaz›n flartla-
r›ndand›r. Sabah namaz›, günün
sabah›n› Allah’a sunmakt›r. Ve
vakti de ad›ndan anlafl›laca¤› gibi
günün bafllang›c›d›r. ‹slam’a göre
gün sabah namaz› vaktinde bafl-
lar. Namazdan sonra bafllanan

günün hem kazanç olarak hem de
hay›r aç›s›ndan bereketi boldur.
Rasulullah (as)’›n, r›zk›n sabah
da¤›t›ld›¤›na dair Hadisi bunun
delilidir. Kul sabah namaz›nda
Rabb’in huzuruna durur ve on-
dan bafllad›¤› günün direktiflerini
al›rken ayn› zamanda gecesinin
hesab›n› verir. Ö¤len namaz›nda
ise sabahtan bu yana yaflad›¤›
durumu de¤erlendirir. ‹kindi na-
maz›nda yine geçirdi¤i zaman›n
muhasebesini yapmakta ve geçi-
rece¤i zaman› planlamaktad›r.
Akflam ve yats› namazlar› da ha-
keza böyledir. Günde befl defa za-
man plan›n›n kontrolü yap›lmak-
tad›r.

Hayat›n› bu disiplin ekseninde
sürdüren kifli ar›nma ay› Rama-
zanda ise bir ay boyunca s›k› bir
muhasebe yapar. Hem bir y›l›n
kriti¤ini yapar, hem de yap›lan
yanl›fl ve eksiklerin telafisi için
çal›fl›r. Ar›nm›fl ve yenilenmifl
olarak yeni bir y›la bafllan›r. 

Her y›l› böyle geçen bütün bir
ömrün muhasebesi ise ahiret gü-
nünün provas› fleklinde yaflanan
hac ibadetinde yap›l›r. Bu ibadet
bize hayat›m›zda yeni bir sayfa
açma f›rsat›n› verir. “Kim Allah
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ER‹YEN SERMAYEM‹Z

RRaazziiyyee ‹‹PPEEKK

Bir Müslüman’›n
kendi ömrü için
koydu¤u ana hedef
“Allah’› hoflnut
etmek’tir”, öyle
olmas› gerekir. Bu
hedefe ulaflabilmek
için kiflinin kendi
flartlar›na uygun özel
hedefler belirlemesi
gerekmektedir. Özel
ve etkili bir plan
yapmak için kiflinin
öncelikli eksikliklerini
tespit etmesi ve
kiflisel becerilerinin
ve kabiliyetinin
fark›nda olmas›
gerekmektedir.



için hacceder, bu arada kötü söz
söylemez günah ifllemez ise
hac’dan, annesinden do¤du¤u
günkü gibi (günahs›z olarak) dö-
ner.” (Buhari, Hac,4)

‹badetlerimizin günlük, ayl›k
ve y›ll›k olarak hayat›m›za sun-
du¤u planlar bu flekildedir. Bu bi-
ze zaman planlamas› için büyük
ipuçlar› verir. Biz de zaman›m›z›
planlarken günlük, ayl›k ve y›ll›k
hedefler gözeterek, bu hedeflere
ulaflmak için gereken flartlar› tes-
pit edip uygulamaya koymal›y›z.
Bir Müslüman’›n kendi ömrü için
koydu¤u ana hedef “Allah’› hofl-
nut etmek’tir”, öyle olmas› gere-
kir. Bu hedefe ulaflabilmek için ki-
flinin kendi flartlar›na uygun özel
hedefler belirlemesi gerekmekte-
dir. Özel ve etkili bir plan yapmak
için kiflinin öncelikli eksikliklerini
tespit etmesi ve kiflisel becerileri-
nin ve kabiliyetinin fark›nda ol-
mas› gerekmektedir.

Örne¤in ilim alan›nda eksik
oldu¤umuzu tespit etti¤imizde,
ayl›k e¤itim/okuma program› ha-
z›rlamak, haz›rlanan bir progra-
ma kat›lmak gibi planlarla bu ek-
siklik giderilebilir. Kifli kendisinde
ilim ö¤renme ve ö¤retmeye isti-
datl› bulursa, ilim konusunda da-
ha detayl› ve uzun vadeli bir pla-
na ihtiyaç duyar. 

Hedeflerimize ulaflabilmemiz
için kendimizi disipline edip önce-
liklerimizi iyi belirlememiz gerek-
mektedir. Yanl›fl belirlenen hedef-
ler ya da gereksiz u¤rafl›lar amaca
ulaflmam›z› engelleyece¤i gibi bir-
çok önemli meselelerin de ikinci
plana at›lmas›na hatta hiç hesaba
bile kat›lmamas›na sebep olacak-
t›r. Afla¤›daki yaflanm›fl hikâye
bu konuyu çok güzel bir flekilde
ele almaktad›r.

Bu hikâye Kellog Business
School’da (Northwestern Üniver-

sitesi) ‹fl ‹daresi mast›r ö¤rencileri
ile Zaman Yönetimi dersi profesö-
rü aras›nda geçer...

Profesör s›n›fa girip kars›s›nda
duran dünyan›n en seçilmifl ö¤-
rencilerine k›sa bir süre bakt›ktan
sonra, “Bugün Zaman Yönetimi
konusunda deneyle kar›fl›k bir s›-
nav yapaca¤›z” dedi. Kürsüye
yürüdü, kürsünün alt›ndan koca-
man bir kavanoz ç›kartt›. Arka-
dan, kürsünün alt›ndan bir düzi-
ne yumruk büyüklü¤ünde tafl al-
d› ve tafllar› büyük bir dikkatle
kavanozun içine yerlefltirmeye
bafllad›. Kavanozun daha baflka
tafl almayaca¤›na emin olduktan
sonra ö¤rencilerine döndü ve “Bu
kavanoz doldu mu?” diye sordu.
Ö¤renciler hep bir a¤›zdan “Dol-
du” diye cevaplad›lar. Profesör
“Öyle mi?” dedi ve kürsünün alt›-
na e¤ilerek bir kova m›c›r ç›kartt›.
M›c›r› kavanozun a¤z›ndan yavafl
yavafl döktü. Sonra kavanozu
sallayarak m›c›r›n tafllar›n aras›na
yerleflmesini sa¤lad›. Sonra ö¤-
rencilerine dönerek bir kez daha
“Bu kavanoz doldu mu?” diye
sordu. Bir ö¤renci “Dolmad› her-
hâlde” diye cevap verdi. “Do¤ru”
dedi Profesör ve gene kürsünün
alt›na e¤ilerek bir kova kum ald›
ve yavafl yavafl tüm kum taneleri
tafllarla m›c›rlar›n aras›na nüfuz
edene kadar döktü. Gene ö¤renci-
lerine döndü ve “Bu kavanoz dol-
du mu?” diye sordu. Tüm s›n›fta-
kiler hep bir a¤›zdan “Hay›r” diye
ba¤›rd›lar. “Güzel” dedi profesör
ve kürsünün alt›na e¤ilerek bir
sürahi su ald› ve kavanoz a¤z›na
kadar doluncaya dek suyu boflalt-
t›. 

Sonra ö¤rencilerine dönerek
“Bu deneyin amac› neydi” diye
sordu. Uyan›k bir ö¤renci hemen
“Zaman›m›z ne kadar dolu görü-
nürse görünsün, daha ay›rabile-
ce¤imiz zaman›m›z mutlaka var-

d›r” diye atlad›. “Hay›r” dedi pro-
fesör, “bu deneyin esas anlatmak
istedi¤i e¤er büyük tafllar› bafltan
yerlefltirmezseniz küçükler girdik-
ten sonra büyükleri hiç bir zaman
kavanozun içine koyamazs›n›z”
gerçe¤idir”. Ö¤renciler flaflk›nl›k
içinde birbirlerine bakarken Profe-
sör devam etti: “Nedir hayat›n›z-
daki büyük tafllar? Çocuklar›n›z,
efliniz, sevdikleriniz, arkadafllar›-
n›z, e¤itiminiz, hayallerimiz, sa¤-
l›¤›n›z, bir eser yaratmak, baflka-
lar›na faydal› olmak, onlara bir
fley ö¤retmek! Büyük tafllar›n›z
belki bunlardan birisi, belki bir
kaç›, belki hepsi. Bu akflam uyku-
ya yatmadan önce iyice düflünün
ve sizin büyük tafllar›n›z hangile-
ridir iyi karar verin. Bilin ki büyük
tafllar›n›z› kavanoza ilk olarak
yerlefltirmezseniz hiç bir zaman
bir daha koyamazs›n›z, o zaman
da ne kendinize, ne de çal›flt›¤›n›z
kuruma, ne de ülkenize faydal›
olursunuz. Bu da iyi bir ifl adam›,
gerçekte de iyi bir adam olamaya-
ca¤›n›z› gösterir” Profesör, ders
bitti¤i halde konuflmadan oturan
ö¤rencileri s›n›fta b›rakarak ç›kt›
gitti...”
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Gene gömüldük karanl›¤a 

A¤lad› yine analar

Karanl›¤›n birleflti¤i yokluk…

Kopard› yine ac› bir feryat.

Hadsiz duygular kalkt› flaha,

Sona yaklaflmadan bittik,

Hayata küstü çiçekler,

Kana boyand› güller,

Hali nice oldu garibimin

Aksa yine a¤l›yor

fiahadete eriflti yi¤itler

Ve yine erifltik vuslata

Az kald› zafere

Tek yürek, tek yumruk olmaya

Asr-› saadet göründü ufukta

Hamzalar ço¤ald›

Uhud’da can veren flehitler

Hayber’i hat›rlatt› tarih

Sulara gömdük Siyon’u

Kan›m›zla sulad›k onuru, flerefi

Silahlar bize do¤rulmufl

Hayat› arkas›na alm›fl yi¤it

Gö¤sünde nuru, aln›nda kurflundan mührü

Dosta kavuflacak diye seviniyor

Semalar hayk›r›yor ismini

Sonsuza uzanan bir ç›¤l›k

Ac› feryad›n tatl› meyvesi

Kurflundan bir kalkan misali kalbi

Hayk›r›yor zalime

‹nletiyor Arfl-› Âlâ’y›

Gazze duydu ad›n› flehidin

Aksa, Kubbetüs-sahra mahzun

Taze flehidine a¤l›yor yeryüzü

Yasta deniz, yasta sema

Hayat güne kavufltu.

Her fley susmufl, korkmufl gibi.

Ç›¤l›k bozdu sessizli¤i

Ve anlad›, a¤lad› yürek

Kurban›na a¤lad› insanl›k

Gazze kahramana a¤lad›

Ahmet Yasin onurland› küçük flehide,

Bekledi ufukta elleri uzanm›fl bekleyerek,

Allah Allah nidalar› geliyor Uhud’dan

Musab bin Umeyr oldu Furkan

Ali Haydar’›n kalbine sapland› m›zrak…

SELAM OLSUN TÜM fiEH‹TLERE
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ACININ RENG‹ MAV‹

KKüübbrraa CCÇÇEEYYLLAANN



Zift dökülmüfl gökyüzü-
ne benziyordu. Karanl›kt›.
Bir türlü akl›ndan ç›karam›-
yordu, o bir çift gözü. Neden
bu kadar karanl›k bakar ufa-
c›k bir çocuk diye düflündü.
Onlarca çocu¤un içinde sa-
dece onun gözleri böyle ba-
k›yordu. Oysa müdür baba,
ö¤retmenlerin en çok o ço-
cukla ilgilendi¤ini, çok zeki
bir çocuk oldu¤unu söyle-
miflti. Peki, onu, derin bir
kuyu gibi bakmaya iten
neydi? Bunlar› düflünürken
günün yorgunlu¤unu bey-
ninde hissetti. “Uyumal›-
y›m” dedi. “Uyumal›y›m
çünkü yar›n yorucu bir gün
olacak.”

Tüm gece o karanl›k kuyu, zift
dökülmüfl gökyüzü ile u¤raflt›.
Telefonunun alarm sesiyle irkildi.
Yataktan beklenmeyecek bir çe-
viklikle kalkt›. Güzel bir dufl ald›.
Su sanki gökyüzünden çocu¤un
gözleri gibi ak›yordu. Evden h›zl›-
ca ç›kt›. Otobüsten yurdun kap›s›-
n›n önünde indi. fiafl›rd›. Kap›
aç›kt› ve yurtta kimse yoktu. Oy-
sa bugün tekrar gelece¤ini müdür
babaya bildirmiflti. Holün sonun-
da kuyu derinli¤i gibi, koridor so-
nu gibi karanl›k bir çift göz gördü:

- fiafl›rd›n de¤il mi? Kimse yok
diye…

- …

- Evet, seni bekliyordum.
Gözlerimin neden böyle oldu¤u-
nu, neden böyle bakt›¤›n› merak
ediyorsun de¤il mi? Biliyor mu-
sun benim gözlerime kezzap dö-
küldü.

- …

- Evet, kezzap… Ben Filistinli
bir ailenin çocu¤uyum. Babam bi-

rinci intifadaya kat›lm›flt›. Son-
ra haber ald›k ki flehit olmufl.

- …

- Gözlerime bak abi lütfen.
Sadece bu de¤il. Annem, çar-
fl›ya bize ekmek almaya gi-
derken, meydanda askerler
taraf›ndan çarflaf› y›rt›lm›fl ve
üstü bafl› aç›l›nca, kalp krizi
geçirdi.

- …

- Evet, kalp krizi… Ve
ben, evet ben annemin bu
hâlini gördüm. A¤lad›¤›n›
gördüm. Gözyafllar›n› içtim
annemin. Babam›n kan›n›
gözlerime sürdüm.

- …

- Buradaki bir akrabam beni
yan›na ald›. Ama kezzap dökül-
müfl gözlerimin, çocuklar›n› kor-
kutaca¤› düflüncesiyle, yurda ver-
di beni.

- …

- Evet. ‹flte budur, benim göz-
lerimin karanl›¤›n›n sebebi.

Kar›s›n›n, “hadi geç kal›yor-
sun” sesiyle kendine geldi. Üzeri-
ni kurulad›. Bedeninden dökülen
sular›n, kapkara bir hâlde kaybol-
du¤unu görüyordu.
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FFaattiihh PPAALLAA

‹NCE DOKUNUfiLAR

Sessiz bir yürek, her gündö-
nümünde bir kayg›ya düflürür
kendini. Iss›z ve s›z›s›z bir kuytu
arar. Lakin onun yata¤› apaç›k ve
meydan›n orta yeridir. Bu böyle-
dir.

***
Dua etmek için çok sebebimiz

var. En önemlisi de, Rabbimizin
icabet etmek için beklemesi. Ve
nezdinde bize, dualar›m›z nispe-
tince de¤er vermesi, rahmet et-
mesi.

***
Zihni genifl, tahayyülesi derin,

muvazenesi sürgit ileriyi gözetle-
yen kullar, iyili¤in, kardeflli¤in,
dostlu¤un ve güzelli¤in müntesi-
bidirler. Ne mutludur onlara.

***
Geniflli¤i k›talar boyu, muhte-

vas› ölçüye s›¤maz bir anlay›fl ve
feraset iklimini yeflertmek, cümle
kayg› ehlinin ideali olmal›. Birbiri-
mize yar olmak zorunday›z.

***
Yar›n, hatta yar›na kalmadan

ölecekmifl gibi bir ömür sürdürme
bilinci, kimlerin hesab›nda kald›
acep? En yak›n›m›z ve en yak›n›-
m›zda olan ölüm, bizi diriltmeli.

***
Mevsim de¤iflir, toprak ›slan›r.

‹nsan canlan›r, iklim gürleflir. Gü-
nefl, bat› yuvas›na do¤ru ad›mla-
n›rken, di¤er güne do¤aca¤›n›n
haberini k›z›llaflt›¤›nda anlat›r.

***
Kifli, ancak kendisidir. Baflkas›

olan ya da olmaya çal›flan kay-
bolmufl demektir. Mukallid flahsi-
yetler, özgün ve özgür bir dünya
kuramazlar kendilerine ve çevre-
lerine!

***
Sevdal›ysa e¤er bir insan, ev-

vela kitab›na ve önderine kilitlen-
melidir. Öyle anahtar çözümler
sunmal›d›r ki idraklere; günler,
aylar ve y›llar eskitememelidir.

***
Rol yapmadan ve maske tak-

madan insanlarla münasebetlerini
sürdürebilenler, belki de en büyük
erdemi yakalam›fllard›r. ‹nsan,
nisyandan uzak durman›n yolu-
nu bulmal›.

***
Heyecan gö¤erir suskunluk-

lar›n ve bofl vermiflliklerin üstü-
ne. Yeter art›k! Kendimizi bilme-
nin ve kendimize gelmenin vak-
tidir bu an. Aksa bizi ça¤›r›r, ica-
bet nerede?

***
Ayetlere dönmeli art›k insan;

ayetlere düflmeli, ayetlerle düflün-
meli... Ve ayet ayet, sure sure yü-
rümeli... Akl›n› kalbinin derinlik-
lerine do¤ru, usulca süzmeli.

***
Dünyada olup “dünyadan” ol-

mama düsturunu bilinç olarak
yerlefltirmek gerek, dünyaya ta-

mah eden hasta zihinlere. Üç
günlük fanilikler u¤runa, ebedi-
yeti yakmamal›.

***
Bir ufak can olarak gözlerini

ve yüre¤ini açar dünyaya insan.
Görebildikleri ve sevebildikleriyle
hayat› tan›r. Dönüflü olmayan ve
ölümle sonlanan bir ömrü kufla-
n›r.

***
Özlemlerimiz, özneleflti¤imizde

anlam›n› bulur. Zihinlerimiz/ be-
yinlerimiz/ yüreklerimiz esaret so-
lurken, bizlerin özgürlük düflleme-
si, havanda su dövme misalidir.

***
‹radeyi veren ALLAH (cc),

ona yön tayin eden insand›r. Ne
murad ettiyse insan, o ona irad
olunur. Süratle geçmek için s›-
rat’›, kuflanmal›d›r insan Nebevî
Siret’i.

***
Her görülenin ard›nda, bin gö-

rünmeyen vard›r. Kifli, göründü-
¤ünün nice misli, görünmedi¤iyle
yaflar. Görmek için dönmek ge-
rek. Ve bütün körlükleri yere ser-
mek…

***
Bugünü düflünen, bugün için

kafa yoran, bugünün sorunlar›na
çözüm arayan/çözüm teklifleri
sunan, dünü unutmayan ama
dünde kalmayan, kayg› ehli Üm-
met’e muhtac›z.
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