
Selam ‹‹le
De¤erli okuyucular,

Zaman h›zla ak›p giderken Rabbimizin bizlere sundu¤u f›r-
satlar da bir bir geliyor ve geçiyor. Bu f›rsatlardan biri ve belki
de en önemlisi olan Ramazan ay›n› idrak edece¤iz. Ramazan
ay› bizim için niçin f›rsatt›r? 

Bu ayda hayat›n üzerimize b›rakt›¤› kirleri temizlemek, ye-
ni bir bafllang›ç yapmak, yozlaflmaya karfl› ar›nmak, dayan›fl-
mak ve muhasebe yapmak f›rsat›n› mutlaka ama mutlaka de-
¤erlendirmeliyiz.

Bir daha karfl›laflamama ihtimalini düflünerek, sanki son
Ramazanm›fl gibi dolu ve bereketli geçirmeye özen göstermeli-
yiz. Gündelik telafl ve meflgalenin aram›za mesafe koydu¤u
Rabbimizle, tekrar yak›nlaflmaya vesile k›lmal›y›z Ramazan›. 

Kur'an-› Kerimin indirildi¤i ve bin aydan daha hay›rl› oldu-
¤u bildirilen Kadir Gecesini ihtiva eden Ramazan ay›n› bir
Kur'an ay› olarak da de¤erlendirip, içindeki hayat düsturlar›n›
hayat›m›za ne kadar›n› aktar›p aktarmad›¤›m›z›n da muhase-
besini yapmam›z gerekiyor.

Onun için, hayat›n tamam›na yaymam›z ve teflmil etmemiz
gereken Ramazan ay›n›, en iyi flekilde idrak etmemizin önün-
deki hiçbir engele f›rsat vermemeliyiz. 

Modern cahiliyyenin kendisiyle bizlerin aras›ndaki fark›,
fark edilemeyecek dereceye kadar düflüren hayat tarz›na, tüke-
tim ç›lg›nl›¤›na, israfa, tatil anlay›fl›na, bireyselleflmeye, bencil-
leflmeye, vurdumduymazl›¤a, sekülerleflmeye, makam ve mad-
de düflkünlü¤üne en etkili panzehiri olarak geçirebilirsek Ra-
mazan›, ‹slami hareketin art› hanesine geçecek olan bu sonuç,
Allah'›n izniyle evrensel istikbar›n da zarar hanesine yaz›lacak-
t›r.

Gerek teneffüs etti¤imiz modern hayat, gerekse Müslüman-
lar›n maruz kald›¤› küresel kuflatma, daha güçlü, iradeli, ümit-
li ve sorumlu bir flahsiyet gerektirmektedir.

K›sa vadede hayat›m›za etki edecek sosyal ve ekonomik
olaylara odaklanm›fl olmam›z, bizi Kur'an'›n “fiüphesiz ki ahi-
ret, dünya hayat›ndan daha hay›rl›d›r.” uyar›s›na karfl› duyar-
s›zlaflt›r›yor. Bir Müslüman olarak bigane kalamayaca¤›m›z
ekonomik ve siyasal geliflmeler hiçbir zaman bizleri biz yapan,
flahsiyet kazand›ran, Allah'a kullu¤umuzu, takvam›z› ve adan-
m›fll›¤›m›z› gölgeleyecek bir boyuta ulaflmamal›d›r.

Kald› ki bizi biz yapan ihlâs, zühd ve takvadan ar›nm›fl bir
kiflili¤in siyasi ve sosyal çabalar› noksan kalacakt›r.

Ümmetin ve mazlum insanlar›n kurtuluflunu yak›nlaflt›ra-
cak dualar›n yap›ld›¤› ve kabul oldu¤u çok bereketli bir Rama-
zan geçirmenizi Rabbimizden niyaz ediyor, sizleri dergimizle
bafl bafla b›rak›yoruz.
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Türkiye Cumhuriyeti'nde, gerek
tek partili, gerekse çok partili dönem-
de, ülke yönetimine egemen olan ide-
oloji, tek parti ideolojisidir. Ülkenin çok
partili döneme geçmifl olmas›, bu du-
rumda herhangi bir de¤ifliklik meyda-
na getirmemifltir. Çünkü çok partili dö-
nemde kurulan her parti, Kemalist ira-
deyi esas alan tek parti ideolojisine uy-
gun olarak kurulmufl ve faaliyet gös-
termek zorunda b›rak›lm›flt›r. Bu ne-
denle, bu iki dönem yani tek partili ve
çok partili dönem aras›nda tek parti
ideolojisinin uygulanmas› yönünde
göreceli farkl›l›klar›n d›fl›nda hiçbir fark
yoktur. Çünkü bu iki dönemde de, ide-
oloji olarak, halka bak›fl ve yönetim
tarz› olarak sivil ve askeri bürokratik
yönetim, ülke yönetimine egemen ol-
mufltur; halk›n iradesi, inanc›, örf ve
adetleri d›fllanm›fl ve yok say›lm›flt›r.
Son y›llarda bu durumda bir k›r›lma ol-
du¤u görülse de bu, sivil ve askeri ve-
sayet rejiminin sona erdirildi¤i anlam›-
na asla gelmez. Anayasan›n de¤iflmez
ve de¤ifltirilmesi dahi teklif edilemez
hükümlerine dokunulamad›¤› müddet-
çe, hiç kimse, sivil ve askeri oligarflinin
yönetimdeki etkinli¤inin azald›¤›n› id-
dia edemez. Çünkü hâlâ hiç kimse,
halk›n %99'unun deste¤ini alsa bile
anayasan›n tabulaflt›r›lan bu bafllang›ç
maddelerini, b›rak›n tamamen kald›r-
may›, de¤ifltirilmesini dahi teklif etme-
ye cesaret edememektedir. ‹flin ilginç
yan›, demokratik özerklik isteyen,
Türk bayra¤›n›n yan›nda Kürt bayra¤›-

n›n da sallanmas› gerekti¤ini söyleme
cesareti gösterenler bile, bu maddelerin
de¤ifl(tiril)mesini gündeme bile getire-
memektedirler. Gerçi, Kemalistlerle,
Apo'cular aras›nda, halka bak›flta, yö-
netim anlay›fl›nda ve dine yaklafl›mda
hiç bir fark yoktur. Çünkü her ikisi de,
laiktir, ›rkç›/flovenisttir, halka ra¤men
halkç›d›r ve ‹slam düflman›d›r.

Türkiye'de, halk›n iradesiyle yöne-
time geldi¤i varsay›lan iktidarlar döne-
minde de, sivil ve askeri vesayet rejimi
bütün koyulu¤u ve çirkinli¤iyle ülke
yönetimindeki egemenli¤ini devam et-
tirmifltir. Bu rejim, miad› dolmufl olma-
s›na ra¤men, ömrünü ancak, 10 sene-
de bir yap›lan darbelerle ve verilen sa-
y›s›z muht›ralarla uzatmaya çal›flm›fl-
t›r. Oysa darbe yapman›n ya da darbe
teflebbüsünde bulunman›n cezas›,
Türk Ceza Kanunu'na göre idam edil-
meyi (TCK'da yap›lan son de¤ifliklikle
bu ceza, idaml›ktan a¤›rlaflt›r›lm›fl mü-
ebbet hapis cezas›n› çevrilmifltir) ön-
görmektedir. Ancak bu cezaya ra¤-
men, Türkiye'de, 10 senede bir darbe
yap›lm›fl ve say›s›z da darbe teflebbü-
sünde bulunulmufltur. ‹flin ilginç yan›,
hiçbir darbeci, -Talat Aydemir ve arka-
dafllar› hariç- b›rak›n idamla yarg›lan-
may›, haklar›nda soruflturma bile aç›-
lamam›flt›r. Bunun nedeni ise, askeri
vesayet rejiminin ülke yönetimine ege-
men olmas›d›r. Bu nedenledir ki darbe-
ciler yarg›lanamam›fl, tersine darbe
yapmay› baflaranlar, ya devlet baflkan›

olarak ya da benzeri baflka makamlar-
la ödüllendirilmifllerdir. Bu ise, daha
sonraki dönemlerde yeni darbelerin
yap›lmas›na zemin haz›rlam›flt›r. Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihinde, darbe su-
çundan dolay› - o da darbeyi baflara-
mad›klar›ndan dolay›- sadece Talat
Aydemir ve arkadafllar› yarg›lanarak
idam edilmifllerdir. Türkiye'de çok sa-
y›da darbe yap›lmas›na ra¤men, bu-
nun baflka bir örne¤i de yoktur.

Her darbe öncesinde, darbenin
halk taraf›ndan benimsenmesi için
kaotik bir ortam oluflturulmufltur.
Özellikle meydana ge(tiri)len bu kaotik
ortam, darbecilerin iflini kolaylaflt›rm›fl
ve darbe ortam›n› haz›rlam›flt›r. Geriye
dönüp bak›ld›¤›nda, her darbe öncesi
ç›kar›lan toplumsal olaylar, ya darbeci-
ler taraf›ndan ya da darbe yap›lmas›n›
isteyen iç ve d›fl karanl›k güçlerin eliy-
le organize edildi¤i görülecektir. Bu
olaylar›n organize edilmesinde, d›fl is-
tihbarat güçlerinin yan›nda, 1952'de
kurulan Özel Harp Dairesi ya da Kont-
rgerilla olarak bilinen kurum çok etkin
rol oynam›flt›r. 6-7 Eylül olaylar› ile
bafllayan bu illegal ve derin organize,
Kahramanmarafl, Çorum, Hamid Fen-
do¤lu, 1 May›s katliam› gibi olaylarla
1980 darbesine kadar devam ettiril-
mifltir. 1980 darbesi, ülke içinde aske-
ri vesayet rejimini, ülke d›fl›nda ise em-
peryal ve Siyonist güçlerin etkinli¤ini
artt›rmada çok önemli bir dönüm nok-
tas› oluflturmufltur. 1980'den itibaren
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ise, askeri vesayet rejimi ve emperyal
Siyonist güçlerle iflbirli¤i, terör örgütü
PKK ve benzeri di¤er derin yap›lanma-
lar ve rutin d›fl›na ç›kan kimi kamu gö-
revlilerinden oluflan çeteler eliyle ger-
çeklefltirilen ve binlerce insan›n ölü-
müne neden olan terörle sürdürülmüfl-
tür. PKK ve bu derin yap›lanmalar›n
gerçeklefltirdi¤i teröre bak›ld›¤›nda,
bunda ne Kürt halk›n›n, ne de Türk
halk›n›n menfaatinin oldu¤u görüle-
cektir. Çünkü ölen de, öldüren de, bu
yoksul halk›n çocuklar›d›r. PKK'n›n ve
bölgede oluflturulan resmi illegal örgüt
ve çetelerin gerçeklefltirdi¤i terör neti-
cesinde akan kandan, sadece eli kanl›
Kürt ve Türk baronlar›yla, d›fl emper-
yal ve Siyonist güçler beslenmifltir ve
halen de beslenmektedir.

DEM‹REL'E GGÖRE
DER‹N DDEVLET, AASKERD‹R!..

Türkiye'de meydana gelen toplu
katliamlar›n, kitlesel olaylar›n, soka¤a
dökülmelerin arkas›nda ve organize-
sinde derin devletin bulundu¤u, son
y›llarda gerçeklefltirilen Ergenekon
operasyonlar›yla daha iyi anlafl›lm›flt›r.
Derin devletin kontrolündeki Ergene-
kon ya da benzeri di¤er resmi illegal
yap›lanmalar, terör çeteleri ve PKK, sa-
dece Do¤u ve Güneydo¤u'da de¤il, ül-
kenin her yerinde gerçeklefltirilen faili
meçhul cinayetlerden, önlenemeyen
kitlesel eylemlerden, terör olaylar›ndan
ve patlat›lan bombalardan sorumlu ol-
du¤u, vicdan sahibi herkes taraf›ndan
bugün daha çok kabul edilmektedir.
Çünkü her darbe öncesinde meydana
gelen terör olaylar›, suikastlar, kontrol
alt›na zor al›nan kitlesel eylemler, dar-
beyle birlikte b›çak kesilir gibi sona
er(diril)mifltir. Demirel, 12 Eylül darbe-
cisi Kenan Evren'e '11 Eylül'de akan
kan›n, nas›l olur da, 13 Eylül'de b›çak-
la kesilircesine durmufltur' sözüyle de,
darbe ortam›n› oluflturmada meydana
gelen terör olaylar›nda darbecilerin ro-
lüne iflaret etmifltir. Yani asl›nda ordu-
nun, 13 Eylül günü durdurdu¤u bu
olaylar›, 11 Eylül ve daha önceki gün-
lerde de durdurabilecek gücü ve yetki-
si bulunmaktayd›. Çünkü ülkenin bir-

çok bölgesinde s›k›yönetim vard› ve s›-
k›yönetim komutanlar› ola¤anüstü
yetkilerle de donat›lm›flt›. Peki, nas›l
olur da, 13 Eylül günü durdurulan te-
rör olaylar›, 11 Eylül gününe kadar
durdurulamam›flt›? Bu soruya, en iyi,
en aç›k cevap, o dönemlerde Konya'da
bulunan 2. Ordu komutan› Bedrettin
Demirel'in 'darbenin yap›labilmesi için
ortam›n olgunlaflmas›n› bekledik' sözü
olmufltur. Asl›nda bu cevapta, ayn› za-
manda ordunun, darbenin halk tara-
f›ndan benimsenmesi için, bu olaylar›,
bilerek ve kasten durdurmad›¤›, hatta
k›flk›rtt›¤› anlafl›lmaktad›r. Zaten Org.
Demirel'in bu cevab›ndan baflka bir
anlam da ç›kar›lamaz. Son y›llarda hiç
gündemden düflmeyen Balyoz, kafes
planlar› çerçevesinde Fatih Camisini
bombalamak, az›nl›klara yönelik sui-
kastlar, Cumhuriyet Gazetesine ve Da-
n›fltay'a yap›lan bask›nlar›n bir tek
amac› vard›, o da, Org. Demirel'in be-
lirtti¤i gibi darbe yapmak için ortam›n
olgunlaflmas›n› haz›rlamakt›. 

Nedir derin devlet? Kimlerden olufl-
maktad›r, gücünü nereden almaktad›r?
Bu kadar kanl› olay› gerçeklefltirmek,
faili meçhul cinayetlerle, suikastlarla
toplumda infial meydana getirerek bir
kaos ortam› oluflturmak suretiyle darbe
ortam›n› haz›rlayarak darbe yapmak
elbette kolay de¤ildir. Çünkü bütün
bunlar› yapabilmek için, içeride ve d›fla-
r›da bir deste¤e, ola¤anüstü bir güce ve
imkâna ihtiyaç vard›r. Bu destek ve
güç olmadan, darbenin gerçeklefltirile-
bilmesi mümkün de¤ildir. Nitekim
1962 ve 1963'de Talat Aydemir,
1969'da Cemal Tural, 9 Mart 1971'de
Madano¤lu ekibi, 1977'de Nam›k Ke-
mal Ersun ve ekibi ve 2003'den itiba-
ren de Balyoz darbe plan› ile Ay›fl›¤›,
Sar›k›z, Yakamoz, Eldiven, Kafes ve
daha birçok darbe giriflimleri, bu deste-
¤e sahip olamad›¤› için, bu teflebbüsler
fiiliyata geçememifltir.

Bu olaylar›n öncesinde, sonras›nda
ya da tam ortas›nda derin devletin var
oldu¤u hemen hemen herkes taraf›n-
dan kabul edilmektedir. Ancak, tan›m›
üzerinde bir ittifak söz konusu de¤ildir.
Nitekim Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an derin devleti, “bir k›s›m kamu gö-
revlilerinin kendince kutsal sayd›¤› de-

¤erler için hukukun d›fl›na ç›kmak su-
retiyle adeta bir çeteleflme haline gir-
mesidir” fleklinde tan›mlamaktad›r.1

Süleyman Demirel ise, CNN Türk'te ya-
y›mlanan Ankara Kulisi program›nda
gazeteci Nur Batur, Murat Yetkin ve
Fikret Bila'n›n sorular›na verdi¤i ce-
vapta derin devleti flöyle tan›mlam›flt›r;
'Derin devlet, devletin kendisidir. As-
kerdir, derin devlet. Cumhuriyet'i ku-
ran askerler, devletin y›k›lmas›ndan
daima korku duyar. Halk bazen sa¤la-
nan haklar› suiistimal eder, yürüyüfl
hakk› verildi¤inde gidip cam çerçeveyi
indirerek, polisle çat›fl›r. Derin devlete
ülkenin muhtaç olmas›, ülkenin yöne-
tilememesinden kaynaklan›r.'2

Derin devletin de¤iflik tan›mlama-
lar› olsa da, halk, derin devlet denildi¤i
zaman, bir türlü ayd›nlat›lmayan faili
meçhul cinayetleri ile siyasi suikastla-
r›, toplu katliamlar› ve birden bire par-
layan ve zor önlenen kitlesel olaylar›
anlamaktad›r. Bu ise, çok partili dö-
nemde, Türkiye'nin NATO'ya girme-
siyle ve 1952 y›l›nda Seferberlik Tetkik
Kurulu'nun oluflmas›yla bafllam›flt›r.
Emekli Org. Sabri Yirmibeflo¤lu'nun da
ifade etti¤i gibi, bu Kurul (bu Kurul,
1965'de Özel Harp Dairesi, 1990'l› y›l-
lardan itibaren de Özel Kuvvetler Ko-
mutanl›¤› ismini alm›flt›r.) ilk illegal ve
kitlesel eylemini 6-7 Eylül 1955'de
gerçeklefltirmifltir. Daha sonraki y›llar-
da darbeye kadar varan eylemlerde
ise, en yetkili a¤›zlar taraf›ndan daima
bu Kurul gündeme getirilmifltir. Ancak
her ne hikmetse, iktidarlar bile bu Ku-
rulun üzerine gidememifl, bu iddialar
bir türlü ayd›nlat›lamam›flt›r. Bu, hem
bu Kurulun yap›s›ndan, hem de ABD
taraf›ndan kurdurulmufl ve CIA tara-
f›ndan e¤itilmifl ve yönlendirilmifl ol-
mas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu Ku-
rul, yer alt› ve yer üstü olmak üzere iki
temel unsurdan oluflmaktad›r. Yer üstü
unsurlar› askerlerden (ki bunlara bor-
do bereliler denilmekte) yer alt› unsur-
lar› ise, vatansever ve milliyetçilerden
oluflmaktad›r. Emekli Org. Kemal Ya-
mak'›n (Gölgede kalan izler ve gölgele-
flen bizler isimli) an› kitab›nda ve ken-
disiyle yap›lan röportajlarda da bahset-
ti¤i gibi, bu yer alt› unsurlar›n›n kimli-
¤i, nerelerde görev yapt›klar› aç›klan-
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1 http://www.candundar.com.tr/index.php?Did=4364
2 Radikal Gazetesi, 18.04.2005



maz ve bunlar ömür boyu görevlidir-
ler. ‹flte darbe ortamlar› ya da CIA'nin
ifline gelmeyen, ABD menfaatleri için
tehlike potansiyeli tafl›yan yönetimler,
siyasi partiler, sivil toplum kurulufllar›
ve hatta muhalif flah›slar bu kurulun
hedefi olmufltur. Türkiye'nin 1950'den
sonraki tarihi incelendi¤inde bunun
çokça örneklerini görmek mümkün-
dür. Ayr›ca her darbe öncesinde oluflan
kaotik ortam, bu kurulun özellikle de
yer alt› unsurlar›yla gerçeklefltirdi¤i,
Ergenekon operasyonlar›yla ve balyoz
benzeri illegal yap›lanmalarla daha an-
lafl›l›r hale gelmifltir. 

PKK TTERÖRÜ VVE
DER‹N DDEVLET!..

Derin devletin PKK ile iliflkisi,
PKK'n›n kurulufl y›llar›na, Abdullah
Öcalan ile iliflkisi ise 1960'l› y›llar›n
ikinci yar›s›na dayanmaktad›r. Abdul-
lah Öcalan'›n, M‹T'le iliflkisi, henüz
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde
ö¤renci iken bafllad›¤› iddia edilmifltir.
Bu iddiay› gündeme getirenlerden biri-
si de Gazeteci Avni Özgürel'dir. Özgü-
rel, Radikal Gazetesi'nde Nefle Düzel'in
kendisiyle 27 Ekim 2003'de yapt›¤›
röportajda bu iddiay›; “1993'de gaze-
tecilerle Bekaa'ya Panorama Dergisi
Genel Yay›n Yönetmeni olarak davet
edildi¤ini, uzun y›llardan sonra Abdul-
lah Öcalan ile ilk olarak burada karfl›-
laflt›¤›n› ve burada kendisiyle yapt›¤›
röportajda; 'Ankara'da ‹zmir Cadde-
si'nde Fikir Ajans› diye bir yer vard›.
Yanl›fl hat›rl›yor olabilirim ama birden
bir fley ça¤r›flt›rd›. Ben de seni orada
gördüm gibi bir his uyand›' dedim. Ba-
na: 'Yoo, do¤ru hat›rl›yorsun. Ama ben
bunlar› bir müddet sonra aç›klayaca-
¤›m' dedi. (…) Bu büroya gidip gelen-
lere ses ç›kar›lm›yorsa, o insan ya gü-
venilir biridir ya da görevli biridir”3

fleklinde gündeme getirmifltir.

Abdullah Öcalan'›n M‹T ile iliflkisini
gündeme getiren bir baflka olay ise,
Öcalan'›n da¤›tt›¤› bildiri dolay›s›yla gö-
zalt›na al›nmas›yla gündeme gelmifltir.
Bu olay, Abdullah Öcalan, Ankara Si-
yasal Bilgiler Fakültesi 1. s›n›f ö¤renci-
si iken, Mahir Çayan ve arkadafllar›n›n
31 Mart 1972'de K›z›ldere'de düzenle-
nen bir operasyonla öldürülmelerini
protesto için bildiri da¤›t›rken yakalan-
mas›yla bafllam›flt›r. Öcalan, bildiri do-
lay›s›yla 8 Nisan 1972'de gözalt›na
al›nm›flt›r. 19 gün gözalt›nda kalm›fl,
daha sonra ç›kar›lan mahkemece tu-
tuklanarak Mamak Cezaevi'ne gönde-
rilmifltir. Ancak, her ne olmuflsa, olmufl
ve daha çok ceza almas› gerekirken, 3
ay ceza ile kurtulmufltur. Çünkü döne-
min s›k›yönetim savc›s› olarak görev
yapan Baki Tu¤, Öcalan aleyhindeki
baz› suçlamalar› geri çekmifltir. Aksi-
yon Dergisi'nin Baki Tu¤ ile yapt›¤› bir
röportajda, “Yani Öcalan'›n M‹T'le nas›l
bir iliflkisi olabilir ki anlam›nda flafl›rd›-
n›z m›? fleklindeki bir soruya Baki Tu¤:
“Yok. Olabilir, olmayabilir de diyemez-
siniz. Çünkü Milli ‹stihbarat Teflkila-
t›'n›n görevi herkesten yararlanmakt›r.
O dönemde bir ö¤renci olarak ondan da
yararlanmak isteyebilirler. Bunda flafl›-
racak, yanl›fl düflünecek hiçbir fley yok.
‹stihbarat örgütlerinin herkesten yarar-
lanma görevi var” demifltir.4

Abdullah Öcalan kendi ifadesiyle
ilk toplant›lar›ndan itibaren M‹T ve
kontrgerilla taraf›ndan kontrol edilme-
ye çal›fl›lm›flt›r. Bu kontrolü M‹T, ken-
di eleman› Ali Y›ld›r›m'›n k›z› Kesire,
kontrgerilla5 ise A¤r›l› Kürt Pilot Neca-
ti6 kanal›yla sa¤lamaktayd›. Abdullah
Öcalan bu durumun fark›na vard›klar›-
n› söylese de, en gizli toplant›y› Pilot
Necati'nin tuttu¤u bir yerde yapmakta
da bir beis görmemiflti.7 Abdullah
Öcalan bir soruyu: "M‹T beni besleme-
di ama M‹T'in klasik yöntemlerle beni

kontrole alma çabalar› vard›. Bunun
için paray› gözden ç›kard› tabii. Bili-
yorsunuz örtülü ödenekten bunun için
paralar sonuna kadar gözden ç›kar›l›r.
Bize de biraz nemas› kald›"8 fleklinde
cevapland›r›yordu. Zaten U¤ur Mum-
cu'nun öldürülüfl sebebi de PKK ile
M‹T ve MOSSAD aras›ndaki bu iliflkile-
ri belgeleriyle yazmay› düflünmüfl ol-
mas› de¤il midir? 

Ayn› flekilde Nefle Düzel, Taraf Ga-
zetesinde, Türkiye'deki Kürt hareketi-
ni, PKK'y› ve Abdullah Öcalan'› çok
yak›ndan tan›yan Hüseyin Y›ld›r›m9

ve Kemal Burkay10 ile konuflmufltur.
Bu konuflmada her iki isim de,
PKK'n›n ve Öcalan'›n derin devletle
iliflkisini gündeme getirmifllerdir. Nite-
kim Hüseyin Y›ld›r›m bir soru üzerine;
“Mahir Say›n'›n yazd›¤› 'Erke¤i Öldür-
mek' kitab›nda Öcalan'›n kendisi söy-
lüyor. 'M‹T bana iki sene boyunca pa-
ra ve silah verdi' diyor. Ayr›ca Cem Er-
sever de, 'Biz Lübnan'a onu öldürmeye
gitmifltik, yan›na da bir bayan sok-
mufltuk. Ondan istihbarat› ald›k ve ona
sen ayr›l oradan dedik. Yola ç›kt›k. An-
kara'dan bize geri dönün diye emir gel-
di' diyor. Ayr›ca M‹T'in bir raporu da
bas›na s›zd›. Bas›na s›zan bu raporda,
'Kürtler, Öcalan'› öldürmek istiyor. Onu
koruyal›m. Öcalan ölürse, Kürtler birle-
flir' denmesi ilginçtir.”

Kemal Burkay da bir soru üzerine;
“fiunu tespit etmek laz›m. Öcalan, ‹m-
ral›'ya kondu¤u zaman devletle ara-
s›nda bir uzlafl› oldu. 'Size hizmet ede-
ce¤im' dedi ve can›na dokunmad›lar,
hayat›n› ba¤›fllad›lar. Mesela Öcalan,
silahlar› 4,5 y›l susturdu. PKK buna
uydu. Öcalan, PKK'n›n ad›n› da de¤ifl-
tirdi, KONGRA-GEL yapt›. PKK'n›n
program›n› bile de¤ifltirdi. PKK buna
gene uydu. Daha önce ba¤›ms›z Kür-
distan istiyordu. Sadece ba¤›ms›z Kür-
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3 Radikal Gazetesi, 27.10.2003; ayr›ca daha genifl
bilgi için bkz: Necdet Pekmezci, Mankurtlar Vadisi
Derin Devletin Askerleri, Elips Yay›nlar›, fiubat 2006,
Ankara, s.105-106  
4 Pekmezci, age. s.109-110
5Abdullah 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
6Abdullah Öcalan Pilot Necati (Kaya) ile ilgili de flöyle
diyor; “Necati Kaya gerçekte hava astsubay› 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 ka¤›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
7 Birand, age. sh.87; Say›n, age. sh. 89 vd.
8 Vatandafl, age.sh. 89,91; Ayr›ca, bkz; Say›n, age.
sh.91.
9 Nefle Düzel'in 26-27-28.07.2010 tarihli Taraf
Gazetesi'nde Hüseyin Y›ld›r›m ile yapt›¤› röportajdan. 
10 Nefle Düzel'in 02-03.08.2010 tarihli Taraf
Gazetesi'nde Kemal Burkay ile yapt›¤› röportajdan.



distan'› de¤il, federasyonu bile b›rakt›,
demokratik cumhuriyeti ve Kemalizm'i
över oldu. Üniter devleti savundu.
PKK bunu da takip etti.”

Bir baflka soruya ise; “PKK silah›
tümden b›rakmak ve da¤dan inmek is-
tiyordu. Öcalan, 'Bana imkân verin
da¤dakilerin hepsi silahlar›n› b›raks›n-
lar' dedi. ‹mkân dedi¤i genifl kapsaml›
bir aft›. Da¤dan inen adam hapse gir-
memeli. 20-30 y›la mahkûm olmama-
l›. Öyle de¤il mi? Nitekim bunu kan›t-
lamak için bar›fl gruplar› gönderdiler.
Ama bunlar tutukland› ve cezalara
çarpt›r›ld›lar. Çünkü derin devlet
PKK'n›n silah b›rakmas›n› istemedi...”

TERÖR OOLAYLARI
VE DDER‹N DDEVLET!..

30 seneden beri Do¤u ve Güneydo-
¤u'da PKK eliyle kirli bir savafl devam
et(tiril)mektedir. Bu savaflta, binlerce
insan hayat›n› kaybetmifl, binlercesi ise
yaralanm›fl ve ülke de ekonomik çö-
küntünün efli¤ine ge(tiri)lmifltir. NATO
üyesi ülkelerin içinde en çok asker bes-
leyen, en çok askeri harcama yapan ve
sivil iktidar taraf›ndan harcamalar› de-
netlenemeyen ülkelerin bafl›nda Türki-
ye gelmektedir. Ancak bunca askere
ra¤men, bafllang›çta bir avuç çapulcu
olarak de¤erlendirilen PKK ve PKK'l›la-
r›n gerçeklefltirdi¤i terör olaylar› engel-
lenememifltir. Bunun iki nedeni olabilir;
birincisi, Türkiye, bu kadar kalabal›k
askere sahip olmas›na ra¤men PKK'ya
güç yetiremiyor. ‹kincisi ise, PKK'n›n
varl›¤›ndan ve terör olaylar›n›n devam
etmesinden sivil ve askeri bürokratik
kesimlerin menfaatleri vard›r. Bu ne-
denledir ki, son y›llarda, Kürt ve Türk
olmak üzere vicdan sahibi birçok ayd›n
taraf›ndan PKK ile derin devlet aras›n-
daki kirli iliflki gündeme getirilmektedir.
Zaten, terörün, derin devletin menfaat-
lerine paralel olarak, bazen artmas›, ba-
zen azalmas› da bunu göstermektedir.
Bunun en müflahhas örne¤i ise, Hazi-
ran 2007'den beri Ergenekon operas-
yonlar› ve daha sonra da emekli ve
muvazzaf komutanlar›n kat›ld›¤› iddia
edilen darbe senaryolar› ve suikast giri-
flimleri dolay›s›yla yap›lan tutuklama-
larla efl zamanl› olarak terörün t›rman-
mas›d›r. Derin devlet, terörün de, PKK

varl›¤›n›n da devam etmesinden nema-
lanmaktad›r. Bu vesileyle, siyasete ve
siyasi iktidara müdahale etmekte, hal-
k›n k›l›k k›yafeti ve inanc› dolay›s›yla
fiflleyebilmektedir. Bu nedenle, askerin
siyasete müdahalesini azaltmaya ve
devam etmekte olan bu kirli savafl› bi-
tirmeye yönelik ne zaman ciddi ad›mlar
at›lsa, ya kitlesel anlamda terör olayla-
r› artmakta ya da bu ad›mlar› atanlara
yönelik suikastlar gerçeklefltirilmekte-
dir. Turgut Özal, Eflref Bitlis, Ahmet
Cem Ersever, Bahtiyar Ayd›n vb birçok
flaibeli ölüm ya da faili meçhul suikast,
bu konuda verilebilecek birkaç örnektir. 

Son zamanlarda ilçe merkezlerine,
karakollara ve hatta donanmaya yap›-
lan bask›nlar›n engellenmemesini de
bu çerçevede de¤erlendirmek gerek-
mektedir. Da¤ komando askeri birli¤i
ile ‹lçe merkezlerinde polis ve askeri loj-
manlara bile yap›lan bask›nlar durdu-
rulam›yorsa, ordunun kahramanl›¤›n›,
ülkenin güçlü oldu¤unu, terörün kökü-
nü mutlaka kaz›yaca¤›z türü içi bofl
sözleri gündeme getirmenin hiçbir an-
lam› yoktur. Son aylarda ilçe merkezle-
rine, karakollara, hatta donanmaya bi-
le bask›n yap›labiliyorsa, bunun sadece
PKK'n›n ifli olmad›¤›; iç ve d›fl menfaat
ve ihanet flebekelerinin ortaklafla ger-
çeklefltirdi¤i bir senaryo oldu¤u unutul-
mamal›d›r. Bu ihanet flebekesinin içeri-
sinde asker de vard›r, sivil de vard›r.
Üstelik her bask›ndan önce ilgili komu-
tanlar, bask›ndan haberdar edilmeleri-
ne ra¤men bu bask›nlar›n gerçeklefltiril-
mifl olmas› bu iddialar› teyid etmekte-
dir. Nitekim 21 Ekim 2007'de Da¤l›ca
bask›n› (13 asker öldürüldü), 4 Ekim
2008'de Aktütün bask›n› (11 asker öl-
dürüldü), 31 May›s 2010'da ‹skende-
run'daki donanma bask›n› (6 asker öl-
dürüldü), 19 Haziran 2010'de Gedikte-
pe bask›n› (6 asker öldürüldü), 20
Temmuz 2010'de Hakkâri'nin Çukurca
ilçesine ba¤l› Hantepe bask›n› (6 asker
öldürüldü) bu flekilde gerçeklefltirilen
bask›nlard›r. Bu bask›nlar, anl›k istih-
barata ve Heron uçaklar›n›n görüntüle-
rine ra¤men gerçeklefltirilebiliyor ise,
bu, ihmalden de öte bir ihanettir. Özel-
likle de Çukurca'daki Hantepe bask›-
n›ndan önce Heronlar taraf›ndan tespit
edilen görüntüler, Genelkurmay Bafl-

kanl›¤› dâhil 30 ayr› birime gönderilmifl
olmas›na ra¤men, bask›n gerçeklefltiri-
lerek 6 asker öldürülebiliyorsa, bunu
sadece ihmal olarak de¤erlendirmek ol-
sa olsa aymazl›kt›r. 

Sivil ve asker bunca insan›n bile bi-
le ölüme gönderilmesinin sorumlusu
kimdir? Karakol bask›nlar›nda öldürü-
len gencecik askerlerden kim sorumlu-
dur? ‹ktidar m›, Genelkurmay Baflkan-
l›¤› m›? Kim?!. Elbette birinci derecede
sorumluluk ülkeyi yönetme konumun-
da olan iktidarlar›nd›r? Peki, gerçekten,
ülkeyi siyasi iktidarlar m› yönetiyor?
Evet, kâ¤›t üzerinde ülkeyi yönetmede
siyasi iktidarlar sorumludur ve Genel-
kurmay Baflkan› da, Baflbakan'a ba¤l›-
d›r; bu, resmiyette böyledir, fiili durum
ise, hiç de böyle de¤ildir. Çünkü herkes
biliyor ki, bu ülkede hiçbir Baflbakan,
Genelkurmay Baflkanl›¤›na ra¤men ic-
raat gösteremez. Dolay›s›yla askeri ve-
sayet rejiminin egemen oldu¤u Türki-
ye'de, as›l sorumluluk Genelkurmay
Baflkanl›¤›'na aittir. Genelkurmay Bafl-
kanl›¤›, sorumlulu¤unun gere¤ini yeri-
ne getirmesi gerekirken, darbecileri ko-
rumakla ve mahkeme karar›na ra¤men
Balyoz san›klar›n› saklamakla ve tes-
lim etmemekle meflguldür. 

Kim ne derse desin, Da¤l›ca, Aktü-
tün, Hantepe, Gediktepe, Donanma
bask›nlar› ile ‹negöl ve Dörtyol kalk›fl-
mas›, PKK ile ordu içerisinde Ergene-
kon, Balyoz, Kafes, Jitem ve benzeri il-
legal resmi yap›lanmalar›n yani derin
devletin iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen
olaylard›r. Bunun tek müsebbibi de 'or-
du içerisinde darbecileri bar›nd›rmay›z'
diyen ama gere¤ini yerine getirmeyen
Genelkurmay Baflkanl›¤›'d›r. Ancak,
halk art›k bunun fark›ndad›r. Nitekim
Çukurca'da ordunun may›nlar›yla ölen
askerlerin ailelerinin Genelkurmay'›
basmas› ilk ve olumlu bir ad›md›r. Si-
yasi iktidar›n yapmad›¤›n› halk yap-
maya bafllam›flt›r. Bu, iyi bir bafllang›ç-
t›r ve sorumlulu¤unu yerine getirme-
yenlerden hesap soruluncaya kadar
da, bu, devam etmelidir. 

NOT: Süleyman Karakufl kardeflimin
annesi ve teyzesi vefat etmifltir. Kendisine
ve ailesine baflsa¤l›¤›, annesi ve teyzesine
de Cenab-› Hak'tan rahmet dilerim.
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Ben, yine de k›rk küsur y›l ön-
ce Mevlana Muhammed'in “Ölüm-
süz Müdafaa” adl› eserindeki:
“Zindana at›lm›fl biçarelere muha-
f›zlar›n› seçme hakk› tan›nsa bu
hürriyet mi olur?” sözlerini, soru-
sunu hat›rlamadan edemiyorum.

Hindistan ‹ngilizlerin iflgali al-
t›nda, Hindistan ve Pakistan ayr›-
m› gerçekleflmemifl. Müslümanlar
genelde Hindistan'›n bütününde
etkili olan bir konumdad›rlar. ‹flga-
le karfl› en çok direnenler Müslü-
manlar. fiüphesiz Gandi ve arka-
dafllar›n›n da: 'Hindistanl› olmak,
insan olmak' ortak paydas›ndan
hareketle verdikleri mücadele, pa-
sif direnifl önemli idi ve zaten Gan-
di ve arkadafllar›n›n ‹ngiliz iflgaline
karfl› verdikleri mücadele de tarih-
teki yerini ald›. O mücadele flekli
Hindistan'la ortak kaderi payla-
flan-benzeflen tüm direniflçilere
sembol oldu. 

‹nsan›n do¤ufltan elde etti¤i
bir tak›m haklar› vard›r, bunlar
asla pazarl›k konusu yap›lamaz.
Irklar›, renkleri, do¤duklar› co¤-
rafya, dilleri vs. Bu yüzden de
hiçbir düzen, rejim, devlet ülke-
sinde yaflayan Arap'a Kürt'e
Türk'e Çinliye 'sana ana dilinde
konuflma, yazma ve hatta türkü

söyleme (!) imkân›, hürriyeti ver-
dim' diye ona-onlara özgürlük,
hürriyet bahfletti¤i iddias›nda bu-
lunamaz. Bulunursa haddini afl-
m›fl olur. Keza yönetiminden so-
rumlu olduklar› insanlar›n inanç-
lar›n› da sorgulama yapamaz ve
onlara s›n›rlama da getiremez.
Devletlerin tatbikine çal›flt›klar›
ideoloji ne olursa olsun insanlar›n
do¤ufltan var olan ya da mükellef
ça¤a geldikten sonra kabullene-

cekleri inanç ve dünya görüflleri-
ne ön kabul ile yaklaflma ya da
reddetme, baflka uygulama hak-
lar› yoktur. ‹slam, bilhassa Eme-
viler döneminde Allah'›n arz›n›n
birçok yerine girdi ve de sistem
olarak, dünya görüflü olarak gir-
di. Bugün Endülüs'te, Lübnan'da,
Suriye'de, Balkanlarda, Kafkas-
ya'da halen çeflitli din mezhep,
›rk, anlay›fl ve vak›alar varl›klar›-
n› sürdürüyorsa bu; aziz ‹slam'›n
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insanlar›n do¤ufltan var olan ve
bilahare kabul ettikleri anlay›fl ve
yaflay›fl modellerine gösterdi¤i
müsamahan›n bir neticesidir.

20. ve 21. Yüzy›l›n öne ç›-
kan/ç›kart›lan en önemli dünya
görüfllerinin bafl›nda demokrasi
gelmekte. ‹nsanl›¤›n önüne konu-
lan ve ulafl›lmas›n›n idealize edil-
di¤i demokrasi asl›nda yine seç-
kinlerin ç›karlar›n›, hukukunu,
önceli¤ini önceleyen bir dünya
görüflü. Her ne kadar bir k›s›m ay-
d›nlar demokrasiye yönetim biçi-
mi deseler de, demokrasi asl›nda
bir dünya görüflüdür. Zira her
dünya görüflü gibi demokrasinin
de temel bir inanç sistemi ve ona
dayal› olarak da yönetim flekli,
metodu, prati¤i vard›r. Genelde in-
san›n akl›n› ve insan akl›ndan do-
¤an ilkeleri esas kabul eden de-
mokrasi, hâkimiyetin insana ait
oldu¤unun alt›n› çizer. Burada ‹s-
lam'la demokrasiyi karfl›laflt›rmak
yersiz olur. Ancak bir Müslü-
man'›n aidiyeti; ona, eflyaya ba-
k›flta 'YARATICI' ve ayn› zamanda
da 'HÜKMED‹C‹', 'RABB' anlay›fl›-
n› verir. Allah'› ak›l ile kabulü flart
koflan ‹slam, ‹slam'›n yaflanmas›-
n› ak›l ve nakil ittifak› ile sürdürür.
Dolay›s›yla insan akl› 'Lâ-yüs'el'
de¤ildir. Teslim oldu¤u, kabul etti-
¤i dinin/‹slam'›n de¤iflmezlerine
ba¤l› kalarak hükmetme yetkisi
vard›r insan›n. Bu da flüphesiz ‹s-
lamî bir yönetimde yönetici kesi-
min ve keza yönetilen insanlar›n
belirsizliklerini ortadan kald›r›r. ‹s-
lam'daki içtihatlar yeni bir ilke va-
az etme ifllevi de¤il, var olan ilke-
lere ba¤l› kal›narak insanl›¤›n kar-
fl› karfl›ya kald›¤› problemlere çö-
züm üretme iflidir.

Bugün yaflad›¤›m›z dünyada
öne ç›kart›lan demokrasi adeta hiç
tart›flmas›z 'do¤ru' olarak takdim
edilmekte hem öyle bir takdim edi-
lifl ki, insanl›k onun d›fl›ndaki tüm
var olanlara veya var olmas› muh-

temel olan dünya görüfllerine ken-
dini kapatmakta, varsa-yoksa de-
mokratik hedeflere ulaflma onun
için yegâne yol olarak ortaya ko-
nulmaktad›r.

Bilhassa halk› Müslüman olan
ülkelerde ortaya konulan uygula-
malar göstermifltir ki demokrasi ve
demokratik yönetim biçimi ancak
‹slam'›n d›fl›ndaki kabuller için ge-
çerlidir. Aksi halde Mevlana Mu-
hammed'in dedi¤i gibi, demokratik
seçimler zindanlara at›lm›fl bîçare-
lerin muhaf›zlar›n› seçmekten bafl-
ka bir ifle yaramamaktad›r. Aksini
iddia edebilirsiniz. O zaman halk›
Müslüman olan ülkelerdeki uygu-
lamalar› nereye koyaca¤›z? Ceza-
yir, Türkiye, Filistin örneklerini ne
yapaca¤›z. Çok çabuk unutuyoruz
de¤il mi? Daha dün denecek kadar
yak›n bir geçmiflte Cezayir'de F‹S
seçimlerin birinci turunu kazan-
m›fl, ikinci tur seçimleri yap›lacak
iken (Aral›k 1991) seçimler iptal
edildi. Niçin? Çünkü birinci tur
gösterdi ki ikinci turda da ‹slami
hassasiyetleri olan Abbas Medeni
ve arkadafllar›n›n partisi olan F‹S
iktidara gelecek. Oysa F‹S iktidara
da gelmifl olsayd›, ‹slam ile hük-
medici de¤ildi. Cezayir'in 1989'da
halk oylamas› ile kabullendi¤i
anayasaya göre hükmedecekti.
Baflta Amerika'n›n baz› kesimleri
ile Fransa ve Avrupa buna raz› ol-
mad›lar. ‹lginçtir, Amerika'daki si-
yaset bilimciler analistler de floka
girdiler. Bir k›sm› Cezayir'de yöne-
timin Müslümanlar eliyle yürütül-
mesinin bir tak›m avantaj ve deza-
vantajlar›ndan söz ederek: 'Müslü-
manlar iktidara geldiklerinde ça¤-
dafl sorunlar›n alt›ndan kalkama-
yacaklar› için ‹slam'›n iktidar flan-
s›n› tamamen kaybedece¤inin alt›-
n› çizerek F‹S'e yeflil ›fl›k yakarken
di¤er bir k›s›m siyaset bilimciler ise
Yahudi kökenli akademisyen Da-
niel Pipes gibileri: '‹slam'›n iktida-
r›n›n önlenmesi için Müslümanla-

r›n da iktidardan uzak tutulmalar›-
n›' sal›k veriyordu. Nitekim Ceza-
yir laboratuar›nda ikinci görüfl ge-
çerli oldu. Demokratik usullerle ve
‹slam d›fl› bir anayasa ile hükmet-
mek için iktidara talip olan F‹S'in
önü kesildi. Ve on binlerce Ceza-
yirli katledildi. Ve hem de güven-
liklerini emanet ettikleri Cezayir
ordusu, onun generalleri ve di¤er
güvenlik güçleri ile Cezayirli katle-
dildi ve bizler Cezayir laboratu-
ar›nda gördük ki; demokrasi velev
ki çok güzel de olsa bu güzellikten
Müslümanlar ancak aidiyetlerini
unutarak, reddederek yararlanabi-
lirler. Aksi halde hayat haklar› da
ellerinden al›n›r…

Bir baflka örnek Türkiye. 1995
seçimlerinde RP birinci parti olarak
ç›kt›. Rötarl› da olsa baflbakanl›k
RP lideri Erbakan'a verildi. Erba-
kan mevcut laik, Kemalist siste-
min özüne, akidesine dokunma-
dan ve yine laik-Kemalist sistemin
tatbikat› sonucu ortaya ç›kan so-
runlar› hallederek yaflanabilir bir
Türkiye için yo¤un çaba harc›yor-
du. MGK'da 28 fiubat 1997'de ge-
neraller düdük çald›lar ve 'buraya
kadar' dediler. Ve yine t›rnak içeri-
sinde: 'Asl›nda sizleri seçimlere
sokmam›z iktidar olman›z için de-
¤il, çeflit olsun, flekil olsun içindi.'
Sistemi, sisteme iman edenlerden
daha iyi koruyan-kollayan bir yö-
netim alafla¤› edildi. Sonras›nda
imanl› Kemalistler, laikler, seküler
milliyetçiler ifl bafl›na getirildi. Yine
olmad›. Bu kez ‹slam'› ve ona ait
de¤erleri yönetimin d›fl›nda tutabi-
lece¤ini düflündükleri AK Parti'ye
emanet ettiler. Zaten konjonktürel
olarak da yaln›z Türkiye'de de¤il,
neredeyse tüm ‹slam co¤rafyas›n-
da hükmedici ‹slam'›n yerini edil-
gen, ›l›ml› ‹slam alm›flt›. Bilhassa
1991 körfez harekât› sonras› bü-
tüncül ‹slam anlay›fl, söylem ve
eylemini yavafllatt›lar. Yerine mo-
da tabiriyle çakma ‹slamc›lar geldi.
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Dinin hofl görmedi¤i fliddet yanl›s›,
bask›c›, katliam yapmaktan gözü-
nü k›rpmayan ve bu eylem ve
davran›fllar› ile de sadece Müslü-
manlardan de¤il ‹slam'dan da nef-
ret ettiren grup ve kitleler devreye
sokuldu. Irak'ta, Pakistan'da,
‹ran'da (özellikle Zahedan bölge-
sinde) Afganistan'da yaflanan
olaylar›, katliamlar› nas›l izah ede-
ce¤iz? Sözüm ona Allah r›zas› için
(!) kendisinden farkl› düflünen
Müslüman kardeflini, Müslüman
gruplar› öldüren, katleden insanlar
hangi ‹slam'dan, hangi Kur'an'dan
beslendiler? Bu katliamc›lar b›rak›-
n›z Müslümanlar›, sair insanlar›
bile öldürme, katletme yetkisini
kimden/kimlerden ald›lar?

AK Parti iktidar› demokratik
yollardan gelerek ve sistemin çar-
p›k olan anlay›fl›n›n tatbikat› son-
ras› ortaya ç›kan aksakl›klar› gi-
dermek ve bölgesinde, uluslar ara-
s› düzeyde örnek olabilecek bir uy-
gulama ile ülkeyi yönetmek üzere
iktidara geldi/getirildi. Çünkü laik-
Kemalist elitlerin elinde Türkiye el-
den gidiyordu, bas›lan toprak
ayaklar›n›n alt›ndan kaymaya
bafllam›flt›. Tabiri caiz ise AK Parti
iktidar› Müslümanlar›n ihtiyac› ol-
maktan çok, laik Türkiye'nin de-
vaml›l›¤› için iktidara geldi/getiril-
di. Ve bu ihtiyaç halen de devam
etmekte. Bu yüzdendir ki, sistem
bilinçli olarak tez üreten, sorunla-
ra çözüm öneren iktidar alternatifi
üretmiyor. Ve hatta ona muhalefet
partisi CHP'de bile alternatif, ikti-
dar aday› olabilecek lider ve kad-
rolara f›rsat vermiyor sistem. Bir
komplo sonucu istifa etmek mec-
buriyetinde kalan BAYKAL'›n al-
ternatifi K›l›çdaro¤lu mu olmal›y-
d›? Dersim'de adam›n yedi'den
yetmifl'e yedi sülalesini kes, yok et
sonra da onlar›n içlerinden birisini
getir, asan-kesen parti'nin bafl›na
geçir! Bunun anlam› ve yine Dev-
let Bahçeli'li bir MHP'nin anlam›

bu sistemin bir süre daha AK Par-
ti eliyle sürdürülece¤idir.

Dikkat ederseniz Cezayir ile
Türkiye aras›ndaki uygulamalarda
fark var. Cezayir'de Müslümanlar›
da iktidardan uzak tutarak, ‹s-
lam'›n iktidar›n› engellemeye çal›-
flanlar, Türkiye'de ‹slâmi hassasi-
yeti olan ve fakat ‹slâmi iktidar is-
temeyenler eliyle sistemi yürütme-
ye devam ediyorlar. Yani aç›kças›
halk› Müslüman olan ülkeler Ba-
t›'ya ve onlar›n sözüm ona de¤er-
lerine laboratuarl›k görevi yap-
maktad›rlar. Onlar demokrasi'yi
halk› Müslüman olan ülkeler için
dizayn etmediler. Onlar Demokra-
si dinlerinin dünyaya yönelik hü-
kümler ihtiva etmeyen H›ristiyan
topluluklar için dizayn etmifllerdi.
Halk› Müslüman olan ülkelerde de
ancak Müslüman siyasetçiler, yö-
neticiler ‹slam'›n dünyaya yönelik
hükümlerini unutmalar›, yok say-
malar› ya da uygulamaya tafl›ma-
yacaklar› garantisi ile ifl bafl›na ge-
lir, getirilir veya seçilirler. Burada
göz ard› edilmemesi gereken
önemli bir husus da sadece yöne-
ticilerin, siyasetçilerin de¤il, yöne-
tilenlerin de ‹slam'› bir dünya gö-
rüflü olarak alg›lamaktan uzakla-
flarak ‹slam'›n sadece ahiret boyu-
tunu dikkate almalar› gerekmekte-
dir. ‹sterseniz yaflad›¤›m›z ülkede
etraf›n›za bak›n›z, demokrat olma-
yan, sistemle entegre hale gelme-
yen kaç kifli kald›? ‹nsanlar›n ken-
dilerine yak›n gördükleri siyasetçi-
lere yak›n durmalar› ayr› bir fley,
yak›n gördükleri siyasetçilerin tat-
bikine çal›flt›klar› sistemle iç-
içe'likleri ayr› bir fley… ‹kincisi çok
tehlikeli. Zira ‹slam bir bütündür.
Ya hep kabul edilir ya da reddedi-
lir. ‹man olarak ‹slam bir bütünlük
içerisinde kabul edildi¤i halde, pra-
tikte bütünlü¤ü uygulayamama
bir mazeret olabilir. Ama imandan
ve tasavvurdan uzaklaflman›n as-
la mazereti olamaz…

Bak›n›z bir baflka önemli labo-
ratuarlardan birisi de Filistin. Dün-
ya emperyalistleri y›llar y›l› El-Fe-
tih'e sempati duydular. Tabi-
i ki bu sempati ‹srail'in El-Fetih'e
zulüm etmesine, katletmesine en-
gel de¤ildi! El-Fetih'in içerisinde
sa¤l›kl› bir flekilde yetiflen nice in-
sanlar katledildi, seküler anlay›fla
pirim vermeyen Ebu Cihad ve ar-
kadafllar› sistematik olarak yok
edildiler. Geriye iman olarak, zih-
niyet olarak, uygulama olarak ‹s-
lam d›fl› ölçüleri kabul eden, tatbik
edecek olan Mahmud Abbas ve
benzerlerini b›rakt›lar. ‹nsanl›¤›n›
unutmayan George Habbafl, Naif
Havetme ve Ahmet el-Cibril gibi
flahsiyetler hep gözden ›rak tutul-
du, unutturuldu. Hamam›n namu-
sunu temizlemek kabilinden
2006'da ‹slâmi duyarl›l›¤› olan
HAMAS, demokrasi havarisi bat›l›
gözlemcilerin gözetiminde seçim-
lere girdi. Hiçbir gözlemcinin itiraz
etmedi¤i bir biçimde seçimler so-
nuçland›. Ne var ki Bat›'n›n ve ‹s-
rail'in istedi¤i ve hatta yerel Arap
liginin istedi¤i El-Fetih ve Mah-
mud Abbas seçimleri kaybetti.
HAMAS ise beklemedikleri bir za-
fer kazand›. ‹srail, Bat›, Arap birli-
¤i hep bir a¤›zdan 'evet-hay›r' ya-
r›flmas› gibi bu 'say›lmaz' dediler.
Yani onlar›n demokrasi dedikleri
fley, demokratik seçim dedikleri
fley kendilerine hizmet eden, ken-
dilerinin d›fl›ndakilere yönetimde
hayat hakk› tan›mayan bir anla-
y›flt›r. E¤er HAMAS da günün bi-
rinde El-Fetih ve Mahmud Abbas
gibi seküler bir anlay›fla 'evet' der-
lerse onlara da iktidar teslim edile-
bilinir. Aksi halde Filistin'de de di-
¤er ‹slam co¤rafyalar›nda da yap›-
lan seçimler genelde zindanlara
at›lm›fl bîçarelere muhaf›zlar›n›
seçme hakk›ndan baflka bir anlam
ifade etmez…
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Amerikan kamuoyunun dikkati,
‹srail’le diplomatik iliflkilerde yafla-
nan gerginli¤e odaklanm›fl durum-
da. Ancak Obama yönetimi yetkili-
leri savunma ve güvenlik alan›nda-
ki iliflkilerin her zamankinden daha
güçlü oldu¤unu söylüyor.

‹srail, roket sald›r›lar›na karfl›
tasarlanan “özel savunma siste-
mi”nin denemesini bu aybafl›nda
baflar›yla gerçeklefltirdi. “Demir
kubbe” ad› verilen sistem, özellikle
Lübnan ve Gazze fieridinden dü-
zenlenebilecek roket sald›r›lar›na
karfl› tasarland›. Obama yönetimi
kongreden, “demir kubbe”ye des-
tek için 200 milyon dolarl›k yard›m
paketini onaylamas›n› istedi. Bu,
Amerika ve ‹srail aras›ndaki yak›n
askeri iliflkilerin son örne¤i. D›fliflle-
ri Bakan›n›n Siyasi-Askeri ‹liflkiler-
den Sorumlu Yard›mc›s›, yard›m ge-
rekçesini flöyle anlat›yor: “Hizbul-
lah, ‹‹srail’in kkuzey ss›n›r›na bbinlerce
k›sa vve oorta mmenzilli ffüze yy›¤d›. HHa-
mas’›n dda GGazze’de ççok ssay›da ffü-
zesi vvar. ‹‹ki öörgütün dde ffaaliyetleri
çok bbüyük ttehdit ooluflturuyor.”

Demir kubbe projesi; hem Hiz-
bullah’›n Lübnan’dan gelebilecek,
hem de Hamas’›n Gazze’den yapa-
bilece¤i füze sald›r›lar›na karfl› koy-

mak için kuruluyor. Geçmiflte iki
örgüt de ‹srail’e karfl› füze sald›r›la-
r› düzenlemiflti. Amerika, ayr›ca
uzun menzilli füzelere karfl› savun-
ma amac›yla ‹srail’e yüzlerce mil-
yon dolar yard›m yap›yor. 

Baflkan Obama, bir süre önce
iliflkileri övmüfltü: “‹liflkiler, uulusal
güvenlik çç›karlar›m›z›, sstrateji çç›-
karlar›m›z›; aama ddaha dda öönemlisi
ortak dde¤erleri ppaylaflan iiki ddemok-
rasi aaras›ndaki bba¤lar› kkaps›yor.”

Geçen y›l ‹srail’de düzenlenen
füze savunma tatbikat›na binden
fazla Amerikan askeri kat›ld›; bu,
iki ülkenin yapt›¤› en büyük ortak
tatbikatt›. Bu y›l da kongre, yöneti-
min ‹srail’e göndermek istedi¤i en
büyük güvenlik yard›m paketini
onaylad›. Bu y›l 2 milyar, 700 mil-
yon dolar alacak ‹srail için Obama
yönetimi; gelecek y›l da, 3 milyar
dolar ay›rd›.

Washington, ‹srail’e yap›lan as-
keri yard›mlar›n Ortado¤u’da bar›fl›
teflvik edece¤ini umsa da, baz› uz-
manlar ‹srail’in ayr› görüflte oldu-
¤unu düflünmüyor. ‹srail, ‹ran ve
nükleer program›n›n en büyük teh-
dit oldu¤u görüflünde. BM, Amerika
ve AB, bir süre önce ‹ran’a yeni
yapt›r›m karar› ald›; ‹ran’sa, nükle-

er program›n›n sivil amaçl› oldu-
¤unda ›srar ediyor.

Baflkan Obama göreve geldi¤in-
de ‹srail Baflbakan› Benyamin Ne-
tanyahu’yla aras›nda, özellikle Do-
¤u Kudüs’teki yerleflimlerin geniflle-
tilmesi konusunda ciddi siyasi gö-
rüfl ayr›l›klar› vard›; ama bu görüfl
ayr›l›¤›, ‹srail ve Filistinliler aras›n-
daki dolayl› bar›fl görüflmelerini ak-
satmad›. Obama ve Netanyahu
Temmuz bafl›nda bir araya gelerek,
“aralar›ndaki görüfl ayr›l›klar›n› gi-
derdikleri” mesaj›n› verdi: “Amerika
ve ‹‹srail aaras›ndaki bba¤lar kkopar›la-
maz!” Savunma ve güvenlik iliflki-
leri göz önüne al›nd›¤›nda Oba-
ma’n›n sözünü etti¤i ba¤lar, çok
daha güçlü görünüyor. D›fliflleri Ba-
kan Yard›mc›s› anlat›yor: “Ameri-
kan yyönetimi, bbölgesinde kkarmafl›k
ve cciddi ttehlikelerle kkarfl› kkarfl›ya
olan ‹‹srail’in ggüvenli¤ine bbüyük
önem vveriyor. ‹‹srail bbizim iiçin hha-
yati bbir mmüttefik vve bbölgesel ggüven-
lik hhedeflerimizin öönemli bbir kkilo-
metre ttafl›.”

Amerika, önümüzdeki on y›l
boyunca, her y›l ‹srail’e toplam 30
milyar dolar askeri yard›m yapmay›
planl›yor. (Amerika’n›n sesi,
29.7.2010)
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Kendisine “hoca efendi” dedir-
terek, ba¤l›lar› taraf›ndan sayg› du-
yulan müflrik bir adam, her gün de-
¤iflik bir yerde insanlara nasihat ad›
alt›nda “vaaz” ederek flöyle anlat›p
duruyormufl; “Bir keflifl; deniz ke-
nar›nda tam k›z›n› kurban edece¤i
s›rada, gökten bir keçi geldi.” Soh-
beti ikinci kez dinleyenlerden gözü
aç›k adam›n birisi dayanamay›p,
patlam›fl; “Be adam” demifl; “fiu
söylediklerinin hangisini düzelte-
yim? Bir kere; keflifl de¤il, Hz. ‹bra-
him peygamber idi! Deniz kenar›
de¤il, da¤l›k arazi idi! K›z›n› de¤il,
o¤lu ‹smail’i kurban edecekti! Gök-
ten inen de keçi de¤il, koyun idi!”

Evet Türkiye’de bu tür yalan
yanl›fl ‹srailiyyat’a, menk›belere,
bat›l inançlara ya da her çeflit hura-
felere iman etmifl ve hayatlar›nda
bu anlat›lanlar› kutsallaflt›rm›fl ve
bunlar ile yo¤rulmufl bir toplumda
neyi de¤ifltirece¤imizi ve nereden
bafllayaca¤›m›z› gerçekten bilemi-
yoruz. Ço¤u insanlar›m›z›n kafa-
s›nda Allah (cc)’›n dinine iman; ta-
rikatlarda tövbe al›narak iman et-
me, flahsi olarak nefislerine kolay
gelecek kendilerine külfet getirme-
yen bir dine iman etme, devlet oto-
riterlerinin emirleri ve e¤itim ku-
rumlar›n›n önderli¤inde s›n›rlar› çi-

zilmifl bir dine iman etme, sadece
vicdana hapsedilmifl gelenek ve
göreneklerle elde edilmifl bir inanç
yada baz› ibadetler manzumesi
davran›fllar haline getirilen atalar
dini dedi¤imiz bir dine iman etmek
olarak anlafl›lm›flt›r. Cahiliyye ima-
n› olan bu tip imanlar artarak teza-
hür etmifl, ‹nsanlar Allah (cc)’›n ki-
tab›n› arkalar›na atarak kâfirlerden,
münaf›klardan müflriklerden ve bir
tak›m din cahili hokkabazlardan
din ad›na nasihatler istemifl ve bu
adamlar›n koymufl olduklar› hü-
kümlere tabi olduklar›ndan ‹slam
inanc›nda “müflrik” olarak nitelen-
dirilmifllerdir. 

Müflrik terimi, ‹slam inanc›nda
kendilerini ya da baflka bir yarat›l-
m›fl› Allah (cc) ile efl koflarak flirke
bulaflm›fl, bir put, bir türbe, bir hey-
kel, ölü veya diri bir varl›k karfl›-
s›nda bilinçli ya da bilinçsizce, ta-
zimle, namaz k›lar gibi dikilerek Al-
lah (cc)’a ortak koflma sefaletine
düflen “insan” ad›ndaki yarat›k
manas›ndad›r. Her flirk küfürdür,
ama her küfür flirk de¤ildir. ‹slam
dinine göre, Allah (cc)’a ortak kofl-
mak, flirktir ve küfürdür. Ahiret gü-
nüne veya Meleklere inanmamak
sadece küfürdür, flirk de¤ildir ve
flirk olarak adland›r›lamaz. fiirk bir

tür küfür olarak tan›mland›¤› için
her müflrik ayn› zamanda kâfir ola-
rak ta tan›mlan›r. Allah (cc)’›n emir
ve yasaklar›n› hafife almak, nazar
boncu¤u, çevflen, muska, hacer’ül
esved, h›rka-i flerif, sakal, tespih,
takke, seccade, ekmek, türbe, me-
zar, ›rk ve ›rkç›l›ktan kurtar›c›l›k di-
lemek, üfürükçülük, müneccimlik,
kâhinlik, u¤ursuzluk düflüncesi,
cincilik, muskac›l›k, heykelcilik,
büyücülük, falc›l›k ve türleri, Allah
(cc)’a ulaflmak için ölü veya diri bir
kimseyi vesile (tevessül) k›lmak,
rab›ta, Allah (cc)’tan baflkas› ad›na
kurban kesmek ve daha niceleri
flirk türlerindendir. Bunlara sevgi
ve ilgi beslemek de insan› müflrik
yapar. Ayr›ca günümüzde en yay-
g›n ve en korkunç olan flirk, befleri
ideolojilerin savunucusu liderler-
den, kutup, gavs, seyit, fleyh, pir,
dede, abdal, hocaefendi, üstad,
efendi gibi kendilerini din adam›
sayan önderlerden yard›m ve flefa-
at beklemek ve bunlar›n her türlü
Kur’ânî olmayan söylemlerini dü-
flünmeden ilahi bir sözmüfl, bir ka-
nun ya da bir yasaym›fl gibi do¤ru
kabul etmek Allah (cc)’a dinde or-
tak koflmak demektir ki, insan
müflrik olarak an›lmaktan kurtula-
maz. Kur’an’a göre flirk, gönülden
piflmanl›k duyulup tevbe edilmedi-
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¤i ve tamamen terk edilmedi¤i
müddetçe de Allah (cc)’›n kesinlik-
le affetmeyece¤ini bildirdi¤i en bü-
yük zulümdür. Allah (cc) Tevbe
Suresi 31. ayette “Onlar Allah’› b›-
rak›p hahamlar›n›, rahiplerini ve
Meryem o¤lu ‹sa’y›, ilah (rab)
edindiler. Oysa onla rda ancak bir
olan ‹laha ibadet etmekle emrolun-
mufllard›. Ondan baflka ibadete la-
y›k ‹lah yoktur. O, onlar›n flirk kofl-
tuklar› fleylerden münezzehtir” Ya-
ni o tek ‹lah’›n haram sayd›¤› ha-
ram kabul edilecek yine o tek
‹lah’›n helal sayd›¤› helal kabul
edilecektir. O’nun koydu¤u yasala-
ra uyulacak ve O’nun verdi¤i hü-
küm yürürlü¤e konacakt›r. (Celle
celalühu) 

Baz› tefsir bilginlerine göre bu
ayette geçen “erbab (rablar)”dan
maksat; Kitap ehlinin, din adamla-
r›n› evrenin yarat›c›s› ve ilah› say-
d›klar› ve böyle bir inanca sahip
olduklar›d›r. Asl›nda bu isabetli bir
görüfl de¤ildir. Zira, “rab” e¤iten,
mâlik, yarat›c›, sahip, bir fleyi ›slah
eden, terbiye eden yasalarla düzen
ve intizam getiren manas›nda ifade
edildi¤inden, bu ayetteki as›l mak-
sat insano¤lunun din adamlar›n›n
düflüncelerine, flahsi emir ve ya-
saklar›na körü körüne uymalar›d›r.
Esas›nda herhangi bir canl› veya
cans›z›, ölü veya diriyi “rab” edin-
mifl olmak için ona illa da “rab”
ad›n› vermifl olmak flart de¤ildir.
Allah (cc)’›n emrine uygun olup
olmad›¤›n› hesaba katmayarak on-
lar›n emrine uymak, Allah (cc)’›n
emrine ayk›r› oldu¤u aç›k olan ha-
talar›na bile itaati caiz görmek ve
özellikle de dinin hükümlerine ait
olan hususlarda onlar› kural koy-
maya yetkili saymak (ölmüfl olsa-
lar bile, hatta rüyalar›nda) ne söy-
lerlerse, ne emrederlerse do¤ru farz
etmek, onlara uyuldu¤u zaman Al-
lah (cc)’›n emrine ters düflülece¤i-
ni düflünmeden hareket etmek,
emirlerini taparcas›na yerine getir-

mek “onlar› rab edinmek” demek-
tir. Yukar›da verdi¤imiz ayette ve
bu ayete iliflkin Rasulullah (sav)’›n
aç›klay›c› hadislerine göre, onlar
bu yöndeki k›nanan davran›fllar›
sebebi ile tek ve bir olan ‹lah’a kul-
luk etme emrine ters düfltüklerin-
den Allah (cc)’› b›rak›p onun d›fl›n-
daki varl›klar› “rab” edinmekle
suçlanm›fl, flirk koflmufl, müflrik ol-
mufllard›r. 

Ve yine bu ayet; Allah (cc)’›n
kitab› Kur’an-› Kerim’e yetki tan›-
maks›z›n helal ve haram›n s›n›rlar›-
n› belirleme ve kanun koyma yet-
kisini kendilerinde gören parla-
menterler, siyasi liderler ve din
adamlar›n›n nefislerini ilah ve rab
ittihaz ettiklerini, onlar› destekle-
yenlerinde onlar› rabler edindikleri-
ni göstermifl olmaktad›r. Onlar›n
do¤ruyu yanl›fl›, hakk› bat›l› ay›r-
maks›z›n hak ilminin gere¤i olma-
yan fikirlerini, sözlerini, hakk›n
emrine dayanmayan flahsi görüflle-
rini, istek ve arzuya dayanan keyfi
fetvalar›n› “din” kabul etmifllerdir.
Onlar›n iradelerini üstün tutmufl,
dinde hüküm koyabilme haklar›n›n
oldu¤una inanm›fl, onlara itaat et-
mifl, onlara gerçekten rab deme-
mifllerse bile bu yapt›klar›yla onlar›
rab yerine koymufl, Allah (cc)’› b›-
rak›p onlara tapm›fllard›r. Yahudiler
ve H›ristiyanlar da iflte böyle yapa-
rak ruhbanlar›n› rab edinmifllerdi.
H›ristiyanlar Hz. ‹sa’ya ve rahiple-
rine, Yahudiler hahamlar›na ve Hz.
Üzeyir’e, baz› intisabl› kullar ise
fleyh, seyyit, efendi, gavs, hoca-
efendi, üstad ve veli kullar (evliya)
diye nitelendirdiklerinin söz ve ey-
lemlerini ilahi kitap olan Kur’an te-
razisinde tartmadan k›rm›z› tarz
a¤›rl›kl› her türlü renkli renksiz ki-
taplar›na kutsall›k özelli¤i vermifl
bu flah›slar› da ilahlaflt›rm›fllard›r.
Bu gibilerin duay› uzak veya ya-
k›nda da olsa, ölü de diri de olsa
iflitme, hata yapmama, ihtiyaçlar›
giderme, kanun koyma, flefaat et-

me, ayetlere ve sahih hadislere
aç›kça ters konuflma özelliklerinin
oldu¤una inanarak onlar› “rab’ler”
edinmifl ve bunlar›n koymufl oldu-
¤u dinlere tabi olmufllard›r.

Esas›nda din; boyun e¤mek,
tam bir teslimiyet içinde olmak ve
tam bir ittiba (uymak) d›r. Di¤er
bir anlam› itibariyle ise din; “haya-
ta bak›fl›n, hayattaki davran›fl ve
anlay›fllar›n temeli kabul edilen
çerçeve, önü ve sonu olmayan bir
hayat›n bütününü kapsayan proje-
nin inanç sistemine dönüflmüfl
fleklidir.” Komünizm de bir dindir,
kapitalizm de, liberalizm de, lai-
sizm de (laiklik), freudizm de, ni-
hilizm de, faflizm de, Atatürkçülük
de bir dindir, Kemalizm de. Bu de-
mektir ki; dini inanç, ibadet amaç-
l› eylemlerin sunuluflunda oldu¤u
kadar yasalara uymada da ortaya
ç›kar, gerçeklik kazan›r. Allah
(cc)’›n dini ise baflkalar›n›n koydu-
¤u yasalara uyanlar›n sergiledikle-
ri piflkinlikle ve c›v›kl›kla ba¤dafl-
mayacak derecede ciddidir. Böyle
kimselerin Allah (cc)’›n ilahl›¤›na
inan›yorlar ve ibadetlerini Allah
(cc)’a sunuyorlar diye kendilerini
Allah (cc)’a inanm›fl, Müslümanlar
saymalar› en hafif deyimi ile kaba
bir kaypakl›k, bir münaf›kl›k ve bir
müflriklik örne¤idir.

Bunun içindir ki Allah (cc)
Tevbe suresi 28. ayette “Müflrikler,
ancak ve ancak bir pislikten ibaret-
tirler” buyuruyor. Bu ayetten de
anlafl›ld›¤› üzere flirk içinde olan
insan›, Kur’an-› Kerim “Müflrik”
diye nitelemifl ve onu afla¤›lam›fl-
t›r. Evet, ‹slam dinine göre de bü-
tün müflrikler pis ve afla¤›l›kt›rlar.
Öyle ki müflrik kifli, de¤il fleyh ço-
cu¤u, seyyit çocu¤u, inan›nki pey-
gamber çocu¤u bile olsa bu hüküm
de¤iflmez. 

Dua buyurunuz…
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Siyaset savafl stratejisinin tak-
tiksel bir boyutudur. Sahnelenen
savafllar›n, siyasetlerin ve bunlar-
dan birer parça olan her ad›m›n illa-
ki bir arka plan› vard›r. Küçük
ad›mlar büyük resimlerin berraklafl-
t›r›lmas›nda özel bir yer tutarlar.
Boflluklar dolduruldukça belirsizlik-
ler giderilir, sorular cevaplan›r ve
üzeri örtük melun zihniyetler orta-
ya ç›kart›l›r. Görünür do¤rular üze-
rinden derinlerde gizlenen amaçla-
r›n deflifrasyonu daha da kolaylafl›r.
Bu düzlemde yani deflifrede her
söz, her bilgi, her kare önemlidir.
Ak Parti iktidar›n›n yeni dünya dü-
zenindeki yerinin tespiti de bu çer-
çevede ele al›n›p sorgulamal›d›r.

Ak Parti’nin vücut bulmas›na
zemin haz›rlayan bu ülkenin flartla-
r› ile emperyalizmin iradesini küre-
sellefltirme aray›fllar›/ad›mlamala-
r›/aç›l›mlar› yan yana konularak
bak›lmal›d›r. Anlam bütünlü¤ünün
sa¤lanmas› buna ba¤l›d›r. Ayr›ca
geliflmelere iliflkin ak›llar› zonklatan
sorulara ikna edici karfl›l›klar bula-
bilmek için böylesi bir yaklafl›m el-
zemdir de.

Yenidünya düzeninin mimarl›-
¤›n› ABD çat›s› alt›nda toplanan ka-
til iflgalci Siyonist rejim ile Avrupa
birli¤i blo¤una ba¤l› ülkeler yap-

maktad›rlar. ABD söz konusu yan-
dafllar›yla aralar›nda silaha, sömü-
rüye ve dünya halklar›n› kölelefltir-
meye dayal› bir savafl konsorsiyu-
mu kurmufltur. Bu menfur ülkeler
planlamalarda bulunur: görev da¤›-
l›m›n› yaparlar: çetrefilli ve a¤›r be-
del ödemeyi gerektirici çok riskli
boyutlardan olabildi¤ince uzak dur-
may› ye¤lerler. Esas pis ifllerini ise
tafleronlar›na/ piyonlar›na/ yerli ifl-
birlikçilerine havale ederler.

ABD oyunu kurallar›na muvaf›k
oynatmak ister ve bunu teminde
sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel
haklardan yararlan›r. Aktörleri yö-

netmek zorlaflt›¤›nda haklar› ç›karla-
r›na halel getirmeyecek s›n›rlara ka-
dar geniflletir. Hedeflerine ulaflmada
sürekli yeni taktikler, teknikler ve
yöntemler kullan›r: icraatlar›na k›l›f
bulmada zorlanmaz: zira hedef halk-
lar›n zafiyet ve hassasiyetlerini tespit
etmifltir: dolay›s›yla da sempatik ve
süslü flovlar›n› kolayca sunar. En
özel kamuflaj› insan haklar›, daha
fazla demokrasi, adalet, adil gelir da-
¤›l›m› vaadidir. Bu söylemlerini tek-
nolojik hipnozla da destekler.

Evrensel düzlemde sömürü çar-
k›n›n kesintisiz dönmesini arzula-
yan ABD bu do¤rultuda engel tan›-
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maz. Kurgulad›¤› menhus talan/ya-
lan düzenini tehdit edebilecek hiçbir
aktör/faktör görmek istemez: var
olan tehdit unsurlar›n› ise yok et-
mede tereddüt göstermez. Verme-
den sürekli almaktan: denetim gü-
cünün zorlamamas›ndan ve her
müdahalesinden galibiyetle ayr›l-
maktan hoflnutluk duyar. Ahlaki
kayg›lar tafl›mad›¤›ndan her nevi
pis yola tevessül eder. Kazanmay›
tabulaflt›rm›fl hatta kazanmaya ta-
p›nmaktad›r da. ‹flgali alt›nda tuttu-
¤u co¤rafyalardaki direniflçileri, di-
reniflleri, itaatkâr davranmayan si-
villeri, savunmas›z halklar› kimya-
sal silah ve tonlarca a¤›rl›ktaki
bombalarla katletmesinin gerisinde
ne olursa olsun mutlaka kazanma-
l›y›m saplant›s› yatmaktad›r. Ka-
zanmas› öldürmesine, öldürmesi ise
bu i¤renç saplant›s›n› zinde tutma-
s›na ba¤l›d›r: ve bu alçak zihniyet
döngüsü birbirini tetikler.

ABD dolay›s›yla da yeni düzeni-
nin kurgulay›c›lar›n›, emirlerine sa-
d›k yöneticilerle ayakta tutar. Emir-
komutan›n d›fl›na ç›kmayan ve
emirleri harfiyen uygulayan iflbirlik-
çi yöneticilerin iktidarlar› alt›ndaki
co¤rafyalara özel önem verirler. Ma-
lum co¤rafyalardaki mutemet ikti-
darlar›n kendilerini mutlu b›rakan ic-
raatlar› güven duygular›n› artt›r›r ve
sultalar›n› perçinler. Yapt›klar› he-
saplamalar›n, ayarlamalar›n, top-
lumsal mühendisli¤in yan›nda, siya-
set kimyagerli¤inin do¤urdu¤u iç
aç›c› sonuçlardan da gurur duyarlar.
Egemenliklerini kabullenen ülkelere
düzenledikleri diplomatik ziyaretleri
gere¤inden fazla flatafatl›d›r. Bu ilifl-
kiler/ziyaretler yandafl medyalarca
abart›larak anlat›l›r: bu yöntemle ay-
n› zamanda ilgili ülke yöneticilerinin
sadakatlerini de testten geçirir ve
model dost/stratejik model/ortakl›k
kavramlar›n›n içlerinin nas›l doldu-
rulmas› gerekti¤inin ve beklentileri-
nin de alt›n› çizerler. Türkiye co¤raf-
yas›nda iflbafl›na getirilen iktidarlar

üzerinden bu oyun nicedir oynan-
maktad›r: Ak Partinin ülke yönetimi-
ne tayininin hemen akabinde d›fl
iliflkilere, heyetlerin ziyaret ve ver-
dikleri mesajlar›na bu zaviyeden çok
daha yak›ndan bak›lmal›d›r.

Bu anlamda Hüseyin Barac Oba-
ma’l› ABD barbarizmi hassas, dakik
ve detayl› analizlere al›nmal›d›r. Ai-
le köklerinin hem ‹slam’a hem de
H›ristiyanl›¤a dayanmas› Obama’y›
dünya halklar› nezdinde di¤er ABD
baflkanlar›ndan apayr› bir yere
oturtmaktad›r. Böylesi bir hayat hi-
kayesi Obama’y› çift dinli yapmakta
ve eline sinsi organizasyonlar ad›na
inan›lmaz bir imkân sunmaktad›r.
‹slami kökenlerinden yararlanarak
Müslüman halklara duymak iste-
dikleri flekilde hitap etmesi,
Kur’an’dan ayetleri telaffuzu ve
“masumane” tav›rlar›yla sakin gö-
rünümü sadece fleytanl›¤›ndand›r.
Avantaj›n›n fark›nda bulunan Oba-
ma bu tarz pozlar sayesinde zehrini
kendisini dinleyenlere kolayl›kla en-
jekte etmektedir. Oynad›¤› rol bera-
berinde ülkesinin vahfli politikalar›-
na karfl› oluflabilecek antipatik yan-
s›malar› da bir yere kadar k›rma ola-
s›l›¤›n› getirmektedir. En az›ndan
bunlar› umduklar›n› düflünmek ye-
rinde ve gerekli bir tav›r olacakt›r.

Emperyalist atalar›ndan tevarü-
sen ald›klar› sömürgelefltirme gele-
ne¤ini hayata adapteye çal›flan
ABD ve flurekas› kendilerini bekle-
nilmeyen flok dalgalar›na karfl› ha-
z›r tutmaya önem verirler. Planlar›
tarumar olmaya yüz tutmaya bafl-
lad›¤›nda, flayet haz›rlarsa has›mla-
r›n› iyice korkuttuklar›n› düflünür-
ler. Haz›rl›ks›z yakalanmalar› halin-
deyse suçu düflmanlar›n›n üzerine
atmakta zorlanmazlar. Yedekte
söyleyecekleri yalanlar›, göstere-
cekleri sahte evrak ve istihbarat bil-
gileri vard›r. Gidiflat›n kontrolleri d›-
fl›nda cereyan›n› önlemek için söy-
leyecekleri yalanlar› da, ald›klar›n›

düflündükleri riskler kadar büyük-
tür. Irak’›n Afganistan’›n iflgallerin-
de ileri sürdükleri gerekçeler tama-
men yaland›…

ABD dünyaya planlar›na göre
flekil verirken en çok “oyunu de¤ifl-
tiremiyorsan oyuncuyu de¤ifltir”
kural›na sar›l›r. Bat›l›lar bu kural›
dünyan›n her yan›nda as›rlard›r ifl-
levsel tutmufllar ve modern zaman-
larda ise yeni versiyonlar›n› yürür-
lü¤e koymufllard›r. Karfl›m›zdaki
hasm›n strateji, taktik, güç dengele-
riyle oynama kudreti ve flartlar› le-
hine çevirme becerisini kavramak
bize sonraki hamlelerini iffla etmede
küçümsenemeyecek derecede yar-
d›m sa¤layacakt›r. Küresel azg›nlar
bu say›lanlar›n kendilerinde bar›-
nan zaaf nokta oldu¤unun fark›n-
dad›rlar. Bu yüzden de korktuklar›-
n›n bafllar›na gelmesinin önüne set
çekmek için oyuncular›; oyunlar›,
sahalar› denetim alt›nda tutmay›
hayat memat meselesi addederler.

Dünya çap›nda vuku bulan
olaylara hususen de herkesçe ma-
lum ortado¤u ülkelerine bu pers-
pektiften bak›lmal›d›r. Bu bak›fl biz-
lere zalimlerce nas›l bir maceraya
ve mecraya sürüklenmek istedi¤i-
mize dair çarp›c› karineler verecek-
tir. Nitekim mevcut veriler, tarihi
arflivi dolduran belgeler ABD’nin,
AB’nin ve Siyonist rejimin i¤renç
amellerini pratize ad›na genelde
dünyan›n özelde ise Ortado¤u ülke-
lerinin bedenlerine birer sülük mi-
sali yap›flt›klar›n› göstermifltir. Da-
ha fazlas›n› idrak için izan, feraset
ve dirayet sahibi olunmal›d›r.

Yeni dünyan›n liderli¤ini elde
etme h›rs›yla ç›lg›nlaflan emperya-
listler iflgallerini ad›m ad›m gerçek-
lefltirmekteler; ilerleyifllerini de gir-
dikleri her yeri enkaza çevirerek
sürdürmektedirler. Arap ligini olufl-
turan ajanlaflt›r›lm›fl bat›l›n ve ABD
yanl›s› rejimler ve tabii ki büyük
kozlar› Türkiye oyunlar›n›n en ba-
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flat, en vurucu figürleridirler. Süslü
siyasi kavramlarla fliflirilen Türki-
ye’deki iktidar›n sadakatinden ise
hiç olmad›¤› kadar memnundurlar.

Ak Parti hükümeti yeni dünya
düzenini omuzlayan fler konsorsi-
yumun ortak sömürgeci akl›n›n or-
ta do¤udaki en komplike ve potan-
siyelleri itibariyle de bölge haklar›
aç›s›ndan vahim sonuçlar› getirebi-
lecek en tehlikeli d›fla vurumudur.
Ak Parti hükümeti uluslararas› ha-
milerince TSK’ya derin odaklara ve
ulusalc› bürokrasiye karfl› korun-
maktad›r. Kendisine atfedilen, bu
çok belirgin üst de¤eri anlamak, bir
yerde, kimi gerçekleri, kumpaslar›,
ihanet hatlar›n› ve bu halk›n ba¤-
r›ndan dam›t›larak al›nan ve küfür
zihniyetine göre mutasyonlara u¤-
rat›lan kifli/kurum/rantç› çevreler
eliyle bafl›m›za/gelece¤imize vurul-
mak istenen darbeleri de daha bir
fleffaflaflt›racakt›r. 

Uluslar aras› fler ittifak›, Ak Par-
ti iktidar› üzerinden Ortado¤u mer-
kezli ama ayn› zamanda dünya
Müslümanlar›n› da kuflatmay›
amaçlay›c› en etkili hamlesine start
verdi. Lokal ve global geliflmeler
böylesi bir aç›l›m› kaç›n›lmazlaflt›rd›.
Zira Arap halklar›n› yöneten hedo-
nist/hazc›/zevkçi yöneticiler y›llard›r
halklar› fledid uygulamalarla ezmifl
ve gördükleri sosyal, siyasi reaksi-
yonlar hasebiyle bat›l› efendilerinin
kurduklar› sömürü tezgah›n›n beka-
s›n› tehlikeye sokmufllard›r. Bask›,
zulüm, dayatmalarla ard› arkas› gel-
meyen keyfi cinayetler halklar› bu
vampir/cani ruhlu yönetimlere karfl›
isyan edecek hale getirmifltir. Tam
da böylesi bir konjonktürde Ak Par-
ti/Recep Tayyip Erdo¤an toplumsal
hassasiyetleri okflay›c›, ümit verici,
güven telkin edici tav›rlar, program-
lar eflli¤inde Arap halklar›n›n gün-
demine servis edildi. Recep Tayyip
Erdo¤an’›n Siyonist rejime ve bat›l›-
lara efelenmesi ise Arap halklar›n›n

kalbini kazanmas›n› kolaylaflt›rd›.
Basit bir bas›n taramas› sayesinde
Recep Tayyip Erdo¤an’›n Ortado¤u
co¤rafyas›nda âdeta kahramanlaflt›-
r›ld›¤›n› görmek mümkündür. Aca-
ba bu geliflmeler spontane miydi?
Yoksa bir yerlerde yaz›lm›fl bir se-
naryo mu sahnelendi?

Tezahür eden olaylar› Ak Partiye
yüklenen özel misyon aç›s›ndan ele
al›nd›¤›nda emperyalizmin bir aç›l›m
yapt›¤› fikri daha bir a¤›rl›k kazan-
maktad›r. Kaybetmeye tahammülle-
ri bulunmayan ‹slam düflmanlar›,
amaçlar›na ulaflmak için, senaryo da
yazarlar, ekranlarda dan›fl›kl› kavga-
lar da yapt›r›rlar, hatta sosyoekono-
mik krizler bile üretirler…

Komflu ülkelerle ”s›f›r sorun” ve
“ optimal seviyelerde dayan›flma”
politikas›n› tatbike koyulan Ak Par-
ti bu aç›l›m sayesinde uluslararas›
emperyalistlerin biçti¤i rolünün içini
doldurma çabalar›n› daha bir h›z-
land›rd›. S›f›r sorun - optimal daya-
n›flma konsepti ABD’de faaliyet
gösteren düflünce üretme kurulufl-
lar›n›n Ortado¤u’yu kapsayan ra-
porlar›yla birlikte okunmal›d›r. Böy-
lesi bir okuma bizleri ayn› zamanda
Arap halklar›n› dünya Müslüman-
lar›n› stratejik ortak, model ortak
unvanl› Türkiye’nin denetimine so-
kulmak istendi¤ini mesaj›na da
ulaflt›racakt›r. Piyasalarda dolaflan
siyasi konfigürasyon/yap›land›rma
raporlar›nda çok net olarak Türki-
ye’yi tarihi siciline istinaden Orta-
do¤u/dünya Müslümanlar›n›n “de-
mokratik halifesi” yap›lmas›na dair
teklifler de vard›r.

Ak Partinin uluslararas› yeniden
yap›land›rma operasyonlar›na istek-
le coflkuyla kat›lmad›¤›n› gösteren
hiçbir veri yoktur. Aksine demokra-
sinin hakim yönetim halini almas›n›
fliddetle arzulad›¤›n› ve buna hiz-
metten de büyük bir “fleref” duydu-
¤u alenen ortadad›r. ABD’nin siya-
sal düzlemde takdim etti¤i model or-

takl›¤›n› bafl tac› etmesi ise fazla sö-
ze mahal b›rakmamaktad›r. Ak Par-
tinin eylemlerine, söylemlerine,
uluslar aras› ba¤lant›lar›na, üstlen-
di¤i misyonlar›na bak›larak flu soru-
lar› sormakta fayda vard›r.

1. Ak Parti ABD’nin küresel he-
gemonyas›n› kay›ts›z flarts›z be-
nimsemifl midir?

2. Ak Parti ABD’nin düflmanlafl-
t›rd›¤› topluluklar› ve hassaten de
yeryüzünden küllen kaz›maya ça-
l›flt›¤› Hizbullah’›/tevhidi Müslü-
man halklar› orta¤› gibi yok etmek
istemekte midir?

3. Ak Parti ABD gibi küresel so-
runlar›n ve terörizmin ancak de-
mokratik kurum kural ve yaflant›-
n›n çat›s› alt›nda m› halledilebilece-
¤ine inanmaktad›r?

4. Ak Parti ABD’nin AB ve ifl-
galci Siyonist rejimin dünyay› teh-
dit ediyor dedikleri ‹ran ‹slam Cum-
huriyeti’ne, Hizbullah’a, Hamas’a,
‹slami Cihad’a ve ‹slam’a dayal› öz-
gürlük mücadelesi veren di¤er ör-
gütlere/gruplara ortaklar› gibi terö-
rist gözüyle mi bakmaktad›r?

Netice itibariyle: Ak Parti yeni-
dünya düzeni projesinin bütününde
küçük ama sorumluluk alan›nda
büyük bir aktörüdür. Etki alanlar›-
na sadece kaos, kan, talan, huzur-
suzluk, fitne ile beraber evrensel
küfrü tafl›yacakt›r. Böylesi kerih,
kabih, fleytani emellerin bir parças›
olmay› kabullenenler asla “Ak” ola-
mazlar. Ak Parti bu çabalar›yla ikti-
dar ›fl›¤›n› yakanlara diyet borcunu
ödemektedir. Ak Parti sinesini/yö-
nünü ABD’ye AB’ye ve kuduruk Si-
yonist rejime dönmek ad›na s›rt›n›
Allah’a Kur’an’a ‹slam’a efendimiz
aleyhisselama çevirmifltir. fieytan
atefltendir. Tabilerini de cehennem
beklemektedir. ABD de fleytani
ateflle oynamaktad›r. Küresel terö-
rist bafl› ABD ve yandafllar› kurduk-
lar› bu sistemin çarklar›nda helak
olacaklard›r.
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Televizyon haber spikeri, fiii
dünyan›n önde gelen âlimlerinden
Muhammed Hüseyin Fadlallah ve-
fat etti haberini anons eti¤inde hem
hüzünlendim hem de içimde bir bu-
rukluk olufltu. Hüzünlendim: çünkü
sevdi¤im, varl›¤›ndan cesaret ald›-
¤›m bir büyük mücahid, mübariz ‹s-
lam âlimi, üstad›m dünya beraberli-
¤imizde bizi yaln›z b›rakm›flt›. ‹çim-
de burukluk olufltu; baz› insanlar›n
Müslüman isminin d›fl›nda baflka
isim ve s›fatlarla an›lmas›n›, onlara
hiç yak›flt›ramam›fl›md›r. Gönül
dünyam onlar› sadece Müslüman
ismiyle anmay› ihsas ettirmifltir.
Baflka türlü an›lmay›, onlara bir na-
k›sa olarak düflünmüflümdür. Ha-
beri beraber dinledi¤im o¤lumun
dudaklar›ndan dökülen: “baba çok
üzüldüm, kendimi çok yaln›z his-
settim ve dünyada yaln›z kald›¤›m
hissine kap›ld›m” sözleri, bu düflün-
celerimi destekleyen iflaret fiflekle-
riydi. Çocuklar›n ve gençlerin temiz
f›tratlar›ndan süzülüp gelen duygu
ve düflünceleri, do¤ruyu gösteren
iflaret fiflekleri olarak kabul etmi-
flimdir her zaman. Ayn› duygular›,
‹srail Lübnan’› ve Hizbullah’› bom-
balad›¤› zamanlarda da hissetmifl-
tim. O zamanda o¤lum Nasrallah ve
‹mam Humeyni’nin resimlerini bil-

gisayar›n›n aç›l›fl sayfas› yapm›flt›.
O¤lum onlar› hiç yüz yüze görme-
miflti, beraber olmam›flt›; ama Sün-
nilik ve fiiilik tart›flmalar›yla kirlen-
memifl temiz f›trat› onlar› kendine
yak›n hissetmiflti. Resul (sav), bize
gerçek ölçünün temiz f›trat oldu¤u-
nu ö¤retmiflti. Baz› insanlar var ki,
onlar› bir defa görürsünüz ve onun-
la ilgili hükmünüzü verirsiniz. Bu
durum bana kalpler Allah’›n elinde-
dir hadisi flerifini hat›rlat›r. (Müs-
lim, Kader,17)

Rabbim kalbimizi her türlü mez-
hebi, meflrebi, ›rki vb. cahili kirler-
den korusun.

Rabbimiz Kitab-› Kerim’inde
bizlere Müslüman ismini vermifl ve
bu isimden raz› oldu¤unu beyan et-
mifl. Müslüman isminden baflka
isimlendirmeler tarihi/konjonktürel
isimlendirmelerdir. Her tarif bir tah-
riftir anlay›fl›ndan hareket edecek
olursak, tarihsel isimlendirmelere
karfl› dikkatli olmak zorunday›z.
Her türlü mezhebi, ›rki, bölgesel
ba¤nazl›klar ilkelliktir. Medeni bir
din’in mensuplar› ilkel ve ay›r›c›,
bölücü, suni aidiyetlerden uzak
durmak zorundalar.

Ebedi ve evrensel din olan ‹s-
lam’›, fiiilik ve Sünnilik parantezine

almak en büyük ihanettir. Tarih
yaflanan hayat›n bir parças›d›r,
hepsi de¤ildir. Tarih günümüze ta-
fl›namaz. Tarihi dikkate alabiliriz;
ama tarihe mahkûm olmamal›y›z.
Bütün zamanlarda takip etmemiz
ve ihmal etmemiz gerekenler ilahi
ilke, de¤erler ve nebevi sünnettir.
Din’in omurgas› bunlard›r; bunlar›
pazarl›k ve tart›flma konusu yapa-
may›z. Tarihe ba¤nazca taraf olan-
lar, günümüzde bertaraf olurlar. ‹s-
lam Ümmetin durumu bugün, bu
ilkeyi ihlal etmenin dram›n› and›r-
maktad›r. Üstad Fadlallah, tarihi ve
tarihte yaflananlar› bugüne tafl›ma-
ya çal›flan Irak’taki fiii ve Sünni
Müslümanlar›, her zaman bu yan-
l›fla karfl› uyarm›fl, bu tav›rlar›n›n
iflgalcinin ifline yarayaca¤›n› hat›r-
latm›flt›r.

Gerçek âlimler, tarihin ve zama-
n›n nabz›n› birlikte tutabilen büyük
insanlard›r.

Üstad Fadlallah, benim zihin ve
gönül dünyamda ümmetin vicdan›
bir Müslüman âlim olarak yer et-
mifltir. ‹mam Humeyni, fiehid
‹mam Hasan El Benna, fiehid Sey-
yid Kutup, fiehid fieyh Said, fiehid
Metin Yüksel, fiehid Malcolm X,
Kelim S›dd›ki, fiehid Ahmet Yasin,
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Aliya ‹zzetbegoviç, Atasoy Müftü-
o¤lu, Hakan Albayrak gibi Müslü-
manlar benim zihin ve gönül dün-
yamda herhangi bir tarihsel kate-
gorinin içinden gelmifl olsalar da,
Müslüman isminin d›fl›nda baflka
bir isimle anmaya gönlümün raz›
olmad›¤› Ümmetin yi¤it evlatlar›
olarak yer etmifllerdir. Bu gibi Üm-
metin yi¤it evlatlar›n› bir isimle
isimlendirecek olsam, onlar› ancak
Ehl-i Beyt yareni Ehl-i Sünnet vel
Ümmet Müslümanlar olarak isim-
lendirebilirim. Bu tan›mlamam›n
klasik literatürde yeri olmayabilir;
ama gönül bazen literatür dinlemi-
yor. ‹nanc›m›z› ve kardeflli¤imizi
kelimelerin ve tarihsel tan›mlama-
lar›n insaf›na terk etmemeliyiz.

Üstad Fadlallah’› 1986’l› y›llar-
da tan›maya bafllad›m. ‹lk tan›d›-
¤›mdan bu tarafa ona karfl› sevgim
ve hürmetim artarak devam etti.
Zihnimde halledemedi¤im her me-
selede, cevaplayamad›¤›m her so-
ruda acaba ne der? Diyerek merak
etti¤im bir Müslüman âlimdi. Son
zamanlarda moda olan, “farkl› böl-
gelerde yafl›yoruz, çözümleri farkl›
olabilir” düflüncesizliklerine mey-
dan okuyan, evrensel ‹slam âlimiy-
di Fadlallah. Üstad, Lübnan sema-
lar›ndan Ümmete ve ‹nsanl›¤a hitap
eden bir mütefekkirdi. Ça¤›n sorun-
lar›na karfl› duyarl›, onlara insani
ve ‹slami çözümler üreten bir âlim-
di. Onun anlay›fl› ertelemeci de¤il,
tedrici ve f›tri bir anlay›flt›. ‹slam
Devleti kurulmadan güncel yaflam-
la ilgili meseleler bizi ilgilendirmez
gibi bizleri hayata yabanc›laflt›ran
anlay›fllara prim vermedi. Ümmet
tüzel kiflili¤ine kavufluncaya kadar,
Ümmeti izzetine kavuflturacak ça-
l›flmalar› her zaman cesaretlendir-
mifltir. Kendini Lübnanl› bir vatan-
dafl olarak hissetmifl ve aidiyet duy-
mufltur; ama gönül ve zihin olarak
arza karfl› sorumlu bir halife gibi
davranm›flt›r. fiii kültür co¤rafya-
s›ndan gelmesine ra¤men, Müslü-

man ümmete aidiyeti-
ni hiçbir zaman yitir-
memifltir. ‹slam top-
lumlar›n› bütün mez-
heb ve kavmi realite-
siyle oldu¤u gibi kabul
etmifl, Ümmet bilinci
üzerinden izzete ka-
vuflmalar› için cesaret-
lendirici katk›larda bu-
lunmufltur. Ça¤›na bi-
gane kalmam›fl, ça¤›-
na tan›k bir âlim ola-
rak yaflam›flt›r.

Kuram ve Eylem
ismiyle Türkçeye ter-
cüme edilen hareket
metoduyla ilgili eseri-
ni, üzerinde etüd ede-
rek okuduktan sonra
kütüphanemde favori
kitaplar›m Seyyid Ku-
tub’un Yoldaki ‹flaret-
ler, Münir fiefik’in ‹s-
lam Düflüncesinde De¤iflim kitapla-
r›m›n yan›na yerlefltirdim. Yerelden
kalkarak evrensel mesajlar veren
önemli bir kitapt›r Kuram ve Eylem.

Min Vahy-il Kur’an isimli tefsir
çal›flmas› yar›m kald›¤›nda çok
üzülmüfltüm. ‹slam’a ve Müslü-
manlar›n miras›na bilinçli kat›lma-
ya bafllad›¤›mdan bu tarafa ‹slam’›,
tarihi mirasa ve ça¤›na vak›f yafla-
yan âlimlerden ö¤renilmesine taraf
oldum. Olabilecek yanl›fllardan ve
zulümlerden en az zararla ancak
böyle uzaklaflabilece¤imize inan-
d›m. Genelde ‹slam Dünyas›n›n,
özelde Sünni dünyan›n yaflad›¤›
âlim/önder krizini aflmada önemli
bir prototipti üstad. Dinamik Din
“yaflayan âlim” isterdi.

Ulaflabildi¤im bütün yaz› ve ko-
nuflmalar›n› sürekli takip etmeye
çal›flt›m. Her yaz›s› ve konuflmas›
Ümmet’in bir sorununa parmak ba-
san ve çözüm üretmeye çal›flan bir
teklif ve ç›¤l›kt›. Ümmetin, üstad
Fadlallah gibi evrensel düflünen,
ilahi ilke ve de¤erleri insanl›¤›n vic-

dan›nda yank›lanacak flekilde ifade
edecek âlimlere çokça ihtiyac› var.
Üstad, ilmi derinli¤ine ve meflguli-
yetlerine ra¤men Ümmetin hali ve
gelece¤i ile ilgili kayg›lar›n› sürekli
korudu. Vefat etmeden önceki iste-
¤inin “Siyonist ‹srail devletinin yok
olmas›” oldu¤unu söylemesi, nas›l
diri bir siyasi bilince sahip oldu¤u-
nu gösteriyor. ‹mam Humeyni’nin
gelifltirdi¤i Velayet-i Fakih kavram›-
na yapt›¤› elefltiriler, bir insan› sev-
menin ve ona hürmet etmenin,
do¤ru bildiklerini söylemesine engel
olmamas› gerekti¤ini hat›rlatmas›
bak›m›ndan önemli bir uyar›d›r. Bu
tavr›yla, cins bir mütefekkirle karfl›
karfl›ya oldu¤umuzu gösteriyor. Fi-
kir namusuna sahip olmakta bunu
gerektirirdi.

Rabbim Ümmetimizi, üstad
Fadlallah gibi düflünen ve onu aflan
ça¤›n›n flahitleri ve önderleri olacak
âlimlerden mahrum etmesin.

Ruhun flâd olsun.

Güle güle üstad›m…
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Kavimlerin OOnurlar›
Korunmal›d›r

Toplumsal çat›flmalar›n en
önemli k›v›lc›m› “alay” hastal›¤›d›r.
‹nsanlar›n birbirlerine asgari sayg›
standart›na sahip olmad›¤› sosyal
yap›lar parçalanmaya mahkûmdur.
Bu sebeple Allah (cc) kavim ve fert-
lerin birbirleriyle alay etmesini ya-
saklam›flt›r. Nitekim Kur’an-› Ke-
rim’de flöyle buyrulmufltur: “Ey
iman edenler, bir kavim (bir baflka)
kavimle alay etmesin, belki kendi-
lerinden daha hay›rl›d›rlar; kad›nlar
da kad›nlarla (alay etmesin), belki
kendilerinden daha hay›rl›d›rlar.
Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi)
yad›rgay›p küçük düflürmeyin ve
birbirinizi ‘olmad›k kötü lakablarla’
ça¤›rmay›n. ‹mandan sonra fas›kl›k
ne kötü bir isimdir. Kim tevbe et-
mezse, iflte onlar, zalim olanlar›n ta
kendileridir.”1

Kavimleraras› diyalog ve bar›fl›n
sa¤lanmas› için temel flart onlar›n
onurlar›n› zedelememektir. Onlar›
yok saymak veya onlar›n asl›nda
baflka bir kavimden oldu¤unu söy-
lemek gibi tezler çat›flman›n nihai
ad›m›d›r. Ne yaz›k ki Türkiye’de

Kürt Kavmi’nin gerçekte var olup
olmad›¤› resmi a¤›zlarca tart›fl›lm›fl
ve en üst resmi belge olan “Anaya-
sa”da TC vatandafl› olan herkesin
“Türk” oldu¤u kabul edilmifltir. Hâl-
buki kavimlerin varl›k sebebi tan›fl-
mak, kaynaflmak ve farkl› kültür-
lerle toplumun zenginleflmesidir.
Nitekim Kur’an-› Kerim’de flöyle
buyrulmufltur: “Ey insanlar, ger-
çekten, biz sizi bir erkek ve bir difli-
den yaratt›k ve birbirinizle tan›flma-
n›z için sizi halklar ve kabileler
(fleklinde) k›ld›k. fiüphesiz, Allah
kat›nda sizin en üstün (kerim) ola-
n›n›z, (›rk ya da soyca de¤il) takva-
ca en ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz
Allah, bilendir, haber aland›r.”2

Resmi Türkiye’de kavimlerin
varl›¤› ise çat›flma sebebi say›lm›fl-
t›r. Yukar›daki ayet-i kerime sadece
büyük kavmi topluluklar›n de¤il
afliretlere kadar olan sosyal yap›la-
r›n yard›mlaflma ve tan›flma vesile-
si oldu¤unu beyan etmektedir. Tür-
kiye’de bürokrasi, liberal demokrat-
lar ve PKK ayn› kavramla (feoda-
lizm) afliret yap›s›na harb ilan et-
mifllerdir.

Feodalizm mmi
Akrabal›k BBa¤lar› mm›?

Toplum yap›s›n›n köklü bir fle-
kilde devam› ve fesad›n önlenmesi

için bir tak›m tabii mekanizmalar
mevcuttur. Bu mekanizmalar saye-
sinde fertler esen rüzgâra do¤ru yol
almazlar ve ileri do¤ru giderken
ayaklar› yerden kesilmez. Sosyal
hayatta istikrar ve güven sa¤layan
en önemli kurumlardan birisi “aile
ve akrabal›k” ba¤lar›d›r. Kur’an-›
Kerim bizlere fesatç›lar› ve hüsran
ehlini tan›t›rken “akrabal›k ba¤lar›-
n›” bozan insanlar› iflaret etmifltir.
Nitekim Kur’an-› Kerim’de flöyle
buyrulmufltur:  “Onlar ki, söz verip
antlaflt›ktan sonra Allah’a verdikle-
ri sözü bozarlar. Allah’›n birlefltir-
mesini emretti¤i fleyi (iman ve ak-
rabal›k ba¤lar›n›) keserler ve yeryü-
zünde bozgunculuk yaparlar. ‹flte
zarara u¤rayanlar onlard›r.”3

‹nsani iliflkilerden uluslar aras› ir-
tibatlara kadar tüm ahlaki hükümle-
ri ihtiva eden bu k›sa ayet, akrabal›k
ba¤lar›n›n kesilmesinin kaos, fitne
ve düzensizli¤e sebebiyet verdi¤ini
beyan etmektedir. Fakat ne yaz›k ki;
Türkiye’deki toplumsal yap› (aile ve
afliret yap›lar›) ›slah edilmek yerine
ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lmakta
yerine modern kurumlar infla edil-
meye çal›fl›lmaktad›r. Gerek PKK ol-
sun gerekse de jakoben idareciler
özellikle Güneydo¤u’daki afliret ya-
p›s›n› feodalizmle suçlayarak da¤›t-
maya çal›flmaktad›rlar. 
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1 Hucurat Suresi: 11
2 Hucurat Suresi: 13
3 Bakara Suresi: 27



Asl›nda feodalizm bizlere net bir
siyasal ve sosyal yap› sunmaz. Yani
feodalizm kullananlara göre bile aç›k
olarak tarif edilmez. J. Praver feoda-
lizmin befl özelli¤inden bahseder ki
onlar da flunlard›r: 1- Lord-vassal
iliflkileri, 2- Ulusal düzeyden çok ye-
rel düzeyde ifllevsellik, 3- Toprak
a¤al›¤› sistemi, 4- Özel ordunun

mevcudiyeti, 5- Lordlar›n köylüler
üzerindeki haklar› olmas›…

Feodalizmin en önemli göze
çarpan özelli¤i toprak a¤al›¤›na da-
yal› hiyerarflik sistemdir. Fakat
Kürtler aras›ndaki a¤al›k sistemin-
de toprak sahibi veya zenginlik de-
¤il afliret liderleri ön plandad›r.

Fir’avun’dan bu yana güç ve zen-
ginlikle iktidar irtibat› daima gün-
demde kalm›flt›r. Kur’an-› Kerim’de
Fir’avun’un zihniyeti flöyle yans›-
t›lmaktad›r: “Firavun, kendi kavmi
içinde ba¤›rd›; dedi ki: “Ey kav-
mim, M›s›r’›n mülkü ve flu alt›mda
akmakta olan nehirler benim de¤il
mi? Yine de görmeyecek misi-
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Son zamanlarda artan terör olaylar›na karfl› de¤iflik
çözüm önerilerinin getirildi¤i bilinmektedir. Ola¤anüstü
hal ilan etmeden genel affa kadar de¤iflik tezler çeflitli
çevreler taraf›ndan tart›fl›lmaktad›r. Fakat bu ç›kar yol-
lar›n konjonktürel tepkilerin ötesine geçmedi¤i hatta çe-
flitli ç›kar çevrelerinin duygular›n› yans›tt›¤›n› söyleme-
miz mümkündür. Fakat meselenin çözümü için çok da-
ha derin ve köklü hatta uzun vadeli ilaçlar›n gündeme
getirilmesi zaruridir.

Burada terör meselesiyle terörizm veya (ve de¤il)
Kürt Meselesi aras›nda keskin bir ayr›flt›rma yapmam›z
gerekti¤ini belirtelim. Yani flunu demek istiyoruz. Dev-
let; bütün vatandafllar›n›n etnik kimli¤ine dayal› olarak
bütün haklar›n› (ana dilde e¤itim gibi) vermek zorunda-
d›r. Bu onun adil ve meflru olmas›n›n ön flart›d›r. 

Yukar›da terör kelimesini kullan›rken kastetti¤imiz
mana insanlar›n canlar›na ve mallar›na karfl› tecavüze
yeltenen ve propagandalar›n› silahl› boyutta sürdüren çe-
teleri kastetmekteyiz. PKK, ister s›n›rlar› malum bir Kürt
Devleti kurmak istesin isterse de Kürt halk›n›n haklar›n›
savunmak ad›na faaliyette bulundu¤unu iddia etsin yap-
t›¤› eylemlerle terör örgütü s›fat›n› çoktan hak etmifl bir
örgüttür. Kürt Devleti kurmaya hakk› yoktur zira bu top-
raklarda yaflayan insanlar et ile kemik gibi bir araya kay-
naflm›fl insan topluluklar›d›r. Her ayr›l›k yeni yeni ac›lara
sebep olacakt›r. Kürtlerin haklar› için ayaklanma hakk›na
gelince de elbette insanlar›n kendilerini savunma hakk›
vard›r lakin PKK, Kürtleri (haklar›n›) savunmak yerine
çeflitli korkutma ve silahl› yollarla insanlar›n can ve mal
emniyetlerini yok etmeye teflebbüs etmifltir. Bu anlamda
PKK'ya direnifl örgütü ad›n› vermek yanl›fl olacakt›r.

Kürtlerin ço¤unlukta oldu¤u bölgeler üzerinde kufl-
bak›fl› bir foto¤raf çekti¤imiz takdirde manzara fludur:
Kürtler, resmi alanda kimlikleriyle yer alamamakta ve
ana dilleriyle e¤itim görememektedir. Hala anayasa
kendilerini “Türk” olarak ifade etmektedir. Elbette Kürt-
çe TV gibi çeflitli avantajlara sahiptir lakin bu durum res-
mi olmaktan çok fiili bir durumu yans›tmaktad›r. PKK
Terörü vesilesiyle birçok Kürt ailenin çocuklar› ölmüfl
önemli bir k›sm› da ya gözalt›na al›nm›fl ya da cezaev-
lerinde hayatlar› çürümüfltür. Bu resim ise Kürt Halk›n›n
kitlesel düzeyde PKK'ya sempatizan olmas›na vesile ol-

mufltur. Devlet ile halk birbirinden uzaklaflm›fl hatta
Türkler ile Kürtler aras›na duvarlar örülmeye bafllanm›fl-
t›r. Yani Kürtler aras›nda “yabanc›laflma” had safhaya
ulaflm›flt›r. 

Sosyolojik ve psikolojik bir kavram olan yabanc›lafl-
ma; insanlardan ve toplumdan uzaklaflma, ayr› düflme
ve keskin düflmanl›k manas›na gelmektedir. Yabanc›lafl-
may› daha da derine indirerek kiflinin kendisinden uzak-
laflmas› ve kendi kendine sanal bir dünya kurmas› flek-
linde de tarif edebiliriz. 

Kürtlerin devlete karfl› yabanc›laflmas›n›n önüne ge-
çilmesi teröre köklü bir çözüm olacakt›r. Fakat ne yaz›k
ki; devlet adeta sürekli yabanc›laflma üretmektedir. ‹sla-
mi çevreler, Aleviler, Kürtler vs. Listeyi uzatmak müm-
kün. Devlet bu kabar›k listeyi ortadan kald›rmak için
yap›sal düzenlemelere gitmek zorundad›r. Yani d›fla de-
¤il içe dönük köklü de¤iflikliklere imza atmal›d›r. ‹nsan-
lar›n temel haklar›n›n verildi¤i de¤il zaten yap›sal olarak
korundu¤u bir devlet modeli zaruridir.

Bu aç›klama sonras› özelde (hak için mücadele et-
medi¤i aç›k olan) PKK meselesine geçebiliriz. Bir kere
yabanc›laflman›n önlenmesi örgüte yeni militanlar›n ka-
zan›lmas›n› engelleyecektir. Bu ad›mda devlet; bütün
haklar› korudu¤u gibi bütün vatandafllar›n›n asgari ge-
çim standart›na sahip olmas›n› mutlaka sa¤lamak zo-
rundad›r. Hiçbir devlet; vatandafllar› zor durumdayken
“bana ne” diyemez. Vatandafllar›na el uzatan devlet, sa-
dece sosyal yard›m kurulufllar› eliyle yard›m da¤›tamaz.
Bunun yerine bütün vatandafllar›n› kapsayan geçim ga-
rantisi (kanun eliyle) verilmelidir.

Devletin “yabanc›laflmay›” engelleyecek bir baflka
önlemi de bütün örgüt mensuplar›n› içerisine alacak ge-
nel (ve kay›ts›z) aft›r. Elbette aff›n ç›kmas› kolay de¤il-
dir. Fakat bunun sosyolojik ve psikolojik alt yap›s›n›
devlet sa¤lamal›d›r. Zaman zaman ferdin ferde iflledi¤i
suçlarda af ç›kartan devletin bu hususta da kararl› ad›m-
lar atmas› laz›md›r. Elbette terörden yana zarar gören
vatandafllar›n bütün zararlar›n›n (maddi anlamda) kar-
fl›lanmas› da flartt›r. Sonuç olarak terörün bitmesi için
devletin yabanc›laflma üretmemesi ve üretilen yabanc›-
laflmay› köklü bir flekilde çözmesi elzemdir.

Teröre Çözüm: Yabanc›laflmay› Önle!



niz?”4 Toprak ile egemenlik aras›n-
da irtibat kurmak eski zamanlardan
beri zalimlerin genel zihniyeti ol-
mufltur. 

‹slam’a dayanan iktidar iliflkile-
rinde ilim, adalet ve kat›l›m iktida-
r›n temel flartlar› içerisinde yer al-
m›flt›r. Dolays›yla mutlak anlamda
zenginli¤in veya toprak sahibi ol-
man›n iktidar olmakla eflde¤er sa-
y›lmad›¤› bir gerçektir. Türkiye’de
sistem zenginli¤i tabii iktidar unsu-
ru sayd›¤›ndan topraklara sahip
olan›n iktidar›na daima onay ver-
mifl ve bölge halk›n›n kontrol edil-
mesi için toprak a¤al›¤›ndan istifade
etmifltir. Hatta bu konuda kendisine
yak›n olan afliretlere “iyi” afliret,
muhalif olanlar› ise “eflk›ya” olarak
nitelendirmifltir. Fakat devlet, gü-
venlik aç›s›ndan kendi devasa ku-
rumlar› içerisinde eritilmifl örgütsüz
(afliretsiz) bir toplum yap›s›n› her
zaman ye¤lemifltir.

Halk›n de¤erlerini içinde özüm-
semifl ve insanlar›n› kaliteli bir ya-
flama yöneltmeye çal›flan bir devlet
için afliret yap›s› do¤al örgütlenme-
ye sahip oldu¤u için bir güç kayna-
¤›d›r. Çözülmesi ve devasa kurum-
lar eliyle eritilmesi uzun vadede
devlet için bile tehlikelidir. Kald› ki
özellikle Güneydo¤u’da afliret tipi
örgütlenmeler sadece topra¤a ba¤l›
egemenlik biçimini yans›tmaz. Me-
le dedi¤imiz toplum önderlerinin en
bariz vas›flar› ilme sahip olmalar›
ve insanlar›n birbirleriyle ihtilafla-
r›nda ‹slam F›kh›na göre çözmeleri-
dir. Dolays›yla buradaki örgütlen-
meyi ve yap›y› “feodalizm”le tarif
etmeye kalk›flmak gerçekleri çarp›t-
mak ve Bat›l› müktesebata teslim
olmak anlam›na gelmektedir.

Afliretler aras›nda çat›flma zemi-
ni oluflturmak ve Kürtler içerisinde
zay›f olan› destekleyerek kuvvetliyi
ezmeye çal›flmak hem bölge ülkele-
rinin hem de küresel güçlerin daimi

stratejisi olmufltur. Hatta “bölgede-
ki afliret yap›s›n›n do¤urdu¤u asa-
biyet bu jeoetnik parçalanmay› da
daha mikro düzeylere indirgemekte
ve istismara aç›k yap›s›n› tahrik et-
mektedir. Son on y›l içerisinde Ku-
zey Irak ve Afganistan’da yafla-
nanlar mikro-etnik bölünmenin so-
nuçlar›n› ortaya koymas› bak›m›n-
dan dikkat çekicidir. Özellikle afliret
kültürünün oluflturdu¤u siyasi bir-
likler aras›nda ‹bn Haldun’un asa-
biyet teorisini teyid eder flekilde sü-
ren kat› rekabet unsurlar› bütün ta-
raflar›n gücünü uzun dönemde tör-
püleyen bir k›s›r döngü olufltur-
maktad›r. D›fltan bir gözlemcinin
hemen fark edebildi¤i bu k›s›r dön-
gü olgusu, döngü içinde bulunan
taraflar taraf›ndan yeterince kavra-
namad›¤› için k›sa dönemli baflar›-
lar nihai zaferin habercisi olarak
yorumlanmakta ve bu psikoloji
içinde gerçeklefltirilen karfl›l›kl›
hamleler her yeni döngüde daha y›-
k›c› tesirler yapmaktad›r.”5 Bu tesi-
rin artmas›nda kavmiyet temelinde
örgütlenmifl modern ulus devletle-
rin rolü inkâr edilemez. Zira bil-
mektedir ki; Kürtler aras›ndaki ihti-
laflar ve kavgalar resmi ideolojiyi
savunanlar›n ifline gelmektedir.
Hatta onlar› atomize etmek ideali-
dir. 25 Eylül 1925 tarihli “fiark Is-
lahat Plan›”n›n 10. Maddesinde flu
ifadeler yer almaktad›r:

“Afliret yap›s›n›n o sene zarf›n-
da ilgas› ve halktan do¤rudan do¤-
ruya hükümetle temas ve hukuku-
nun bilvas›ta hükümetçe muhafa-
zas› ve temini hususu peyderpey
mevki-i fiile konacakt›r. Bunun için
flarkta hükümet kuvvet ve nüfuzu-
nun her flube-i idareden mefkûreli
ve muktedir memur gönderilmek
suretile takviyesi laz›md›r. Ayn› za-
manda bu m›nt›kadaki tali memuri-
yetlere dahi Kürt memur tayin
olunmamal›d›r.”

PKK aç›s›ndan mesele Kürt so-
rununun çözülmesi meselesi ise afli-
ret yap›lanmas› haz›r güç anlam›na

gelmekteydi. Zira afliretler, Kürt kül-
türünün içinde yaflat›ld›¤›, her türlü
asimilasyon politikalar›na oldukça
dirençli varl›k gösterildi¤i alanlard›r.
Bunun yan›nda afliretler moderniz-
me direnme kaleleridir. Hatta afliret-
ler do¤al örgütlerdir. Dolays›yla Kürt
meselesinin çözülmesi için ortaya
ç›kan bir örgütün afliretleri “feoda-
lizm” kavram› ile hedef tahtas›na
oturtmas› afv edilmez bir hatad›r.
Ayn› zamanda bu olgu PKK Terör
Örgütü’nün Kürtler için de¤il emper-
yalist devletlerin tafleronu oldu¤unu
ortaya koymaktad›r. 

Elbette afliretlerin içerisinde çar-
p›k birçok unsurun ve iliflkilerin bu-
lundu¤u inkâr edilemez. Fakat yine
de toplumun en temiz kalm›fl ve en
kolay ›slah edilecek bölümleridir
afliretler. ‹nsanlar› s›rf örgütlenme
yap›lar› için parçalamak ne afliretle-
re ne de Kürt meselesinin çözümü-
ne katk› sunacak bir durumdur.

Siyasi meselelerin çözümünde
dikkate almak zorunda oldu¤umuz
en önemli örgütlenme akraba iliflki-
lerine dayal› afliret yap›lar›d›r. Geç-
miflten beri bütün sosyal bilimciler
nesep asabiyetinin devlet veya güç
oluflturmak için önemi üzerinde
durmufllard›r.

Siyasetin ÖÖnemli ÖÖznesi
Asabiyet

Tarihçi ‹bn-i Haldun devlet me-
selesinde flu önermede bulunmak-
tad›r: “Devlet kurmak için asabiyet
zaruridir.” Asabiyet; grup hissi, ka-
bile ruhu, afliret dayan›flmas›, sos-
yal ba¤›l›l›k, cemaatleflme gibi ma-
nalara gelmektedir. Asl›nda Arapça
olan bu kelime bir kimsenin baba
taraf›ndan akrabalar›n›n oluflturdu-
¤u toplulu¤a verilen isimdir. Kav-
ram olarak; birisinin kendi kavmine
mensup birisini hakl›-haks›z bütün
meselelerde baflkalar›na karfl› koru-
may›, ona destek vermeyi ifade
eder. Hakl› olarak destekleme; do-
¤al örgütlenme ve güç meselesi
iken haks›z olarak kavmini destek-
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lemek ise “milliyetçilik/kavmiyetçilik” mana-
s›na gelmektedir. Bu manada Hz. Peygamber
(sav) hadislerinde flöyle buyurmufltur:

“‹nsanlar› bbir aasabiyet iiçin ttoplanmaya çça-
¤›ran, bbir aasabiyet iiçin ssavaflan vve aasabiyet
u¤runda öölen bbizden dde¤ildir.” 

‹bn-i Haldun devlet kuran birçok kavmin
asabiyete dayanarak devlet kurdu¤unu tespit
etmifltir. Hatta ona göre din devleti ideali top-
lumun asabiyetine dayanmadan tamamlana-
maz ve yaflama flans› bulamaz. Nitekim Pey-
gamberimiz (sav) bu gerçe¤i flöyle ifade et-
mifllerdir: 

“Allah bbir ppeygamberi aancak kkavminin
metin vve bbahad›r ttaifesinden ggönderir.”

‹bn-i Haldun’a göre afliret iliflkileri r›zaya
ve do¤al örgütlenmeye dayan›rken devlet ise
zora ve fliddete dayanan bir örgütlenme mo-
deline dayan›r. Netice olarak gerek devlet kur-
mak gerekse de devlet y›kmak için asabiyet
zorunlu bir ö¤edir. Bu ö¤enin hukuka dayan-
mas› ve birli¤in sa¤lanabilmesi için siyasi asa-
biyette elzemdir. Zira aflirete dayanan asabi-
yet, gittikçe atomize bir flekilde çat›flmalar›n
sebebi olmaya adayd›r. Hilafetin kald›r›lma-
s›yla Türkler ve Kürtleri birlefltiren sebep asa-
biyeti ortadan kalkm›fl ve koyu ›rkç› söylem-
ler devletleflmeye bafllam›flt›r. 

Türkiye’de özellikle fieyh Said K›ya-
m›’ndan sonra yönetici elitin Kürtlere tavr›
netleflmeye bafllam›flt›r. Kürtlerde bulunan ne-
sep asabiyetini milliyetçi bir ideolojiyle hem
asimilasyona u¤ratmaya çal›flm›fllar hem de
inkâr politikalar›yla fliddet yöntemini benim-
semifllerdir. Art›k “ne mutlu Türküm diyene”
sözü kelime oyunlar›yla nesep de¤il sebep
asabiyeti kabul edilmifltir. Fakat asimilasyona
yönelik 29 Kürt isyan› ç›km›fl Cemil Çiçek’in
ifadesiyle “Nijeryal›lara Türkçe ö¤retilmifl Di-
yarbak›rl›lara Türkçe (Türk asimilasyonu
–B.A.) ö¤retilememifltir.” Zaman içerisinde
“Kürt realitesinin kabul edildi¤i” ifade edilse
de realitenin içeri¤i doldurulmam›fl ve sorun
haklar üzerinde pazarl›k seviyesine indirgen-
mifltir. AK Parti’nin bafllatt›¤› “aç›l›m” ise Kürt
Meselesi’ni çözmekten öte –ki mesele ulus
devlet zemininde çözülmez- Kürtleri durdura-
cak pazarl›k mekanizmas›n› açmaktan öte bir
anlam ifade etmemektedir. Zira egemenler bi-
liyor ki altlar›ndaki zemin kay›yor. (Devam
Edecek)
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Türkiye'nin son demlerde devasa bir de¤iflim yaflad›¤›
hemen herkesin kabul etti¤i realite. Ergenekon
soruflturmalar›yla askerlere kadar uzanan süreç, demokratik bir
anayasa aray›fllar›, içte ve d›flta aç›l›m çal›flmalar› ülkemizin ne
denli devasa bir dönüflümün arifesinde oldu¤unu gösteriyor.
Fakat özellikle liberal çevreler olmak üzere ‹slamc›lar da
de¤iflimin kökeni ve kal›c›l›¤› üzerinde durmamaktad›rlar. 

Bir ülkenin siyasal rejiminin egemenli¤i için üç ana damar
mevcuttur. Ekonomi, askeri güç ve ideoloji… Bu üç unsur yurt
içi ve harici dengenin en önemli enstrüman›d›r. 

AK Parti ile bafllayan süreçte ekonomik sahada yap›sal
dönüflümlerin olmad›¤› olsa olsa bir tak›m yolsuzluklara set
çekildi¤ini (ki bu husus çok tart›fl›l›r) söylemek durumunday›z.
‹ktisadi rantlar; döviz, faiz ve borsa üçgenini aflamam›flt›r.
Hemen hemen tüm sektörler çok az veya hiç kar etmemesine
ra¤men bankalar en çok kar eden kurulufllard›r. Hükümetin
ekonomik program› bütçe disiplini ve tabana k›smen yay›lan
sosyal politikalar› aflamamaktad›r. Dolays›yla AK Parti
döneminde ekonomik alanda ciddi bir de¤iflimden bahsetmek
mümkün de¤ildir. 

Askerin siyasete müdahalesi hatta vesayeti noktas›nda
yasal çerçevede ciddi ad›mlar at›lamam›flt›r. Asker MGK gibi
anayasal kurulufllar üzerinden hala siyaset ve devlet üzerinde
en ciddi söz sahiplerinden birisidir. Elbette anayasa
de¤iflikli¤iyle askere sivil mahkemelerin yolunun aç›lmas›
kendi içinde devlet gibi davranan askerin iktidar›n›
afl›nd›racakt›r. Ama hükümet üzerinde askerin etkinli¤i radikal
bir k›r›lmaya u¤rayamam›flt›r. Hz. Ömer (ra) bir mektupla Halid
b. Velid'i görevinden azlederken hem hükümet baflkan›yd› hem
de muktedirdi.

Hükümetin baflta Kürt meselesi olmak üzere birçok soruna
el atmas› hatta gündeme getirmesi bile takdir edilecek bir
siyasettir. Fakat aç›l›m politikalar› anayasal temelden mahrum
oldu¤u gibi temel haklara set olan resmi ideoloji
tart›fl›lamamaktad›r. Baflbakan ‹smet ‹nönü elefltirisiyle
durmakta daha ileri gidememektedir. ‹smet ‹nönü'yü bile resmi
ideolojinin kurucusunun mektubu ile elefltirmektedir. 

Sonuç olarak Türkiye'de de¤iflim köklü bir temele
dayanmamaktad›r. Sadece baraj setleri kontrollü bir flekilde
boflalt›lmaktad›r. Hat›rlars›n›z Turgut Özal döneminde 141,
142 ve 163. maddeler de¤ifltirilmifl düflünce ve fikir hürriyeti
önündeki en ciddi engellerden birisi kald›r›lm›flt›r. Hatta bu
de¤ifliklerin 80 darbesinden sonra son derece ciddi de¤ifliklikler
oldu¤unu söylemek zorunday›z. Fakat o zamanda de¤iflim
köklü olmad›¤› için fail-i meçhuller, iflkenceler, çeflitli insan hak
ve hürriyetleri çi¤nenmeye devam etmifltir.

De¤iflim



Türkiye Cumhuriyetinin kurulu-
flunun üzerinden 86 y›l geçmifltir. Bu
süreç içerisinde zaman zaman darbe-
ler yaflanm›fl, askeri darbeler postmo-
dern darbelere dönüflmüfl, güç odak-
lar› sürekli kan tazelemek zorunda
kalm›fllard›r. Türkiye devletinin kuru-
luflunun temelinde despotizm ve as-
keri bir yap› oldu¤u için sivil yönetim
veya meclisin varl›¤› sadece göster-
melik ve aldatmacadan ibarettir.
Meclise ifl yapt›ranlar veya meclisi
çal›flmaz hale getirenler yine o mecli-
sin sahipleridir. Yani laik, Kemalist-
lerdir. Onlar› kollayan ve gözeten de
ordudur. Halk burada gönderdi¤i
temsilcilerle (!) meclisin sahibi gibi
gösterilse de bu hiçbir zaman gerçek-
leflmifl de¤ildir.

Geliflmeler çerçevesinde dünya si-
yasi konjonktüründen etkilenerek ve-
ya de¤iflimin gere¤i baz› faktörleri
Türkiye ölçülerine uyarlayarak yetki-
nin mecliste topland›¤› kanaatine
varmak Türkiye devleti için geçerli bir
iddia olmasa gerek. Günümüzde Tür-
kiye’de yaflananlar bunun aç›k kan›-
t›d›r. Bir kurum baflka bir kurumla et-
kisiz hale getirilebilmektedir. Meclis-
te, yarg›da, YÖK’te yaflananlar siste-
min birilerin elleri ile korundu¤unu,
her ne kadar bu kurumlara devletin
gerçek sahiplerinden kifliler oturmasa
da o kurumlara yerleflenlerin veya
yerlefltirilenlerin ifl yapamayacaklar›-
n›n fiilen ispatland›¤› günlerdeyiz.

Kapitalizm sisteminden kaynak-
lanan kuvvetler ayr›l›¤›, kurumlar

aras› ayr›l›klar› ve önemli addedilen
kurumlar› güç da¤›l›m›na götürmüfl
bu da çat›flmalar›n do¤mas›na neden
olmufltur. Kurumlar üzerinde söz sa-
hibi olan güç, kapitalizmden kaynak-
lanan kapital sahipleridir. Kurumlar-
da onlar›n hâkimiyeti vard›r. Bu kapi-
talizm de böyledir. Türkiye için bura-
da bir hususu daha eklemek gerekir
ki o da; kuvvetler ayr›l›¤› ilkesinde
tek söz sahibi olan askerdir.

‹ngilizler Türkiye devletinin yap›-
s›n› olufltururken kuvvetler ayr›l›¤› il-
kesi yerine her kurumu kendi bafl›na
otoriter k›lm›fl fakat oralar› laikli¤in,
cumhuriyetin kalelerine dönüfltür-
müfltür. Devleti ve kurumlar› cuntay›
destekleyen kanunlarla donatm›flt›r.
Bu kurumlar ve Kemalistler askeri tek
koruyucular› olarak görürler. Onun
için darald›klar› vakit laiklik, cumhu-
riyet elden gidiyor diyerek askerler
göreve ça¤r›l›r.

‹ngiliz elinden ç›kma, derme çat-
ma Türkiye’deki bu sistemin her ha-
lükarda bu ümmete uymad›¤› ortada-
d›r. Bunun yan›nda kurumlar ars›nda
bir uyumdan da bahsedilemez. S›k
s›k aralar›nda çeflitli nedenlerden do-
lay› yaflanan tutars›zl›klar kuruldu¤u
günden bu günümüze de¤in yaflan-
maktad›r.

‹slam beldelerinde odaklanm›fl
kapitalist yönetimlerde güç elde etme
çekiflmesi iki türlü tezahür eder.

-BBiirriinncciissii;; kuvvetler ayr›l›¤›ndan
kaynaklanan kurumlar üzerinde sür-

tüflme sömürgecilerin çat›flma alan›
haline dönüflmesi:

Amerika-‹ngiliz çat›flmas›n›n bu
alanda yafland›¤›n› çok s›k görürüz.
‹ngilizlerin gücünü k›rmak için Ame-
rika y›llard›r Türkiye devletinin koru-
yucu kurumlar›na s›zman›n, onlar›
elde etmenin yollar›n› aram›flt›r. Bu
kurumlar elde edildi¤inde veya zay›f-
lat›ld›¤›nda Türkiye devletinin elde
edilebilece¤i düflüncesi Amerikan si-
yasetinde hâkim olmufltur. Y›llard›r
süren bu mücadelede Amerika ku-
rumlar› elde etme de¤il de ancak siya-
sileri ile kurumlara s›zmay› baflarm›fl-
t›r. Ancak kurumlar›n bafl›na gelen
Amerikan yanl›s› kifliler kurumlar›n
çok s›k› bir flekilde korundu¤unu fi-
ilen görmüfl oldular. En basitinden;
K›z›lay Kurumunun dahi çok s›k› bir
flekilde korundu¤u ortaya ç›kt›. Y›k›l-
mak istenen veya zay›flat›lmak iste-
nen kurumlar› bir baflka kurum dene-
timine almaktad›r. Bunun en yak›n
örne¤ini YÖK olay›nda yaflad›k. Ke-
malistler döneminde YÖK her türlü
yasal yetkilerini (!) rahatl›kla kulla-
narak hareket etmifl, yasal olmayan
iflleri dahi yapmakta hiçbir zorlukla
karfl›laflmam›flken el de¤ifltirdikten
sonra YÖK’ün bafl›na oturanlar (Yeni
YÖK Baflkan› Prof. Yusuf Ziya Özcan
ve ekibi) istedikleri gibi hareket ede-
meme s›k›nt›s› yaflamaktad›rlar. Kat-
say› karar› dahi Dan›fltay kalesini
aflabilmifl de¤ildir. ‹kinci defa katsay›
Dan›fltay’dan döndü. YÖK’ün katsay›
karar›n›n yürütmesini ikinci kez dur-
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duran Dan›fltay, kurumlar›n elde edil-
se dahi sistemin bir flekilde korundu-
¤unu ortaya koydu.

Sivil örgütlenmeler yolu ile var›-
lan nokta ancak kurumlar›n bafl›nda-
ki flah›slar›n de¤iflmesini sa¤lam›flt›r.
Amerika bunun yeterli olmad›¤›n›,
birçok giriflimlerin sonucunun etkisiz
kald›¤›n› idrak etmifltir. Bunun için de
kurumlar içi kargafla ç›kartarak orta-
ya çarp›kl›¤› koymaya, bu flekilde Ya-
samada yeni yasalar›n gerekti¤ini or-
taya koymak için çaba sarf etmekte-
dir. Kanunlar de¤iflti¤inde kendisine
bir flekilde yol aç›laca¤› tahminlerin-
den hareket etmekte ve bu noktada
›srarc› tavr›n› sürdürmektedir. Yarg›-
da ç›kan çat›flmada bunun izleri var-
d›r. Bu flekilde Amerika-‹ngiliz kav-
gas› uzun boylu sürece¤e benzer.

-‹‹kkiinncciissii; kuvvetler ayr›l›¤› ilkesi-
nin odaklaflt›¤› çat›flma alan›nda ku-
rumlar›n sistemi koruyucu vazifesi
görmesi ve sistemi benimsemeyenle-
rin hedefi haline dönüflmesi:

Türkiye Cumhuriyeti sahipleri
darbelerle, postmodern darbelerle, si-
vil darbelerle korunan sistemlerinin
art›k yama tutmad›¤›n›n fark›na var-
m›fllard›r. Hem orduda hem de devlet
yap›s›nda laiklikten, cumhuriyetten,
Kemalist yap›dan, demokrasiden ta-
viz vermeden yenileme söz konusu-
dur. Bu yenileme esnas›nda d›fl güç-
lerin hedefi oldu¤u gibi içeride de
sanc›l› bir dönem geçirmektedir. Daha
aç›k bir ifade ile T.C.’yi düflman edi-
nen herkes için f›rsatlar do¤mufltur.

Muhafazakârlar y›llard›r devletin
kurumlar›na s›zmak için çeflitli flekil-
lerde mücadele vermektedirler. Bunu
bazen sivil kurulufllarla yaparken,
bazen de siyasetin içerisine s›zarak
gerçeklefltirmek üzere u¤rafl vermek-
tedirler. Kurumlar elde edilince yöne-
tim elde edilir düflüncesi bir flekilde
Müslümanlar›n zihinlerinde yer edin-
mifltir. Dolay›s›yla hedefi büyük tuta-
rak sisteme ulaflmaya gayret göste-
renler günümüzde birçok kurumlar›n
bafl›na gelmifllerdir. Bu ister mücade-
leleri sonucu olsun isterse birilerinin

eli ile olsun fark etmez. Bir flekilde is-
tenilen makamlar›n baz›lar›na otur-
mufllard›r. Cumhurbaflkanl›¤›, Baflba-
kanl›k, YÖK vb. son iddia ise askeri
ele geçirme yani Genelkurmay Bafl-
kanl›¤›n› elde etmektir.

fiunu anlamak gerekir ki; bu ku-
rumlarda asla bir boflluk yoktur. Ku-
rumlar kiflilerle de¤il sistemin yasala-
r› ile koruma alt›na al›nm›flt›r. O ku-
rumlar›n bafl›na gelenlerde bu yasala-
r› uygulamak zorundad›r. Kimisi ya-
salar› uygulama noktas›nda as›k su-
ratl›, halka düflmanl›klar› yüzlerinden
okunur bir vaziyette yerine getirirken
kimileri ise ayn› yasalar› fleffaf, daha
yumuflak bir flekilde uygulama yolu-
na gitmektedir. Her iki flekilde de sis-
tem kendisini korumaktad›r. Bir yer-
de yasalar delindi zannedilirken bak›-
yorsunuz daha sert baflka bir yasa ile
karfl›lafl›yorsunuz. Baflörtüsü konusu
bunun için verilebilecek en bariz ör-
neklerden biridir. Baflörtüsü ile ilgili
konu mecliste delinecek olsa bile ön-
lemi dokunulamaz ve de¤ifltirilemez
denilerek de¤ifltirilmesi dahi gündeme
getirilemeyecek T.C. ilkeleri olan laik-
lik, cumhuriyet kategorisine al›nmak-
tad›r. Böylece yasay› delme giriflimi
tökezlemifl olmaktad›r.

Sistem içerisinde, sistemin istedi¤i
flekilde hareket eden Müslüman kitle-
lerin ‘laikli¤i, demokrasiyi, cumhuri-
yeti, kapitalizmi kald›r›p yerine ‘‹slam
ideolojisini hâkim k›lal›m’ gibi bir dü-
flüncelerinin olmad›¤›n›’ ortadad›r.
Ancak böylesi bir çal›flma ile sitem
içerisinde Müslümanlara nefes ald›r-
ma, imkânlar sa¤lama e¤ilimleri var-
d›r. “Bofl kald›¤›nda bu kurumlar la-
iklerin eline geçer ve zulüm artar” dü-
flüncesinden hareketle kapitalist sis-
temin kurumlar›nda yer almak için
yo¤un çaba sarf edilmekte ve de tefl-
vik edilmektedir. Muhafazakârlaflt›r›l-
m›fl bir kesim bu amaçla kurumlara
yerleflmifl durumdad›r. Yapt›klar› ifl
ise; yürürlükte olan kanunlar›n yeter-
siz oldu¤unu, bu kanunlar›n asker ta-
raf›ndan haz›rland›¤›n›, bunun yerine
yeni sivil anayasan›n yap›lmas› ge-
rekti¤inde ›srar etmeleridir. Bu halleri

ile bir batakl›ktan di¤er bir batakl›¤a
kofltuklar›n›n fark›nda de¤illerdir. Ke-
malistlerin haz›rlay›p sundu¤u yasa
ve kanunlar ne kadar kabul edilemez
ise muhafazakâr olarak kendilerini
takdim eden kesimin haz›rlay›p su-
naca¤› yasa ve kanunlarda ayn› fle-
kilde kabul edilemez kanunlar ol-
maktan öte gitmeyecektir.

Ayr›ca Müslümanlar bu flekilde
devleti ele geçirece¤iz derken devle-
tin ömrünü uzatt›klar›n›n fark›na
varamamaktad›rlar. Türkiye’de dev-
letin yüzü hiçbir zaman bu ümmete
gülmemifltir. Kemalistler as›k yüzleri
ile devleti halkla hiçbir zaman bar›fl-
t›rmad›lar. Bu tav›rlar›ndan sistem-
lerinin zarar gördü¤ü vuzuha kavu-
flunca sistemi de¤ifltirme yerine sis-
teme uyumlu çal›flacak kiflileri ikti-
dara tafl›d›lar.

De¤iflen ne oldu? diye soracak
olursak hiçbir fleyin de¤iflmedi¤ini,
Müslümanlar›n ellerinde Türkiye
Cumhuriyetinin laiklik ilkesi yörün-
gesinde hayat›n› sürdürdü¤ünü görü-
rüz. Öyle ki; di¤er ‹slam beldelerinde
kardefli kardefle k›rd›ranlar Türki-
ye’de de kardefli kardefle tutuklatma,
ay›r›m yapma, ezme, horlama, eziyet
etme yoluna gitmektedirler. Sistem
karfl›t› olanlar yani laiklik, cumhuri-
yet, demokrasi karfl›t› olanlar kurum-
larda oturan TC’nin kolluk görevlileri
taraf›ndan tutuklanmakta ve yarg›-
lanmaktad›r. Bu kurumlarda oturan-
lar dahi birçok sözleri ile bu kurumla-
r› elde etmekle bir yere var›lamayaca-
¤›n› itiraf etmektedirler. Baflbakan›n;
“hükümet olduk ama iktidar olama-
d›k” sözleri bunun bir örne¤idir. Lisa-
n› halleri de bunu aynen göstermek-
tedir. Cumhurbaflkan›n askerlerce
afla¤›lanmas›, bakanlar›n istedikleri
gibi ifl yapamamalar› gibi birçok ör-
nekler verilebilir.

Sonuç olarak k›saca flunu belirte-
lim ki; devletin üzerine oturdu¤u ka-
pitalizm nizam› kökten de¤ifltirilme-
den kurumlarda oturman›n Müslü-
manlar için hiçbir faydas› olmayacak-
t›r. Kurumlar› elde etmek k›s›r döngü-
de kalmakt›r.
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Awad Oda, ‹srail'in geçen ay
aç›klad›¤›, ambargoyu hafifletme
karar›n› pek gerçekçi bulmuyor. 47
yafl›nda Filistin'li bir tüccar olan
Oda, Gazze'de bir tekstil fabrikas›-
na sahip. Ambargodan önceki dö-
nemlerde üretiminin ço¤unlu¤unu
‹srail ve Bat› fieria'ya ihraç ediyor-
du. Hamas'›n Gazze'de kontrolü ele
geçirdi¤i 2007 y›l›ndan beri 13 iflçi-
sinden 12'sini iflten ç›karmak zo-
runda kald› ve fabrika üretim kapa-
sitesi %10'a kadar düfltü. Bugün-
lerde ise üretim için ihtiyac› olan
kumafl ve iplik gibi hammaddeleri
‹srail'den ithal edebilme ihtimali
söz konusu. Fakat bu hammadde-
leri kullanarak üretece¤i eflyalar›
Gazze d›fl›na ihraç edemeyece¤i
için bunlar› elde etmenin, kendisi
için bir anlam› olmad›¤›n› söylüyor.

Bu hafta ‹srail Baflbakan› Ne-
tanyahu Washington'a geldi ve
Baflkan Obama'ya bir liste sundu.
Bu listede, ‹srail'in geçmiflte Gaz-
ze'ye girifline izin vermedi¤i fakat
flu an giriflini serbest b›rakt›¤› mad-
deler yer al›yordu. Listedeki mad-
deler aras›nda ise nadir bulunan,
çin maydanozu (cilantro, kiflnifl)
ve avokado da vard›. 

Kuflatma nedeniyle ithalat k›-
s›tlanm›fl olsa da M›s›r ve Gazze
aras›ndaki tüneller yoluyla, yasak-
l› ürünlerin içeri girifli sa¤land›. Ku-
flatman›n as›l kötü etkisi ihracat
üzerinde oldu. 2007 y›l›ndan beri
tüm ihracat sektörü ve dolay›s›yla
ekonomi çöktü. 

Hikâyeyi say›larla anlatacak
olursak; 2005 y›l›nda ‹srail Gaz-
ze'den çekilirken Amerikan arabu-
luculu¤unda yap›lan anlaflmayla,
Gazze'den günlük 450 kamyonluk
ihracat yap›lmas›na izin verilmiflti.
Fakat daha sonra güvenlik nede-
niyle ‹srail bu say›y› 70'e indirmifl-
ti. Kuflatman›n bafllad›¤› Haziran
2007'den itibaren ise bu say›
300'ün alt›nda olarak bildirilmek-
tedir. (Gazze ekonomisi verilerini
toplayan Gisha adl› ‹srail'li kurulufl
verilerine göre)

‹hracattaki bu yetersizli¤in so-
nucu olarak Gazze'deki fabrikala-
r›n %90'dan fazlas› kapand› veya
minimum kapasiteyle çal›flmaya
bafllad›. (Filistin Endüstri Federas-
yonu verilerine göre)

‹hracat yasa¤› ‹srail'in as›l
amac› hakk›nda baz› ipuçlar› veri-
yor. Temel amac›n, Gazze'ye silah
giriflini önlemek de¤il Gazze eko-
nomisini çökertmek yoluyla Ha-

mas'a duyulan sempatinin azalma-
s›n› sa¤lamak oldu¤u gözden kaç-
m›yor. (Netanyahu'nun sözcüsü
Mark Regev'e ihracat yasa¤›n› sor-
du¤umuzda, güvenlik sa¤land›¤›
sürece ticari ak›fl›n art›fl›na izin ve-
receklerini söylüyor.

Hamas, Yahudi bölgesine dü-
zenli olarak füze sald›r›s› yapmas›
ve ‹srail askeri Gilad Shalid'i esir
olarak tutmas› ve görüflülmesine
izin vermemesi nedeniyle birincil
hedef durumunda. Fakat gerçekte
bu ambargo Hamas'› daha da güç-
lendirdi. Kuflatma yokken ticaret
girifl ç›k›fl› s›k› bir flekilde Gazze ve
‹srail aras›ndaki resmi geçifl nokta-
lar›ndan yap›l›yordu. Ayr›ca bu ge-
çifllerden al›nan vergi Filistin otori-
tesine gidiyordu. fiimdi ise tüm
ekonomik hareket Gazze ve M›s›r
aras›ndaki tünellerden illegal flekil-
de yap›l›yor. Dolay›s›yla herhangi
bir vergi ödeme ya da denetleme
söz konusu de¤il.

Asl›nda tünelleri Hamas orga-
nize etmedi. Kuflatmadan çok ön-
ceki dönemlerde de bu tüneller kul-
lan›l›yordu. Fakat Hamas tünel ti-
caretini kontrolü alt›na ald› ve sek-
törlefltirerek düzenli bir iflkolu hali-
ne getirdi. Bunun sonucunda Ha-
mas, kaçak yolla Gazze'ye giren
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tüm silahlar› kontrolüne ald› ve Fi-
listin Baflkan› Mahmut Abbas yan-
l›s› el Fetih grubunun eline geçme-
sini önledi. Ayr›ca, Hamas tünel ti-
caretinden ald›¤› vergilerle 3 y›l
öncesine göre maddi olarak daha
da güçlendi. Dolay›s›yla, Hamas'›n
kuflatmadan kötü yönde etkilendi-
¤i pek söylenemez.

Bununla birlikte, tüneller ithala-
t›n yerini önemli oranda tutsa da
ihracata herhangi bir katk›lar› yok-
tur. Tüccarlar üretim yapabilmek
için ucuz hammaddeye ihtiyaç duy-
malar›na ra¤men, hammaddelerin
tünel yoluyla gelmesi üreticilere çok
pahal›ya mal olmaktad›r. (nakliyat
paras›, M›s›r'l› arac›ya ödenen para,
tünel sahibine ödenen para ve Ha-
mas'a verilen vergi) Tüm bunlara
dayanabilen az say›daki üretici ise,
al›c›lara direkt ve güvenilir yollarla
ulaflamama sorunu yaflamaktad›r-
lar. Geçmiflte, Gazze'li tüccarlar ih-
racat›n ço¤unu ‹srail'e ya da ‹srail
üzerinden Bat› fieria 'ya yapmak-
tayd›lar. Çok az› Sina'ya ya da M›-
s›r'›n geriye kalan k›sm›na ihracat
yapabilmekteydi. Baz›lar› ise iç pi-
yasaya yönelmelerine ra¤men, am-
bargo nedeniyle al›m gücü azald›¤›
için baflar›s›z oldular.

Bir di¤er fabrika sahibi Muham-
med Telbani ise, dondurma üret-
mektedir ve hammaddeyi tüneller
yoluyla elde etmektedir. Telbani,
tüneller yoluyla hammadde elde et-
menin kendisine %40 daha fazla
maliyet getirdi¤ini fakat M›s›r'dan
ald›¤›, kakao vb. hammaddelerin
‹srail'dekinden %30 daha ucuz ol-
du¤unu söylüyor. Fakat ifl, üretti¤i
dondurmay› ihraç etmeye gelince,
Telbani'de duvara çarp›yor. Gazze
k›y› fleridi boyunca herhangi bir ti-
caret liman› bulunmuyor. M›s›r ise
Hamas'›n ‹slami etkisinden korktu-
¤u için birkaç y›ld›r kap›lar›n› Gaz-
ze'ye kapatm›fl durumda.

2007'den önce Gazze'deki ih-
racat›n %85'i ‹srail'e ve Bat› fieri-

a'ya yap›l›yordu. ‹hraç malzemele-
ri; tekstil, mobilya ve tar›msal
ürünlerden olufluyordu. (Filistin ti-
caret merkezi verileri). Bu ihraca-
t›n tümü ‹srail üzerinden yap›l›yor-
du. Ticaret merkezi memuru Mu-
hammed Skakik "‹srail ba¤lant›s›
olmadan Gazze ekonomisinden
söz edilemez" diyor.

Bunlar›n hepsi ‹srail'li yetkililer
taraf›ndan biliniyor ve Ortado¤u ile
ticaret yapan Amerika ve Avrupa'l›
ülkeler taraf›ndan da bilinmelidir.
‹srail ambargoyu hafifletece¤ini
aç›klad›¤›nda tepkiler genel olarak
pozitifti. ABD sözcüsü Mark Toner
"bu tip de¤ifliklikleri öteden beri ‹s-
rail'li arkadafllar›m›zla tart›fl›yor-
duk. Bu geliflmelerin Gazze'nin ge-
lece¤i konusunda umut verici ol-
du¤unu düflünüyoruz" derken, ‹n-
giliz D›fliflleri Sekreteri William Ha-
gue ambargodaki rahatlamay›
“do¤ru yolda bir ad›m” olarak ta-
n›mlad› ve "‹srailin uzun süreli ça-
balar›n›n Gazze ekonomisinin geli-
flimine fayda verece¤ini” düflündü-
¤ünü söyledi. Son söylenen do¤ru
fakat ‹srail devletinin bunlar›n ger-
çekleflmesi için çok az çaba göste-
rece¤i aflikârd›r.

Mesaj, Oda ve di¤er Filistinlile-
re gidiyor, “çin maydanozunun ta-
d›n› ç›kar›n.”
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Hamas, Yahudi bölgesine
düzenli olarak füze
sald›r›s› yapmas› ve
‹srail askeri Gilad
Shalid'i esir olarak
tutmas› ve
görüflülmesine izin
vermemesi nedeniyle
birincil hedef
durumunda. Fakat
gerçekte bu ambargo
Hamas'› daha da
güçlendirdi. Kuflatma
yokken ticaret girifl ç›k›fl›
s›k› bir flekilde Gazze ve
‹srail aras›ndaki resmi
geçifl noktalar›ndan
yap›l›yordu. Ayr›ca bu
geçifllerden al›nan vergi
Filistin otoritesine
gidiyordu. fiimdi ise tüm
ekonomik hareket Gazze
ve M›s›r aras›ndaki
tünellerden illegal
flekilde yap›l›yor.
Dolay›s›yla herhangi bir
vergi ödeme ya da
denetleme söz konusu
de¤il.



Bir kez daha hayata rahmet
damlalar› düfltü. Ramazan teflrif
etti hayat›m›za, flükürler olsun.
fiehri Kur’an olan, içinde bin ay-
dan daha hay›rl› olan Kadir gece-
sini bulunduran Ramazan her y›l
Müslümanlar› imanda, fikirde,
amelde irflad etmek için gelir. Ha-
y›r ve bereket getirir. ‹slam’›n kök-
lü, güçlü, zengin ça¤r›s›n› ça¤lara
tafl›r. ‹stikbale nur tafl›r. Gelece¤e,
ça¤lar üstü mesaj›n engin ufukla-
r›n› iflaret eder. Ufuk ve umut va-
adeden ça¤lar› aflan bir medeniye-
te ça¤›r›r. Dünya insan›n›, insanl›-
¤› kurtulufla ulaflt›racak kuflat›c›
ve derinlikli medeniyetin rahmet
iklimine ça¤›r›r.

Ramazan kelimesinin harfleri
de muhtevas› hakk›nda bize yol
gösterir. Ra; rahmet ve r›za, mim;
merhamet, muhabbet, ma¤firet,
maidei rahman, dat; ziya yani ›fl›k,
ayd›nl›k, parlakl›k ve nun; nur…
Ramazan tümüyle hay›rd›r, bere-
kettir. Ramazan rahmet mevsimi-
dir. Ufkumuza hay›rlar ve müjdeler
getirir. Ramazan’›n evveli rahmet,
ortas› ma¤firet ve sonu kurtulufl-
tur, müjdedir, bayram’d›r. Bu mü-
barek vakit, ihlâs›m›za ve ›slah›m›-
za vesile olsun. Hayatlar›m›z› be-
reketlendirsin. Ad›mlar›m›z› hakka

yaklaflt›rs›n. fiimdi vakit, oruçla
uruc etme/yükselme vaktidir.

Ramazan ay› kutsiyetini
Kur’an’dan al›r. Allah (c.c), Kur’an’›
bu ayda indirerek, bu aya kutsall›k
atfetmifltir. Kur’an’da, Ramazan›n
flan ve flerefinin, bereket ve kutsiye-
tinin Kur’an’a ba¤l› oldu¤u vurgula-
n›r. “O Ramazan ay› ki Kur’an onda
indirilmifltir. (O Kur’an) insanlar› hi-
dâyete erdirmek, do¤ru yolu ve hak
ile bat›l› ay›rt eden hükümleri aç›k-
lamak üzere indirilmifltir. Sizden her
kim bu ay’a eriflirse orucunu tut-
sun…”(Bakara-185). fiehr-i Rama-
zan’› hakk›yla ihya etmek için,
Kur’an’› gündemimize alarak dos-
do¤ru olarak anlamal›y›z. Kur’an’›n
diriltici misyonunu kavray›p, haya-
ta ve olaylara bu perspektiften bak-
mal›y›z. Kur’an’›n rahle-i tedrisinde
bulunarak, vahiy kayna¤›ndan bes-
lenerek bir hayat infla etmeliyiz.
E¤er insan, hidayet kayna¤› olan ve
hak ve bat›l› ay›rt eden bu Kitab’›
hakk›yla okursa zihin bulan›kl›¤›n-
dan, fikir kirlili¤inden ve yürek pa-
s›ndan kurtulur.

Hay›r ve bereketin yo¤un ola-
rak yafland›¤› bu ay faziletini ve üs-
tünlü¤ünü, hayat kitab›m›z olan
Kur’an’dan almaktad›r. Kur’an’›n
hedefi de hidayettir. Bunun için be-

yanlar verir, insanl›¤› do¤ruya ça¤›-
r›r. Hakk›n ve hakikatin ölçülerini
hayat›m›za tafl›r. Allah’›n kelam›n›,
Peygamber Efendimizin sünnetine
uygun olarak okuyarak, mesaj›n›
anlamaya çal›flarak, hayat›m›z› bu
minvalde organize edip, düzenle-
meliyiz. Hayat›, Kur’an ve sünnet
ile tashih edip, hak ölçüye uyma-
yan davran›fl ve al›flkanl›klar›m›z›
imha etmek için gayret etmeliyiz.
Hayat›m›za Kur’an bahar›n›n taze-
li¤ini tafl›mal›y›z. Ramazanla girdi-
¤imiz bu Kur’an mevsimini son ne-
fese kadar sürdürme cehdinde ol-
mal›y›z. Hakk›yla okunarak, yafla-
ma aktar›lan bu Kitap, kötülükleri
imha edip, güzellikleri ihya etmenin
yollar›n› bize gösterir.

Ramazan Kur’an ay›d›r. fiehri
Ramazan› Kur’an’›n inzali bereketli
k›lm›flt›r. fiehri Ramazan gelifliyle
Müslüman hayatlara bir tezkire/ha-
t›rlatma ve tezkiye/temizleme bilin-
cini tafl›r. Rabbani mesaj›, emin el-
çinin eliyle insanl›¤a ulaflt›ran bu
Yüce Kitap, Furkan’d›r, Zikir’dir.
Hakk› bat›ldan ay›rarak, hakk› ha-
t›rlatmaktad›r. K›yamete kadar da
hat›rlatacak ve ö¤üt verecektir. Se-
küler ça¤›n kirlenen ak›llar›na da
hat›rlatmaktad›r. Modernizmin has-
tal›kl› bak›fllar›n› uyarmaktad›r. Ça-
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¤›n flaflk›n insan›na, köklü medeni-
yetin ufuklar›n› iflaret etmektedir.
Kur’an’›n inzalinin seneyi devriyesi
olan Ramazan ay›, Hira Nur Da¤›n-
da inzal olan, bugüne gelen ve k›-
yamete kadar da sürecek ›fl›¤›n
izinde yürüyenler için Ramazan,
hat›rlatma ve öze dönme mevsimi
olmal›d›r. Ramazan iklimi bizi ken-
dimize getirmelidir. Ömrünü
Kur’an’a göre planlayan ve geçiren
insan ömrünü Ramazanlaflt›r›r.
Ömür boyu Ramazan tad›n› ve lez-
zetini hisseder. Bir ömrü Ramazan
bereketinde geçirir.

Resulullah (s.a.v): “Kim Ra-
mazan gecesini, sevab›na inana-
rak ve bunu elde etmek niyetiyle
namazla ihya ederse geçmifl gü-
nahlar› affedilir.”(Buhari-Müslim),
“Kadir gecesini, kim sevab›na ina-
n›p, onu kazanmak ümidiyle ihya
ederse, geçmifl günahlar› affedi-
lir.”(Buhari-Müslim) buyurarak,
bu zaman diliminin insan için ar›n-
ma, yenilenme ve bilinçlenme at-
mosferi oldu¤una iflaret eder. Ra-
mazan ay›n›n rahmet, bereket ve
ba¤›fllamayla dolu oldu¤unu bildi-
rir. Ramazan kelimesinin manala-
r›na bakt›¤›m›zda, bu anlamlarla
yüklü oldu¤unu görürüz. Neden
bu aya Ramazan denildi¤ini de da-
ha iyi anlam›fl oluruz. Ramazan;
yaz sonunda sonbahar›n bafl›nda
ya¤›p yeryüzünü tozdan temizle-
yen ya¤murdur. Güneflin fliddetli
s›ca¤›ndan tafllar›n yan›p k›zmas›
Ramazan kelimesine verilen ikinci
bir manad›r. Ramazan için verilen
di¤er bir mana da, k›l›c›n namlusu-
nu veya ok demirini inceltip kes-
kinlefltirmek için iki tafl aras›na ko-
yup dövmektir. fiehr-i Ramazan
bir ar›nma, bilenme ve bilinçlenme
ameliyesidir. Suyun kiri temizledi-
¤i gibi Ramazan da ilahi rahmet
sebebiyle günah›, isyan›, f›sk›, fü-
curu silip götürerek ruh alemimizi
temizler. Günah› yak›p yok eder.
‹lahi aflk ateflini tutuflturur. Mü’mi-
ne k›l›ç gibi keskin bir nazar, fera-

set yüklü bir bak›fl kazand›r›r. Bu
bereketli ay, Mü’mine bilenip ›fl›l-
dayan dipdiri iradeyle, haks›zl›¤a,
zulme ve zalime karfl› izzetli bir
durufl kazand›rmal›d›r. 

Ramazan, güz ya¤muru yani
sekinet ve rahmet damlalar›yla te-
mizleyen, pak eden demek. Güz
ya¤murunun yaz boyunca biriken
tozu topra¤› silip süpürdü¤ü gibi,
fiehri Ramazan da al›r götürür biz-
den bütün çirkinlikleri. Ramazan,
rahmet, ya¤mur. Her türlü aç göz-
lülü¤ün, ihtiras›n, öfkenin ateflini
söndürüp, serinleten, ferahlatan bir
ya¤mur. fiehr-i Ramazan bir temiz-
lenme ve yenilenme vesilesi olarak
bize hediye edilmifltir. Ramazan di-
¤er aylarla nöbetleflerek geliyor. Ra-
mazan on bir ayda hayat›m›za tefl-
rif etse de Kur’an hayat›m›z›n için-
deyse, hayat›n hakimiyse Müslü-
man hayat› Ramazana dönüflür.
Malum ki Ramazan’›n sonu bay-
ram, elhamdülillah. Gönüllerini
Kur’an’›n rahmet ya¤murundan
mahrum b›rakanlar, iflte onlar bay-
rama ulaflamazlar.

Allah(c.c) emirlerinde ve ne-
hiylerinde kullar›na baz› hikmet ve
ibretlerini göstererek, onlara nas›l

kul olunaca¤›n›n yollar›n› göster-
mifltir. Allah(c.c) bize, Ramazan
ay›n›n alameti farikas› olan oruç
ibadetinin hikmetini de aç›kça gös-
teriyor. “Ey ‹man edenler! Oruç
sizden önce gelip geçmifl ümmetle-
re farz k›l›nd›¤› gibi size de farz k›-
l›nd›. Umulur ki korunursu-
nuz.”(Bakara-183). Orucun,
mü’minlere farz k›l›nmas›n›n sebe-
bi onlar›n korunmalar›yla iliflkili-
dir. Yarat›l›fl f›trat›na sad›k kalarak
akidede, amelde, ahlakta tertemiz
yolu takip ederek Salih bir kul ol-
mak için korunmak. Sözde, düflün-
cede, duyguda, amelde Allah’›n
(c.c) raz› oldu¤u s›n›rda kalmak
için korunmak. Cenneti hak edip,
cehennemden uzak kalmak için
korunmak.

“Ey Mü’minler! Oruç, size de
farz k›l›nd› ki korunabilesiniz.”
Oruç ibadetiyle insan, nefsine ha-
kim olma al›flkanl›¤›n› kuvvetlen-
direrek günahlardan sak›n›p takva
ovalar›na do¤ru ad›m atar. Bu ve-
sileyle temizlenip, yenilenir. Bu sa-
yede nefse karfl› ve tüm fler güçle-
re karfl› ilahi mesajla donanarak
kuvvetlenir. Oruç z›rh›n› kuflana-
rak, mü’minin ç›kt›¤› Ramazan
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yolculu¤u onu takva iklimine tafl›-
yacak. Takva, mü’minlerin tüm
duyular›yla yönelip, hedefledikleri

zirvedir. Öyleyse gelin her birimiz,
takvan›n mekan› olan kalbimizi di-
ri ve temiz tutal›m ki, beden fleh-
rinde ve yaflam alanlar›nda do¤ru-
yu ve güzeli hakim k›larak, en gü-
zel sonuca do¤ru ad›mlarla ilerle-
yebilelim. “Ve güzel ak›bet takva
sahiplerinindir.” (A’raf-128).

fiehr-i Ramazan taptaze bir
ruh getirdi bize. Deruni bir kulluk,
muhabbet dolu bir kardefllik getir-
di. Vahdeti hedefleyen ilahi sözü
hat›rlatt›. Bir kez daha medeniyet
tasavvurunun imkanlar›n› sundu
bize. Ramazan medeniyeti ilahi
fluur ekseninde bir sözün takibin-
de olmay› hat›rlatt›. Ramazan, da-
¤›lm›fll›¤›m›z› toplamak, parçala-
n›fl›m›z› bütünlemek için gelir bi-
ze. Akl›m›z›, duygu ve düflüncele-
rimizi, hayat›m›z› toplamak için,
da¤›n›kl›¤›m›z› düzenlemek için
gelir bize.

Ramazan rahmet atmosferinde
oluflan bir tedavi iklimidir. Kiflilik
k›vam›ndaki sarkmalar›, bozulma-
lar›, y›pranmalar› onaran, hastal›k-
lar› tedavi eden bir iklim. Ramazan
hem beden hem de ruh için bir
doktordur. Bedensel ve ruhsal a¤-
r›lardan, a¤›rl›klardan kurtulmak
için bir f›rsat bir bafllang›çt›r. Ek-
siklerin, yanl›fllar›n, hatalar›n far-
k›nda olmak için bir imkand›r. Bu
mübarek ay, hastal›klardan kurtu-

lup f›trata dönmek için bir f›rsatt›r.
Ramazan, yitiklerimizi bulma, ek-
siklerimizi tamamlama, yanl›fllar›-
m›z› onarmam›za vesile olur.

Ramazan ay›n›n idrak edilmesi,
özel bir zaman dilimine flahit ol-
makt›r. ‹nsan namaz, Kur’an ve zi-
kir ile donan›r, yenilenir kuvvetle-
nir. Merhamet ve cömertlik, yar-
d›mlaflma bu günlerde zirveyi zor-
lar. Bu ayda güzel ve hay›rl› de¤i-
flimler gerçekleflir. Ramazan ve-
rimli bir yolculuktur. Bu bereketli
günler hayat›m›za hayr›, ihlas› ve
›slah› getirir. Ramazan, ümmeti
daha fazla tövbeye, daha fazla
merhamete, daha fazla gayrete ve
fedakarl›¤a yönelterek ümmetin
önündeki engelleri silip süpürerek
yok edecektir. Dünyan›n her ye-
rinde oruç tutan Müslümanlar var.
‹slam nuru karanl›¤›, zulmü sile-
cektir, yenecektir. Ramazan ayd›n-
l›¤›, yüzümüzü a¤artacak, kalbimi-
zi parlatacak, vicdanlar› uyand›ra-
cak ve ümmeti hakikate yaklaflt›-
racak, Rabbimizin izniyle. 

Toplum olarak içinde bulundu-
¤umuz olumsuzluklardan kurtul-
mak için büyük bir gayret göster-
memiz flartt›r. Bir Ramazan ay›n›
daha idrak etti¤imiz flu günlerde
gayretimizi daha çok art›rmal›y›z.
Bu bereketli zaman dilimini, haya-
t›n her dönemini temizleme ifllemi-
ne vesile k›lmak büyük bir kazanç-
t›r. Bu mübarek ay, unutmaya
meyyal nefisleri tezkiye etmek için
bir f›rsatt›r. Hayat› bir kez daha
muhasebeye tabi tutmak için bir
vesiledir. Böylece ameli yo¤unlu¤u
artm›fl, iman iklimi kuvvetlenmifl
bir yaflam›n merdivenlerinde yük-
seliriz...

“Ey Rabbimiz! Bize sab›r, cesa-
ret ve sebat ver. Kâfirlere karfl› bi-
ze yard›m et.” (Bakara-250)

“Rabbim! Her fleyi kuflatan
rahmetin aflk›na, beni affeyle ve
ba¤›flla!”(‹bn-i Mâce)
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Ramazan rahmet
atmosferinde oluflan bir
tedavi iklimidir. Kiflilik
k›vam›ndaki
sarkmalar›,
bozulmalar›,
y›pranmalar› onaran,
hastal›klar› tedavi eden
bir iklim. Ramazan hem
beden hem de ruh için
bir doktordur. Bedensel
ve ruhsal a¤r›lardan,
a¤›rl›klardan kurtulmak
için bir f›rsat bir
bafllang›çt›r. Eksiklerin,
yanl›fllar›n, hatalar›n
fark›nda olmak için bir
imkand›r. Bu mübarek
ay, hastal›klardan
kurtulup f›trata
dönmek için bir
f›rsatt›r. Ramazan,
yitiklerimizi bulma,
eksiklerimizi
tamamlama,
yanl›fllar›m›z›
onarmam›za vesile olur.



Yaflam yolculuklar›nda kullar›na
ö¤üt almalar› ve düflünmeleri için
konaklar var eden, içinde kat kat se-
vaplar›n ve mükâfatlar›n oldu¤u
mübarek mevsimler nasip eden ve
bu mevsimleri de dualar›n kabul
olunmas› için beklenilen günler k›-
lan Allah’a hamdolsun. Salât ve se-
lam “Kim Ramazan’da iman ederek
ve sevab›n› yaln›zca Allah’tan bek-
leyerek oruç tutarsa geçmifl günah-
lar› ba¤›fllan›r” diye buyuran Mu-
hammed (s.a.v)’in ailesinin, ashab›-
n›n ve k›yamete kadar ona tabi ola-
caklar›n üzerine olsun.

“O Ramazan ay› ki, insanlar› ir-
flad için, hak ile bat›l› ay›racak olan,
hidayet rehberi ve deliller halinde bu-
lunan Kur’an onda indirildi. Onun
için sizden her kim bu aya flahit olur-
sa onda oruç tutsun.” (Bakara,
2/185) “O Ramazan ay› ki, Kur’an
onda indirilmifltir...” (Bakara, 2/185) 

Ramazan kelimesi sözlükte flu
manalar› içermektedir: Yaz sonunda,
güz mevsiminin evvelinde ya¤›p
yeryüzünü tozdan temizleyen ya¤-
mur; güneflin hararetinin fliddetin-
den k›zg›n yerde yal›n ayak yürü-
mek ve yanmak; k›l›c›n iki tafl aras›-
na konulup, keskinlefltirmek için dö-
vülmesi, bir de Allah’›n güzel isimle-
rinden bir isim...

Ramazan orucu; ar›nma, bilenme
ve korunma eylemi olarak mü’minle-

rin hayat›na yans›yor... Cahiliyenin
kokuflmufl ve kirli havas›ndan vah-
yin iklimini soluma seferi... Kirli iflleri
ve kirli hesaplar› kapatma karar›...
Kirli ellerin, çirkin ifllerde gösterdikle-
ri cesarete, karfl› koyabilme yüreklili-
¤i... Ruhlardaki çölleflme, yüreklerde-
ki çoraklaflma bu ya¤mura muhtaç...
Kir, kin, küf, pas... Çürüyen bir top-
lum... ‹nsanl›k bu ya¤murla ne za-
man buluflacak? 

Ramazan ya¤muru ile bafllayan
bir temizlik harekât›... Temizleme
ameliyesi... Temizlenme eylemi...
Önce kendimizden bafllayarak... Bu
ya¤mura gözyafllar›m›z›n ifltirakini
sa¤layarak bilenme, ar›nma, direnme
disiplinine dâhil olmak durumunda-
y›z. Ramazan atefli... ‹fltah, flehvet,
heva, h›rs atefllerini etkisizlefltirecek
oruç atefli... 

Yüreklere bu atefl düflmeden öte-
ler ötesi ile iletiflim kurulabilir mi? ‹s-
lami yaflam, “avuçta tutulan kor
atefl” de¤il mi? Bu “atefl”e raz› olan-
lar, sebat edenler ancak ebedi ateflten
kurtulacak ve kazanacak. Oruç, f›t-
ratta gizli olan dinamikleri harekete
geçirip, atefllemektir...

Ramazan, bilenmektir... fiirke,
zulme, münkere karfl› duyarl›l›¤›n, te-
yakkuzun uç noktas›... Mücadele ru-
hu ile müzeyyen ve mücehhez ol-
mak... Derunî bir donan›m, kalbi bir
tekâmüldür... Hz. Meryem kamuoyu-

nun itham ve iftiras›n› “sûkut orucu”
ile karfl›l›yordu. Bu bir tav›r al›flt›r.(1) 

“Oruç bir kalkand›r.” 

Orucun korumas›na girmek...
Korkular, kuflkular, kayg›lar karfl›s›n-
da korunma, kaygan zeminde ayak-
lar› sa¤lamlaflt›rma, ad›mlar› h›zlan-
d›rma çabas›... Bu aç›dan bugünler
“kulluk kalitemizi” test edebilme f›r-
sat›n› bize veriyor. Oruç ayn› zaman-
da “irade”nin ba¤›ml›l›klar›ndan, za-
fiyetlerden, acziyetlerden s›yr›lma ve
özgürleflme eylemidir. Rabbin r›zas›
ile buluflmak için bir irade ortaya
koymakt›r. Sonuçta hedeflenen ise;
Allah’›n ahlâk› ile ahlâklanmak...
O’nun izzeti ile izzetlenmek... Nuru
ile nurlanmak... Allah’›n boyas› ile
daha bir güzel boyanmak arzusudur.

Kullu¤un idraki ve direnci koru-
ma ay›d›r ramazan. 

Herkes uyurken uyan›k olmak,
Mevla’n›n rahmet iklimine girmek,
muhabbet ve merhamet meclisine
dâhil olan müstesna kullardan olmak
demektir. 

Gece, tatl› ve yumuflak yataklar›
s›rf Allah Teâlâ’n›n r›zas› için terk
ederek ilâhî huzura yaln›zca muhab-
bet ve aflk sebebiyle bafl koyman›n
ad›d›r ramazan.

Kendini tutman›n ad›d›r… fiunu
iyi iliyoruz ki kendini tutmak adam
ifli, zor ifl. Oruç bizi iflte bu zor ifle ça-
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RAMAZAN
ve RUH TERB‹YES‹



¤›r›yor. Kendisini tuttu¤umuzu sand›-
¤›m›z oruç, asl›nda bize kendimizi
tutmay› ö¤retiyor. Yeme ve içme gü-
dümüzü, flehvet güdümüzü denetim
alt›na almay› ö¤ütlüyor.

Yeme güdüsünü denetim alt›na
alamayan kiflinin açl›k korkusuna tu-
tuldu¤unu biliyoruz. Açlar› doyur-
mak kolay. Fakat açl›k korkusu çeke-
ni dünyay› yedirseniz doyuramazs›-
n›z. Bunu da biliyoruz. 

Oruç tutmak, içgüdülerini tutmak.
Onlar› kontrol alt›nda tutmak. Bilin-
çalt›n›n bilince egemen olmamas›
için, bilinçalt›n› daima gözalt›nda tut-
mak. Böylece bilincin, ayart›c› benli-
¤in esiri olmas›n›n önüne geçmek.

Hasan el-Benna ‹hvan-› Müsli-
min’e flöyle diyor: “Ramazan› f›rsat
bilin. Kararl›, alaca¤› son dersin bafla-
r›l› olmas›n› bekleyen, sebepler ve
yollar arayan bir halde ilk günden bu
okula girin. Tövbenizi her zaman ye-
nileyin, Kur’an’› dikkatlice okuyun,
nefsinize orucun faydas›n› hissettirin,
gücünüz yetti¤ince namaz k›l›n, çok-
ça düflünüp tefekkür edin, ruhlar›n›z-

la birlikte madde dünyas›ndan s›yr›l›p
ulvi âleme yükselin ve gözlerinizi
oruçlular› ayr›cal›kl› tutan flu ayete
dikin {Ey iman edenler! Oruç sizden
öncekilere yaz›ld›¤› gibi size de yaz›l-
d›. Umulur ki sak›n›rs›n›z} ve oruçtan
takvaya ulaflm›fl olarak ç›k›n.”

Müslümanlar “Hannas’›n vesve-
seleri”ne karfl› uyan›k olal›m!

Amelleri yiyip bitiren flu kötülük-
lerden uzak dural›m.

SSUU‹‹ZZAANN

“Ey iman edenler! Zann›n birço-
¤undan sak›n›n. Çünkü zann›n bir
k›sm› günaht›r. Birbirinizin kusurlar›-
n› ve mahremiyetlerini araflt›rmay›n.
Birbirinizin g›ybetini yapmay›n. Her-
hangi biriniz ölü kardeflinin etini ye-
mekten hofllan›r m›? ‹flte bundan tik-
sindiniz! Allah’a karfl› gelmekten sa-
k›n›n. fiüphesiz Allah tövbeyi çok ka-
bul edendir, çok merhamet edendir”
(Hucurât, 49/12) buyrulmaktad›r. 

Ayette aç›kça belirtildi¤i gibi, bir
Müslüman di¤er Müslüman kardeflle-
ri hakk›nda iyi niyet (hüsnü zan)
beslemelidir. Zira bu iman›m›z›n ge-
re¤idir. Ayr›ca fitnenin def’i böyle bir
tutumu gerekli k›lmaktad›r. Birbirimiz
hakk›nda iyi düflünmeli ve birbirimi-
ze mü’minler olarak güvenmeliyiz.
Bir kifli hakk›nda iyi düflünmek ve
ona güvenmek, onunla ilgili gerekli
tedbirlerin al›nmas›na engel de teflkil
etmemelidir. Bu, herkes için geçerli
ve hatta gerekli bir kurald›r.

“Ben Hz. Peygamberin Kâbe’yi
tavaf etti¤ini ve (tavaf esnas›nda)
flöyle söyledi¤ini gördüm”: “(Ey Kâ-
be!) Sen ne güzelsin ve senin kokun
ne güzeldir. Senin azametine ve se-
nin kutsall›¤›n›n azametine hayra-
n›m. Muhammed’in can› (kudret)
elinde olan (Allah)’a yemin ederim
ki, mü’minin hürmeti Allah kat›nda
senin hürmetinden flüphesiz daha
büyüktür Mü’minin mal›, kan› ve
hakk›nda hüsnü zanda bulunma kut-
sall›¤› (seninkinden üstündür)”(2)

“(Ey Müslümanlar!) Baflkalar›n›n
gizli hallerini araflt›rmay›n, koklama-
y›n, (haks›z yere) rekabet etmeyin,

birbirinize haset etmeyin, birbirinize
kin tutmay›n, birbirinize s›rt çevirme-
yin. Ey Allah’›n kullar›! Allah’›n em-
retti¤i flekilde kardefl olun. Müslüman
Müslüman’›n kardeflidir, ona zulmet-
mez, onu mahrum b›rakmaz, onu
tahkir etmez. Kifliye fler olarak Müs-
lüman kardeflini tahkir etmesi yeterli-
dir. Müslüman’›n her fleyi; mal›, kan›
ve ›rz› di¤er Müslüman’a haramd›r
veya(Her Müslüman’›n mal›, kan› ve
›rz› di¤er Müslüman’a haramd›r.) Al-
lah sizin suretlerinize ve kal›plar›n›za
bakmaz, fakat kalplerinize ve amelle-
rinize bakar. Takva fluradad›r. Hz.
Peygamber (s.a.v) eliyle gö¤sünü
iflaret etti (baz› rivayetlerde üç kere)
“Sak›n ha! Birbirinizin sat›fl› üzerine
sat›fl yapmay›n. Ey Allah’›n kullar›
kardefl olun. Bir Müslüman’›n karde-
fline, üç günden fazla küsmesi helal
olmaz”(3)

“Süfyan bin Abdillah es-Sakafi
(ra)’dan; flöyle demifltir: Ben; Ey Al-
lah’›n Resulü! S›k›ca sar›laca¤›m bir
fleyi bana anlat (tavsiye buyur), de-
dim O da;“Rabbim Allah’t›r” de ve
dosdo¤ru ol” buyurdu Ben de: Yâ Re-
sulullah! Benim hakk›mda en çok
korktu¤un fley nedir? Diye sordum
Bunun üzerine Resulullah (s.a.v)
kendi dilini tuttu, sonra: “‹flte bu” bu-
yurdu” (4)

Düflüncelerimiz ve dillerimizle
kardefllerimizi koruyal›m. Kalp ismi
üzere her daim döner. Bir hay›r ifller,
birde bakars›n›z günaha meyyal. Bize
düflen ise mü’minlerin günah›n› iffla
etmekten ziyade korumakt›r.

GGIIYYBBEETT

Biriniz di¤erinizi arkas›ndan çe-
kifltirmesin. Biriniz ölü kardeflinin eti-
ni yemek ister mi? Bundan tiksindi-
niz (de¤il mi)! (Hucurât/12)

Câbir ve Ebu Said Hz. Peygam-
ber’den (s.a.v) flöyle rivayet ediyor-
lar: G›ybetten kaç›n›n›z! Muhakkak
ki g›ybet, zinadan daha kötüdür.
Çünkü kifli, bazen zina eder, tövbe
eder ve Allah tövbesini kabul eder.
G›ybet yapan bir kimse ise, g›ybeti
yap›lan kifli kendisini affetmedikçe
Allah taraf›ndan affedilmez.(5)
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Bu Ramazan’da
ibadetleri terk etmeyin.
Dua edin, zikredin bol
bol. Bunlar›n anlam›n›
düflünün ve bunu
eyleme dönüfltürün/
dönüfltürelim.
Saflar›m›z› s›klaflt›ral›m,
aram›zda tefrikaya
düflmeyelim. Dini
konularda
tart›flmayal›m.
Öfkelerimizi yutal›m.
Damarlar›m›zda akan
kan gibi. Kulak iflitir,
göz yafll›d›r. Ruh huflu
eder, kalp ah çeker. Bu
yolun Hak
Savaflç›lar›na.



Enes (r.a) Hz. Peygamber’in flöy-
le dedi¤ini rivayet eder: ‹sra gecesin-
de yüzlerini t›rnaklar›yla paramparça
eden bir kavmin yan›ndan geçtim.
Cebrail’e ‘Bunlar kimlerdir?’ diye sor-
dum. Cebrail ‘Bunlar halk›n g›ybetini
yapan, haysiyet ve mürüvvetlerine
dil uzatanlard›r!’ dedi.(6)

Selim b. Cabir flöyle anlat›yor: Hz.
Peygamber’e gelerek dedim ki: ‘Bana
bir hay›r ö¤ret ki ondan faydalana-
y›m!’ fiöyle buyurdu: “Sak›n yapt›¤›n
iyili¤in hiçbir fleyini az görme; isterse
bu, elindeki kovadan su isteyen ada-
m›n kab›na su boflaltmak olsun.
Müslüman kardeflini güler yüzle kar-
fl›laman› tavsiye ederim. Dönüp gitti-
¤inde de sak›n g›ybetini yapma!”(7) 

Berra b. Azib der ki: Hz. Peygam-
ber, evlerinde oturan han›mlara bile
duyuracak derecede bize bir hutbe
okuyarak flöyle buyurmufltur:

Ey sadece dilleriyle iman edip
kalbiyle iman etmeyen kimseler! Sa-
k›n Müslümanlar›n g›ybetini yapma-
y›n. Kusurlar›n› araflt›rmay›n! Çünkü
Müslüman kardeflinin kusurunu
araflt›ran bir kimsenin kusurunu Al-
lah araflt›r›r ve Allah kimin kusurunu
araflt›r›rsa, onu evinin içinde olsa bile
rezil eder. (8)

Enes dedi ki: Hz. Peygamber
(s.a.v) bir gün oruç tutmay› emrede-
rek flöyle buyurmufltur: “Sak›n ben
kendisine izin vermedikçe hiçbir kim-
se iftar etmesin!” 

Bunun üzerine halk oruç tutup
akflamlad›. ‹ftar zaman› kifli gelir ve
‘Ey Allah’›n Resulü! Ben bugünü
oruçlu geçirdim. ‹ftar için bana izin
ver’ derdi. Hz. Peygamber de kendisi-
ne izin verirdi. Böylece biri di¤erini
takiben izin almaya gelirlerdi. En so-
nunda bir kifli geldi ve dedi ki: ‘Ey Al-
lah’›n Resulü! Kureyfl’ten iki genç k›z
oruç tutmufllar, sana gelmekten uta-
n›yorlar. ‹ftar için kendilerine izin
ver’. Hz. Peygamber adamdan yüz
çevirdi, adam sözünü tekrarlad›, Hz.
Peygamber yine onun sözüne kulak
vermedi. Adam tekrar etti, bunun
üzerine Hz, Peygamber flöyle buyur-
du: Onlar›n ikisi oruç tutmam›flt›r.

Bütün gün halk›n etini yiyen bir kifli
nas›l oruçlu say›l›r? Git onlara flöyle
de: E¤er oruçlu iseler istifra etsinler.
Bunun üzerine adam onlara gelerek
durumu haber verdi. Onlar istifra etti-
ler. Onlar›n a¤›zlar›ndan kan ç›kt›.
Adam Hz. Peygamber’e gelip haber
verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber
flöyle buyurdu: Nefsimi kudret elinde
tutan Allah’a yemin olsun ki onlar bu
kan parças›n› kar›nlar›nda b›raksay-
d›lar, atefl ikisini de yerdi. (9)

Hz. Peygamber (s.a.v) Maiz b.
Malik’i recmetti¤i zaman bir kifli ya-
n›ndaki arkadafl›na dedi ki: ‘Bu (Ma-
iz), köpe¤in ans›z›n ölmesi gibi öl-
dü!’ Hz. Peygamber, bu
iki kifli beraberinde ol-
du¤u halde bir leflin ya-
n›ndan geçti ve o iki ki-
fliye dedi ki: fiu lefli par-
çalay›p yiyiniz! 

Onlar ‘Ey Allah’›n
Resulü! Biz lefl mi yiye-
lim?’ dediler. Hz. Pey-
gamber flöyle buyurdu:
‹kinizin, Müslüman
kardeflinizin ölüsünden
yemifl oldu¤unuz fley,
bu leflten daha pis ko-
kuyor. (10)

Ey Allah’›n halisane
kullar›, bunca ayet ve
hadise binaen hâlâ kar-
defllerinize zan ve g›y-
bet ederek mi? ‹ftarlar›-
n›z› yapacaks›n›z. Ma-
layani ve bofl ifllerden
yüz çevirip hak ve ha-
kikat nam›na zikir ve hal üzere ol-
maktan hâlâ kaç›nacak m›y›z? Da-
vetçi kardefllerimiz muhataplar›na
muhakkak hayr› anlatmal› ve bir fi-
dan gibi onlar›n ba¤r›nda yeflermesi-
ne vesile olmal›d›r. 

Bu Ramazan”› iyi geçirmemiz la-
z›m Müslümanlar… Onun için flimdi-
den bu konu üzerinde düflünmeye
bafllayal›m. ‹badet ve dua en baflta
tabii. Sonra da dualar›m›z›, ibadetleri-
mizin anlam›n› hayata geçirmek için
eyleme geçmemiz gerekiyor. 

Müslümanlar›n gündemi ve ha-
valar oldukça s›cak. Bu Ramazan son

derece zor geçecek. Kim bilir, belki de
bu Ramazan, bu iflleri düflünmek için
son Ramazan’d›r. Ne olur ibadetleri-
mizi terk etmeyelim. Dua edin, zikre-
din bol bol. Bunlar›n anlam›n› düflü-
nün ve bunu eyleme dönüfltürün/dö-
nüfltürelim. Saflar›m›z› s›klaflt›ral›m,
aram›zda tefrikaya düflmeyelim. Dini
konularda tart›flmayal›m. Öfkelerimi-
zi yutal›m. Damarlar›m›zda akan kan
gibi. Kulak iflitir, göz yafll›d›r. Ruh
huflu eder, kalp ah çeker. Bu yolun
Hak Savaflç›lar›na.

Son olarak üstad Sezai Kara-
koç’un fliiriyle konumuzu bitirelim in-
flallah. Selam ve dua ile kardefllerim.
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Oruç, ruhun sesi gelir her y›l 
Gümüfl topuklar›n› dokundurur kalbimize
Vücut dönme¤e bafllar bir tap›na¤a kurban gibi
Yap›l›r örtülür uçurumlar› yakan dualardan
Ten ruhun avuçlar›n›n içinde
Hilkat günlerinin yeniden oluflun terlerini döker
‹nsan gecesini de¤ifltirir gündüzüne erer
Bir mevsime döndürür zaman› hiç de¤iflmeyen
‹nsan›n olma vaktidir bu erme f›rsat›
Ruh emzirir anne gibi yeri gö¤ü fecri
Yeni bir insan gelip nöbete duracakt›r
Eskisi çürümüfl bir heykel gibi devrildi¤inden
Ey oruç, diriltici rüzgâr, ‹slam bahar›
Es insan ruhuna inip yüce ilham da¤›ndan
Kevser içir, âb›hayat boflalt kristal barda¤›ndan
Susam›fl ufuklara insan kalbinin ufuklar›na 

SSeezzaaii KKaarraakkooçç



Evveli rahmet, ortas› ma¤firet
ve sonu ateflten azad olan Rama-
zan ay›na bizleri kavuflturan Al-
lah’a sonsuz hamd-u senalar olsun.
610 y›l› Ramazan ay›nda Kur’an’la
flereflenen ve risalet görevini yine
bu ayda alan Allah Resulü Hz. Mu-
hammed’e ve O’nu her yönüyle ör-
nek alan ashab›na salât ve selam
olsun.

Bir rahmet ve bereket ikliminin,
bir ar›nma ve dirilme mevsiminin
içindeyiz elhamdülillah. Allahu Te-
âlâ’n›n mesaj›n›n yeryüzüne inme-
ye bafllad›¤›, cehennem kap›lar›n›n
kapan›p cennet kap›lar›n›n aç›ld›¤›
bir Kur’an ay›nday›z. Çocuklar›n,
gençlerin ve ihtiyarlar›n ayn› ma-
nevi atmosferi teneffüs ettikleri, ha-
y›rlar›n ço¤al›p flerlerin azald›¤› bir
bereket ay›nday›z.

Ramazan; içinde yaflad›¤›m›z
tüm olumsuz cahili ortam ve flartla-
ra ra¤men, büyük bir heyecan ve
coflku ile karfl›lay›p, yaflamam›z ge-
reken bir ayd›r. Ramazan on bir ay
boyunca kir ve pas tutan nefislerimi-
zi, heva ve heveslerimizi oruçla diz-
ginleyip Allah için dua, niyaz ve iti-
kâfta bulunman›n, Kur’an okuyup
üzerinde tefekkür ve tedebbür etme-
nin, sadaka vermenin, ibadet etme-
nin manevi lezzetini tatmaya, tera-
vihin, sahurun, iftar›n coflkusunu
yaflamaya haz›rland›¤›m›z ayd›r.

“Ramazan; bir görüfle göre “es-
maullahtan” biridir. fiehrullah/Al-
lah’›n ay›d›r Ramazan. Allahu Te-
âlâ’n›n, mesaj›n› yeryüzüne inzal
buyurmaya bafllad›¤› Kadir gecesi
ile flereflenen kutlu ayd›r Ramazan.

Ramazan, yaz mevsimi sonun-
da yeryüzünü tozdan temizleyen
güz ya¤muru (ramza) gibi, iman
ehlinin günahlar›n› y›kay›p, kalple-
rini kir ve pastan ar›nd›ran bir bere-
ket ay›d›r. Güneflin fliddetli harare-
tinden neredeyse kor haline gelen
(ramaz) tafllar üzerinde yal›n ayak
yürüyerek yanmaya efl, orucun aç-
l›k ve susuzluk hararetiyle siyamla;
yani oruçla günahlar› yak›p yok
eden bir imtihan ay›d›r. Araplar›n
bu ayda k›l›çlar›n› bileyip oklar›n›
sivrilterek savafla haz›rlanmalar› gi-
bi, mü’minlerin de küfre, flirke, fley-
tana, ta¤uta, fahflaya, münkere
karfl› iradelerini çeliklefltirip, imâni
hassasiyetlerini pekifltirdikleri bir
kutlu ayd›r.

Bu mübarek ay çocuklar›m›z için
de bambaflka güzellikleri içerisinde
bar›nd›ran bir ayd›r. Ramazanda ço-
cuk olabilmek kadar güzel bir duygu
olmasa gerek. Belki de ibadetler
içinde en çocuksu olan› oruçtur. Bü-
yükler için de Ramazan ay› önemli-
dir fakat çocuklar aç›s›nda onun ye-
ri bambaflkad›r. Çocuklar Ramaza-
n›n geliflini hasretle bekler. ‹ftar›, sa-

huru, teravih namazlar›, camide hep
birlikte söylenilen salât-ü selâmlar
çocu¤un ruh dünyas›nda çok farkl›
akseder. Ramazan›n gelifliyle evde
bir de¤iflim bafllam›flt›r. Çocuk bu
de¤iflime kat›lmaya çal›fl›r. Sahura
kalkar. Büyükleri “uyu” dese de, o
dinlemez sahurda uyan›r. ‹ftar vak-
tini sab›rla bekler. Bazen olan biteni
anlamland›ramaz, iftardan önce so-
rar etraf›ndakilere: Anne niçin ye-
me¤e bafllam›yoruz? Annesi izah
etmekte güçlük çeker. Yafl› biraz bü-
yümüflse ara s›ra oruç tutmaya bafl-
lar. Bu onun için çok önemlidir. ‹lk
defa büyüklerin yapabildi¤i bir fleyi
baflarmaktad›r. Ac›km›flt›r, susam›fl-
t›r, zorlanm›flt›r ama bütün bunlara
ra¤men görevi baflar›yla tamamla-
m›flt›r. ‹ftarda yenilen taze pidenin
kokusunu ve annesinin yapt›¤› gü-
zel yemeklerin tad›n› hayat› boyun-
ca unutamayacakt›r.

Oruçluyken sergilenen güzel
davran›fllar, evlerinizde verdi¤iniz
ikramlar, yard›mlaflmalar çocuklar›-
n›z›n ahlâkl› olmas› ve duygusal
zekâs›n›n geliflmesi aç›s›ndan
önemlidir. Çocuklar yard›ma muh-
taç fakir insanlar da oldu¤unu ve
her istediklerinin de yap›lamayaca-
¤›n› ö¤renirler.

Anneler babalar çocuklar›n› en
iyi flekilde yetifltirmek isterler. Bu
e¤itimde en önemli olan ahlâk e¤i-

ge
nç

 b
iri

ki
m 32

RAMAZAN AYI
ve ÇOCUKLARIMIZ

‹‹ddrriiss GGÖÖKKAALLPP



timidir. ‹flte içinde bulundu¤umuz
Ramazan ay› çocuklar›n ahlâk e¤i-
timi ve duygusal zekâlar›n› gelifltir-
mek için en güzel manevi zemini
teflkil etmektedir. Allah’›n mükâfat-
land›r›c› olarak bilinmesini sa¤lar.
Çocuklar küçük yaflta dinî duygula-
ra yetiflkinlerden daha yatk›nd›rlar.
Bu sebeple dinî ve ahlâki e¤itimin
küçük yaflta bafllamas› önemlidir. 

Yetiflkinler öncelikle çocuklara
oruç ibadetinin Allah’›n çok sevdi¤i
bir kulluk görevi oldu¤unu, mükâ-
fat›n›n Allah taraf›ndan verilece¤i-
ni, bu ibadetin’ geçmiflte di¤er pey-
gamberlere de emredildi¤ini, oruç
tutmakla irademizin güçlenece¤ini,
aç ve susuz kalarak fakir insanlar›n
durumlar›n› daha iyi anlayabilece-
¤imizi anlatmal›d›r. Ayr›ca iftar, sa-
hur, imsak gibi oruçla ilgili kavram-
lar›, oruçluyken dikkat edilmesi ge-
rekenleri ve orucu bozan durumlar›
da anlatmal›d›rlar. Ancak sadece
yetiflkinler için orucu bozan, çocuk-
lar› ilgilendirmeyen konulardan
bahsedilmemelidir.

Çocuklara orucun fakir ve açla-
r›n halini anlamam›z› sa¤lad›¤›n›
anlatmak gerekir. Bunun için yard›-
ma muhtaç insanlardan bahsetmek
yararl› olur. Böylece çocuk, Allah’›n
oruç emriyle istedi¤inin insanlar›n
belli bir süre aç kalmas› de¤il açla-
r›n halini anlamas› oldu¤unu anla-
maya bafllar ve nimetlere flükür et-
meyi de ö¤renir. Böylece çocukta
hem insanlara merhamet, cömertlik
ve yard›m etme duygusu geliflir
hem de Allah’a kendisini daha ya-
k›n hisseder.

Azalar›na oruç tutturmak davra-
n›fl e¤itimi kazand›r›r. Çocu¤a sade-
ce aç kalmak de¤il kötülüklerden de
uzak durmak gerekti¤ini anlatmak
önemlidir. Kötü sözlerden ve davra-
n›fllardan uzak durmaya çal›flmak,
k›r›c› konuflmamak, kalp k›rmamak,
kimseye zarar vermemek oruçlu in-
san›n daha çok önem vermesi gere-
ken özelliklerdir. Çocu¤a baflka in-
sanlar›n arkas›ndan konuflman›n da
oruçlu insana hiç yak›flmayan bir
davran›fl oldu¤unu anlatmak gere-

kir. Oruçluyken bu hususlara dikkat
eden kifli baflka zamanlarda da bu-
nu yapma al›flkanl›¤›n› kazanmaya
bafllam›fl olur. Çocu¤un dinî aray›fl›-
na en uygun cevap bu ayda verilir
Namaz ve duan›n kiflinin dinî ve
ahlâki geliflimindeki rolü ve önemi-
ni hepimiz biliriz. 

Çocu¤un namaza al›flt›r›lmas›
için (özellikle 7 yafl›ndan sonra)
Ramazan ay› da en uygun zaman-
d›r. Bu ayda çocuklarla birlikte ca-
milerin gezilmesi, büyük çocuklar›n
teravih namaz› k›lmaya götürülme-
leri, onlar›n hayatlar› boyunca unu-
tamayacaklar› manevi hazlar alma-
lar›n› sa¤lamaktad›r.

Maddî ve manevî birçok faydas›
bulunan oruç ibadetine, çocuklar›n,
büyüklerini taklit etme iste¤inin so-
nucu olarak, erken yafllardan itiba-
ren yöneldi¤i görülmektedir Çocu-
¤umuzun manevî e¤itimi için son
derece önemli olan bu yönelmenin
iyi de¤erlendirilmesi gerekir

Öncelikle bu ay›n de¤erinin
Kur’an-› Kerim’in bu ayda indiril-
meye bafllanmas›ndan kaynaklan-
d›¤› unutulmamal›d›r (Bakara, 185)
Kur’an’la buluflmam›z ve çocuklar›-
m›z› Kur’an’la buluflturmam›z için
bu ay önemli bir f›rsatt›r. Yetiflkinler
camilerde ya da evlerde karfl›l›kl›
Kur’an okuma olarak bilinen muka-
belelere devam etmek suretiyle
Kur’an’la buluflmaktad›rlar. Bu bu-
luflma sevincini çocuklar›m›za da
yaflatabilmek için onlara özel
Kur’an okuma saatleri düzenlenebi-
lir. Kur’an okurken çocuklar›m›z›
Kur’an’›n Arapça metni yan›nda
Türkçesinden de haberdar etme
gayreti içinde bulunursak, kutsal
kitab›m›zla buluflmam›z›n tam ma-
nas›yla gerçekleflmifl olaca¤›n› söy-
leyebiliriz.

Çocuklar oruç ibadetine al›flt›r›-
l›rken, bedensel geliflimleri ve sa¤-
l›klar› göz önüne al›nmal›d›r. Oruç
tutulan bir çevrede büyüyen, ço-
cuklar›n kendili¤inden yetiflkinler
gibi oruç tutmak istedikleri gözlem-
lenmektedir. Bu istek çocuklar›n,
oruç ibadetine al›flt›r›lmas›nda ko-

laylaflt›r›c› bir unsur olmakla birlik-
te, çocu¤un oruca dayan›p dayana-
mayaca¤›n› belirlemek çevresinde-
kilere düflmektedir. Oruca al›flt›rma
düflüncesiyle çocuklar›n zay›f düfl-
mesine ve b›kk›nl›k getirmesine ne-
den olacak yaklafl›mlardan uzak
durmak gerekir.

Okul öncesi yafllardaki (0-6
yafl) çocuklara oruç tutturmak uy-
gun de¤ildir. Sahura kald›r›labilir,
2-3 saatlik veya yar›m günlük de-
nemeler yapt›r›larak tam gün tut-
muflças›na sevindirilebilir.

7-11 yafllar›ndaki çocuklar›n
sa¤l›k durumlar› müsaitse, hiç ol-
mazsa hafta sonlar› veya bir-kaç
gün oruç tutturulabilir.

11-13 yafllar›nda ise, oruç iba-
deti daha ciddiye al›nmal›d›r. Çünkü
bu yafllar ergenli¤in bafllang›c›d›r
ve art›k ibadet sorumlulu¤u da bafl-
lamaktad›r.

Lise yafl›ndaki çocuklar›m›z›n
yafllar› uygun oldu¤u için oruç tut-
mak farzd›r. Ne var ki dersler ba-
hane edilerek çocuklar yanl›fl yön-
lendirilmektedir. Oysa oruç tutma-
n›n zekâ veya baflar› azalmas›yla
hiçbir ilgisi yoktur. Sadece evde
ders çal›flma saatleri yeniden dü-
zenlenebilir.

Çocuklar›n oruç ibadetine ›s›nd›-
r›lmas›nda tedricili¤e dikkat etmek
gerekir. Bu yüzden çocuklar bafl-
lang›çta tam gün oruç tutmaya zor-
lanmamal›d›rlar. Dini tutum ve
davran›fl›n›n geliflimine paralel ola-
rak ibadetin ciddi bir ifl oldu¤u vur-
gulanmal›, çocuklar›n tam gün oruç
tutmas› da teflvik edilmelidir. Nite-
kim sahabe çocuklar›n› e¤itirken bu
tür hususlara özen göstermifltir.

Hülasa Ramazan ay› ve oruç
ibadeti çocu¤umuzun sosyalleflme-
sine, yard›mseverlik duygular›n›n
geliflimine, baflkalar›n›n duygular›n›
anlamalar›na, ibadetlere al›flt›r›lma-
s›na, manevi anlamda geliflmeleri-
ne vesile olan bereket ve rahmet
ay›d›r. Ne mutlu çocuklar›n› Rama-
zan ay›nda hay›rl› bir flekilde yetifl-
tirenlere.
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Geldin mi yine ey can›m›z, gü-
lümüz, en güzel günümüz, yâri-
miz, yarenimiz? Senden ayr› du-
ral›, hiç gelmeyecekmiflsin hüz-
nüne kap›lm›flt›k. Zira senli gün-
lerimizle, sensiz günlerimiz ara-
s›nda s›rada¤lar mekân tutmufltu.
Dönece¤in umuduyla yolculam›fl-
t›k seni bir evvelki geliflinde. Bili-
riz ki, biz olmasak da, bizi bula-
masan da sen yine taht kurma
görevini ifâ edeceksin. Ve nitekim
öyle yapt›n yine...

Vahiy ve sevda kokan o deva-
sa geliflinle bizi memnun ettin ya,
inflaallah bizler de seni memnun
ederiz can Ramazan! Kitab›m›zla,
Rasulümüzle ve dolay›s›yla Rab-
bimizle olan irtibat›m›z›, muhab-
betimizi daha bir art›rma ve k›-
vamland›rma derdini yükleyece-
¤iz üzerimize. 

Oruç renkli günlerimizle, kar-
defllik kokulu güller derece¤iz ‹s-
lam ba¤›ndan ey can Ramazan!
Kitab›m›z yine bafl tac›m›z, yine
canca¤›z›m›z olacak! Evimizin ve
ehlimizin her hücresine sindirece-
¤iz Onu yine! Rasulümüzü, can-
dafl›m›z› tekrar özümseyece¤iz.
Hayat›n›, bayatland›rmayaca¤›z!
Bedenimize rota edinip kanatlan-
d›raca¤›z inflaallah...

Rabbimizden niyaz›m›z odur
ki, bizi Ramazanla hemhal k›ls›n.
Bizi ona, onu bize yâr k›ls›n. Bir
y›l içerisinde, bin y›ll›k iman de-
polamay› canla ve baflla isteyip
temenni ediyoruz. 

Rabbimiz, samimiyetimizi gö-
¤ert. 

Direncimizi yükselt. 

Parçalanm›fll›¤›m›z›, kopmaz
bir birlikteli¤e sevk et.

Tevhidî bir yaflam tarz›n› tüm
hücrelerimize damar damar, ke-
mik kemik iflle.

Zulmü ve fesad› gönlümüzden
ve yeryüzünden silme ad›na,
ayaklar›m›za sebat ver ve bizi
azimkâr eyle. (Âmin.)

Ey Gelen! Geldiklerinden hofl-
nut olas›n! 

******

‹nk›lâp dam›tan ve merhamet
da¤›tan bir zaman diliminde göz-
lerimizi aç›p kapamaktay›z. Rükû-
lardan, sücudlara yol almaktay›z.
Sahurlardan iftarlara, aç ve susuz
kalarak bir anlam dünyas› örmek-
teyiz. Rabbimizin r›zas›na ne ka-
dar ulaflabiliriz derd-ü kayg›s›yla,
Kitab›m›z›n ruhuna vas›l olmaya
çal›flmaktay›z.

Oruç havas› kaplad› bütün âle-
mi. Adeta kâinat›n ibadeti oldu.
Nasipsizler onun kardeflli¤ini gö-
remeseler de bilemeseler de, o tüm
ihtiflam›yla flahitlik ediyor arz›n
çehresine. Onu de¤erli k›lan o ka-
dar çok anlam ve sebep var ki,
bunlar› saymakla bitirmek her yi-
¤idin harc› de¤il. Bu demek oluyor
ki, bu harç bize de düflmüyor.

Ey iiman eedenler, AAllah’tan
korkup-sak›n›n vve ((sizi) OO’na
(yaklaflt›racak) vvesile aaray›n;
O’nun yyolunda ccihad eedin, uumu-
lur kki kkurtulufla eerersiniz.(Maide
Suresi, 335) buyuran Rabbimizin,
bize vesile olarak lay›k gördü¤ü
iflleri ya da kiflileri tüm mü’minli-
¤imizle ve samimiyetimizle iyi
görmeli, iyi fark etmeliyiz. Ferase-
timizi, yo¤un bir tefekkür atmos-
ferine do¤ru salmal›y›z. Salmal›y›z
ki, felaha erenler saf›nda bizim de
bir yerimiz olsun.

Rabbimiz s›rat›nda cümlemizi
müstakim k›ls›n ve kalbimizi ha-
kikat üzere do¤rultsun. (Âmin)

******

“Nerede o eski Ramazanlar”
sözlerini çok duyar›z. ‹nsanlar›n,
topyekun eskiyi, geçmifli arad›kla-
r›na flahid oluruz. Üzerinde bulu-
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nulan vakitlerde, insan
kendini, yapt›klar›n›, in-
sanlar›, çevresini be¤en-
miyor ve eskinin özlemi-
ni yafl›yor yüre¤inde.
Acaba, eskiden nas›ld›
insanlar? Kendisi, çevre-
si, hay›fland›¤› hayatlar
ne durumdayd›? fiimdiki
hallerden çok mu iyiydi
eski? Önceki y›llar ve za-
manlarda, insanlar acaba
‹slam’› hakk›yla m› yafl›-
yordu? Her fley usulüne
uygun mu yap›l›yordu?
fiahsen, eski ile yeni ara-
s›nda o kadar fark gör-
müyorum ve görülmeme-
sini de tavsiye ediyorum. 

‹nsanlar, eskiyi arar-
ken, eski Ramazanlara
kulaç atarken genellikle
bir suçlama içerisindedir.
Bu suçlama, “ben böyle de¤ildim,
neydi o eski günlerim” demiyor;
“biz böyle de¤ildik, neydi o eski
günlerimiz” diyor. Bu cümleleri ir-
deledi¤imiz vakit, insano¤lunun
flahs›na pek toz kondurmad›¤›n›,
suç isnat edece¤i vakit, baflkalar›-
n› da olay›n içerisine al›yor. ‹lginç
de¤il mi? ‹fllenen cürümlere karfl›,
“ben yapt›m, ben ettim, ben iflle-
dim, yapmamal›yd›m...” gibi iç
hesaplaflmadan ziyade; “biz yap-
t›k, biz ettik, biz iflledik, yapma-
mal›yd›k...” türünden sözlerle ola-
y› genele vuruyor ve d›fla aç›yor.
Hâlbuki kifli her yapt›¤› fleyi, ferdî
olarak de¤erlendirmeli ve muha-
sebeye çekmelidir kendini. 

Eski Ramazanlar hesaplaflma-
s›nda da böyle yapmal›d›r. Mane-
viyat›m›z› volkan haline getirme-
liyiz. Öyle dolmal›y›z ki, patlama
noktas›na gelmeliyiz. Tabi bu de-
receye erebilenimiz ne kadard›r
ALLAH bilir? Rabbim kat›nda de-
recelerimizi art›rs›n ve s›rat›nda
müstakim k›ls›n cümlemizi.
(Âmin) 

Rabbimizin r›zas›n› gözetme
yolunda, s›n›rlar›m›z› zorlamam›z
gerekiyor. Nedir o s›n›rlar; elbette-
ki, nefis ve fleytan! Bu ezeli so-
runlar› halletti¤imiz vakit, s›rt›m›z
yere gelmez art›k. Kitab›m›zla aç›k
olan aram›z›, kapatmal›y›z. Rab-
bimize dua edelimde, “Kitab› bbize,
bizi dde KKitaba aaçs›n.” Ayet ayet
yol alal›m ilahî cümleler aras›nda.
Tutal›m on tanesini ve icra edene
kadar yüre¤imizde s›ms›k› dursun
‹bnî Mes’ud(Allah ondan raz› ol-
sun) misali... 

Rahmet eken Rabbimiz, rah-
met biçmeyi ba¤›fllas›n cümle Üm-
mete. (Âmin)

******

Mübarek Ramazan, en çok
mümin siman›n seyretti¤i zaman-
d›r. Planl›, programl› ve gönül
hofllu¤uyla görüflülen nadide va-
kittir Ramazan. Riyan›n yok oldu-
¤u, samimiyetin kol gezdi¤i müm-
taz günleri tafl›r ba¤r›nda bu aziz
ay. Verenin sevindi¤i, alan›n dua-
lar ve niyazlar büyüttü¤ü zaman
dilimidir flehr-u Ramazan. Her

an›na bir hamd dokundu-
ruruz. Dakikalar, saatlere
yürürken hamdimizi Rah-
mana ulaflt›r›r›z. 

Tevhidin sönmez çera-
¤›yla mücadele kuflanan
kardefllerimizi de unutma-
y›z bu namütenahi iklim-
de. Onlar›n cehdini ve az-
mini nasip etmesi için
Rabbimize döneriz. fieha-
det düfllemeden bizi kat›-
na almamas› için, ayakla-
r›m›z› cihad meydanlar›na
sürüyoruz. Yüre¤imizden
korkuyu siler atar›z.
Meydanlarda insanlar...
Hak davete hasret. Bu öz-
lemi, bizler tafl›makla yü-
kümlüyüz. Hat›rlatmal›-
y›z “elestûbi Rabbikum”
sualini. ‹nsanlar f›tratlar›-
na dönsünler için, kofl-

tukça koflmal›, yoruldukça yorul-
mal›d›r. Bunlar idealimizdir. Rab-
bimizden en yüce dile¤imiz, bizi
direnen ve yürüyenlerin saf›nda
k›ls›n. (Âmin) Oturanlardan ol-
mamak için, kalk›fl noktalar› bul-
makt›r murad›m›z. 

Gelen gideni arat›rm›fl. Yemin
olsun biz, her zamankinden daha
çok arayaca¤›z Ramazan›. Bize b›-
rakt›¤› kardeflli¤i, vermiflli¤i, sa-
mimiyeti, paylafl›m›, kucaklaflma-
y›, usanmadan, b›kmadan ve
erinmeden ibadet etmeyi, taatkâr
olmay› bir miras olarak kabul edi-
yoruz; mirasyedi de¤il, miras da-
¤›tan olaca¤›z inflaallah. 

Oruç, kalkan... Oruç, bizi
adam k›lan... Oruç, nefsimizi hi-
zaya getiren... Oruç, bize vaziyet
eden... 

Hamd etmekteyiz ilerleyen her
saatte Rahman›m›za. Onu bize
verdi¤i için ve bizi, bize b›rakma-
d›¤› için. 

fiehadetimiz, selametimiz ol-
sun...
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Hz. Ömer’in hilafete gelmesi
bir nevi tayindir. Hz. Ebu Bekir’in
halife olmas› ise seçimle idi.

Hz. Ebu Bekir’in hastal›¤› iyi-
ce ilerledi¤inde Hz. Osman’› ça-
¤›rtarak “Ben Dünya’dan ayr›l›r-
ken size halife olarak” dedi ve ba-
y›ld›. Ay›ld›¤›nda tekrar vasiyeti
okuttu¤unda Hz. Osman Hz.
Ömer’in ad›n› yazm›flt›. Baflka bir
rivayette ise istiflare edip Hz.
Ömer’in ad› yaz›lm›flt›.

Hz. Ebu Bekir’e istiflarede Hz.
Ömer’in sert mizaçl› oldu¤unu
söyleyen sahabeler vard›. Hz.
Ebu Bekir’in cevab› ise flu ayetler-
dir: “O zulmedenler, yak›nda na-
s›l bir ink›lâpla y›k›lacaklar›n› bi-
leceklerdir”. Hz. Ebu Bekir’in ter-
cihi ne kadar do¤ru ise bu ayetle
ald›¤› tedbir de bir o kadar büyük-
tü. Hz. Ömer’i en baflta uyar›yor-
du. Sorumluluk ne kadar büyükse
uyar› da o kadar büyüktü. 

Bütün gazvelere Hz. Ömer de
kat›lm›fl, Hz. Peygamber’i yaln›z
b›rakmam›flt›. Hadisi fieriflerde ise
Hz. Peygamber’in övgüsü hep
üzerindedir: “Ömer cennet ehlinin
lambas›d›r.”, “Gökte Ömer’e say-
g› duymayan bir melek yerde on-
dan korkmayan bir fleytan yok-

tur.”, “Bu adam aran›zda yaflad›-
¤› sürece, siz ve fitne aras›nda,
çok sa¤lam kilitlenmifl bir kap›
olacakt›r.”

Sahabe Hz. Ömer’den bahse-
decek olursak kiflili¤i, tavizsiz si-
yaseti, cesaret ve fedakârl›¤›, Al-
lah’a kul oluflu kitaplar› doldurur.
Biz burada özetin çok k›sa özeti
olarak Halife Hz. Ömer’den bah-
sedece¤iz.

Sahabe devlet baflkanlar›na
seslenirken, adeta onlara hat›rlat-
ma yapar gibi “Allah’›n Ra-
sul’ünün Halifesi!” diye sesleni-
yorlard›. Zaten kimi temsil etti¤i-
nin fark›nda olan Hz. Ömer haya-
t› boyunca Allah için Rasulul-
lah’tan ö¤rendi¤i flekilde yaflad›.

Hz. Peygamber’in daha Mek-
ke döneminde iken hedefledi¤i;
“La ilahe illallah deyin! ‹ran ve
Bizans’›n saraylar› y›k›lacakt›r.
(O dönem süper güç olan iki dev-
let)” sözlerini ilke edinmiflçesine
fetih hareketlerini bafllatt›.

Hz. Peygamber döneminde ‹s-
lam Devletinin s›n›rlar› Tebük se-
feriyle bu iki süper güç devletin
s›n›rlar›na dayan›lm›flt›. Hz. Ebu
Bekir döneminde ise Irak’›n güne-

yine kadar ‹slam topraklar› genifl-
lemiflti. Hz. Ömer zaman›nda ise
k›talara ulaflt›.

Hz. Ömer Devlet’in bafl›na
geldi¤inde baz› görev de¤ifliklikle-
ri yapt›. Komutanl›k yapt›¤› bütün
savafllar› kazanan Halid Bin Ve-
lid’in yerine Ebu Ubeyde bin Cer-
rah’› atad›. Bunu insanlar›n zafer-
leri Halid Bin Velid sayesinde ka-
zand›klar›n› zannetmelerini önle-
mek için yapt›.

Esas olan ‹slam Devleti ve Al-
lah’›n hâkimiyetini bütün dünya-
ya tek belde kalmadan götürmek-
ti. ‹slam ordular› ise bu amaçlar›
yerine getirmeye çal›flt›klar bir
araçt›.

Hz. Ömer, kim olursa olsun
insanlar›n putlaflt›r›lmas›n› iste-
miyordu. Komutanlar›yla birlikte
‹slami fetihler bafllad›. Çok düzen-
li çal›flan posta teflkilat›yla sürekli
verdi¤i talimatlar›yla bütün olay-
lardan haberdar oluyordu.

Hz. Ömer zaman›nda birçok
savafllar oldu. Allah’›n izniyle,
Müslümanlar çok baflar›l› olmufl-
lard›r. Savafllar esnas›nda yafla-
nan birçok olay insan› hayretlere
düflürüyor. Fihl savafl›nda düfl-
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man tuzak kurmufltu. Ebu Ubey-
de ise gece uyumad›¤› için haber
ald› ve ‹slam ordular›n› çamura
saplanmadan geri çekti. Düflman
ordusu Müslümanlar› ararken
kendileri çamura sapland›. Düfl-
man ma¤lup edildi.

D›meflk (fiam)’›n fethinde, H›-
ristiyan patri¤inin o¤lu oldu. Halk
içki ve e¤lence içinde iken ‹slam
ordular› flehre girerek flehri fethet-
ti. Müslümanlar fiam’› fethettik-
ten sonra Herakliyus önce Urfa
daha sonra Konstantiniyye’ye
kadar çekilmiflti. Önce ‹slam or-
dular›na esir düflmüfl olup sonra-
dan serbest b›rak›lan askerine
Müslümanlardan bahsetmesini
istemifl asker ise flu cevab› vermifl
“sen onlar› görüyormuflças›na sa-
na tarif edeyim”; Onlar gündüzle-
ri at s›rt›nda savafl›r, geceleri zik-
rederler. ‹htiyaçlar›ndan fazla asla
bir fley yemez, selams›z bir yere
girmezler. Davalar› gerçekleflince-
ye kadar savaflta sebat ederler.
Bunun üzerine Bizans Kral› flöyle
dedi: “E¤er bu söylediklerin do¤ru
ise onlar flu ayaklar›m› bast›¤›m
yere dahi sahip olacaklar (‹stan-
bul). Bu s›rada Halid bin Velid
Marafl’› fethetmiflti.

‹ran cephesinde ise Kadisiye,
Medain, Nihavent savafllar› yap›l-
d›. Birkaç defa yenilgiye u¤rayan
komutanlardan sonra, ‹ran ordu-
lar›n›n bafl›na getirilen Rüstem,
ordusunun önüne filleri yerlefltir-
di. F›rat üzerinde ‹slam ordular›y-
la karfl›laflt›. Fillerden korkan ‹s-
lam ordular›n›n atlar›, ‹slam ordu-
sunun yenilmesine sebep oldu.
Bu “köprü” olay›nda birçok Müs-
lüman flehid oldu. Bu olaydan
sonra Hz. Ömer ‹ran üzerine git-
meye karar verdi. 

‹lginç olaylardan biri de Kadi-
siye’de yafland›. 80 bin kifliye
karfl› 8 bin kifliyle savaflacakt› ‹s-
lam ordular›. Rivayete göre, Rüs-

tem rüyas›nda gökten bir mele¤in
inerek ‹ranl›lar›n bütün silahlar›n›
mühürlemifl, sonra onu Rasulul-
lah’a vermifl oldu¤unu gördü. Ra-
sulullah’›n da bu mührü Hz.
Ömer’e verdi¤ini gördü. Bu yüz-
den Rüstem savafla 4 ay geç bafl-
lad›. Baflka bir rivayette ise, Rüs-
tem ‹slam ordular› komutan› Sad
bin Ebu Vakkas’tan gayelerinin
ne oldu¤unu sordu. Sözcü Mu¤ire
bin fiube gayelerini flöyle s›ralad›:

1- Gayemiz dünya hayat› de-
¤il ahirettir. Allah bizden kendi
diniyle amel eden, kendi kanun-
lar›na ba¤l›, hak din üzerine yafl-
mam›z› emreder. Dinimi yaflaya-
na zillet yoktur, izzet vard›r.

2- Bu dinin esas› Allah’›n bir-
li¤ine, Hz. Muhammed (sav)’in
O’nun Peygamberi oldu¤una, Al-
lah Kat›ndan gelen her fleyi nok-
sans›z kabul etmektir.

3- ‹nsanlar› kula kul olmaktan
ç›kar›p Allah’a kul olmalar›n› sa¤-
lamakt›r.

4- ‹nsanlar Âdem’in çocukla-
r›d›r ve kardefltirler.

Bunlar› anlatt›ktan sonra Rüs-
tem’in yan›ndan ayr›ld›.

‹slam ordusunun elçileri bun-
lar› anlatt›ktan sonra ‹slam’a da-
vet ediyorlard›. Gelin ‹slam’la fle-
reflenin diyorlard›. Kendi dininizi
yaflayabilirsiniz ama “‹slam dev-
letine cizye ödemek zorundas›-
n›z” diyorlard›. Fakat karfl›lar›n-
daki muhataplar› bunu istemiyor-
larsa, yeryüzüne ‹slam’› yaymak
olan görevlerini yerine getirmek
için onlarla savafl›yorlard›. ‹ran
fiah› Yezdicerd’e de bunlar teklif
edilmiflti. Kabul etmeyince de Ka-
disiye Savafl› sonunda ‹slam or-
dular› için ‹ran kap›lar› aç›lm›flt›.

Bir tarafta ‹ran Cephesi, bir ta-
rafta Basra (Irak) Cephesi vard›
ve s›n›rlar Nusaybin’e kadar zor-
lanm›flt›. Medain ve Nihavent sa-
vafllar› ile ‹ran’›n tamam›na yak›-
n› da ‹slam topraklar›na girmiflti.
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KKUUDDÜÜSS::

Ebu Ubeyde yazd›¤› mektupta
orada yaflayan H›ristiyanlar› ‹s-
lam’a davet etti. Kudüs’te yafla-
yan H›ristiyanlar ise cizye vererek
Kudüs’ü sadece Müslümanlar›n
emiri Hz. Ömer’e teslim edecekle-
rini söylediler.

Halife Hz. Ömer ise devlet er-
kân›yla istiflare ederek Kudüs’e
gitmeye karar verdi. (Daha önce
‹ran cephesi aç›ld›¤›nda Hz. Ömer
de savafla gidece¤ini söylemifl, fa-
kat Hz. Osman ve Hz. Ali gibi sa-
habelerle istiflareden sonra mer-
kezde kalmaya karar vermiflti.

Özellikle Hz. Ömer’in Hz. Ali
ile birçok defa istiflare etti¤i kay-
naklarda karfl›m›za ç›kar. Hz. Ali
Müslümanlar›n Kudüs’ü fethet-
mesinin daha kolay olmas› için
Hz. Ömer’in gitmesini istemifltir.
Hz. Ömer vekil olarak Hz. Ali’yi
b›rakm›flt›. Hz. Ömer’in ordu ko-
mutan› ise Hz. Abbas’t›.

Hz. Ömer, fiam’› ziyaret ettik-
ten sonra Kudüs’ü teslim almak,
H›ristiyanlardan cizye istemek
için ordusuyla flehre girdiler. Üç
günlük müddet için H›ristiyanlar›

d›flar› ç›karacak olan Hz. Ömer’in
ilk ifli Hz. Davut (as) mihrab›nda
(Tahiyyatul Mescid) mescid ziya-
ret namaz› k›ld›. Daha sonra da
Kutsal Kayadan getirilen toprakla
Hz. Ömer Camisini infla ettirdi.
Hz. Ömer’in düflmanlar›na bile
can güvenli¤i verdi¤i ve flu ayr›n-
t›lar› halka sundu:

H›ristiyanlar›n ve Yahudilerin
ibadethanelerine zarar gelmeye-
cek, mallar›na zarar verilmeye-
cek, dinlerini de¤ifltirmeleri için
zorlanmayacak, Yahudiler Kudüs
halk› ile beraber kalmayacak, Ku-
düs halk› da cizye verecek. (Hz.
Ömer muhtemelen Yahudilerin
H›ristiyanlarla olan düflmanl›kla-
r›n› bildi¤i için böyle bir tedbir al›-
yor) Kudüs halk›ndan kim Bi-
zansl›lara gitmek isterse oraya
varana kadar güvence alt›nda
olacaklar. fiehirdeki yabanc›lar›n
haklar› da gözetilecekti.

Hz. Ömer sürekli ordular›yla
ya haberleflir ya da ziyarete gider-
di. Ziyaretlerinin birinde flu konu-
lara de¤inmiflti.

1- Ahirete çokça haz›rl›k yap›-
n›z.

2- Dünya hayat› gelip geçici-
dir. Her nefis ölümü tadacakt›r.

3- Kim Cennete gitmek isti-
yorsa cemaatleflsin ve cemaatten
ayr›lmas›n.

4- Hz. Ebu Bekir gibi Hz.
Ömer de ahlak konusuna çok
önem vermifltir. Namahremle bir
arada bulunulmamas› gerekti¤in-
den bahsetmifltir.

5- Müslüman, güzel amele se-
vinir, kötü ameline de üzülürse
gerçek mü’min olur.

Kudüs’le, kutsall›¤› ile ilgili
Kur’an-› Kerim’de birçok surede
bahsedilmifltir; “Kulunu kendisine
bir tak›m ayetlerimizi göstermek
için bir gece Mescid-i Haram’dan
çevresini mübarek k›ld›¤›m›z
Mescid-i Aksa’ya yürütenin flan›
pek yücedir.” (‹sra 17/1)

Hz. Peygamber ise birçok ha-
disinde Kudüs’ün k›ymetinden
bahsetmektedir. Rasulullah (as)
bir hadisi flerifinde; “Yolculuk an-
cak flu üç Mescidden birine olur;
“Benim flu Mescidime, Mescid-i
Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya”
(Müslim).

Baflka bir hadisinde ise; Rasu-
lullah’›n cariyesi Meymune
(R.anha); “Ey Rasulullah bize
Mescid-i Aksa hakk›ndaki hük-
mün ne oldu¤unu bildir” dedi.
Rasulullah (sav) de flöyle buyur-
du; “Oraya (Mescid-i Aksa’ya)
gidin ve içinde namaz k›l›n. (Ha-
disin Ravisi dedi ki; O zaman bu-
ras› darul harb’di. Yani Müslü-
man olmayanlar›n hâkimiyeti al-
t›nda idi.) Rasulullah daha sonra
sözlerine flöyle devam etti; “E¤er
oraya gidemez ve içinde namaz
k›lamazsan›z kandillerinde yak›l-
mak üzere oraya zeytin ya¤› gön-
derin” (Ebu Davud).

DDeevvaamm eeddeecceekk.
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Ak›p gitmiflti zaman sensiz aylar›
y›llar› devirmifltik de biz de devrilmifl-
tik Efendim… Günaha, yanl›fla, iha-
nete, seni bilmeden, seni yaflamadan
ve anlamadan tüketmifliz y›llar›… Ba-
fl›bofllu¤umuz hiç bitmedi sen gittin
gideli… Da¤›ld›k Efendim tespih tane-
si gibi her birimiz bir yere da¤›ld›k.
Nifak t›pk› haber verdi¤in gibi bürüdü
her yan›m›z›, nifakla aram›zda duvar
olacak bir Ebu Bekir’den de yoksunuz
y›llar y›l›… Kurdu¤un saadet neslin-
den kimse kalmad›, ça¤›m›za kalan
sadece Ebu Cehil’lerdir Efendim! Gel
gör ki niyetlerimizde riya, yüzlerimiz-
de günah, dillerimizde yalan, kalpleri-
mizde nifak eksik olmuyor. 

Ya g›ybetini etti¤imiz Müslüman
kardefllerden bahsetmiyorum bile…
Birbirimizin g›ybetini bu denli yapar-
ken, bu denli çekifltirirken bir duruflu-
muz mu kald› Efendim? Tüm namlu-
lar Müslümanlara çevrilmiflken, biz
dahi namlular› birbirimize çevirmifliz.
Sahip oldu¤umuz iman›, vicdan›, sen-
den kalma ruhu, katletmifliz. Ceset
misali yaflar olmufluz flu yer yüzün-
de… ‘Mü’minler ancak kardefltir.’(1)
gerçe¤ini unutturdular bize… Kardefl-
lik bizim yapt›¤›m›z de¤ildi, elbette bi-
liyorum Efendim! Yüce ahlak›n› unut-
mufluz. Sünnetini nas›l da ihmal etmi-
fliz. Hay›r, hay›r! Bizim yapt›¤›m›z
apaç›k imhayd›. Amellerimizi sünne-
tinden yoksun b›rakt›ktan beri zay›f
düfltük her alanda, tam da bu yüzden
hedef ve düflman görüldü inançlar›-
m›z da… 

Kur’an’a hakaret edilirken, teset-
tür afla¤›lan›rken, Filistin bombalan›r-
ken, Mescid-i Aksa sitemli bak›fllar
atarken, gaflete dalm›fl ümmetin üze-

rine… Yine de gayrete gelemedik. Bir
dirilifl sergileyemedik Efendim! Biz
böyle olmamal›yd›k, böylesine kor-
kak, böylesine kendine düflkün, gam-
s›z, liyakatsiz olmamal›yd›k. Kim
serpti bu ölü topra¤› üzerimize Efen-
dim! Bafl›m›z› öne e¤en zay›f iman›-
m›zd›r bizim… TV’yi rahat evlerimiz-
de izlerken, Müslüman kardefllere ya-
p›lan zulmü, ellerimizde çerez kasele-
riyle, ne acep indiriverdik o lokmalar›
midemize, ümmetinden olmam›za bin
flahit istenirken, yine de affeder misin
bizi? Gams›zl›¤›m›za, liyakatsizli¤imi-
ze ve bu vurdum duymaz halimize
bak›p da b›rakma bizi, sensizlikle ce-
zaland›rma.

Biliriz sensizli¤e katlanamayaca-
¤›m›z›. Her fleye katlan›r›z ama sen-
sizli¤e asla! Zaten sen yoksun diye
oldu her ne olduysa. Efendim tut eli-
mizden, kurtar bizi batmakta oldu¤u-
muz günah batakl›¤›ndan. Sen ki
Ebu Cehil’e bile el uzatm›flt›n. Biz
Ebucehil’i de geçtik günahlar›m›zla.
Sen ümmetine en flefkatli en düflkün
olan peygamber! Sen bizi bu kadar
severken, biz nas›l da üzmüflüz, in-
citmifliz seni… Bize olan sevgini ben
flu ayetle anlad›m ‘Andolsun, size
kendi içinizden öyle bir peygamber
gelmifltir ki sizin s›k›nt›ya düflmeniz
ona çok a¤›r gelir. O size çok düflkün
mü’minlere karfl› çok flefkatli ve mer-
hametlidir.’(2) Sen bize bu kadar
düflkünken bizim sana yapt›¤›m›z re-
va de¤ildi elbette! Sen hayat›n› üm-
metine adayan, ümmeti kendine dert
edinmifl bir hayat›, ümmetim, ümme-
tim diye geçiren… Ve flu misalle ‹sa
(a.s) diliyle ‘E¤er kendilerine azap
edersen flüphesiz onlar senin kulla-
r›nd›r(diledi¤ini yapars›n). E¤er onla-

r› ba¤›fllarsan flüphesiz sen izzet ve
hikmet sahibisin.’(3) ayetini okudun
ve ellerini kald›rarak ümmetim, üm-
metim deyip a¤lad›n.

Allah (c.c) “Ey Cebrail! Muham-
med’e git ve söyle: Biz ümmeti konu-
sunda onu hoflnut edece¤iz onu üz-
meyece¤iz.” buyurdu. Sen bizi bu ka-
dar severken, bu kadar üzülürken ve
bizim için bu denli ç›rp›n›rken biz se-
ni lay›¤›yla sevemedik, anlayamad›k,
peflinden gelmedik, izinden yürüye-
medik, sana benzeyemedik! Oysa
Rabbimiz Kur’an-› Kerim’de ‘Andol-
sun ki Rasulullah, sizin için Allah’a
ve ahiret gününe kavuflmay› umanlar
ve Allah’› çok zikir edenler için güzel
bir örnektir.’(4) Hayat›m›z›n her ala-
n›nda seni yaflayamay›fl›m›z›n ac›s›n›
çekiyoruz flimdi… As›rlar sonra cahi-
liye devrini yaflar olduk. Ebu Cehil’ler
ço¤ald›. Onlarla bafl edemiyoruz. As-
hab›n gibi sana her zamankinden da-
ha çok muhtac›z Efendim! 

‹tiraf ediyoruz iflte günahlar›m›z›,
sana lay›k olamay›fl›m›z›, korkakl›¤›-
m›z›, mal ve makama, dünya süsüne
düflkünlü¤ümüzü, itiraf ediyoruz af-
fet. Ahiret sermayemizi dünya için
harcamak istemiyoruz. Günah batak-
l›¤›nda bo¤ulmak istemiyoruz. Zifiri
karanl›kta imans›z can vermek iste-
miyoruz. Bizde sadece seni istiyoruz,
senin hasretini çekiyoruz seni seviyo-
ruz Efendim! Biliyorum yaflad›¤›m›z
hayat sana olan sevgimizin ispat› de-
¤il, bunu en iyi kay›t melekleri bilir.
Yine de affeder misin? Çok geç kalm›fl
olsak da, flefkat kanad› indirimisin yi-
ne üzerimize? Ümmetim, ümmetim
der misin?

Söyle Efendim affeder misin?
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AAyytteenn CCEEYYLLAANN

SANA LAYIK OLAMADIK
EFEND‹M!

1. Hucurat 10 2. Tevbe 128 3. Maide 118 4. Ahzab 21



Peygamberimizin (s.a.v) ço-
cuklara davran›fl› nas›ld›?

Çocuk e¤itimi dua ile bafllar.
Peygamberimizin bütün hayat›
incelendi¤i zaman çocuk ve dua-
n›n bir bütün oldu¤unu, kendisi-
ne bir çocuk getirildi¤i zaman du-

a etti¤ini, dua ö¤retti¤ini ve dua-
n›n güzelli¤inde bir hayat› ö¤retti-
¤ini görüyoruz. 

Bu aileler için de bir örnektir.
Aileler ne yaz›k ki e¤itim deyince
sadece belirli metotlar ve yöntem-
ler ile kendilerince yapmalar› ge-
rekenleri anl›yorlar. Oysa bunlar
dua ile birlikte bir de¤er kazan›r.
Hayat› çocuk masumiyetinde an-
lad›¤›n›z gibi dua tad›nda da anla-
mak zorundas›n›z. 

Bat› menfleili eserlerden esin-
lenerek yaz›lan eserlerin duadan
ve ruhtan yoksun, olay›n sadece
davran›fl boyutuna dikkat eden,
Allah'› hesaba katmayan bir özel-
likte oldu¤u söylenebilir. Bunlara
karfl› daha dikkatli olmak ve ken-
di kaynaklar›m›zdan beslenmek
zorunday›z. Din ve hayat›n bö-
lünmez bir bütün oldu¤u unutul-
mamal›d›r.

Anne-baba olarak neler yapa-
biliriz, çocuklar›m›z› daha iyi nas›l
yetifltirebiliriz?

Anne-babalar›n en büyük ya-
n›lg›s› çocuk e¤itimi denilince sa-
dece çocukla ilgili bir düflüncenin
oluflmas›, kendilerini hesaba kat-
mamalar›d›r. 

Oysa çocuk e¤itimi ile anne-
baban›n e¤itiminin birlikte düflü-
nülmesi gerekir. Meselâ çocu¤u-
nuzun yalan konuflmas›n› istemi-
yorsan›z öncelikli olarak sizin ör-
nek olman›z ve yalan konuflma-
man›z gerekir. 

Çocu¤unuzun kitap okumas›n›
istiyorsan›z öncelikli olarak çocuk
anne ve babas›n›n elinde kitap
görmelidir. Ayr›ca siz yapmad›¤›-
n›z ya da yapamayaca¤›n›z fleyle-
ri çocuktan isteyemezsiniz. Çün-
kü yapmad›¤›n›z fleyleri çocuktan
istemeniz bir güvensizlik vesilesi
olaca¤› gibi Allah (cc) kat›nda da
büyük bir vebaldir. ‹lâhî hitap bu
konu da Müslümanlar› yapmaya-
caklar› fleyleri söylemelerinden
dolay› sorumlu tutar. 

“Çocuklar› daha iyi nas›l yetifl-
tirebiliriz?” sorusuna gelince ön-
celik yine anne-babalardad›r. Bu
soru anne-babalar kendilerini da-
ha iyi nas›l yetifltirebilir sorusu ile
ayn› içeri¤e sahiptir ve birbirini
tamamlar.

Hayat çocuk ile ebeveyn ara-
s›nda interaktif iliflkilerin toplam›-
d›r. Siz yaflars›n›z çocu¤unuz et-
kilenir, çocu¤unuz yaflar siz etki-
lenirsiniz. Ne yaz›k ki anne-baba-
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ÇOCUK E⁄‹T‹M‹
DUA ‹LE BAfiLAR

‹‹ssaa MMEEMM‹‹fifiOO⁄⁄LLUU

Çocu¤unuzun kitap
okumas›n› istiyorsan›z
öncelikli olarak çocuk
anne ve babas›n›n
elinde kitap görmelidir.
Ayr›ca siz
yapmad›¤›n›z ya da
yapamayaca¤›n›z
fleyleri çocuktan
isteyemezsiniz. Çünkü
yapmad›¤›n›z fleyleri
çocuktan istemeniz bir
güvensizlik vesilesi
olaca¤› gibi Allah (cc)
kat›nda da büyük bir
vebaldir. ‹lâhî hitap bu
konu da Müslümanlar›
yapmayacaklar› fleyleri
söylemelerinden dolay›
sorumlu tutar. 



lar çocuklar›ndan çok uzaklar ve
onlar› anlam›yorlar, hatta tan›m›-
yorlar.

As›l problem çocuklar› anla-
mamak m›d›r? Ve nas›l anlar›z?

Aileler çocuklar›n› tan›m›yor
ve anlam›yorlar. Her çocu¤un bir
anlam dünyas› ve anlam dili var-
d›r. Meselâ her çocu¤un sevgi dili
farkl›d›r. Biz çocuklar›m›z› kendi-
mizce severiz, ama çocuk bunu
sevgi olarak anlamayabilir. 

Çocuklar›m›za “Ne yapm›fl
olursam sizi sevmifl olurum?” di-
ye soral›m. Baz›lar› “Benimle za-
man geçirirsen beni sevmifl olur-
sun” derler. Baz›lar› ise “Beni
öpersen beni sevmifl olursun”
derler. Dikkat edin ikisi de ayn›
ailenin çocuklar›d›rlar. Her ikisi-
nin de sevgi anlay›fl› farkl›, oysa
biz çocuklar›m›z› kendi sevgi dili-
mizle seviyoruz ve bu baz› çocuk-
lar taraf›ndan sevgi olarak anla-
fl›lmayabilir. 

‹kinci olarak da anne-babala-
r›n konu ile ilgili kitap okumalar›
ya da seminerlere kat›lmalar› ge-
rekir. Herkes çocuk e¤itimini bil-
di¤ini zanneder, ama madem bili-
yoruz bu kadar problem, bu kadar
s›k›nt›, bu kadar huzursuzluk ne-
den? Bu sorunun cevab›n› aileler
olarak düflünmek zorunday›z.

Anne-baban›n geçimsizli¤inin
çocuk üzerinde etkileri var m›d›r?

Ailedeki her olay anne-babay›
etkiledi¤i gibi çocu¤u da etkiler.
Onlar aile içerisinde olan ço¤u fle-
yi bilirler. Aileler bilmediklerini
düflünür, ama öyle de¤il. Siz e¤er
kavga etmiflseniz ya da küsmüfl-
seniz çocuk bundan haberdard›r
ve bunun karfl›s›nda nas›l bir tu-
tum ve davran›fl sergiledi¤inizi
gözlemler. 

E¤er problemleri konuflarak
çözüyorsan›z, çocuk da bunu bir
yöntem olarak ö¤renir ve uygula-
maya çal›fl›r yok e¤er en ufak bir

fleyde sinirleniyor ve kavga ç›ka-
r›yorsan›z, çocuk bunu da bir
yöntem olarak ö¤renir ve uygu-
lar; ya kardefline ya da okulda ar-
kadafl›na uygular.
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Ailedeki her olay
anne-babay› etkiledi¤i
gibi çocu¤u da etkiler.
Onlar aile içerisinde
olan ço¤u fleyi bilirler.
Aileler bilmediklerini
düflünür, ama öyle
de¤il. Siz e¤er kavga
etmiflseniz ya da
küsmüflseniz çocuk
bundan haberdard›r
ve bunun karfl›s›nda
nas›l bir tutum ve
davran›fl
sergiledi¤inizi
gözlemler.



Ailelerin en çok flikâyet ettik-
leri konulardan biri de babalar›n
çocuklar›yla kaliteli zaman geçir-
memeleridir. Anneler bu konu da
oldukça muzdariptir. Bununla il-
gili olarak neler yap›labilir?

Çocuk e¤itimi denilince ne ya-
z›k ki akla ilk önce anne geliyor.
Oysa ‹slâma göre öncelik babada-
d›r. Çünkü baba aile bireylerinin
hepsinden sorumludur. Burada ba-
ba hem kendinden, hem eflinden
hem de çocuklar›ndan sorumludur. 

Günümüzde genelde ve ço-
¤unlukla babalar çocuklar›n e¤iti-
mini ne yaz›k ki annelere terk et-
mifllerdir. Çocuk e¤itimi bir kiflinin
üstesinden gelebilece¤i bir konu
de¤ildir. Birlikte ve uzun soluklu
bir süreçtir. Baba da bu iflin loko-
motifli¤ini oluflturur. Elinizin al-
t›ndakilerden sorumlusunuz haki-
katinin takipçisi olan babalar›n bu
konu da geri durmamalar›, ailede-
ki her bireyden dolay› Allah ka-
t›nda hesaba çekileceklerini bil-
meleri gerekir. 

Herhalde günümüzde babalar
çocuk e¤itimi ile çocuk bak›m›n›
birbirine kar›flt›rarak böyle bir ka-
naate sahip oluyorlar. Bu ‹slâm›
bilmemek ya da okumamakt›r.
E¤er bir konu da sorumluluk sa-
hibiyseniz o alanla ilgili ilim tah-
sil etmek zorundas›n›z. Bu hem
erkek hem de kad›n üzerine bir
vebaldir.

Çocuklara hem dini hem kül-
türel e¤itimi vermede hikâyelerin
önemi var m›, çocuk e¤itiminde
hikâyelerin yeri nedir?

Büyüklerle iletiflim kurdu¤u-
muz gibi, büyüklerle e¤itim yapt›-
¤›m›z gibi çocuklarla iletiflim ku-
ramaz onlarla e¤itim yapamay›z.
Her dönemin kendine ait özellik-
leri, iletiflim teknikleri ve yöntem-
leri vard›r. 

Çocuklar›n ö¤renmelerinde en
etkili yöntemlerden biri oyun di-
¤eri ise hikâyelerdir. Çocuklara
sadece ö¤üt ve nasihat vererek bir
fley ö¤retemezsiniz. Onlara oyun-
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Günümüzde genelde ve
ço¤unlukla babalar
çocuklar›n e¤itimini ne
yaz›k ki annelere terk
etmifllerdir. Çocuk
e¤itimi bir kiflinin
üstesinden gelebilece¤i
bir konu de¤ildir.
Birlikte ve uzun
soluklu bir süreçtir.
Baba da bu iflin
lokomotifli¤ini
oluflturur. Elinizin
alt›ndakilerden
sorumlusunuz
hakikatinin takipçisi
olan babalar›n bu konu
da geri durmamalar›,
ailedeki her bireyden
dolay› Allah kat›nda
hesaba çekileceklerini
bilmeleri gerekir. 



lar› kullanarak da bir fleyler ö¤re-
tebilir, hikâyeler okuyarak da
ö¤üt almalar›n› sa¤layabilirsiniz. 

Kur'ân'›n genel özelli¤ine bak-
t›¤›m›z zaman k›ssalar›n ayr› bir
yeri vard›r. K›ssalar hayat›n dili-
dir. Bu örneklemeden yola ç›ka-
rak çocuklara ulaflabilir, onlar›
s›kmadan ibret almalar›n› sa¤la-
yabilirsiniz. Özellikle okul öncesi
dönemde oyun ve hikâyelerin ço-
cuk e¤itiminde etkin bir flekilde
kullan›lmas› gerekir.

Televizyon ve internetin ço-
cuklar üzerindeki etkisi nedir?
Neler yap›labilir?

Büyükler olarak bizlerin haya-
t›nda art›k televizyon ve internet
var. Hayat›m›z›n merkezine koy-
duk onlar›. Onlars›z bir dünya dü-
flünemez olduk. 

Çocuklar›m›z da televizyon ve
internetsiz bir hayat düflünmü-
yorlar art›k. Biz ne kadar ayr›y›z
ki televizyon ve internetten ço-
cuklar›m›z da o kadar ayr› olsun. 

Ne yaz›k ki çocuklar›m›z› tele-
vizyonlar e¤itiyor, çizgi filmler
e¤itiyor. Biz çocu¤umuzla befl da-
kika konuflmazken, televizyon
befl saat konufluyor. Her fley cazi-
beli, albenili… Onlar k›zm›yor,
onlar dövmüyor… ‹stedikleri gibi
konufluyorlar ve çocuklar›m›z›n
zihnini ilmek ilmek iflliyorlar. 

Aileler özellikle çocuklar›n›n
izledikleri çizgi filmlere, internette
oynad›klar› oyunlara dikkat et-
meleri gerekir. 

Bilgisayar kesinlikle çocukla-
r›n odas›nda olmamal›d›r. Salon-
da ya da herkesin görebilece¤i
yerde olmal›d›r. Çünkü ne za-
man, hangi sitelere girece¤i belli
olmaz ve kontrol de sa¤lanamaz.
Siz uyurken o internette sörf ya-
pabilir ya da online oyunlar oy-
nayabilir.

Kendi özgüven problemlerimi-
zi tamir edelim derken, ertelemeyi
ve beklemeyi sevmeyen, her iste-
di¤i an›nda olsun isteyen nesiller
mi yetifltirdik acaba?

Aileler özellikle de anneler
kendileri yapamad›klar› ya da
ulaflamad›klar› fleyleri çocuklar›
üzerinden gerçeklefltirmeye, bu
flekilde kendilerini tatmin etmeye
çal›fl›yorlar. 

Çocuklar›n ne düflündükleri,
neler yapmak istedikleri onlar için
önemli de¤il, sadece kendi istek-
leri gerçekleflsin istiyorlar. 

Beklemeyi bilmeyen çocuklar
yetifltirdik derken de asl›nda fark-
l› bir durumun söz konusu oldu-
¤unu görürüz. Biz istiyoruz ki ço-
cuklar›m›z›n her istedi¤i olsun,
biz s›k›nt› çektik onlar çekmesin,
biz yemedik onlar yesin mant›¤›. 

Bu flekildeki düflüncelerimiz
çocuklar›m›z› doyumsuz yapt›.
Her istediklerine çok rahat bir fle-
kilde sahip oldular ve önlerinde
buldular. Ayn› sihirli filmlerdeki
gibi; ol dedi oldu. Bunun için her-
hangi bir çaba harcamalar›na ve
sabretmelerine gerek kalmad›. Ço-
cuk yemek yemiyor annesi yediri-
yor, çocuk elbise ya da ayakkab›
giymiyor annesi giydiriyor, çocuk
ders yapm›yor annesi yerine yap›-
yor. Sonra da çocu¤un dersleri za-
y›f, özgüven eksikli¤i var gibi fli-
kâyette bulunuluyor. Bu flikâyete
zannedersem hakk›m›z yok.

Baz› anne-babalar çocuklar›n›
e¤itebilmek için e¤itim peflindeler.
Kendi e¤itimimizi al›p çocuklar›n
e¤itimini yapal›m derken çocukla-
r›n e¤itimini erteliyorlar, asl›nda
bu e¤itim çocuk do¤madan al›n-
mal› de¤il mi?

E¤itim ömür boyu devam et-
mesi gereken bir süreçtir. Çocuk
e¤itiminde de bu böyledir. Efen-

dim Bat›l›lar›n söyledi¤i gibi 18
yafl›na geldikten sonra benim so-
rumlulu¤um biter mant›¤› ‹s-
lâm'da yoktur. Ölüm döfle¤indey-
ken bile bu sorumluluk devam
eder.

Sorumluluk dua ila bafllayan
ve ölüm döfle¤indeyken bile de-
vam eden bir süreçtir. Bunu da
Yakup Aleyhisselâm›n ölüm dö-
fle¤indeyken çocuklar›n› yan›na
ça¤›r›p, “Benden sonra kime kul-
luk edeceksiniz?” diye sormas›n-
dan anl›yoruz. 

Dikkat edin, bir baba çocukla-
r›n›n kendisi öldükten sonra bile
ne yapacaklar›n› merak ediyor ve
onlara bu soruyu soruyor.

K›saca gerçektende ailelerin
bildiklerini zannettikleri ama ne
yaz›k ki en az bildikleri konular-
dan bir tanesi aile ve çocuk e¤i-
timi. Sizlerden özellikle ricam,
atalar›m›zdan ö¤rendiklerimizle
yetinmeyelim. Onlar›n do¤ru
olanlar›n› alal›m, ama yanl›fllar›-
n› da biz babam›zdan-annemiz-
den böyle gördük diyerek yanl›fl-
lar›n› sürdürmeyelim. Unutma-
yal›m hayat yanl›fllar üzerine bi-
na edilemez.
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Bilgisayar kesinlikle
çocuklar›n odas›nda
olmamal›d›r. Salonda
ya da herkesin
görebilece¤i yerde
olmal›d›r. Çünkü ne
zaman, hangi sitelere
girece¤i belli olmaz ve
kontrol de
sa¤lanamaz. Siz
uyurken o internette
sörf yapabilir ya da
online oyunlar
oynayabilir.



Günümüzde hemen hemen her-
kesin duydu¤u bir cümledir: “Din
ilerlemeyi ve ça¤dafllaflmay› engel-
liyor” cümlesi. Hâlbuki insanlar
yarg›lad›klar› fleyleri araflt›rma zah-
metine girseler böyle yan›lg›lara
düflmezler. Örne¤in ayeti kerimede:
“‹nsan öldükten sonra kemiklerini
toplayamayaca¤›m›z› m› san›yor?
Biz, parmaklar›n uçlar›na kadar on-
lar› derleyip toplamaya kâdi-
riz.”(K›yamet 3-4) denilmektedir.

Bugün parmak izleri sayesinde,
kifliler adli t›p’ta birbirlerinden ayr›l-
mas› mümkün oluyor. Bütün bun-
lar, suçlular›n yakalanmas›n› sa¤la-
yan as›l suçluyu bulmak için, eski
devirde oldu¤u gibi birçok masu-
mun yakalan›p hürriyetlerinden
yoksun b›rak›lmas›n› önleyen bir
nimet olmufltur. Mesela bir di¤er
ayette de ayr› bir güzellik ç›k›yor:
“Allah kime hidayetini murat eder-
se onun gönlünü ‹slam’a açar. Gö¤-
süne genifllik verir, kimi sapt›rmay›
murat ederse onu da sanki gökyü-
züne yükseliyormufl gibi gö¤sünü
daralt›p, s›k›flt›r›r. ‹man etmeyenle-
rin üzerine lanet ve azap çöker-
tir.”(Enam 125)

Bundan da anl›yoruz ki gö¤e ç›-
kan birinin gö¤sü daral›r. Yani ok-
sijenin azald›¤›na iflaret ediliyor.
6.yüzy›lda Kur’an-› Kerim’de belir-

tilen bu durumu, Toriçelli 17.yüz-
y›lda ispatlam›flt›r.

Peygamber Efendimizin hadi-
sinde de flöyle buyruluyor: “Kuru
üzüme devam edin; zira o safray›
açar, balgam› keser, sinirleri takvi-
ye eder, yorgunlu¤u giderir, ahlak›
güzellefltirir, nefsi hofl eder, kayg›y›
uzaklaflt›r›r ve benzi düzeltir.” Bu
hadiste bahsedilen sinirlilik, halsiz-
lik, çabuk yorulma, kayg›, al›ngan-
l›k, bafl a¤r›s›, terleme, uykusuzluk,
uykuya meyil tablosu t›pta “reaktif
hipoglisemi tablosudur.” Ailesinde-
ki fertlerin birisinde fleker hastal›¤›
olanlarda s›k görülür. Bu hastalarda
glikozlu g›dalar yasaklan›r; yaln›z
yafl ve kuru meyvelere müsaade
edilir. Hastalar gerçek flekeri b›rak›p
meyvelere dönmesi bu flikâyetlerin
kaybolmas›n› sa¤lar.

Efendimiz baflka bir hadisinde
ise ‘hacamat’ (kan ald›rmay›) tavsi-
ye ediyor. T›pta bilindi¤i üzere siga-
ra içen ve k›rm›z› eti fazlaca tüke-
ten, bilhassa erkek hastalarda
‘SRES POL‹S‹TEM‹’ dedi¤imiz ka-
n›n flekilli elemanlar›n›n art›¤› ve
böylelikle kan›n damarlar içerisinde
yavafllad›¤› bir durum vard›r. Bu
hastalarda önemli kan damarlar›n›n
t›kanmas› kolay olmaktad›r. Bun-
dan dolay› ‘Miyokart ‹nfaktüsü’
(felç inme) gibi hastal›klar görül-

mektedir. Baz› hastalarda ise sade-
ce bafl dönmesi, baflta u¤ultu ve
sersemlik hissi olmaktad›r.

Günümüzde kan ba¤›fl›nda bu-
lunmak eskiden yap›lan hacamat›n
yerini alm›flt›r. Bu hastalar kan ba-
¤›fl›nda bulunurlarsa, flikâyetleri
geçmekte ve tansiyonlar› da nor-
male dönmektedir. Hastalar k›rm›z›
et yerine sebzeleri tercih ettiklerinde
bir daha bu tablo görülmemektedir.
Hadisler günümüz t›p dünyas›na
inan›lmaz derece ›fl›k tutmaktad›r.
Oysa insanlar baz› hadislerin ger-
çek manada anlamad›klar›ndan
olur olmaz elefltirilere tabi tutmak-
ta. Örne¤in, ço¤u kiflinin anlamad›-
¤› ve bundan dolay› hurafe diyebi-
lecek kadar elefltirdi¤i bir hadis-i fle-
rif var. Efendimiz bu hadis-i flerifte:
T›rnaklar›n kesilmesi, sa¤ elle ye-
mek yenilmesi ve sol elle taharet
al›nmas›n› tavsiye ediyor. Hadis-i
flerifte sa¤ ve sol elin nerede kulla-
n›lmas›na dikkat çekilmifl; bu in-
sanlara flöyle dedirtebiliyor: ‘Ne
fark eder, ha sa¤ el ha sol el’ Gelin
beraber bakal›m nas›l fark etti¤ine.
Normal olarak herkesin d›flk›s›nda
‘E.Coli’ mikrobu bulunmaktad›r. Bu
mikrop kal›n ba¤›rsakta bulunmak-
tad›r. Taharet al›n›rken el her ne
kadar y›kan›rsa da gözle görülme-
yecek kadar küçük oldu¤u için t›r-
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naklar aras›nda kalabilir. Ayr›ca ba-
z› insanlar›n ba¤›rsaklar›nda para-
zitler bulunabilir. Bunlar›n gözle
görülmeyen ufak yumurtalar, d›fl-
k›yla d›flar› ç›karlar. T›rnak aras›n-
da kalabilirler. ‹nsan, yemek yedi¤i
sa¤ elle taharet al›rsa bu mikrop ve
bu parazitlerin yumurtalar›, tekrar
a¤›zdan girebilirler. Ba¤›rsaklardaki
parazitler, bizim yedi¤imiz yiyecek-
leri yiyerek, sa¤l›k aç›s›ndan ve
ekonomik aç›dan kötü etkilenme-
mize sebep olurlar.

Sonra bir de misvak olay› var.
Efendimiz bizden difllerimizi mis-
vakla temizlememizi tavsiye edi-
yor. Hakikaten t›pta a¤›z temizli¤i
ve difl ipi kullan›m› çok önemlidir.
Kifli misvak kullan›yorsa bunun
ucunu haftada bir kesmelidir. F›rça
kullananlar ise bir-iki en fazla üç
ayda bir de¤ifltirmelidir. Çünkü f›r-
çan›n üzerinde birtak›m mikroplar
üremektedir. Bu da difllerimizin çü-
rümesine veya gere¤i gibi temizlen-
memesine sebep olmaktad›r. Çürük
difller, bar›nd›rd›klar› mikrop ‘bak-
teriyel endokart’ dedi¤imiz kalp ka-

pa¤› iltihab›na, mide hastal›¤›na,
bronflit, sinüzit, farenjit gibi birçok
hastal›¤a neden olmaktad›r.

Mide hastal›klar›n›n mikrobik
oldu¤u kesinlik kazanm›flt›r. Bron-
flit ve ast›m hastal›klar›na da a¤›z-
daki mikroplar›n tetik çekti¤i bilin-
mektedir. Peygamberimizin ‘mis-
vak, balgam› keser’ demesi bunu
gayet güzel aç›klamaktad›r. Pey-
gamberimiz kaç sene öncesinden,
akci¤er iltihaplanmalar›n›n a¤›zdaki
mikroplar›n sebep oldu¤una dikkat
çekmifltir. Bu sebeple de: ‘Ümmeti-
me a¤›r gelmeseydi, günde befl defa
misvak kullanmalar›n› tavsiye
ederdim.’ Akut mafsal romatizma-
s›n›n sebepleri aras›nda bile, bo¤az-
da yerleflen mikroplar›n rolü olmak-
tad›r. Günde en az üç kez, hastal›k
s›ras›nda befl kez difl f›rçalamak
tavsiye edilmektedir.

Yine Peygamber Efendimizin
baflka bir hadisinde afl›r› yemenin
do¤ru olmad›¤›, midenin üçte biri-
sinin bofl olmas› gerekti¤ini belirti-
yor. Bu gün t›pta birçok hastal›k,
gere¤inden fazla yemek yemenin

yanl›fl beslenmenin rolü vard›r.
Damar sertli¤i kandaki ya¤›n art-
mas›(hiperlipidemi) fleker hastal›¤›
bunlar›n aras›nda say›labilir. Has-
talar›n egzersize önem vermeleri
ve bu oranda su içmeleri önerilir.
Böylelikle hastal›k çabuk tedavi
edilebilir.

Bir baflka hadiste kiflinin abdest
almas›n› tavsiye ediliyor. Abdest
vücutta biriken birtak›m elektronla-
r›n akmas›n› sa¤l›yor. Ayn› zaman-
da öfke an›nda insan›n yüzünün k›-
zard›¤›, atefl bast›¤›, tansiyonun
yükseldi¤i bilinir. Bu ani öfke, tan-
siyon yüksekli¤i beyin kanamas›na
ve felçlere sebep olmaktad›r. Suyla
yüzün y›kanmas›, bafl›n ›slat›lmas›
tansiyonun düflmesine yard›mc›
olur. Ayr›ca namaz, teyemmüm ve
boy abdesti vücuttaki statik elektri-
¤i boflalt›yor.

Bunlar gibi daha çok ayetler ve
hadisler mevcuttur. Bunlar da di-
nin geliflmeyi engellemedi¤ini, bi-
limle çat›flmad›¤›n› aksine dinin,
bilime ›fl›k tuttu¤unu çok güzel ifa-
de ediyor.
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‹slam dini Horasan ve ‹ran'a
girerek Irak ve çevresine yay›l-
m›flt›. Bu s›rada mevki ve asalet
sahibi birçok insan Müslümanlar
taraf›ndan esir edildi. Bu esirler
aras›nda ‹ran as›ll› eflraftan Züta
ad›nda zengin ve soylu birisi var-
d›. Zorbal›k ve despotluk yapmak
yerine dostluk ve sevgiyi ye¤le-
yen Müslümanlara esir olan Züta,
Teym bin Sa'lebe o¤ullar›n›n
azatl›s› olmufltu. Müslümanlar›n
güzel muamelelerinden etkilenen
Züta, Müslüman oldu. Ve ‹ran'a
en yak›n ‹slam merkezlerinden
biri olan Küfe'ye göç etti. Züta,
Küfe'de iken ‹mamül Hüda Hz.
Ali'ye ilgi duyuyordu. Gelen bir-
çok rivayete göre Sabit'i seven
Hz. Ali, Sabit için hay›rl› bir zürri-
yet duas›nda bulunmufltur. Allah-
u Teala Hz. Ali (r.a.)'nin bu du-
as›n› kabul buyurarak Sabit'e Irak
fakihi Numan bin Sabit (Ebu Ha-
nife'yi) ihsan etmifltir. ‹mam fiafii
bu büyük insan hakk›nda “‹nsan-
lar f›k›hta Ebu Hanife'nin çocuk-
lar›d›r” demifltir.

DDOO⁄⁄UUMMUU VVEE GGEENNÇÇLL‹‹⁄⁄‹‹

Ebu Hanife Küfe'de do¤mufl
ve ömrünün ço¤unu orada geçir-
mifltir. Daha küçük yaflta iken
Kur'an-› Kerim'i ezberlemifl, k›ra-

at ilmini yedi k›raat imam›ndan
biri olan ‹mam As›m'dan alm›flt›r.
Daha sonra sünnet ilmine yönelip
bilgisini artt›rmaya çal›flm›flt›r. Ai-
lesi ipekli kumafl ticaretiyle u¤rafl-
t›¤› için Ebu Hanife'yi ticarete tefl-
vik ediyorlard›. Bu bak›mdan ti-
cari bir kabiliyete sahipti. Bir süre
ticaretle u¤raflt› ve ancak bofl za-
manlar›nda ilim meclislerine u¤-
rar oldu. Bu durumu zekâca âlim-
lerin dikkatini çekinceye kadar
devam etti. Âlimler onun büsbü-
tün ticaret adam› olmas›n› yad›r-
gad›lar ve ilme yönelmesi için tefl-
vik etmeye bafllad›lar. Ebu Hani-
fe'nin flöyle dedi¤i rivayet olunur.
“Bir gün fiabi'ye rastlad›m, oturu-
yordu. Bana kime gidiyorsun diye
sordu. fiabi, çarfl›ya gidiflini de¤il
âlimlere gidiflini kasdetmifltim.
dedi. Ben, âlimlerin meclislerine
çok az u¤ruyorum dedim. Bana
böyle yapma! Senin ilimle u¤rafl-
man ve âlimlerin meclislerine s›k-
ça kat›lman gerekir. Çünkü ben
sende uyan›kl›k ve zekâ görüyo-
rum dedi.” Bunun üzerine Ebu
Hanife çarfl›ya gitmeyi b›rak›p il-
me sar›lm›fl ve vaktinin ço¤unu
ilme ay›rm›flt›r. Ticareti vekâlet
yoluyla yürütmüfl kendisi yaln›z-
ca idare etmekle yetinmifltir.

Kelam ilmine yönelen Ebu
Hanife Mutezilelerle akaid konu-
lar›nda tart›flmalarda bulunuyor-
du. Nihayet Selef metodunun d›-
fl›nda faydas›z tart›flmalara yol
açan konularla meflgul oldu¤unu
fark ederek f›khî ilimlere yöneldi.
Ebu Hanife, ilim hayat›na bir ke-
lamc› olarak bafllad›¤› halde tale-
belerini ve o¤ullar›n› kelam tart›fl-
malar›ndan men ederdi.

O, ilmî bir çevrede bulunmufl,
orada yaflam›fl ve bu çevrede bu-
lunmufl, orada yaflam›fl ve bu
çevrenin havas›n› solumufltu. F›-
k›h ilminde flu dört f›k›h âlimin-
den faydalanm›flt›. Hz. Ömer, Hz.
Ali, Abdullah b. Mesut, Abdullah
b. Abbas, tüm bu f›k›h âlimlerin-
den talebeleri kanal›yla f›kh› al-
m›flt›r.

Ebu Hanife'nin hocas› Ham-
mad bin Ebi Süleyman'd›r. O da
‹brahim en-Nehai ve fiabi'den f›-
k›h tahsil etmifltir. Ebu Hanife'nin
Hammad'›n yan›ndaki ö¤rencili¤i
18 y›l kadar, yani hocas› ölünce-
ye kadar sürmüfltür. Bunun yan›
s›ra s›k s›k hacca gider ve orada
di¤er üstatlardan da f›k›h ö¤renir-
di. Hocas› vefat etti¤inde (h.120)
hocas›n›n yerine geçerek ders
halkas›n› sürdürdü. Üstelik zen-
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gin tecrübeleri, Allah vergisi kabi-
liyeti ve haz›r cevapl›l›¤› sayesin-
de verdi¤i derslerde baflar›l› oldu.

Arkadafllar› onunla münaza-
ralarda bulunurlard›. Konu örf,
maslahat veya bizzat adalet gibi
meselelere gelince susarlar ve ona
karfl› konuflmazlard›. Ebu Hanife
çok seyahat ederdi. Bu seyahatle-
ri sayesinde çok tecrübe kazan-
m›fl ve çeflitli ak›mlar› tan›m›flt›.
Bunun yan›nda keskin görüfllü ve
konular›n inceliklerini kavram›fl
bir insand›. Kendisi münazarala-
r›yla meflhur olmufltu. Kur'anî bir
nass'tan bir hüküm ç›karmaya
yöneldi¤i zaman önce bu nass'›n
meram›n› gaye ve illetini anlama-
ya çal›fl›rd›. Bir hadis rivayeti ile
karfl›laflt›¤› zaman Kur'an'a ve
Peygamber (s.a.v.)'den rivayet
edilen hadisler aras›nda bir karfl›-
laflt›rma yapard›. Ebu Hanife sa-
hih hadisi zay›f olan›ndan ay›rt
etmek konusunda kendisine has
ölçülere sahip oldu¤undan gerçek
bir hadis sarraf› da say›lm›flt›r.
‹mam›n ders verme metodu bir
bak›ma Sokrat›n ders verme me-
toduna benziyordu. Dersi do¤ru-
dan anlatm›yor, akl›na gelen ko-
nulardan birini ö¤rencilerine soru
olarak aktar›yor, konunun da-
yand›¤› esaslar› aç›kl›yordu. Son-
ra ö¤rencileri onunla tart›fl›yorlar-
d›. Kimi zaman seslerini ona kar-
fl› yükselttikleri olurdu. Ebu Hani-
fe konuya her aç›dan bakt›ktan
sonra son sözü ba¤lay›c› niteli-
¤inde olur. Herkes bu görüfle ka-
t›l›r ve kabullenirdi.

Ça¤dafl› olan Misar bin Kidam
onun derslerini flöyle anlat›r. De-
lillerinden dolay› sesler yükselir
tart›flmalar olurdu. Allah'›n saye-
sinde tüm bu sesleri susturdu. Bir
adam›n flan› ‹slam'da ne büyük
olmal›d›r. ‹mam ders verirken ö¤-
rencilerin seviyesine inmesine
ra¤men hocal›k vasf›n› her za-
man korumufltur. Böyle bir meto-

du ancak büyük bir ruh, güçlü bir
kiflili¤e sahip olanlar uygulayabi-
lirler. Ebu Hanife'nin gönlünde
ö¤rencilerinin büyük sevgisi var-
d›. Onlara flöyle derdi: Siz benim
gönlümün neflesi ve hüznümün
ilac›s›n›z. O ö¤rencilerine karfl›
her zaman bir baba gibi flefkatli
ve ilgili idi. Maddi ihtiyaçlar›
olunca onlara yard›mc› olurdu.
Hatta evlenme ça¤›na gelip de
maddi gücü olmayanlar› evlendi-
rirdi. Ö¤rencilerini büyüklenme-
den ve alçalmadan halka yak›n
olmaya ça¤›r›rd›.

El Âlim vel Müteallim (Âlim
ve Ö¤renci) adl› eserinde Ebu Ha-
nife flöyle demektedir: “Bilmifl
olas›n ki amel ilme tabidir. T›pk›
tüm organlar›n göze ba¤l› olmas›
gibi. ‹limle beraber az amel, ceha-
letle beraber çok amelden daha
faydal›d›r. Bunun örne¤i fludur.
Nerede oldu¤u bilinen ve elde edi-
lece¤i kesin olan az bir az›k, nere-
de oldu¤u bilinmeyen çok az›ktan
faydal›d›r.”

Onun derslerine ara s›ra u¤ra-
yanlar›n yan›nda sürekli kat›lan-
lar da vard›. Sürekli olanlar› 36
kifli idi. 28'i kad›l›k yapacak, 6's›
fetva verecek 2'si de (Ebu Yusuf
ve Züfer) kad› ve müftü yetifltire-
cek seviyedeydi.

ÖÖzzeelllliikklleerrii::

O, güvenilir, ileri görüfllü ve
tüm inceliklerine kadar meslekleri
kavrayan bir âlimin tüm özellikle-
rine sahipti. Ayr›ca bu özelliklere
sa¤lam bir kiflilik ve güçlü bir ruh
da efllik ediyordu, nefsine hakim
idi. Karfl›laflt›¤› itirazlar, yak›fl›k-
s›z sözler onu çileden ç›karmazd›.

Olgun, serinkanl› ve cesur idi.
Günün birinde ders halkas›na otur-
du¤u bir s›rada tavandan kuca¤›na
y›lan düflmüfltü. Çevresindekiler
kaç›p da¤›ld›¤› halde o hiç ald›r›fl
etmeden y›lan› bir tarafa atm›fl ve
konuflmas›na devam etmiflti.

Onun için tart›flmalardan galip
veya ma¤lup ayr›lmak önemli de-
¤ildi. Çünkü onun amac› Hakk'a
ulaflmak idi. ‹sterse bu hak ona
rakibi taraf›ndan hediye edilmifl
olsun. Bu nedenle kendi görüflün-
de yan›lma ihtimali bulundu¤unu
varsayard›. Haz›r cevap birisiydi,
düflüncesinde tutukluk olmaz, gö-
rüfl belirtmekte geç kalmazd›.
Hakl› oldu¤u sürece münazara ve
tart›flmalardan da geri durmazd›.

Gözü-gönlü tok birisiydi. Ne-
fisleri fakirlefltiren açgözlülük ona
bulaflmam›flt›. Bu durum onun
düflkünlü¤ü hiç tatmam›fl olma-
s›ndan kaynaklan›yordu. Emane-
te büyük önem verirdi ve hoflgö-
rü sahibiydi. Allah onu nefis cim-
rili¤inden korumufltu. Son derece
dindar olup iyi ve güzel davran-
may› ibadetten sayard›.
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Birçoklar› ticarette Ebu Hani-
fe'yi Ebu Bekir'e benzetirdi. Çün-
kü o bir mal› sat›n al›rken satt›¤›
zamanki gibi emanet kaidesine
uyar, kötü mal› üste, iyi mal› alta
koyard›. Müflterisi bir dost veya
fakir olunca kâr etmiyordu, titiz
ve takval› tutumuna ra¤men yine
de bolca kazan›yordu.

Bir k›sm›n› üstatlar›na ve mu-
haddislere harc›yordu. Bunun yan›
s›ra helal ve temiz olmak flart›yla
yaflant›s›na özen gösterirdi. Örne-
¤in; güzel, temiz giyinir, hofl koku-
lar sürerdi. Ayakkab›s›na da dikkat
ederdi. Talebesi Ebu Yusuf'un dedi-
¤ine göre hiç ayakkab›s›n›n y›rt›k
oldu¤u görülmezdi. Cumartesi
günlerini kendi ihtiyaçlar› için ay›-
r›r, o gün hiç d›flar› ç›kmazd›.

SSiiyyaassii BBaakk››flfl››::

Aktif bir flekilde olmasa da dö-
neminin siyasi hareketlerine ka-
t›ld›. Hayat›n›n bir bölümü Eme-
vilerin, bir bölümü Abbasilerin
hakimiyetinde geçti. Her iki dö-
nemde de siyasal iktidara karfl›y-
d›. Onun siyasetini Ehl-i Beyt ta-
raftarl›¤› belirliyordu. Ehl-i Beyt'e
büyük muhabbeti vard›. Abbasi-
ler iktidara geldiklerinde Ehl-i
Beyt'i gözeteceklerini söylemifller-
di. Ancak onlar›n iktidara geldik-
ten bir süre sonra Ehl-i Beyt'e
zulmettiklerini görünce, onlara da
karfl› ç›kt›. Derslerinde f›rsat bul-
dukça iktidar› tenkit etti. Her iki
siyasal iktidar devrinde de kendi-
sinden flüphelenilmifl, onu kendi
taraflar›na çekmek halk nezdin-
deki itibar›ndan yararlanmak için
kendisine kad›l›k görevini teklif
etmifllerse de o, her iki dönemde
de teklifleri reddetmifl ve bu se-
bepten dolay› iflkenceye u¤ram›fl,
hapsedilmifltir. (‹bnul-esir, el-Ka-
mil fi't tarih v, s.9)

‹mam-› Azam baz› rivayetlere
göre her gün hapiste bafl kad› ol-
mas› teklif edilmifl, o her defas›n-

da reddetmifl ve sonunda yeme¤i-
ne zehir kat›larak flehit edilmifltir.
Ebu Hanife'nin cenaze namaz›n-
da 50.000 kifli bulundu¤u rivayet
edilir.

Ebu Hanife'nin görüflleri; gü-
venilir olana dayanmak, güvenil-
mez olandan kaç›nmak. ‹nsanlar
aras›nda pürüz ç›karmayan ve ifl-
lerinin yolunda gitmesini sa¤la-
yan esaslara dayanmak üzere ku-
ruludur. Ebu Hanife tüm konular-
da “k›yas”a baflvurur, e¤er uygun
düflmüyorsa “istihsan”a baflvu-
rurdu. Yine Ebu Hanife bilinen
hadisleri ele al›r ve e¤er uygun
düflerse bunlara göre “k›yas” ya-
par. De¤ilse “istihsan”a baflvurur.
K›yas ve istihsan'dan hangisi uy-
gunsa onunla fetva verirdi. Buna
göre Ebu Hanife'nin ortaya koy-
du¤u metot flu yedi esasa dayan-
maktad›r.

1- Kitap

2- Sünnet

3- Sahabe sözleri

4- K›yas

5- ‹stihsan: K›yas›n zehri d›fl
görüntüsünün gerektirdi¤i sonu-
cu b›rak›p bununla çeliflen baflka
bir hüküm vermek demektir. ‹s-
tihsan konusunda fakirlerin en
güçlüsü Ebu Hanife'dir.

6- ‹cma: Herhangi bir as›rda
müçtehidlerin bir konuda görüfl
birli¤ine varmas› demektir.

7- Örf (gelenek): Ebu Hanife
örfü fler'i bir prensip olarak kabul
etmifl ve gerekti¤inde k›yasa ter-
cih etmifltir. Örf sahih ve fasit di-
ye iki k›sma ayr›l›r. Sahih örf her-
hangi bir nass ile çeliflmeyen örf
demektir. Fasit örf ise herhangi
bir nassa ayk›r› düflen örfe denir.
Ebu Hanife meseleleri olmufl gibi
farzederek takdir-i f›k›h hükümle-
ri ortaya koymufl, örfü ve istihsa-
n› s›k s›k kullanm›fl, ticari akitler-

deki içtihatlar›nda ilk defa ortaya
hükümler ç›kartm›flt›r. Onun en
önemli özelliklerinden birisi flahsi
hak ve hürriyetleri savunmas›d›r.
Akil bir insan›n flahsi tasarruflar›-
na hiç kimsenin müdahale ede-
meyece¤ini savunarak f›k›hta bü-
yük bir reform yapm›flt›r.

Ebu Hanife'nin bir baflka
önemli görüflü darülharb'e izinli
giren bir Müslüman'›n faiz alma-
s›n› caiz görmesidir. Evzai bu ko-
nuya karfl› ç›karak faizin her yer-
de her zaman haram oldu¤unu
söylemifltir. Ebu Yusuf ile ‹mam
fiafii ve Cumhur da Ebu Hani-
fe'nin bu görüflüne kat›lmazlar.
Ebu Hanife'nin temel ilkesi zaru-
retin yasak fleyleri mubah k›lmas›
ilkesidir. Zaruret bulununca özel
ve istisnai hallere gerek vard›r. Bu
bak›mdan o birçok meselede ko-
layl›k getirmifltir.

MMeezzhheebbiinn GGeelliiflflmmeessii
vvee YYaayy››llmmaass››:

Hanefi mezhebi farkl› gele-
neklere sahip birçok bölgede ya-
y›lm›flt›r. O s›ralar Abbasiler Dev-
letinin resmi mezhebi niteli¤inde
olan Hanefi mezhebi bu resmi
özelli¤ini befl yüz sene kadar sür-
dürmüfl ve çeflitli ‹slam bölgele-
rinde tatbik edilen bir mezhep ol-
mufltur. Ancak Türkistan ve Ma-
veraünnehir bölgelerinde fiafii
mezhebi halk aras›nda Hanefi
mezhebiyle rekabet etmifltir. Bu
bölgelerde fiafiiler ve Hanefiler
aras›nda sürekli olarak bir çat›fl-
ma hali yaflanm›flt›r. Ancak bu
tart›flmalardan asla düflmanl›k
do¤mam›flt›r. fiu anda Hanefi
mezhebi Müslümanlar taraf›ndan
benimsenen ikinci mezhep konu-
mundad›r. ‹flte bizlere örnek ve
önder olan Ebu Hanife'nin hayat›
budur. Allah ondan raz› olsun,
yerinden hoflnut etsin, ilim ve ‹s-
lam'a olan hizmetlerinden ötürü
mükâfat›n› art›rs›n. (Âmin)
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‹nsan dünya üzerinde yafla-
yan en geliflmifl ve en k›ymetli bir
varl›kt›r. Fakat insan›n yarat›l›fl-
tan gelen bu de¤erli özelli¤i yara-
t›l›fl›na uygun olmayan e¤itim ve
sosyal düzenler yoluyla y›pran-
makta ve giderek bozulmaktad›r.
Bu konuda iki farkl› ölçüden bah-
sedilebilir. Birincisi sosyal sistem-
lerin düzenlenmesi konusunda
ileri sürülen ilahi prensipler. ‹kin-
cisi ise sosyal sistemlerin belirle-
mesi ile ilgili insan akl›ndan kay-
naklanan görüfller. ‹nsana yöne-
lik kay›t koyucu ve yönlendirici
prensiplere sahip bir din olarak
sadece ‹slamiyet'i görebiliyoruz.
Çünkü di¤er dinler insan›n sadece
ahlak ve ibadeti konusunda onu
belirleyici esaslar öne sürebilmek-
te insan›n ve toplumun siyasi ik-
tisadi ve sosyal düflünce ve dav-
ran›fllar› konusunda befleri dok-
trinlerin görüfllerine tabi olmakta-
d›r. ‹flte bunun içindir ki bat› me-
deniyeti ve ona ba¤l› egemen
güçler insan› oldu¤undan farkl›
de¤erlendirdiklerinden her gün
yeni yeni kanunlar ç›kard›klar›
halde iflin içinden bir türlü ç›ka-
mamakta ve insan› huzura ka-
vuflturamamaktad›rlar. Befleri
doktrinler içerisinde düflünülebi-
lecek sosyal bilimlerin verileri in-

san›n çeflitli yönlerini incelemifl
ve onu tan›maya çal›flm›flt›r.
Bundan dolay› çeflitli teoriler orta-
ya koyarken insana bak›fl tarzlar›
tamamen befl duyu çerçevesinde
kalm›flt›r. Ayr›ca insan› ilahi ki-
taplar›n de¤erlendirmesinden
farkl› bir yere oturtmaya da özen
göstermifllerdir.

Çünkü insan kendisine yak›-
flan bir e¤itim görürse Allah'›n

yeryüzündeki temsilcisi oldu¤unu
anlayacak ve o yola devam ede-
cek. O zaman bu tipte yetiflen in-
san baflka insanlara hiçbir zaman
tam bir teslimiyetle itaat etmeye-
cek o zaman da kanun koyucular
zor durumda kalacak bu da ege-
men güçlerin ifline gelmeyecektir.
Bu mülahazalarla daha ileri gide-
rek insan›n yap›s›ndan öteye
onun nas›l meydana geldi¤i ve
çevreye ne flekilde intibah etmesi
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gerekti¤i konusunda esaslar koy-
maya çal›flm›fllard›r. Ve ne hazin-
dir ki bunu yaparken esaslar›n› in-
san akl›n›n koydu¤u Antropoloji,
Sosyoloji ve Psikoloji gibi temel
çal›flma alanlar›n›n bir ölçü olarak
kabul edilmifl oldu¤u görülmekte-
dir. Dikkat edin bu ilimlerin tümü
insan›n yarat›l›fl›ndan çok sonra
ve peyderpey geliflerek meydana
geldi¤i halde ve insan›n ne öncesi
ne sonras› halini bilemedikleri hal-
de nas›l oluyor da ölçü kabul edi-
lebiliyor. Antropoloji insanlar› bu-
lufllar› inançlar› ve görüflleriyle sa-
hip olduklar› binlerce çeflitli aç›dan
inceler. Dünya yüzünde ilk insa-
n›n nas›l ve ne zaman vücut bul-
mufl oldu¤unu dünyay› antik ça¤-
larda yönetmifl olan insanlar›n na-
s›l beslenip nas›l giydi¤ini çocuk-

lar›n nas›l oynad›¤›n› ve benzeri
konular› ö¤renmek için yabanc›
topraklar› ve bilinmeyen afliretleri
araflt›r›r inceler.

Sosyoloji ise; bilindi¤i gibi in-
san toplumunun do¤uflu, tabiat›
ve kanunlar› ile ilgilenen bir ilim
dal›d›r. Sosyal manada var olma-
n›n temel prensiplerine dair fikir-
ler ortaya koyar. Suç, uyuflturucu
madde al›flkanl›¤›, s›n›f farklar› ve
›rklara ait olan yarg› gibi pratik
meseleleri inceler ve insan haya-
t›n›n toplumdaki ahlak ve yöne-
limlerinin de¤erleriyle ilgilenen
sosyal felsefe ile ba¤lant›l›d›r. ‹n-
san›n geçmifline ait bilgileri biyo-
loji antropoloji ve anatomi ileri
yard›m›yla tespit etmeye çal›flan
ilim adamlar› birbirinden çok
farkl› görüfller belirttiler. Çünkü
her biri insan›n ancak bir yönünü
keflfedebilmifllerdir.

Bu araflt›rmalar insana en ya-
k›n hayvan›n nitelikleri ve çevre-
siyle münasebetleri ile mukayese
ederek yap›lm›flt›r. Buraya kadar
görülüyor ki insan hakk›nda bilgi
toplarken bu bilimlerin ilk bak›fl›
sadece bir canl› türünü inceleme-
ye çal›flm›fl oysa insan bir canl›
olmakla beraber esas yüklendi¤i
fonksiyon nazara al›nmam›flt›r.
Bu görüfllere göre her hayvan
çevresine uyar, insansa güçsüz-
lü¤ünden dolay› çevresine uya-
maz. Bu yüzden de yaflayabil-
mek için insan kendine has özel-
likle çevreyi kendisine uydurur.
‹flte insan demek bu özellik de-
mektir. ‹nsanda karfl›laflt›¤›m›z
ahlak, de¤er ölçüleri, toplum ha-
yat› yaflaman›n ortaya koydu¤u
tabiatla hiçbir ilgisi olmayan ha-
diselerdir. Marksç›l›¤a göre insan›
insan eden emektir. ‹nsan alet
yapan bir hayvand›r. Ancak alet
ifli de¤il ifl aleti do¤urmufltur.

Antropoloji felsefesi insan›n
baflkal›¤›n› ya da biricikli¤ini bu

temel teorilerin d›fl›nda dört
önemli alanda araflt›rmaktad›r. ‹ç-
güdüler dil ve düflünce teknik ak›l
ve fiil. Bu alanlar en küçük ayr›n-
t›lar›na kadar incelenmifltir. Dil ve
düflünce insan› insan eden insan-
ca özelliklerin bafl›nda geliyor. ‹n-
san dünyaya aç›lan ilk canl›d›r.
‹nsan›n dünyaya aç›lmas›n› dili
ve düflüncesi sa¤lam›flt›r. Dil ve
düflünce diyalekti¤i geçmiflle ge-
lece¤i birlefltirmifl, uzakl›¤› yak›na
getirmifltir. Hayvan geçmiflini bil-
mez insan bilir. Hayvan geçmifli-
ni tasarlayamaz insan tasarlar.
Onun için insan geçmiflinden de
gelece¤inden de etkilenir. ‹nsan
özelli¤inin biri de tekniktir. ‹nsan
birçok eksikli¤ini bu teknik saye-
sinde tamamlar. Yani nas›l ki iç-
güdülerinin eksikli¤ini zekâs›yla
tamaml›yorsa organlar›n›n eksik-
li¤ini de teknikle giderir. Uçmak
için kanatlar› olmayan insan uç-
ma makinesi veya uçak yapar.
Kanat organ›n›n eksikli¤ini tek-
nikle giderir. Ve yine insan akl›n-
dan kaynaklanan felsefi ve sosyal
aç›klamalar bu tür teoriler ile sü-
rekli irdelendi. Sonunda insan›n
yeni tan›m› ve bu insan›n kendi
akl› ve hisleriyle kurdu¤u yeni-
dünya ortaya ç›kt›.

Dikkat edilirse buraya kadar
yap›lan bütün araflt›rmalar insan-
dan zuhur eden çeflitli tepkiler so-
nucu ortaya konmufl teorilerdir.
‹nsan› en gerçek flekliyle anlatan
vahiyle irtibat› yoktur. Evet, sü-
rekli fazileti arad›klar› ve mutlulu-
¤u gerçeklefltirmeye çal›flt›klar›n›
söyleyen bat›l› laik ayd›nlar kur-
duklar› yeni hayat modelinden bir
süre sonra rahats›z olmaya baflla-
d›lar. T›pk› tersine ak›t›lmaya ça-
l›fl›lan su gibi bunun da ötesinde
her fleyin kendini rahat ettirmek
ve yüceltmek noktas›nda planla-
d›¤› söylenen insan büyük bir ra-
hats›zl›k ve bunal›m içine girmifl-
ti. Bu ayd›nlar içerisinde meseleyi

ge
nç

 b
iri

ki
m 50

‹nsano¤lu kendini
tan›madan önce madde
dünyas›n›n
egemenli¤ini elde etti.
Demek oluyor ki
ça¤dafl toplum düzeni
ve ideolojilerinin
karas›zl›¤›na uygun bir
biçimde bedenimizin ve
ruhumuzun kanunlar›
hesaba kat›lmadan
kurulmufltur. ‹nsan
kendi beyni ve kendi
elleriyle meydana
getirdi¤i dünyaya ayak
uyduramamaktad›r.
Onun için bu dünyay›
varolufl yasalar›na
göre yeniden
düzenlemedikçe de
rahata ermesi güven
içinde yaflamas›
mümkün olmayacakt›r.



kavrayan mevcut durumlar›n›n
vahametini görüp de yanl›fll›klar›-
n›n kriti¤ini yapanlar da olmufl-
tur. ‹nsano¤lu kendini tan›madan
önce madde dünyas›n›n egemen-
li¤ini elde etti. Demek oluyor ki
ça¤dafl toplum düzeni ve ideoloji-
lerinin karas›zl›¤›na uygun bir bi-
çimde bedenimizin ve ruhumu-
zun kanunlar› hesaba kat›lmadan
kurulmufltur. ‹nsan kendi beyni
ve kendi elleriyle meydana getir-
di¤i dünyaya ayak uydurama-
maktad›r. Onun için bu dünyay›
varolufl yasalar›na göre yeniden
düzenlemedikçe de rahata ermesi
güven içinde yaflamas› mümkün
olmayacakt›r.

Anatomi Kimya Fizyoloji Ruh
bilim Pedagoji tarih Sosyoloji Si-
yasi Ekonomi ve bu bilimlerin
tüm dallar›n›n bildi¤i insan maddi
insand›r gerçek insan de¤ildir.
Her ilmin tekni¤i ile çizilen taslak-
lar›n meydana getirdi¤i bir taslak-
t›r. O sadece insanl›¤›n ça¤dafl
uygarl›¤a ba¤lad›¤› umutlar›n ter-
sine bu uygarl›k tuttu¤u tehlikeli
yolda kendisine yön verecek ze-
kâda ve yürekte kifliler yetifltir-
meyi becerememifltir. ‹nsanlar be-
yinlerinden ç›kan bilgilerle ayn›
ölçüde yükselememifllerdir. Özel-
likle fleflerin ruhça ve kafaca zay›f
olufllar› ve bilgisizlikleri uygarl›¤›-
m›z› tehlikeye sokmaktad›r. Sa-
nayideki çal›flma tarz›n›n düzen-
lenmesinde fabrika iflçilerinin fiz-
yolojik zihni durumlar› üzerindeki
etkisi hiç önemsenmedi. Ça¤dafl
sanayi bir kiflinin ya da bir toplu-
lu¤un alabildi¤ine kazanmas› için
mümkün olan en düflük ücretle
en yüksek üretimi elde etmek an-
lay›fl›na dayan›yor. Ve çok ente-
resand›r insan karakterine uygun
teflvik eden uygulamalarda düflü-
nülmüyor. Yani çok üreten çok,
az üreten az ücret almal› politika-
s› veya nimet külfet dengesi ma-
alesef gözetilmiyor. Onun için ka-

biliyetler geliflmedi¤i gibi ölüp
kayboluyor. Makineleri yöneten
insanlar›n gerçek tabii yap›lar›
konusunda bir düflünceye var›l-
madan fabrikan›n çal›flanlara ve
onlar›n çocuklar›na kabul ettirdik-
leri suni hayat›n sonucu üstüne
hiç e¤ilinmeden sanayinin geliflti-
¤ini görüyoruz. Unutmamal›y›z ki
insani iliflkilerin kanunlar› henüz
bilinmiyor. Sosyoloji ile siyasal
ekonomi görünüfle ya da san›ya
dayanan i¤reti ilimlerden baflka
bir fley de¤ildir. Görülüyor ki ilim
sayesinde çevremizde meydana
getirmeyi baflard›¤›m›z ortam bize
uymamaktad›r. Çünkü bu insa-
no¤lunun tabii yap›s›n› yeterince
tan›madan ve gerekli ilgi gösteril-
meden rastgele meydana getiril-
mifl bir ortamd›r. Bat›l› psikologlar

insan› bir bütün olarak ele alma-
m›fl gerçekler dünyas›nda yafla-
yan pratik insan gerçe¤ini asla
göz önünde bulundurmam›fllar.
Bu ise onlar› ekseriyetle insan›n
baz› bölümlerini ele al›p insan de-
nen varl›¤›n bu oldu¤unu söyle-
mek gibi bir hataya sevk etmifltir.
Bunun için de bat› dünyas›n›n 19.
Ve 20. as›rlar boyunca geçirdi¤i
merhaleler insan psikolojisinin
normal ve anormal yönleri için bir
ölçü kabul edilmifltir. Mesela Fre-
ud insan davran›fllar›n› ele al›rken
fluurun sahte insan tipini canlan-
d›rd›¤›n› fluur alt›n›n ise gerçekle-
ri ifade etti¤ini söylerken kendi
toplumundaki baz› çevre faktörle-
rinin tesiri alt›nda kal›yordu.

Ayn› flekilde insan› libido ile
izah edip bütün özelliklerini temel
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olarak buna dayamak sonra bir-
tak›m faziletlerin insan›n egosu
d›fl›nda zorla ve bask› yoluyla
yapt›r›ld›¤›n› kabul etmekle insan›
bir çeflit azg›n hayvan durumuna
indirmifltir. Freud'un talebeleri
Adler ve Tung hocalar›n›n yanl›fl-
l›¤›n› düzeltmek ve cinsel içgüdü
konusundaki afl›r›l›¤›n› bertaraf
edebilmek için cinsiyetin d›fl›nda
insan hayat›n› baflka temellere
oturtmak ihtiyac›n› duydular.

Davran›fl psikolojisi insan ger-
çe¤ini birtak›m geleneklerin tesiri
ile beliren ve cemiyetin refleksler-
le izah edilen belirli etkilerin belir-
li tepkiler do¤uraca¤›n› ve etkile-
rin de¤iflmesi ile tepkilerin de
kendili¤inden de¤iflece¤ini ileri
sürerek izah etmeye çal›flt›. Hâl-
buki bunda da yan›lm›flt›r. Her

toplumda ayn› etki farkl› tepki do-
¤urdu¤u bir vak›ad›r. Hatta ayn›
toplum içinde fakat ayr› yörelere
göre bile bu etki ve tepki bile fark-
l›l›k gösterebiliyor. Bu anlay›fl as-
l›nda hayvan psikolojisini ifadede
yeterli oldu¤u kadar insan psiko-
lojisini anlamaktan uzakt›r. Me-
kanist ekol ise insan hayat› da
dâhil olmak üzere bütün hayat
belirtilerinin fenomenlerini oto-
matik bir alete benzetiyor. Ve
“Hayat makinenin emrine boyun
e¤er onun mahkûmudur” diyor-
du. Bütün organik ve biyolojik fa-
aliyetleri tabiat ve kimya kanun-
lar›yla izah etmeye çal›fl›yordu.
Mekanist Ekol insan› insanl›¤›n-
dan tecrit etmekle hatta insan› dar
sahal› biyolojik bir organizma sa-
hibi varl›k haline getirmekle kal-
m›yor aksine onu afla¤›lara hem
de çok afla¤›lara düflürüyordu.

Kur'an insan ile ilgilendi¤i
oranda hiçbir fleyle ilgilenmemifl
ve ihtimam göstermemifltir. Her
fleyden önce o insan›n tarifi ile
bafllar. Bu tertip aç›s›ndan olsun
nüzul aç›s›ndan olsun gayet net
olarak görülebilir. Nüzul itibari ile
ilk ayete bakarsan›z Kur'an'›n na-
s›l bafllam›fl insan›n tarifine yöne-
lip onu tarif etmifl asl›n› ve kay-
na¤›n› nas›l aç›klam›fl oldu¤u gö-
rülür. Buyruluyor ki; Yaratan rab-
binin ad› ile oku. O insan› bir kan
p›ht›s›ndan yaratt›. Oku rabbin
nihayetsiz ikram sahibidir ki ka-
lem ile ö¤retmifltir. ‹nsana bilme-
di¤i fleyleri bildirmifltir. Sak›n flüp-
he yok ki insan elbette azar. Ken-
disini ihtiyattan kurtulmufl görün-
ce. (Alak Suresi 96/1-7)

Mushaf'taki tertibi itibari ile
Kur'an'›n ilk ayetleri insandan söz
ederek ve onu mü'min münkir ve
münaf›k olarak ay›rm›fl. Sonra da
bu üç gruba birden hitap buyura-
rak onlar›n kimliklerini anlatm›fl
ve onlara yeryüzünde ç›k›fl k›ssa-

lar›n› kendilerine nas›l haber ver-
mifl, Allah (cc) insan› bu cehalet
ve flaflk›nl›¤› üzere terk etmemifl
onu evham ve hayalleriyle bafl
bafla b›rakmam›flt›r. Aksine emri-
ne almakla ve ona sorumluluk
vermekle mükellef bir kitapla ta-
n›flt›rm›flt›r. Yarat›c› insana yer-
yüzünü imar etme görevini yük-
lemeyi de dilemifltir. Ona yükledi-
¤i bu görevi yerine getirmesi için
etraf›nda bulunan eflyay› ve ken-
dini kuflatan hayat› emrine al-
makla yetkili bilmifltir.

‹slam insana yaln›z bir yönlü
de¤il tam üç yönlü bir üstünlük
tan›m›flt›r: ‹smet ve himayede üs-
tünlük izzet ve efendilikte üstün-
lük, istihkak ve kazançta üstün-
lük. ‹nsan, insan olma hasebiyle
üstündür: “Biz âdemo¤lunu üs-
tün k›ld›k”. Bu üstünlüklerin en
genifli en eskisi en umumisi ve en
devaml›s› bu sayd›klar›m›zdan
birincisidir ki insan o üstünlü¤e
do¤uflundan hatta ana rahminde-
ki cenin halinden itibaren nail
olur. Öyle bir üstünlük ki onun
kazan›lmas› için ne maddi ve ne
de manevi bir karfl›l›k ödenmez.
Her fleyden evvel bu masumiyet
ve dokunulmazl›k demektir. De-
vaml›l›k arz eder. ‹slam kanunla-
r› bu hakk› bütün insanl›¤a erkek
veya kad›n beyaz veya siyah za-
y›f veya kuvvetli fakir veya zen-
gin herhangi bir millet veya kabi-
le fark› gözetmeden devaml› ola-
rak bütün insanl›¤a tan›yor. Ya-
y›yor ve ilan ediyor ki bu tan›nan
üstünlü¤ü ile insan do¤ufltan ‹s-
lam kanunu nazar›nda her kim
olursa olsun kan› ak›t›lmaktan,
›rz› tecavüz edilmekten, cinsi de-
¤ifltirilmekten, vatan›ndan at›l-
maktan, hürriyeti yalanc›l›k ve
doland›r›c›l›kla çeflitli hile ve spe-
külasyonlarla ihlal edinmekten
masundur korunmufltur. Herkese
‹slam'da bir insanl›k ve üstünlük
hakk› tan›nm›flt›r.
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Mushaf'taki tertibi
itibari ile Kur'an'›n ilk
ayetleri insandan söz
ederek ve onu mü'min
münkir ve münaf›k
olarak ay›rm›fl. Sonra
da bu üç gruba birden
hitap buyurarak
onlar›n kimliklerini
anlatm›fl ve onlara
yeryüzünde ç›k›fl
k›ssalar›n› kendilerine
nas›l haber vermifl,
Allah (cc) insan› bu
cehalet ve flaflk›nl›¤›
üzere terk etmemifl
onu evham ve
hayalleriyle bafl bafla
b›rakmam›flt›r. Aksine
emrine almakla ve ona
sorumluluk vermekle
mükellef bir kitapla
tan›flt›rm›flt›r.



1- Bu Partilerin Sistemle Olan
‹liflkileri

2- ‹slami mücadele biçimlerin-
de partinin bir davet arac› olarak
görülmemesi ilk elefltiri partilerin
sistem içindeki konumlar›ndan
kaynaklan›yordu. Bu elefltiri sa-
hiplerine göre ‹slamc› partiler
1960’l› y›llardan sonra büyük bir
h›z kaydeden ‹slami devlete ulafl-
maya yönelik düflünce ve eylem-
lerin önüne geçebilmesi amac›yla
özellikle kurdurulmufltur. Böylece
‹slam devletini ve fleriat›n› iste-
yenler demokratik ve laik bir par-
tide hapsedilecekler ve çabalar›
bofla ç›kar›lacakt›. Bu tip hareket-
ler mevcut devletlerin ve sistem-
lerin bozuk anayasa kanun ve
zulümlerine karfl› Müslümanlar›
susturacakt›.

RP oluflumu ve di¤er ‹slamc›
partiler köktenci ‹slamc›lar›n nez-
dinde iki aç›dan zararl›d›r. RP
Türkiye’de tevhidi ‹slami çizgide
‹slami hareketin oluflumunda
önemli olan iki fleyi ayn› zeminle-
re götürmektedir. Bir tanesi bizim
insan potansiyelimiz di¤eri de
maddi potansiyelimizdir.

Bir taraftan ‹slami hareket çer-
çevesinde istikamet üzere yönlen-

dirilme ihtimali olan insan potan-
siyeli RP taraf›ndan bloke edil-
mektedir. Bir de ümmetin çok bü-
yük maddi imkânlar› Avrupa’da
veya Türkiye’de toplanmak sureti
ile trilyonlarla ifade edilebilecek
rakamlar bayraklar halinde seçim
meydanlar›n› süsleyip daha sonra
çöpe at›lmaktad›r. Bu anlam› ile
RP ve ‹slamc› siyasi partiler “flirk
sistemi”nin iflletmesidir. 

Köktenci ‹slamc›lar›n parti dü-
flüncesine yönelttikleri elefltirile-
rin ikinci kayna¤› partinin ‹slami
müessese olmamas›d›r. Bu dü-
flüncenin oluflumunda özellikle
M›s›rl› köktenci ‹slamc› yazarla-
r›n etkisi çok aç›k bir flekilde gö-
rülmektedir.

Süleymanc›larla, nurcu, par-
tiyle oldum hiç birisi benim aki-
demle ilgilenmedi ve ben ancak
Kur’an’a ulaflarak ve Kur’an çer-
çevesinde flahadeti göze alan bir
mücadeleyi yapan Seyyid Kutub,
Abdulkadir Udeh, Hasan El Ben-
na gibi âlimlerin eserlerine ulafla-
rak bu bak›fl aç›s›n› yakalayabil-
dim.

Genç köktenci ‹slamc›lar bu
konudaki temel delillerini Seyyid
Kutup’un ‹slamc› siyasi partileri

putlarla özdefllefltirmesinden al›r-
lar. Seyyid Kutup’un özdefllefltir-
mesi ‹slamc› yazarlar taraf›ndan
s›kça kullan›lagelmifltir. “Müca-
delede mevcut flirk düzeninin put-
lar›na resmi ideolojiye ve partilere
hiçbir zaman el sürülmemelidir.”

Bu elefltirilere karfl› RP ve ‹s-
lamc› siyasi partiler, ‹slamc› parti-
lerin, müflriklerin ve gayr-i müs-
limlerin adetlerinden tebli¤ lehine
istifade edebilmek amac›yla ku-
ruldu¤unu savunurlar. Kendileri-
ne yöneltilen bu elefltirilerin Sey-
yid Kutub gibi ‹slamc› yazarlar›n
etkisinde geliflti¤ini vurgularlar.

Ça¤dafl köktenci ‹slamc› hare-
ketlerin düflünsel etkisi ile Türki-
ye’de en çok elefltirilen kurumlar-
dan birisi de tasavvufi oluflumlar
olmufltur. Seyyid Kutub’un kale-
minde ve dima¤›nda bu elefltiriler
aç›k anlafl›l›r ve genifl kitlelere
ulafl›lm›fl olarak karfl›m›za ç›kar.
‘‹slamiyet, dualarla m›r›ldanmak,
tespih taneleri fl›k›rdatmak dini
de¤ildir.’ demifltir. 1980 sonra-
s›nda güçlenen gerçekleflmesinin
önünde engel olarak görülür. Ta-
rikat çevrelerinin baz› demeçleri
de bu görüflleri destekleyici bir
mahiyet arz eder. 
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Humeyni Rejimi, Avrupa’da
olsayd›, Almanya bu rejimi be-
nimserdi. Ama Türkiye’de Nurcu-
luk da Süleymanc›l›k da Nakfli-
bendîlik de fiiili¤e karfl›d›r. Tari-
katlar olmasayd› Türkiye ‹ran’a
dönerdi.

Bu elefltirilerden tasavvufi ku-
rullar ve kavramlar da nasibini
al›r. Zikir, Veli, Takva gibi kav-
ramlar ilk anlamlar› ile kullan›l-
maya çal›flarak bugünkü tasav-
vufi anlay›fl›n yanl›fll›klar› vurgu-
lan›r. ‘Netice olarak; Kur’an’›n ta-
rif etti¤i veliler Allah’›n hizmetin-
de kifliler iken tasavvufun velileri
Allah’› hizmetlerine alan kifliler
olarak görülmektedir.’’

M›s›r’daki ‹slamc› hareketler
ve Türkiye’deki ‹slamc› oluflum-
lar üzerindeki etkileri konusunda
flunlar› belirtmek isteriz. Türki-
ye’deki ‹slamc› hareketler üzerin-
deki M›s›r köktenci ‹slami hare-
ketini tek kayna¤a ba¤lamak
do¤ru olmayacakt›r. Bununla be-
raber M›s›r ba¤lam›nda ‹hvan-›
Müslimin cemaati’nin yap›s›ndan
Kutub görüflünün etkisinde geli-
flen yeni oluflumlardan ve düflün-
ce tarzlar›ndan kayna¤›n› anlat-
maktad›r.

‹hvan’›n flahs›nda 20. yüzy›-
l›n en büyük ve en genifl cemaat-
lerinden birisinin kurulmufl ol-
mas›, ‹hvan’›n yap› olarak klasik
cemaat yap›lar›n›n d›fl›nda bir or-
ganizasyon oluflturmas›, sosyal
hayat›n bütün yönlerini kuflat-
maya çal›flmas› O’nun ‹slam
dünyas›ndaki etkilerini art›rm›fl-
t›r. ‹hvan, Selefi bir davet, Sünni
bir yol, sofi bir hareket, siyasi bir
teflkilat, sportif bir cemaat, ilmi
ve kültürel bir cemiyet, ekono-
mik bir flirket, içtimai bir fikir sis-
temi olarak ça¤dafl olan› yakala-
mak, etkilemek ve de¤ifltirmek
amac›nda olan modern ‹slami bir
teflekküldür.

Türkiye’deki ‹slamc›lar birçok
konuda oldu¤u gibi tebli¤ meto-
dunda da ‹hvan’dan etkilenerek
tedrici ve hiyerarflik bir ilerlemeyi
kendilerine örnek alm›fllard›r. Ha-
san El Benna’n›n kategorize etti¤i
flekliyle Müslüman fert, Müslü-
man aile, Müslüman cemaat,
Müslüman toplum, Müslüman
devlet ve Müslüman dünya ola-
rak betimlenebilecek bir anlay›fl›
kendilerine mihenk edinmifllerdir.

‹slam mesaj›n›n topluma ulafl-
t›rabilmesi için her türlü meflru
propaganda araç ve biçimlerini
kullanan ‹hvan-› Mislimin kat›
kuralc› olmayan son döneminde
partileflmeye ve siyasal oluflumla-
ra meflruiyet kazand›ran görüflleri
ile birçok ‹slamc› hareketin refe-
rans› olarak kabul edilmifltir. ‹h-
van’›n etkisi ‹slamc› hareketler
aç›s›ndan geneldir ve gözlemlene-
bilir. Seyyid Kutub’un etki ve gö-
rüflleri ise siyasi anlamda yaln›z-
ca köktenciler üzerinde etkili ol-
mufltur. Seyyid Kutub’un görüflle-
ri her fleyden önce sosyal ve ma-
nevi anlamda yabanc›laflm›fl bi-
reylere ve toplumlara yeni bir
kimlik ve mücadele azmi kazan-
d›rmaktayd›. Bu kimli¤in referan-
s›n› ‘nass’a ba¤layarak onu mefl-
rulaflt›rmaktayd›.

Seyyid Kutub’un düflünceleri-
nin ‹slami kavramlar ›fl›¤›nda
mevcut dünya düzenine yöneltti-
¤i bak›fl aç›s› insan›n toplum ve
devletlerin ‘cahili’ ve ‘tevhidi’
olarak nitelendirildikleri bir taban
haz›rlanm›flt›. Bu kavramlar ve
kullan›lan diyalektik bak›fl aç›s›
beraberinde ‹slami mesaj›n net-
lefltirilmesi amac› ile tekfir ak›m›
gibi tefrikaya sebebiyet veren olu-
flumlara zemin haz›rlam›flt›r. Ca-
hili düzenlere karfl› kullan›lmas›
gereken bütün mücadele araçlar›
‹slami kimli¤i tepkisellefltirmifl içe
dönük kapal› cemaat organizas-

yonlar›n›n haz›rlanmas›na sebe-
biyet vermifltir.

Seyyid Kutub’un ‹slam tarih
kültür ve medeniyetine yöneltmifl
oldu¤u bak›fl aç›s› ve tahlili kriti-
¤inin Asr-› saadet’e dönme arzu-
su ve özlemi içinde olmas› 1400
y›ll›k ‹slam tarihinin ve gelene¤i-
nin reddi gibi fahifl sonuçlara se-
bebiyet vermifltir. Bu mant›k yeni
oluflan köktenci ‹slamc› hareket-
leri gelene¤in deste¤inden mah-
rum b›rakm›fl halk›n genelini kar-
fl›lar›na alma sonucunu do¤ur-
mufltur.

Özellikle tercümeler yoluyla
Türkiye’ye giren fikirleri ile Sey-
yid Kutub, bafllang›çta belirli ke-
simlerin yo¤un bir muhalefeti ile
karfl›lafl›r. ‘Süleymanc›lar’ ve
‘Ifl›kç›lar’ nezdinde yo¤unlaflan
endifleler ‹slamc› süreli bas›nda
‘Büyük Do¤u’ ‘Ufuk’ ‘Bugün’ ga-
zetesinde s›k s›k kendisini ifade
imkân› bulur. Yine ‹slamc› süreli
bas›n›n 1980’e kadar yay›nlanan
dergilerden olan ‘Sebil’ ‘fiura’ ‘K›-
yam’ ‘Düflünce’ ‘Ad›m’ ‘Çat›’ gibi
dergiler Kutub’un görüfllerine yer
vererek bu anlamda bu sürece
farkl› bir katk›da bulunuyorlard›.

1980 sonras›nda devletin res-
mi din tezi olan ‘‹slamizasyon’a
karfl› geliflen ‹slamc› tepki ‹ran ve
Pakistan etkileri ile de birleflince
‹slami söylemin siyasi ve düflün-
sel bazda ço¤ulculuk arz etmesi
gündeme gelir.

Bütün bu bileflenler ve süreç
›fl›¤›nda kendi iç dinamikleriyle
ilintili d›fl etkiler ba¤lam›nda ba-
¤›ms›z olan ‹hvan-› Müslimin’in
cemaat oluflumu organizasyonu
ve Seyyid Kutub’un düflünceleri
bir araya gelince Türkiye’de ‹s-
lamc›lar›n kendilerini, içinde ya-
flad›klar› toplumu, mensubu ol-
duklar› devleti ve kendilerini ha-
yata ba¤layan bütün sosyal ve
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toplumsal iliflkilendiricileri sorgu-
layacaklar› format gelece¤e karfl›
olan tutumlar› yeni oluflan kök-
tenci ‹slamc› hareketleri kendi ge-
leneklerini oluflturmak zorunda
b›rakm›flt›r. Bu hareketlerden ba-
z›lar› uzlaflarak baz›lar› da çat›fla-
rak yaflamay› kendilerine düstur
edinmifllerdi. 

Seyyid Kutub v.b. yazarlar› ve
düflünürleri, Türkiye’deki ‹slamc›
ak›mlar› benimsemifl ve fakat
bunlar Kutub’u aynen taklit et-
memifllerdir.

SSOONNUUÇÇ

Sonuç olarak Ortado¤u co¤rafi
konum itibariyle bat› dünyas›n›n
ifltah›n› kabartm›fl ve kendilerince
bir tak›m planlar yaparak devam-
l› olarak Ortado¤u’da bir kaos or-
tam› ortaya ç›karm›fllard›r. Orta-
do¤u’daki ‹slami oluflumlar›n
önüne geçmeye çal›flm›fllard›r.
Tabi bunda bazen baflar›l› olmufl-
lard›r. Bazen ise yapm›fl olduklar›
planlar bofluna ç›km›flt›r.

Ortado¤u’daki ‹slami hareke-
tin oluflumunda ‹hvan-› Müslimin
cemaatinin büyük etkileri vard›r.
Cemaatin yetifltirmifl oldu¤u ay-
d›n kesimin yazm›fl olduklar›
eserler sayesinde hemen hemen
bütün dünyadaki ‹slami oluflum-
lar›n temelini oluflturur. Özellikle
1950’den sonra ‹hvan-› Müslimi-
nin fikir adam› olarak bilinen Sey-
yid Kutub eseri olan ‘Yoldaki ‹fla-
retler’ kitab› bu anlat›lanlar içeri-
sinde güzel bir örnektir. Bu kitap
dünyadaki birçok ‹slami hareket
üzerinde büyük yank›lar uyand›r-
m›flt›r. Yazar kitab›nda ‘‹slami
uyan›fl eylemi nas›l bafllayacak?
Bu görevi üstlenecek bir öncü ce-
maat laz›md›r. Bu yola bafl koy-
mufl cemaat… Dünyan›n her kö-
flesindeki cahilliyeyi yok etmek
için yola ç›km›fl bir öncü cemaat
için yazd›¤›n› dile getirmifltir. Bu

bak›mdan ö¤rencilerin bu ödev-
den faydalanaca¤› kan›s›nday›m.

KKAAYYNNAAKKÇÇAA

AKTAfi, Ümit

Toplumsal Hareketlerde Yön-
tem, ‹stanbul -1989

AYUB‹, Nezih,

Arap Dünyas›’nda Din ve Siya-
set, çev: Yavuz Alagon, ‹stanbul -
1993

ÇAKIR, Ruflen,

Ayet Ve Slogan ‹stanbul–1995

DEM‹RBAfi, M. Ali,

Bafllang›çtan Bu Güne mezhep-
sizler, ‹stanbul–1980

DÖKMEC‹YAN, R. Hrair,

Arap Dünyas›nda Köktencilik,
çev: Muhammed Kirahano¤lu, ‹s-
tanbul–1991

EL VARDAN‹, Salih,

M›s›rsa ‹slami ak›mlar I, çev:
fieyho Duman Ankara- 1988

EL VARDAN‹, Salih M›s›rsa ‹s-
lami Ak›mlar II, çev: Usame Zey-
do¤lu, Ankara- 1991

EL HUDAYB‹ Hasan, ‹slam
Dünyas›nda ‹nanç Sorunlar›, ‹stan-
bul- 1986

ESPOS‹TO Donuhue, De¤iflim
Sürecinde ‹slam, çev: Ali Yaflar Ay-
do¤an, yaflar ünlü, ‹stanbul- 1991

ESPOS‹TO John, Güçlenen ‹sla-
m›n Yank›lar›, çev: Erol Çatalbafl,
‹stanbul- 1989

HAVVA Said, E¤irim Risalesi,
çev: Adüllillah Y›k›lmaz, ‹stanbul-
1988

HAVVA Said, Ellinci Y›l›nda
Müslüman Kardefller, çev: Ahmet
Kazano¤lu, ‹stanbul- 1988

HOURAN‹ Albert, Ça¤dafl Arap
Düflüncesi, çev: Latif Boyac›, ‹stan-
bul- 1994

IfiIK H. Hilmi Dinde Reformcu-
lar

KAÇAR Ali, Yoldaki ‹flaretlerin
Türkiye ‹slami Hareket Üzerindeki
Etkileri. Sayfa 81- 94 Seyyid Kutub
Sempozyumu 21,22 Aral›k 1996
‹stanbul

‹NAYET Hamit, :Ça¤dafl ‹slami
Siyasi Düflünce çev: Yusuf Ziya-
1988

KEPEL Gilles, Peygamber Ve fi-
ravun, çev: ‹smail Bendi Derya,
Kayseri- 1992

KUTUB Seyyid, ‹slam Davas›-
n›n Stratejileri, çev: Akif Nuri, ‹s-
tanbul- 1977

KUTUB Seyyid, ‹slam Ve Em-
peryalizm, çev: Ramazan Nazl›, ‹s-
tanbul- 1984

KUTUB Seyyid, Bedir Ve Uhud,
çev: Saadettin Ergün, ‹stanbul-
1985

KUTUB Seyyid, Yoldaki ‹flaret-
ler, çev: Hasan Fehmi Ulus, ‹stan-
bul- 1992

SOYDAN M. Ali, Türkiye’nin
Refah gerçe¤i, Ankara- 1994

fiAYLAN Gencay, Türkiye’de ‹s-
lami Siyaset, ‹stanbul- 1992

WOLL J. Obert, ‹slam Süreklilik
Ve De¤iflim, çev: Cemil Ayd›n, ‹s-
tanbul- 1991

MAKALE KKAYNAKLARI

Tarikatlar Olmasayd› Türkiye
‹ran’a Dönerdi, Günayd›n 12 Ocak
1988, ‹stanbul MANSUR Esad

Düzenin Yolu Ve ‹slam’›n Yolu,
6. Yeryüzü, ‹stanbul- 1990,(s:
13–14) 

PAMAK Mehmet, RP Tevhid
Akidesi Ve Mazlum-Der, ‹ktibas,
A¤ustos, Ankara- 1962

SANCAR Celal, Tasavvuf Gerek-
limidir, ‹ktibas, Eylül, Ankara Tev-
hid Ekim- 1991

A¤ustos 2010

55



AARRZZUULLAADDIIKKLLAARRII GG‹‹BB‹‹
ÖÖLLDDÜÜLLEERR

Afganistan’da 17 May›s’da
düflen uçakta flehit olan ‹HH gö-
nüllüsü Bahattin Y›ld›z ve Faruk
Aktafl’›n cenazeleri ‹stanbul’a ge-
tirildi. fiehitler Fatih Camii’ndeki
cenaze namaz›n›n ard›ndan Mavi
Marmara flehitleri yan›nda topra-
¤a verildi.

Afganistan‘da 17 May›s 2010
tarihinde düflen uçakta flehit olan
‹HH Gönüllüsü Bahattin Y›ld›z ve

Asya Bölgesi Sorumlusu Faruk
Aktafl‘›n cenazeleri bugün ‹stan-
bul‘a getiriliyor. ‹HH flehitleri
u¤urlamak için son haz›rl›klar›n›
tamamlad›. ‹HH Asya Sorumlusu
Faruk Aktafl‘›n bacana¤› Mustafa
Ulu, uçak kazas›nda hayat›n›
kaybeden Aktafl’›n yetimleri çok
sevdi¤ini söyledi. Anne ve baba-
s›n› küçük yaflta kaybeden Ak-
tafl’›n yetim büyüdü¤ünü belirten
Ulu, ‘Geride bize emaneti olarak 6
yafl›nda özürlü bir çocuk b›rakt›.’
diye konufltu. Aktafl’›n 2002 y›-
l›nda Pakistan ‹slam Üniversitesi
fieriat Fakültesinden mezun oldu-
¤unu anlatan Ulu, ‘‹ngilizce,
Arapça ve Urduca dillerini biliyor-
du. ‹HH’da çal›flkanl›¤›yla, müte-
vaz›l›¤iyle biliniyordu. Herkesin
takdir etti¤i bir kiflili¤e sahipti.
Özellikle yetimler konusunda çok
duyarl›yd›. Allah ona flahadeti
nasip etti’ fleklinde konufltu.

KKiittaappllaarr›› VVaarrdd››

fiehit Bahattin Y›ld›z’›n o¤lu
Mustafa Y›ld›z ise tam bir Afga-
nistan afl›¤› olan babas›n›n ölü-
münün de istedi¤i gibi oldu¤unu
söyledi. ‘Bizim Müslüman bir
flahsiyet olarak yetiflmemize bü-

yük özen gösterdi’ diyen Y›ld›z,
‘Bizden Müslümanlar›n dertleriyle
dertlenmemizi isterdi. ‹slam yo-
lunda bir hayat yaflad›. Ölümü de
ayn› yolda oldu’ dedi. Babas›n›n
yazmay› çok sevdi¤ini dile getiren
Y›ld›z, Savaflan Afganistan, Cihat
Günlü¤ü, Kar Çiçe¤i, Karda Ayak
‹zleri, Güllerin Vedas› isimli kitap-
lar› kaleme al›p yay›nlad›¤›n› söy-
ledi.

TTüürrkkiiyyee’’ddeenn GGiiddeenn EEkkiipp
KKiimmlliikklleerrii TTeessppiitt EEttttii

Bahattin Y›ld›z ve Faruk Ak-
tafl, Afganistan’da aç›lmas› plan-
lanan yetimhaneye arsa bulmak
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için bölgeye gitmifllerdi. Y›ld›z ve
Aktafl’›n uça¤› baflkent Kabil’e
dönüflte Salang geçidine düflmüfl-
tü. Yo¤un kar ya¤›fl› ve sis, uça-
¤›n enkaz›na ulaflmay› engelle-
miflti. Kazadan 4 gün sonra 21
May›s Cuma günü enkaza ulafl›la-
bildi. Uçak ve içindeki yolcular
parçaland›¤› için kimliklerin tespi-
ti süreci uzad›. Türkiye’den giden
Adli T›p Kurumu ekiplerinin uzun
çal›flmalar› sonucu cenazelerin
kimlikleri, al›nan DNA örnekleri-
nin efllefltirilmesiyle tespit edildi.
Her iki flehidin cenazesi yar›n
ikindi namaz›na müteakip, Fatih
Camii’nde k›l›nacak cenaze na-
maz›n›n ard›ndan Edirnekap› Me-
zarl›¤›’nda Mavi Marmara fiehit-
leri’nin yan›na defnedilecek. Ce-
nazelerin gelmesini bekleyen ya-
k›nlar›, flehitler için ‘Arzulad›klar›
gibi öldüler’ dedi.

TAR‹H: 27.07.2010

KAYNAK: Yeni fiafak

GGAAZZZZEE’’YYEE BB‹‹RR GGEEMM‹‹ DDEE
AABBDD’’DDEENN

Mavi Marmara bask›n›n ar-
d›ndan Gazze’ye yard›m giriflim-
lerine bir yenisi de ABD’den ek-
lendi. Gönüllülerin hedefi, ‹srail’in
Gazze ablukas›n› k›rmak...

Mavi Marmara bask›n›n ar-
d›ndan Gazze’ye yard›m giriflim-
lerine bir yenisi de ABD’den ek-
lendi. Gönüllülerin, ‹srail’in Gazze
ablukas›n› k›rmak için ABD’den,
bir gemi seferi düzenlenmesi için
haz›rl›klar yapt›¤› belirtildi.

‹srail’de yay›nlanan Haaretz
gazetesinin haberine göre, girifli-
me destek verenlerden biri ABD
Baflkan› Barack Obama‘n›n yak›n
arkadafl›, Kolombiya Üniversite-

si‘nin Filistinli tarih profesörlerin-
den Prof. Raflid Halidi. Gönüllüler
gemiye Obama‘n›n kitaplar›ndan
birinin ad› olan ‘Umudun Cesare-
ti‘ ad›n› vermeyi planl›yor. Kam-
panyayla, 40 ila 60 kifliyi tafl›ya-
bilecek bir geminin finansman›
için en az 370 bin dolar toplan-
maya çal›fl›l›yor. Seferin sonbaha-
ra yetifltirilmesi hedefleniyor.
ABD’den hareket edecek geminin,
Avrupa, Kanada, Hindistan, Gü-
ney Afrika ve Ortado¤u‘dan bek-
lenen gemilere kat›lmas› öngörü-
lüyor. Obama’n›n arkadafl› Raflid
Halidi, planlanan seferle ABD’lile-
rin dikkatini Gazze üzerine çek-
meyi amaçlad›klar›n› söyledi. 

TAR‹H: 27.07.2010

KAYNAK: Evrensel Gazetesi

SSEENNDD‹‹KKAALLAARR KKUURR’’AANN
KKUURRSSLLAARRIINNII BBAASSTTII

KKTC’de bir grup sendikac›
ö¤retmen, okul okul dolafl›p
Kur’an kurslar›n› bas›yor. K›br›s’›
geren bask›n› yapan sendikalar
ve bask›n gerekçeleri...

KKTC’de yaz tatilinde okullar-
da Kur’an kurslar› aç›lmas› tansi-
yon yaratt›. ‘AKP’nin politikas›n›
Kuzey K›br›s’a yaymaya çal›flt›¤›-
n›’ öne süren bir grup sendikac›
ö¤retmen, okul okul dolafl›p kurs-
lar› bas›yor.

KKTC’de “Dini Bilgiler E¤iti-
mi” ad› alt›nda, 32 okulda Kur’an
kursu aç›lmas›n›n tart›flmalar›
“okul bask›nlar›na” kadar vard›.
K›br›s Türk Ö¤retmenler Sendika-
s› (KTÖS), K›br›s Türk Orta E¤itim
Ö¤retim Sendikas› (KTOEÖS) yet-
kilileri kurs verilen okullar› basa-
rak kurslara engel oldu. Sendika-
lar, AKP’nin politikas›n› Kuzey

K›br›s’a yaymaya çal›flt›¤›n› öne
sürdü. Kurslar›n yap›lmas›n› sa-
vunan Demokratik Haklar ve
‹nançlar Platformu da, sendikala-
r›, “halk› çat›flma içine sokmaya
çal›flmakla” suçlad›.

Ülkede Din ‹flleri Baflkanl›¤› ile
Milli E¤itim Bakanl›¤› aras›nda
imzalanan protokolle, ilk bu yaz
belirlenen okullarda Kur’an kurs-
lar› aç›lm›flt›. Önceki gün Akova,
dün de De¤irmenlik ‹lkokulu’nu
basan sendika yetkilileri, Kur’an
kurslar›n›n “laik e¤itim sistemine
ters düfltü¤ünü” aç›klad›. Sendi-
kalar, Akova’daki okulda kurs
veren imam Mustafa Gören’le tar-
t›flt›. Tart›flma sonras›nda, ‹mam
Gören kursu iptal etti; çocuklar›
evlerine gönderdi. 

Okullara, “fieriatç› AKP iflbir-
likçi UBP” pankartlar› asan sendi-
kalar, sert bir bildiri yay›mlaya-
rak, “kurslara asla izin vermeye-
ceklerini” aç›klad›. Bildiride, “AKP
hükümeti ve onun yerli iflbirlikçi-
si UBP’den (iktidardaki Ulusal
Birlik Partisi) güç bulan bu gerici
kesim Sünni Müslümanl›¤› ön
plana ç›kararak, okullarda Kur’an
kurslar› anlay›fl›n› dayatmaya ça-
l›flmaktad›r” ifadeleri kullan›ld›.

Okullar›n Atatürk’ün laiklik il-
kesine ba¤l› birer ilim yuvas› ol-
du¤u vurgusu yap›lan aç›klama-
da, “K›br›sl› Türk kimli¤ine ihanet
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eden uygulamalara izin vermeye-
ce¤iz” denildi.

Kurslar›n verilmesini destekle-
yen Demokratik Haklar ve ‹nanç-
lar Platformu da, ö¤retmenler
sendikas›na karfl› bir bildiri ya-
y›mlad›. Sendikalar›n kurslara en-
gel olmas›n›, “da¤dan inme bir
hareket” diye de¤erlendiren bildi-
ride, “Sendikalar›n yapm›fl oldu¤u
bu gibi faaliyetler halk içinde bö-
lücülük, ayr›flma ve tart›flma ç›-
karmaya yönelik hareketlerdir”
ifadesi kullan›ld›.

TAR‹H: 05.07.2010

KAYNAK:M‹LL‹YET

‹‹HHHH’’DDAANN GGAAZZZZEE’’YYEE
YYEENN‹‹ FF‹‹LLOO

‹nsan Hak ve Hürriyetleri ‹n-
sani Yard›m Vakf› (‹HH), önü-
müzdeki ay›n ortalar›nda Gaz-
ze’ye alt› gemiden oluflan yeni bir
filo göndereceklerini aç›klad›. Re-
uters ajans›n›n haberine göre,
Fransa’n›n Strasbourg flehrindeki
Avrupa Parlamentosu (AP) bina-
s›nda bir bas›n toplant›s› düzenle-
yen ‹HH yetkilileri, Temmuz ay›-
n›n ortalar›ndan sonra gönderile-
cek filo için flu ana kadar 6 gemi
kaydoldu¤unu ifade etti.

‹HH toplant›da, uluslararas›
medyay› da konvoy yola ç›kma-
dan önce gemilerdeki tüm malze-
meleri incelemeye davet etti.

AP’deki bas›n toplant›s›n› or-
ganize etti¤i bildirilen ‹ngiliz vekil
Richard Howitt, Avrupa Birli-
¤i’nin yeni filonun Gazze’ye gir-
mesini sa¤lama yükümlülü¤ü ol-
du¤unu söyledi. 

TAR‹H: 24.07.2010

KAYNAK:RAD‹KAL

‹‹fifiTTEE ‹‹SSRRAA‹‹LL’’‹‹NN
KKOORRKKTTUU⁄⁄UU ÜÜLLKKEE!!

‹srail, Ortado¤u’da Kuzey Ko-
re’den gelen balistik füzelerin
varl›¤›n›n giderek artt›¤›n› belirte-
rek, BM Güvenlik Konseyi bün-
yesindeki Kuzey Kore’ye Yapt›-
r›mlar Komitesinden yapt›r›m ta-
lebinde bulundu.

‹srail, Ortado¤u’da Kuzey Ko-
re’den gelen balistik füzelerin
varl›¤›n›n giderek artt›¤›n› belirte-
rek, BM Güvenlik Konseyi bün-
yesindeki Kuzey Kore’ye Yapt›-
r›mlar Komitesinden, “Ortado-
¤u’daki istikrar› bozdu¤u gerekçe-
siyle” Pyongyang’›n balistik füze-
lerle silahlanmas›na karfl› acil ön-
lemler al›nmas›n› istedi. 

‹srail’in BM’deki Temsilcili¤i,
komiteye gönderdi¤i yaz›da, ül-
kesinin, Kuzey Kore’nin balistik
füzelerle silahlanma faaliyetleri-
nin tehlikeli etkileri konusunda
derin endifle duydu¤unu belirtti.
Yaz›da, bunun Ortado¤u bölge-
sinde bar›fl çabalar›n› ve istikrar›
bozdu¤u kaydedilerek, uluslara-
ras› toplumdan bu tehlikelere kar-
fl› önlem al›nmas› konusunda ça-
balar›n› art›rmas› talep edildi.

Komite, Kuzey Kore’nin 2009
May›s ay›ndaki nükleer deneme-
nin ard›ndan, bu ülkenin silah sa-

t›fllar›n› yak›ndan gözleyerek, BM
üyesi ülkelere, Kuzey Kore’ye gi-
dip gelen ve flüpheli yük tafl›yan,
kara, hava veya deniz tafl›tlar›n›n
aranmas› yükümlülü¤ü getirmiflti.

‹srail D›fliflleri Bakan› Avigdor
Lieberman da May›s’ta Tokyo’da
yapt›¤› aç›klamada, Tayland’da
geçen Aral›k ay›nda ele geçirilen

Kuzey Kore silah-
lar›na de¤inirken,
Kuzey Kore’yi
Lübnan’da Hiz-
bullah’a, Gazze
fieridi’nde Ha-
mas’a silah sa¤la-
makla suçlam›flt›. 

L i e b e r m a n ,
Kuzey Kore’nin
‹ran ve Suriye’nin
füze program›na
yard›m etti¤i iddi-
as›nda da buluna-
rak, Kuzey Ko-

re’yi bu ülkelerle birlikte “fler ek-
seninin” bir parças› olarak nite-
lendirmiflti. Tayland’›n baflkenti
Bangkok’ta geçen y›l 12 Aral›k’ta
bir uçaktaki 40 tondan fazla silah
yüküne el koymufltu. Tayland
Hava Kuvvetleri, içinde roketler
ve RPG’lerin de bulundu¤u yükü
tafl›yan uça¤›n Pyongyang’dan
kalkt›¤›n› bildirmiflti. 

TAR‹H: 24.07.2010

KAYNAK:ANADOLU AJANSI

MMÜÜFFTTÜÜ PPEEÇÇEE YYAASSAA⁄⁄IINNAA
BBÖÖYYLLEE KKIILLIIFF UUYYDDUURRDDUU

Burka ve çarflafa yasak tart›fl-
mas› Avrupa’da yay›l›rken Suri-
ye’de benzer bir karar al›nm›flt›.
fiam yönetimi, kamu ve özel üni-
versitelerde son y›llarda daha faz-
la görülmeye bafllayan peçeye
yasak getirdi.
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Suriye Baflmüftüsü Ahmet
Bedrettin Hassun konuyla ilgili
beklenen aç›klamas›n› yapt›. Peçe
yasa¤›n› savunan Hassun, peçe-
nin yasaklanmas›yla ilgili, “bu di-
ni bir fley de¤il, sadece bir adettir”
aç›klamas›nda bulundu.

Aç›klamas›nda, peçenin tarihi-
nin çok k›sa oldu¤unu ve kad›n-
lar›n bunu dini bir sembolmüfl gi-
bi kulland›¤›n› ifade eden Hassun,
“Öyle ki kad›nlar›m›z bu gibi pek
çok fleyi dini bir fleymifl gibi görü-
yorlar.” dedi.

Suriye Yüksek E¤itim Bakan›
Dr. Ghiath Barakat, gelecek sö-
mestrden itibaren Suriye’deki
devlet üniversiteleri ile özel üni-
versitelerde kad›n ö¤rencilerin
peçe takmas›n› yasaklayan bir
karara imza atm›flt›. ‹slam dün-
yas›nda sert tepkiye neden olan
karar› Bakan Barakat, peçenin

akademik de¤erlere ayk›r› oldu-
¤unu ve ö¤rencilerin radikal gele-
neklerden korunmas› gereklili-
¤iyle aç›klam›flt›.

TAR‹H: 28.07.2010

KAYNAK: HABERTARAF

DDÜÜfifiEENN ‹‹SSRRAA‹‹LL
HHEELL‹‹KKOOPPTTEERR‹‹NNDDEE
77 KK‹‹fifi‹‹ ÖÖLLDDÜÜ

Romanya’n›n orta kesimlerin-
de, dün tatbikat s›ras›nda da¤a
çarpan ‹srail askeri helikopterinde
bulunan 7 kiflinin de öldü¤ü aç›k-
land›.

Romanyal› yetkililer, Sikorsky
CH-53 tipi helikopterin enkaz›n›n
bulundu¤unu, da¤a çarpt›ktan
sonra yanan helikopterin enkaz›-
n›n çevreye yay›ld›¤›n› bildirdi.

Bir ‹srailli askeri yetkili de Ku-
düs’ten yapt›¤› aç›klamada, enka-
z›n yerinin saptand›¤›n›, kay›p 6
‹srail askerinin öldü¤ünün san›l-
d›¤›n› kaydetti.

Helikopterde 6 ‹srailli bir de
Romanyal› asker bulunuyordu.

TAR‹H: 27.07.2010

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

AAHHMMEEDD‹‹NNEEJJAADD:: AABBDD VVEE 
‹‹SSRRAA‹‹LL,, BBÖÖLLGGEEDDEEKK‹‹ ‹‹KK‹‹ 
ÜÜLLKKEEYYEE SSAAVVAAfifi AAÇÇAACCAAKK

‹ran Cumhurbaflkan› Mah-
mud Ahmedinejad, ABD ve ‹sra-
il’in yak›nda iki Ortado¤u bölge-
sine sald›raca¤›n› aç›klad›. ‹ran
Cumhurbaflkan› Mahmud Ahme-
dinejad, Amerika ve ‹srail’in
Tahran üzerindeki bask›lar›n› ar-
t›rmak için Ortado¤u bölgesinde
iki savafl ç›karmay› planlad›¤›n›
söyledi.

Press TV’ye konuflan Ahmedi-
nejad “Amerika’n›n haz›rlad›¤›
yeni komploya dair elimizde güç-
lü deliller var. Onlar, önümüzdeki
üç ay içerisinde bölgedeki en az
iki ülkeye savafl açmay› planl›-
yorlar” dedi. 

Ahmedinejad, aç›klamas›nda
ayr›ca “Bu savafl›n iki hedefi var.
Birincisi ‹ran’›n kalk›nmas› ve
ilerleyiflini engellemek. Çünkü
onlar, ekonomik kalk›nmam›za
karfl›lar. ‹kincisi ise kriz içerisinde
olan Siyonist rejimi korumak. Sa-
vaflla bu krizden kurtulacaklar›n›
san›yorlar” dedi.

Uzmanlara göre Ortado¤u ül-
kelerinden birincisi Filistin, di¤eri
ise Lübnan. ‹srail, Filistin’de Ha-
mas’›, Lübnan’da ise Hizbullah’›
bitirmeyi arzuluyor.

TAR‹H: 27.07.2010

KAYNAK: ‹SRA HABER
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Yetmifl seksen y›ll›k hayat›n›n
son demlerinde, ailesi, yak›n akra-
balar›, uzak akrabalar› ve komflu-
lar› yan› bafl›ndayd›. K›z› ve k›z
kardefli ellerini ovuflturup, kolonya
koklat›yorlard›. Bu onun ay›k kal-
mas›n› sa¤l›yor, bu flekilde bay›l-
mas›na mâni olunuyordu. Azrail
yan› bafl›nda durup, onu ve onlar›
gözlüyor gibiydi. ‹ki üç dakikada
bir; of ve üüf gibi ac› çekti¤ini be-
lirten sesler ç›kar›yordu. Bir ara
ölüm mele¤inin harekete geçti¤i
hissedildi. Ama k›z› elindeki, su ile
›slat›lm›fl mendili göz kapaklar›na
sürünce, tekrardan bir s›çray›fl ya-
flad›. Bu ikinci kez olmufltu. Yan›
bafl›nda Kur’an okuyan hoca efen-
di, bu durumu fark edince, k›z›
azarlad›. Neden azarlad›¤›n› kendi-
si de bilmiyordu. Sanki Azrail’in
ifline kar›flmay›n, mele¤in iflini zor-
laflt›rmay›n demiflti bu hareketiyle.
Oysa hoca efendi, okuduklar› ve
dinledikleriyle, ölümün tad›n› tat-
m›fl tüm insanl›k da deneyerek -
yaflam›fl olarak- bilirdi, Azrail için
can alma vakti gelmiflse onu ancak
o can› alma emri veren Allah(c.c.)
engelleyebilirdi.

Hoca efendi bu düflünce-
lerle içine döndü. Azrail’i düflündü-
¤ünü hissedince, Azrail’in de ken-
disini düflündü¤ünü -düflünebile-

ce¤ini- akl›na getirdi. Ürktü. Oysa
ölüm döfle¤inde kendisi de¤il o
vard›. O halde korkmas›na gerek
yoktu. ‹zan› korkma demesine ra¤-
men, kalbi h›zl› h›zl› atmaya baflla-
m›flt›. Azarlad›¤› k›za bakt› ve “bir
gün hepimiz ölece¤iz” dedi¤i s›ra-
da, yafll› adam kendisiyle yafl›t
olan fakat beyaz tülbentinin içinde
kendisinden bir o kadar genç du-
ran han›m›na h›fl›mla döndü. Bir
fleyler söyledi gibi oldu. Yüzü tek-
rar az önceki halini ald›. Dili dön-
müfltü. Durdu. Nefes al›fllar› sustu.
Susmak zorunda kald›. Yani her
nefes al›fl›nda kâinata; “ben yafl›-
yorum, bak kâinat kardefl ben sen-
den oksijen al›yorum. Ve ben de
sana karbondioksit veriyorum. Ya-
ni yafl›yoruz seninle beraber ve
ben de yafl›yorum bak” diye hay-
k›r›yordu. Ama art›k de¤il. Art›k
nefes al›fllar› yoktu.

“Yoktu.”

Yetmifl seksen y›ll›k yaflam, ifl-
te bu iki hecelik kelimeyle dillendi-
rilmiflti. 

Rahmetli vasiyetinde, öldü¤ü
günün gecesinde camiye götürü-
lüp, orada üzerine hatim indirilme-
sini istemiflti. Dedi¤i gibi yap›ld›.
Sonraki gün, cans›z beden, mezar-
l›¤a götürülmüfltü. Tüm aile hüzün

içerisindeydi. Ailelerinin en büyük
atas› ölmüfltü. Art›k defnedilme
vakti gelmiflti. Mezar›n bafl›nda er-
kek akrabalar› toplanm›flt›. Fakat
birkaç kifli mezar›n düzenlenme-
siyle u¤rafl›yordu. Bu u¤raflanlar›n
bir tanesi rahmetlinin uzaktan ak-
rabas› ve komflusu olan bir inflaat
ustas›yd›. Mezarl›¤› elinden geldi-
¤ince düzenlemeye çal›fl›yordu.
“Bir inflaat ustas›ndan mezar› dü-
zenlemesini istemek.” Ölü mezara
yerlefltirildi. Üzerine toprak atmak
için birbirlerine s›ra veriyorlard›,
tüm sevenleri. Topra¤›n içinde aç›-
lan mezar yeniden toprakla dolma-
ya bafllay›nca, inflaat ustas› ölü-
nün alt›nda yatt›¤› topra¤›n üzeri-
ne ç›k›p mezar› aya¤›yla düzeltme-
ye bafllad›. ‹nflaat ustas› ölüyü
flimdiden sadece topraktan san-
m›flt›. Yani yok sanm›flt›. Yoktu.
“Dur! Ne yap›yorsun?” diyerek ho-
ca, ustay› durdurdu. Ayaklar›nla
basma topra¤a. Yavafl yavafl kar›fl-
s›n, yokluk topra¤a…

O s›rada kar›s›, acaba son an›n-
da, yüzünü h›fl›mla döndü¤ünde,
söyleyece¤i fley ne idi diye düflü-
nüyordu. Bunlar› düflünürken a¤›t-
lar›na devam ediyordu. Ama en
büyük a¤›t› buydu: Ne diyecekti?
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‹man; emniyet, mutluluk, hu-
zur, güven gibi insan›n kayda de-
¤er bir hayat sürebilmesi için, ya-
flarken hayat›n tad›na var›p ‘’gü-
zel yaflad›m’’ diyebilmesi için ihti-
yac› olan her fleyi beraberinde ta-
fl›r, içinde saklar. Öyle bir nimettir
ki iman, onun gölgesinde yafla-
yanlar›n ömrü bereketlenir, ar›n›r
ve yücelir. Kifli mutlulu¤u iman›n
gölgesinde iman ile yaflamakla el-
de eder... Kifli mutlulu¤u, iman ile
donanmakla, iman ile süslenmek-
le, iman›n ça¤r›s›na icabet etmek-
le elde eder. Mutlu kimse, kalbine
iman a¤ac›n› eken, hayat›nda
iman›n tad›n› alabilen ve hayat›n
tad›n› orda bulabilen kimsedir.

Fizilal-i ‹man da yazar, iman›
her yönden ele al›p onu okuyucu-
ya yol arkadafl› yaparak, iman›n
hayat›n her alan›n› kapsayan bir
elzem oldu¤unu göstermek ad›na
okuyucuyu bir yolculu¤a ç›kar-
m›flt›r. Bu yolculu¤un sonunda
iman›n Rahman’dan bize verilen
bir lütuf oldu¤unu anlamamak
imkâns›zd›r. ‹man ile onun yü-
rekte artmas› kitapta flöyle anla-
t›lm›flt›r; ‘’‹man, gücüne ve daya-

n›kl›l›¤›na ra¤men topra¤a ekil-
mifl bir a¤aç fidan› gibidir. Fidan
sahibi flayet onun geliflip, güçle-
nip güzel ürünler vermesini isti-
yorsa, ekti¤i günden itibaren ba-
k›m›n› iyi bir flekilde yaparak ona
itina gösterir. Yerin derinliklerine
kök salmas›, dallar›n gö¤e do¤ru
serpilip geliflmesi için suyunu ve-
rip çapalamas›n› yapar, etraf›nda-
ki diken ve zararl› bitkileri temiz-
ler, zarar görmemesi için tedbir
al›r. Bu güzel bak›m›ndan sonra
s›ra art›k ondan güzel meyveler
almaya gelir... Siz, ona bir fleyler
verdikten sonra ancak o da size
bir fleyler verebilir...

‹man kalpte ve sahibinin ha-
yat›nda artar. Öyle artar öyle ar-
tar ki, sahibinin tüm kalbini ve
varl›¤›n› kuflat›r, hayat›n› ayd›n-
latan bir ›fl›k olur. ‹man, adeta
ete, kemi¤e bürünür ve tüm varl›-
¤›n› kaplar. Art›k bu kimsenin sö-
zü iman, bak›fl› iman, duymas›
iman, hareket ve davran›fl› iman,
nefes al›fl› ve kalbin at›fllar› iman,
hat›ra ve hayalleri imand›r. K›sa-
ca o her fleyiyle imand›r.”

Bir de imandan yoksun olan-
lardan bahsedilmifltir ki günü-
müzde böyle kimseleri çokça gör-

mek mümkündür; “‹man nime-
tinden mahrum olan, her fleyden
mahrum olmufltur. ‹mandan kay-
naklanan itminan ve huzurunu
kaybeden, her fleyini kaybetmifl-
tir. ‹man›n lezzeti ve nimetinden
mahrum kimse dünyada ne elde
etmifltir? Bu kimse dünyan›n ta-
mam›na da sahip olsa yine yok-
sun olarak kalmaya, endifleli ve
flaflk›n, s›k›nt›l› ve tedirgin, kay›p
ve bir hiç olmaya, insani de¤erler-
den yoksun kalmaya devam ede-
cektir...”

‹man sadece inanç ve tasdik
de¤ildir. Kalp ile tasdik, dil ile ik-
rar ve beden uzuvlar›yla da amel-
dir. ‹man; tasdik, güven, itminan,
emniyet anlamlar›na gelir ki bun-
lar› namazda görmek mümkün-
dür. Bu sebeple namaz, iman ola-
rak kabul edilmifltir. Amelleri
iman olarak isimlendiren ayetler-
den biri fludur; “‹man edip salih
amel iflleyenlere gelince, imanlar›
sebebiyle Rableri onlar› nimet do-
lu cennetlerde, içlerinden ›rmaklar
akan saraylara erdirir.” (Yu-
nus,10\9) Birçok müfessir bura-
daki ‘iman’ ifadesi, dünyada yap-
makta olduklar› ameller ile tefsir
etmifltir. Buradan da amel ile ima-
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n›n birbirinden ayr› tutulamaya-
ca¤› anlafl›l›r.

Kitapta yazar›n zikretti¤i
önemli konulardan bir tanesi de
iman ve ‹slam kelimeleri aras›n-
daki fark ve bu iki kelimenin kul-
lan›m›d›r. ‹slam; boyun e¤mek
demektir.”Filan müslimdir denil-
di¤i zaman bundan iki fley anlafl›-
l›r; Bir; O Allah’›n emrine teslim
olmufltur. ‹ki; O ibadetini Allah’a
has k›lm›flt›r.

Birincisi iman etmemifltir. Dil
ile itiraftan ibarettir. Ayet ile kas-
tedilen budur: Bedeviler ‘inand›k’
dediler. De ki: Siz iman etmediniz
‘Boyun e¤dik’ deyin”(Hucu-
rat,49\14)

‹kincisi ise; iman›n fevkinde-
dir. Bu da dilin itiraf›yla beraber
kalbinde inanmas› ve kalbin
inanc›na amel ile vefa göstermek,
diledi¤i ve takdir etti¤i konularda
Allah’a teslimiyet göstermektir.
T›pk› ‹brahim örne¤inde oldu¤u
gibi: “Çünkü Rabbi ona; Müslü-
man ol, demifl o da: Âlemlerin
Rabbine boyun e¤dim, demiflti.”

‹slam lisan ile iman kalp iledir.
Kitapta bu husus flu flekilde dile
getirilmifltir: “Münaf›k kimse
müslimdir ancak mü’min de¤ildir.
‹mam Nevevi müslim ve mü’mi-
nin ayr›m›n› flu flekilde yapm›flt›r:
“Müslim baz› durumlarda mü’min
olabilir ve baz› durumlarda olma-
yabilir. Oysa mü’min her durum-
da müslimdir. Her mü’min, müs-
limdir, fakat her müslim, mü’min
de¤ildir.”

Kitapta ‹slam; teslimiyetin te-
cellisi iman ise; tasdikin tecellisi
olarak aç›klanm›flt›r. Bununla bir-
likte mü’minlerin ve kâfirlerin
özellikleri de ayetlerle birlikte dile
getirilerek iman ehlinin bu dünya
ve ahiret baflar›s›n›n ancak
Kur’an’da ve hadislerde geçen

mü’min özelliklerine sahip ol-
makla mümkün olaca¤› anlafl›l-
m›flt›r.

‹man bizim için yak›c› cahiliye
çölünde, gölgesinde huzur, rahat
ve gönül inflirah› buldu¤umuz bir
çad›r olmal›d›r. ‹man evinde bu-
lundu¤umuz sürece fleytanlardan
emniyet içindeyiz. ‹man› ev edi-
nip içine yerleflti¤imiz sürece; ca-
hiliye, onun yak›c› s›cakl›¤› ve
atefli bizlere zarar veremez.

Seyyid Kutub flöyle diyor:

“Daha önce Medine’yi yurt
edinmifl ve gönüllerine iman› yer-
lefltirmifl olan kimseler” yani hic-
ret yurdunu, peygamber flehrini...
Bu flehre muhacirlerden önce en-
sar yerleflmifl bulunuyordu. Ayn›
zamanda orada iman› da yerlefl-
tirmifllerdi. Sanki iman onlar›n evi
ve yurdu olmufltu. ‹man onlar›n
yurdu, onlar›n kona¤› ve kalple-
rin içinde yaflad›¤› vatan haline
gelmiflti. Ruhlar› orada rahata ka-
vufluyordu. T›pk› bir insan›n ken-
disini güven içinde evine at›p ora-
da rahat ve huzura kavuflmas› gi-
bi.”(Fiizilal-i Kur’an)

Kim iman› yurt edinirse onun-
la güvende olup onun tad›na va-
r›r. Allah’› sever, O’ndan yard›m
diler, O’na dayan›r, O’nunla yeti-
nir. Allah’›n yetmedi¤i kimseye
hiç bir fley yetmez. Allah’›n ken-
disine yetti¤i kimse baflka hiç bir
fleye muhtaç olmaz. Zümer sure-
sinde de geçti¤i gibi; “Allah kulu-
na kâfi de¤il midir?”

Mü’min iman› yurt edindikten
sonra onu sürekli gelifltirmeli,
canl› ve faal bir durumda tutmal›,
yöneten ve yönlendiren konumu-
na getirmelidir. Bu da ancak iman
meclisleriyle mümkün olabilir.
Mü’min Allah’›n an›ld›¤› mekân-
larda, sohbetlerde bulunarak ade-
ta iman›n› flarj eder ve iman› ken-

disine fayda verir, nuruyla sahibi-
nin içini ve d›fl›n› ayd›nlat›r.

Yazar bu konuyu flu flekilde
idraklere sunmufltur:

“‹man meclislerinde mü’min,
di¤er mü’min kardefllerinin zikri-
ne ifltirak ederek, hep beraber
imanlar›n› tecrid ederek, güçlen-
direrek ve artt›rarak Allah ile be-
raber olurlar. 

‹bn-i Revaha, Ebu’d Derda’n›n
elinden tutarak ona flöyle demifltir:
“Gel bir saat iman edelim, muhak-
kak ki kalp, kaynayarak taflan bir
kazandan daha çabuk döner.”
Mü’minler iman meclislerinden
iman bak›m›ndan yenilenmifl ve
imanlar›n› artt›rm›fl olarak ç›karlar.
Böylece en büyük ödülü kazan›rlar
ki: Bu Allah’›n ba¤›fllamas›d›r. En
de¤erli madalyay› al›rlar ki; bu da
Allah taraf›ndan an›lm›fl olmakt›r.
Mü’minler iman meclisleri ile bu
dünya hayatlar›n› iman, sekinet,
itminan, izzet, cesaret, sebat, da-
vet, cihad, taat ve takva üzere ge-
çirme imkân›n› yakalarlar.”

‹man ile ilgili birçok konunun
dile getirildi¤i kitapta sa¤lam ve
canl› bir imana giden yolun hari-
tas› yazar taraf›ndan mükemmel
bir flekilde oluflturulmufltur. Her
mü’minin, yazar›n tabiriyle” al-
t›nda gölgelendi¤i iman›” tan›ma-
s› için bu kitap biçilmifl kaftand›r.

‹man; güzel, sevimli ve latif
bir ziynettir. Allah onu mü’min
kullar›na hibe eder ve bununla
onlar› süsler. Rabbimizden, bizle-
ri iman›n süsünden ay›rmamas›n›
dileyerek, sözlerimi yazar›n Fizi-
lal-i ‹man’da yer verdi¤i peygam-
ber(s.a.v)’in bir duas›yla son ver-
mek istiyorum; “Allah’›m! Bizlere
iman› sevdir ve onu kalplerimizde
süsle. Küfür, f›sk ve günah› bize
çirkin göster. Bizleri rüfld sahiple-
rinden k›l.” Âmin...
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Yaz olur, rehavet olabildi¤ince
yayg›n olur. ‹nsan, kayg›lara ve
sanc›lara uzak durur. Nefsine hofl
gelen yollar› dikkatlice korur. Ey
Müslüman sen “sen” ol, ne olur!

***
Geceyi üzerimize bir sekine ola-

rak indiren Rabbimize hamd olsun.
Gece, uyanmak için derince uyu-
makt›r. Rabbim hep uyan›k k›lacak
sa¤lam uykular nasip etsin.

***
Nefes ald›ran ve hayat ya¤d›ran

evsaf›na kurban oldu¤umuz ey ke-
rim kitap! Ayd›nl›¤›nla par›ldat her
bir yan›m›z› ve can›m›z›. Ey rabbi-
miz! Bizi onda diri tut...

***
Yeni dünyalara, yeni deryalar

gerek. Yeniden, yenilmeden ve
yüksünmeden yürek potansiyelini
sektirmeden, anlamlara ve ahkâm-
lara aç›lmak gerek.

***
‹nsan susarsa ve kusarsa tüm

çirkefli¤ini zalim, yaflanabilir yan-
lar›m›z en ufak esintide pusarsa; el-
ler elleri, yürekler yürekleri uyan-
d›rmaya koflmak zorunda.

***
Hiçbir kimseden, hiçbir ücret is-

temeden davalar› aflk›na bütün var-
l›klar›n› feda etme ulviyetinin bariz
örnekleri olan Nebi ve Resuller... Ve
biz! Ne kadar uza¤›z.

Öyle bir rahmet gönderir ki se-
mavat, arz›n kuca¤› kifayet etmez
bu cümbüfle karfl›l›k vermeye. Ne
edersek, kendi elimizle! Ne gelirse,
elimizden! Ne giderse, ömrümüzden!

***
Da¤lar›n a¤lar›nda hürriyet tür-

küleri tutturanlar, ovadakilere mu-
allim olurlar. Oralara ça¤›r›rlar yine
ve yeniden bafllamak için tazelen-
menin yollar›n› ararlar.

***
Bir söz var ki, bütün has söy-

lemler ondan neflet eder. O tatland›-
r›r, o hayatland›r›r ve o anlamland›-
r›r tüm yaflanm›fll›klar›. En kutlusu-
dur o sözlerin: la ilahe illallah…

***
Selam olsun, Rabbe dönük bir

yüz ve yürek tafl›yanlara. Selam ol-
sun, kalk›fl türküleri okuyanlara. Ve
selam olsun, uyan›kl›¤› kendilerine
rahmet telakki edenlere...

***
Sesler gelir yüksek ve naif.

Duymaya engin bir izan ister. Zulû-
mat›n beynini t›rmalamaya ›srarl›
bir ezan ister. Ve sökmeden flafak,
k›yam› bekleyen bir adam ister.

***
Geç kal›nmam›flt›r hiçbir fleye,

hayat ve iman oldu¤u sürece. Sev-
da renkli teyakkuz halleri arz› ku-
flatt›¤›nda; geriye ya dönmek ya da
ölmek kal›r. Seçkimiz ne ola?

‹nsan, her an her fleye ve her
habere haz›rl›kl› olmal›. Aleyhine
geliflecek olaylar çöküntü verme-
meli. ‹mtihan s›n›rlar›nda oldu¤u-
nun bilinciyle metanetli olmal›.

***
Yolda olmak, yolu tan›may› ge-

rektirir. Yolu iyi bilmeyenler, yolda
kal›rlar. Yolun f›kh›n› özümseme-
yenler. Kendilerini “yolday›m” di-
yerek avutmamal›d›rlar.

***
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.

***
Her fleye ra¤men, sevinci ve

huzuru çocuklardan; sevgiyi ve flef-
kati annelerden; flerefi ve haysiyeti
babalardan; vefay›, muhabbeti ve
sevdalanmay› kardefllerden ö¤ren-
meli.

***
Kopmadan kardefllik ba¤›ndan

ve yol alarak ümmetin ba¤r›ndan,
samimiyeti tazelemek hissiyat›yla;
Kitab›m›zda ve Rasulümüzde bu-
luflman›n planlar›n› yapmak zorun-
day›z.

FFaattiihh PPAALLAA

‹NCE DOKUNUfiLAR - II
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Hüzün bir ok misali vurunca yüre¤ine
Bilir misin kaç uykusuz gecenin vakti bafllar 
Ve sen sabır da¤larının önünde 
Kirmana sarılı sevdanla 
Geceleri gündüzlere eklersin

Nasılsa anlamayacak saray çocukları seni 
Sevdiklerin birer birer kaybol mu?
Yüreklerinde çı¤dan buzlarla günefline uzak 
Ölüler flimdi flehrin caddelerinde
Zaman geçiyor Ruken ve sen yoksun

Hangi da¤a anlatsan kaderini 
Nemli gözlerinle hangi yüre¤e baksan ölü
Mevsim çadırları çoktan toplanmıfl
Karayel çı¤ düflürdü yorgun saçlarına
Yaralı gönlünle hangi geceye sı¤›nsan  

Fırat’ın dalgalarında o bitmeyen a¤ıt
Akrep taflımıfllar onca yıl yüre¤imize
Yaralısın üstelik a¤lıyorsun göçebe kufllar gibi
Beni de götür o ıssız da¤larına Ruken
Bu yaban ellerinde üflüyor ve korkuyorum
Kabul et kerem kapına tünemifl bir kufl gibi

Bak bir güvercin vurulmufl kanadı kırık
‹flte beni bir o anlıyor bir de sen anla Ruken
Derin kuyularına düfltüm sevdanın 
Kar bir gecenin kara talihine bürünüp
Merhamet diyorum ipekten kalbine duy beni

Bütün türkülerim sana hasret ve gurbet kokan
Bütün baharlar yazlar senin için 
Düfllerimde karanfiller görüp a¤lıyorum
Gö¤e çıkıyor içimin alev dalgaları
Sabır deyip bekliyorum lakin tahammülü zor 

De ki bana büyüyor umut da¤larında çiçe¤imiz
Geliyor o uzun kıflın ardından bahar
Muhacir ve ensar kadınlar, çocuklar, yafllılar
Medine önlerinde türkü söyleyen kızlarla 
Katıldılar o ıflık kervanına yürüyorlar…
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‹NNA L‹LLAH‹ VE ‹NNA ‹LEYH‹ RAC‹ÛN

Okurlar›m›zdan SSüleyman KKarakufl'›n
teyzesi vvefat eetmifltir.

Annesi iise ccenazeye ggiderken ggeçirdi¤i
trafik kkazas› ssonucu vvefat eetmifltir.

Her iiki mmerhumeye AAllah'tan ((C.C.) rrahmet,
yak›nlar›na, ssabr› ccemil nniyaz eederiz.

Okurlar›m›zdan HHacer KKarao¤lu HHan›mefendinin
annesi vvefat eetmifltir. MMerhumeye AAllah'tan
(C.C.) rrahmet, yyak›nlar›na ssabr› ccemil nniyaz

ederiz.
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