
Selam ‹‹le
De¤erli okuyucular›m›z, bizlere yeni bir say›yla daha kar-

fl›laflma imkân› verdi¤i için Allah’a hamdolsun. Yaflad›¤›m›z
topraklarda, bizlere, buralar›n yüzy›llard›r çimentosu olmufl
bu yüce dinin müntesiplerine, buran›n asli unsurlar›na ta-
hammül edemeyip acayip mahlûklar gibi davranan çok kü-
çük ama çok etkili bir az›nl›k var. Bu az›nl›k unsurun gücü
son zamanlardaki konjonktürle zay›flam›fl gibi gözükse de bu
sistem hala onlar›n kurdu¤u gibi ifllemeye devam ediyor.

Referandum sonras› hak ve özgürlüklerin geniflleyece¤i
beklentisi çerçevesinde gündeme gelen baflörtüsü konusunda
çok ilginç fikirler de ifade edilmeye baflland›. Daha düne ka-
dar devrim ihraç etmekle suçlad›klar› ‹ran’› bugün baflörtüsü-
ne örnek gösterecek kadar bir aymazl›kla karfl› karfl›yay›z.
Baz› Ergenekon ak›ll›lar da üniversitelerde tek tip bere ile k›z-
lar›n bafllar›n› örtebileceklerini iddia etmeye bafllad›lar. Bizim
bu tiplere karfl› cevab›m›z elbetteki ‹slam’›n d›fl›nda olamaz:
B›rak›n Müslüman bac›lar›m›z›n bafllar›n› nas›l örtece¤ini; siz
öncelikle imanlar›n›z› gözden geçirin. Dinimiz örtünmenin
nas›l olaca¤›n› aç›kça ortaya koymufltur. Ne sizin, ne de bafl-
kalar›n›n istedi¤i gibi ibadetlerimizi yapacak de¤iliz.    

Müslümanlar olarak bizler her zaman kendi gündemlerini
belirlemeye ihtimam göstermeliyiz. Bunu geçeklefltirmenin
önündeki hiç bir engelin etkisinde kalmadan, an›n gerektirdi-
¤ini yapmak ve gelece¤imizi planlamak kararl›l›¤›ndan kim-
se bizi al›koymamal›. ‹çinde bulundu¤umuz rehavetten kur-
tulmal› son zamanlarda tan›nan baz› haklar nedeniyle “yer-
yüzünde fitnenin kalk›p dinin sadece Allah’a ait oldu¤u”
inanc›na kap›lmamal›y›z. Bu nedenle planlar›m›z, uzun vade-
li olmal›, uzun y›llar› kapsamal›d›r.

Bu say›m›zda da ilgiyle okuyaca¤›n›z› umdu¤umuz yaz›-
lar›m›z var. Genel Yay›n Yönetmenimiz Ali Kaçar “Türkiye
Geçmifli ‹le Yüzlefliyor Mu?” bafll›kl› yaz›s›nda son zamanlar-
da yaflanan geliflmeleri yaz›s›nda de¤erlendiriyor. Süleyman
Arslantafl, gündemden düflmeyen konulardan biri olan kürt
sorununu yaz›s›nda tart›flm›fl. Erdal Bayraktar da ayn› konu
ile ilgili ilginç de¤erlendirmeler yapm›fl yaz›s›nda. Bünyamin
Atefl’in “aç›l›m” konusundaki yaz› dizisinin son bölümünü de
okuyabilirsiniz.  Di¤er yaz›lar›m›z› da ilgiyle okuyaca¤›n›z›
umuyoruz.

Sizleri dergimizin bu say›s›yla bafl bafla b›rak›yoruz. Al-
lah’a emanet olunuz.
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Son y›llarda Ergenekon örgüt-
lenmesine dönük operasyonlarla
bafllayan ve kimi faili meçhul cina-
yetlerin ayd›nlat›lmas›yla devam
eden geliflmeler, Türkiye, geçmi-
fliyle yüzlefliyor mu sorusunu gün-
deme getirmifltir. Gerçekten, Türki-
ye geçmifliyle yüzlefliyor mu? Bu
soruya cevap vermeden önce, Tür-
kiye’ye, kuruluflunda ideolojik ren-
gini veren militarist ve jakobenist
zihniyete ve bu zihniyetin Türki-
ye’de gerçeklefltirdi¤i hukuksuz ve
gayr› meflru yönetim anlay›fl›na k›-
saca göz atmak gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, halka
ra¤men, halkç› geçinen bir avuç
elitist/seçkinci, militarist bir güç ta-
raf›ndan, d›fl emperyal güçlerin de
yard›m ve deste¤iyle kurulmufltur.
Henüz daha kurulufl sürecinde
iken, Milli Mücadelede çok etkin rol
oynayan, ancak gelecekte potansi-
yel tehlike arz eden muhalif adde-
dilenlerin yönetimden uzaklaflt›r›l-
malar› için suikastlar ve faili meç-
hul cinayetler bafllam›flt›r. Mustafa
Suphi ve arkadafllar›yla bafllayan
ve Ali fiükrü Bey’le devam eden bu
faili meçhul cinayetler zincirine,
daha sonralar› tetikçi olarak kulla-
n›lan Topal Osman ve 8 arkadafl›
da ilave edilmifltir. Bu anlay›fl, Ke-
malist kadrolar›n orduyu da ele ge-

çirmeleriyle muhalif görünen ya da
potansiyel tehlike arz eden herkese
karfl›, bir devlet politikas› olarak te-
peden inmeci yöntemlerle ç›kar›lan
Takrir-i Sükûn Kanunu ve ‹stiklal
Mahkemeleri ile devam ettirilmifltir.
1922’lerden itibaren oluflmaya
bafllayan bu totaliter anlay›fl›n göl-
gesinde, Lozan Antlaflmas›, Cum-
huriyetin ilan›, Halifeli¤in kald›r›l-
mas›, Tevhid-i Tedrisat Kanunu,
flapka devrimi ad› alt›nda gerçek-
lefltirilen bask›c›, totaliter ve ça¤d›-
fl› uygulamalar, ülkeyi tam anla-
m›yla bir korku cumhuriyetine dö-
nüfltürmüfltür. Bu korku cumhuri-
yetinin paradigmalar›; düflünsel ve
ideolojik dayanaklar›, ›rkç› ve flove-

nist uygulamalar› ayd›nlat›lmadan,
bu olaylar›n ard›ndaki gerçek güç
ortaya ç›kar›lmadan, bu dönemin
anlafl›lmas› elbette ki mümkün de-
¤ildir.

Ayr›ca ‹slam’›n bireysel ve
toplumsal hayattan d›fllanmas›;
ezan›n, hutbenin, kametin Türkçe
okutulmas›, namaz›n Türkçe k›l›n-
ma dayatmalar›, laikli¤in halka
dayat›larak ‹slam’›n zorla vicdan-
lara hapsedilerek hatta ‘Allah’ de-
menin bile yasakland›¤› ‘Ebedi
fief’ ve ‘Milli fief’ dönemi bütün
yönleriyle ayd›nlat›lmadan, Türki-
ye’nin geçmifliyle yüzleflmesi
mümkün de¤ildir.
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TÜRK‹YE GEÇM‹fi‹ ‹LE
YÜZLEfi‹YOR MU?



Tek Parti diktatörlük dönemi-
nin bitti¤i ve çok partili dönemin
yafland›¤› dönemde ABD’nin rolü
bilinmeden ve ABD ile gerçek an-
lamda yüzleflilmeden, Türkiye’nin
kendi geçmifliyle yüzlefliyor iddi-
alar›, kuru ve içi bofl bir iddia ol-
maktan öte hiçbir anlam tafl›maz.
Çünkü Türkiye, halk›n iradesine
ra¤men, d›fl emperyal ülkelerin
menfaatleri do¤rultusunda politika
üreten ve bu politikalar›n d›fl›na da
-en az›ndan flimdilik- ç›kma imkâ-

n› olmayan bir ülkedir. Türki-
ye’nin, ABD’nin arka bahçesine
düfltü¤ü ‹kinci Dünya Savafl›’n›n
bitti¤i y›llardan bu yana, Türki-
ye’de ifllenen neredeyse her faili
meçhul cinayetin, iç kargaflal›kla-
r›n, darbelerin ard›nda ABD ve
onun eli kanl› terör örgütü CIA var-
d›r. CIA ve güdümündeki yerli ve
uluslararas› iflbirlikçi örgütler, Tür-
kiye’de kurdu¤u resmî, ama illegal
çal›flan örgütler kanal›yla bu ey-
lemleri gerçeklefltirmifltir. Bu ör-
gütlerin bafl›nda ise, ilk kuruldu-
¤unda (27 Eylül 1952) ad› Sefer-
berlik Tetkik Kurulu (STK) olan,
1965’de Özel Harp Dairesi (ÖHD)
ismini alan, 1990’l› y›llarda ise
Özel Kuvvetler Komutanl›¤› (ÖKK)
ismiyle faaliyetine devam eden,
halk aras›nda ise ‘Kontrgerilla’ ola-
rak bilinen örgüt gelmektedir.

Bu örgüt, yer üstü ve yeralt› ol-
mak üzere iki unsurdan oluflmak-
tad›r. Yer üstü unsurlar› askerler
yani subay ve astsubaylardan, ye-
ralt› unsurlar› ise ‘vatansever’ si-
villerden meydana gelmektedir.
Askerler bilinmektedir; bordo bere-
liler; subay ve astsubaylard›r. An-
cak ‘vatansever’ unsurlar ise bilin-
memektedir; kimlikleri de, faaliyet-
leri de gizlidir. Seferberlik Tetkik
Kurulu’nun kurucular›ndan olan
ve ayn› zamanda ÖHD’nin ilk Lo-
jistik fiube Müdürü olan emekli ‹s-
mail Tansu, bu vatansever güçleri
flöyle anlatmaktad›r: “Sivil uzant›-
lar ülke iflgal edilince kullan›lmak
üzere bar›fl zaman›nda e¤itilip bek-
letilirler. Görev verilmezler. Kopuk
tespih taneleri gibi her yere da¤›l-
m›fllard›r. Türkiye’nin her yerinde-
dirler. Savaflla beraber tespihin ipi
ba¤lan›r. Görev al›rlar. Kar›-koca
ayn› birimdedirler ama birbirlerin-
den haberleri yoktur. Herkes kendi
görevini yapar.”

Em. Org Sabri Yirmibeflo¤lu da,
kendisiyle yap›lan bir röportajda;
“ÖHD’nin sivil kanad› diye tuttur-

mufllar. Yahu bunlar›n hepsi çok
güvenilir kiflilerdir. Bu kiflileri
ÖHD’nin en bafl›ndaki yetkili de
tan›maz. Ben de tan›mazd›m…

“Paflam, ‘Üst düzey yetkililer
tan›maz; ben de tan›mazd›m’ di-
yorsunuz. Peki, güvenilir kifliler ol-
duklar›n› nas›l saptayabiliyorsu-
nuz? sorusuna ise; Yirmibeflo¤lu;
“Ee, bizim alt›m›zdaki askeri per-
sonel güvenilir personel. Onlar›n
seçtiklerine elbette güveniriz. Ama
dedi¤im gibi bizler, yani ÖHD’nin
en üst kademesinde görev alm›fl
olanlar ve halen de görevde olan-
lar sivil ba¤lant›lar› tan›mazlar. Ta-
n›mamalar› da çok do¤rudur. Çün-
kü bu sorumluluk isteyen bir ifl-
tir…”

1971–1974 y›llar› aras›nda
ÖHD’nin baflkan› olan Kemal Ya-
mak Bülent Ecevit’e 1974 y›l›nda
verdi¤i brifingde ise; “Özel Harp
Dairesi, Türkiye’nin veya bir k›s›m
topraklar›m›z›n düflman istilas›na
u¤ramas› durumunda, istilac›lara
karfl› gerilla yöntemleriyle ve her
türlü yeralt› etkinli¤iyle mücadele-
ye haz›rlanmak üzere kurulmufltu.
Adlar› gizli tutulan baz› ‘Vatanse-
ver Gönüllüler’ de Özel Harp Daire-
si’nin sivil uzant›s› olarak çal›flmak
üzere ömür boyu görevlendirilmifl-
lerdi. Gere¤inde bu gönüllü sivil
vatanseverlerin kullanmalar› için
de, Türkiye’nin baz› yerlerinde giz-
li silah depolar› oluflturulmufltu...”
ifflaat›nda bulunmufltur.

Em. Org. Kemal Yamak, Aksi-
yon dergisine (Say›:579) yapt›¤›
bir aç›klamada; “Ecevit kontrgeril-
la iddias›n› ortaya atarken kendi
partisinde milletvekili olan Daire
mensuplar› vard›. Bunlar daha
gençken seçilmifllerdi” diyordu.
Gazeteci fiamil Tayyar da Tempo
Dergisine (Say›: 30–1077, 24
Temmuz 2008) “AKP içerisinde 20
civar›nda eski-yeni milletvekilinin
Ergenekon ile ba¤lant›s› bulundu-
¤unu” söylemifltir. Bu, her kesimin
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Türkiye, halk›n
iradesine ra¤men, d›fl
emperyal ülkelerin
menfaatleri
do¤rultusunda politika
üreten ve bu
politikalar›n d›fl›na da
-en az›ndan flimdilik-
ç›kma imkân› olmayan
bir ülkedir.
Türkiye’nin, ABD’nin
arka bahçesine
düfltü¤ü ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n bitti¤i
y›llardan bu yana,
Türkiye’de ifllenen
neredeyse her faili
meçhul cinayetin, iç
kargaflal›klar›n,
darbelerin ard›nda
ABD ve onun eli kanl›
terör örgütü CIA
vard›r. CIA ve
güdümündeki yerli ve
uluslararas› iflbirlikçi
örgütler, Türkiye’de
kurdu¤u resmî, ama
illegal çal›flan örgütler
kanal›yla bu eylemleri
gerçeklefltirmifltir.



içine s›zan bu örgütün gücünü ve
toplum için oluflturdu¤u tehdidi
göstermektedir. 

FFaaiillii MMeeççhhuulllleerr,,
BBiirr DDeevvlleett PPoolliittiikkaass››dd››rr!!....

Halk› k›flk›rtmak/mukavemeti-
ni artt›rmak, Özel Harp Dairesi
(ÖHD)’nin belki de kurulufl nede-
nidir. Nitekim 1966–1971 y›llar›
aras›nda bu dairenin baflkanl›¤›n›
yapan Cihat Akyol, 1971 y›l›nda
Silahl› Kuvvetler Dergisi’ne yazd›¤›
bir makalede, ÖHD’nin bu yönte-
mini flöyle belirtmektedir: “Muka-
vemetin en verimli tohumunun zu-
lüm oldu¤u bilinmelidir. Bazen
gayrinizamî kuvvetlerin bu gerçe¤i
bile bile sahte operasyonlarla, hal-
k›n mukavemet cephesine iltihak›-
na çal›fl›r. (…) Halk› mukavemet-
çilerden ay›rmak için sanki ayak-
lanma kuvvetleri taraf›ndan yap›l›-
yormufl gibi, mücadele kuvvetle-
rince zulme kadar varan haks›z
muamele örnekleriyle sahte ope-
rasyonlara baflvurulmas› tavsiye
edilir.” (Silahl› Kuvvetler Dergisi
Eki, Mart–1971) Ayn› gerçe¤i son
günlerde 1974–1976 y›llar› ara-
s›nda ÖHD’nin baflkanl›¤›n› yapan
Sabri Yirmibeflo¤lu da dile getir-
mifltir. Yirmibeflo¤lu, Habertürk
muhabirine “e¤er bir yerde halk›n
galeyana gelmesini, bir mukave-
met hareketini göstermesini arzu
ederseniz sizin sayg›n de¤erlerini-
ze düflman›n, karfl› taraf›n bir fley
yapt›¤›n›, küçültücü hareket yapt›-
¤›n› gösterirseniz, halk› galeyana
getirirsiniz. Özel Harp’te bir kural
vard›r; halk›n mukavemetini art›r-
mak için düflman yapm›fl gibi baz›
de¤erlere sabotaj yap›l›r. Bir cami
yak›l›r. K›br›s’ta cami yakt›k biz…”
(Habertürk Gazetesi, 23.09.2010)
itiraf›nda bulunmufltur.

Bu itiraflar sadece geçmiflte kal-
m›fl itiraflar de¤ildir, nitekim son
y›llarda da benzer itiraflar yap›lm›fl-
t›r; Korgeneral Altay Tokat, 27
Temmuz–2 A¤ustos 2006 tarihli

Aktüel dergisine verdi¤i bir röpor-
tajda; “Benim zaman›mda ben de
bomba att›rd›m. Bir, iki kritik nok-
taya. Bofl yerlerdi! Meselem mesaj
vermek. Bat›dan gelen memurlar,
hâkimler iflin ciddiyetini anlam›yor.
Çok koordineli ve iyi çal›flt›k. Bak-
t›m, sonradan ifller sakinleflince ifli
basite almaya çal›flt›lar. Rastgele
dolafl›yorlar, flunu bunu yap›yorlar.
Onun üzerine flunlar bir hizaya gel-
sin diye evlerine yak›n iki yere at-
t›rd›m. Ondan sonra anlad›lar ki
çok dikkatli olmal›lar. Bir musibet
bin nasihatten iyidir. Öylece onlar›
e¤ittim ben.” (http://www.yukse-
kovahaber.com/haber/iste-bir-pa-
sadan-itiraflar-2491.htm)

Emekli Albay Erdal Sar›zeybek
de ‘‹haneti Gördüm’ adl› kitab›nda
fiemdinli’de görev yaparken halk›
korkutmak için s›k s›k çat›flma var-
m›fl gibi bir atmosfer oluflturdukla-
r›n›, askerleri de PKK’l›lar gibi gös-
termek için gerilla k›yafetleri giy-
dirdiklerini yazm›flt›. Sar›zeybek,
flu ifadeleri kullan›yordu: “Plan›m
fluydu: ‹ki-üç gecede bir, 120
mm’lik havan ayd›nlatma mermi-
sini ilçe merkezi üzerine atacakt›m.
Sonra, önceden belirlenmifl hedef-
lerin üzerine makineli tüfekle atefl
açacak, sonra da roketleri ateflleyip
flehir üzerinde tam bir çat›flma ha-
vas› yaratacakt›k. Ertesi sabah
halk› flehir meydan›nda toplay›p,
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muhtemel bir çat›flmada flehrin ve
halk›n ne denli zarar görebilece¤i-
ni, bu nedenle teröristlerin flehre
girmesine izin vermemeleri gerek-
ti¤ini anlatacakt›k. Dedi¤imiz gibi
de yapt›k. Haftada en az bir kez bu
uygulama fiemdinli’de yap›l›r oldu,
hem de uzunca bir süre. Belki deli-
lik diyeceksiniz ama sonuç ald›k,
gerisi önemli de¤il.” (Zaman Gaze-
tesi, 24.09.2010) Bir baflka itiraf
da Koramiral Atilla K›yat’tan geldi.
Koramiral K›yat; “terörü bitirmek
için 1993–1997 aras›nda faili meç-
hul cinayetlerin emir-komuta zin-
ciri içinde yap›ld›¤›n›, bunun da bir
devlet politikas› oldu¤unu” söyle-
di. (Star Gazetesi, 04.08.2010)
Dönemin Cumhurbaflkan› Süley-
man Demirel de “Devlet rutin d›fl›-
na ç›kabilir” demiflti. Demirel; yani
baz› durumlarda icab ederse hu-
kuksuzluk yapabilir, demiflti. Bü-
tün bu itiraflar, A¤ustos-2010’da
emekli olan Genelkurmay Baflkan›
‹lker Baflbu¤’un kükreyen ses to-
nuyla ve masay› yumruklayarak
“Allah Allah diyerek savafla giden
ordu, cami bombalar m›?” sözü-
nün ne kadar anlams›z ve içinin
bofl oldu¤unu göstermektedir. Do-
¤u ve Güneydo¤u’daki faili meç-
hulleri ve her darbe öncesinde
meydana gelen ve ülkede iç isyan›
ça¤r›flt›ran kargaflal›klar›, bu çerçe-
vede düflünmek bile ürkütücü de¤il
mi? Güvenli¤inizi sa¤lamakla mü-
kellef ordunuzun, bo¤az›n›zda ke-
silen vergilerle en iyi flartlarda bak-
t›¤›n›z, besledi¤iniz komutanlar›n›-
z›n bu hali, size güven verir mi?
Elbette vermez!.

KK››bbrr››ss’’ttaa YYaakk››llaann CCaammiiii
‹‹llkk DDee¤¤iillddiirr!!....

Türkiye’de, halk› k›flk›rt-
mak/mukavemetini artt›rmak
amac›yla son günlerde çokça ko-
nuflulan cami yakma olay›, Org.
Sabri Yirmibeflo¤lu’nun söyledi¤i
ile s›n›rl› bir olay de¤ildir. Çünkü
halk›, bazen d›fl düflmana, bazen

de kendi devletine karfl› mukave-
mete haz›rlamak için, bazen kendi
ordusunu, kendi halk›n›, kendi
kutsal de¤erlerini bombalamak,
Türkiye’de, ABD’nin iste¤i do¤rul-
tusunda kurulan ÖHD’nin kurulufl
amac›d›r. Türkiye’de, bu çerçeve-
de gerçeklefltirilen ilk kitlesel ey-
lem 6–7 Eylül 1955 olaylar›d›r.
Bu olay›n nedeni, Selanik’te Mus-
tafa Kemal’in evinin Rumlar tara-
f›ndan bombaland›¤› iddias› idi.
Oysa daha sonra anlafl›ld› ki,
bombalama olay›, o dönemlerde
Hukuk Fakültesinde burslu olarak
okuyan, daha sonra Nevflehir Va-
lisi iken 08.02.1992’de emekli
olan Oktay Engin taraf›ndan orga-
nize edilmifltir. Bu bombalama
olay›n›n ÖHD taraf›ndan gerçek-
lefltirildi¤ini ise, Tempo Dergisinde
(9 Haziran 1991) gazeteci Fatih
Güllapo¤lu’nun Özel Harpçi Sabri
Yirmibeflo¤lu ile yapt›¤› röportaj-
dan ö¤reniyoruz. Yirmibeflo¤lu bu
röportaj›nda: “6–7 Eylül de, bir
Özel Harp ifliydi. Ve muhteflem bir
örgütlenmeydi. Amac›na da ulafl-
t›” demiflti. Bu aç›klamadan da
anlafl›l›yor ki, 6–7 Eylül olaylar›
(o zaman ki ismi Seferberlik Tet-
kik Kurulu) ÖHD’nin kanl› ilk kit-
lesel eylemidir.

1955 y›l›n› takip eden y›llarda
hem ülke içinde ve hem de K›b-
r›s’ta bu tür olaylar birbirini izleye-
rek Türkiye’de darbe gerçeklefltiril-
mifl, K›br›s’ta ise halk, ÖHD tara-
f›ndan kurulan Türk Mukavemet
Teflkilat› kanal›yla kontrol alt›na
al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. Nitekim bu
çerçevede K›br›s’ta 1955–1974
y›llar› aras›nda 100’den fazla ca-
mi, mescit ve türbe tahrip edilmifl-
tir. Ayn› flekilde 1962 y›l›nda Lef-
kofle’deki Bayraktar ve Ömeriye
camileri, kimli¤i meçhul kifli/lerce
bombalanm›flt›. K›br›s’ta iki K›br›s-
l› Türk avukat (Ayhan Hikmet ve
Ahmet Gürkan) taraf›ndan yay›n-
lanmakta olan Cumhuriyet Gazete-

si, yak›nda ‘Camilere bombalar› ki-
min koydu¤unu aç›klayaca¤›z’ di-
ye yay›n yapmaya bafllad›lar. Ga-
zeteci olan bu iki avukat, bu yay›-
n› yapt›klar› günün gecesinde yani
23 Nisan’› 24 Nisan’a ba¤layan
gece 1962’de öldürülmüfllerdir. O
gün de, bugün de, bu iki gazeteci
cinayetinin arkas›nda Kontrgerilla
örgütü olarak bilinen TMT (Türk
Mukavemet Teflkilat›) ile bu teflki-
latta görevli Rauf Denktafl’›n bu-
lundu¤u iddia edilmifltir. Nitekim
Yirmibeflo¤lu’nun, ‘K›br›s’ta cami
yakt›k’ aç›klamas›ndan sonra, öl-
dürülen gazetecilerden Ayhan Hik-
met’in k›z› H›fsiye Hikmet, Ta-
raf’›n sorular› üzerine cinayetin
içinde Rauf Denktafl’›n da oldu¤u-
nu K›br›s’ta herkesin bildi¤ini ama
bunu korkudan söyleyemedi¤ini
aç›klam›flt›r. (Y›ld›ray O¤ur, Taraf
Gazetesi, 25.09.2010) 

Türkiye’de yap›lan her darbe-
de, ç›kar›lan her iç kargaflal›kta ve
yap›lan her siyasi suikastta bu ör-
gütün kullan›ld›¤› çokça gündeme
getirilmifltir. En aç›k ve en kap-
saml› olarak da Ecevit taraf›ndan
gündeme getirilmifltir. Ancak
ÖHD/kontrgerilla olay›n›, sadece
Ecevit gündeme getirmemifltir. Ko-
nuyla ilgili ilginç aç›klamalardan
birini de U¤ur Mumcu’nun öldü-
rülmesi ile ilgili olarak kapat›lan
Refah Partisi Genel Baflkan› Nec-
mettin Erbakan yapm›flt›r. Erba-
kan, yapt›¤› aç›klamada “Mumcu
cinayetinde flüpheler, böyle profes-
yonel bir olay dolay›s›yla kontrge-
rillan›n üzerinde topland›¤›n›, Bel-
çika ve ‹talya’da aç›¤a ç›kar›lan
kontrgerillan›n Türkiye’de Özel
Harp Dairesi ad› alt›nda faaliyette
bulundu¤unu, hükümetten Özel
Harp Dairesi’nin faaliyetlerini ya-
saklamas›n› istemiflti.

Son günlerde de çokça konuflu-
lan bir baflka suikast ise, 17 Hazi-
ran 1988’de ANAP (Anavatan
Partisi) Kongresi’nde Turgut
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Özal’a yönelik yap›lan suikast giri-
flimidir. Turgut Özal’a yap›lan sui-
kast› inceleyen komisyon üyesi
olan Yarg›tay eski üyesi U¤ur Tö-
nük Kartal Demira¤’›n kontrgerilla
üyesi oldu¤unu belirlediklerini, an-
cak M‹T’ten oldu¤unu tahmin etti-
¤i üç kiflinin bu tahkikat› durdur-
mas›n› ve kendisinin komisyondan
ayr›lmas›n›n istendi¤ini, bu üç ki-
fliyi gönderen komutan›n da döne-
min MGK Genel Sekreteri Sabri Yir-
mibeflo¤lu oldu¤unu bizzat Turgut
Özal’a söylemifltir. Turgut Özal bu
suikast›n arkas›nda bir örgütün ol-
du¤unu, bu örgütün üzerine git-
mesi halinde içeride önlenemeye-
cek bir tak›m kar›fl›kl›klar›n ç›kaca-
¤›n›, bu nedenle de üzerine gide-
medi¤ini kardefli Korkut Özal ve
ANAP’›n eski milletvekili olan Faik
Tar›mc›o¤lu aç›klam›flt›r.

Turgut Özal’›n ölümü de, nor-
mal ölüm olmad›¤›, bir suikasta
kurban gitti¤i, kardefli Korkut Özal,
o¤lu Ahmet Özal ve daha birçok
kimse taraf›ndan yüksek sesle,
hatta konu ile ilgili C. Savc›l›klar›-
na ifade vererek gündeme getir-
mifllerdir. Ahmet Özal, babas›na
1988’de yap›lan suikast›n arkas›n-
da, Hürriyet Gazetesinin eski pat-
ronu Erol Simavi, dönemin MGK
Genel Sekreteri Org. Sabri Yirmibe-
flo¤lu ve ‹fladam› Kemal Horzum
bulundu¤unu iddia etmektedir.
Özal’a yönelik suikasttan sonra
Org. Sabri Yirmibeflo¤lu A¤ustos
1990’da emekliye sevk edilmifltir.
fiayet emekli edilmeyip süresi Ba-
kanlar Kurulu taraf›ndan A¤ustos
1990’da 1 y›l uzat›lm›fl olsayd›,
1991’de Kara Kuvvetleri Komuta-
n›, 1993’de de Genelkurmay Bafl-
kan› olacakt›. Turgut Özal’›n ölü-
müyle ilgili ilginç bir olay› da Emin
Çölaflan gündeme getirmifltir. Emin
Çölaflan, 1 May›s 2002’de Hürri-
yet’teki ‘Özal’› öldürmüfller’ bafll›k-
l› makalesinde, “San›r›m 1993 y›l›-
n›n Ocak ay›yd›. Halam›n o¤lu, o

s›rada Meclis Baflkan› olan Hüsa-
mettin Cindoruk’la, Özal’dan söz
ediyoruz. Kula¤›ma e¤iliyor ve flu
sözleri söylüyor: ‘Bu gidici! Yak›n-
da ölecek!’ ‹nanm›yorum, flafl›r›yo-
rum ve aynen ‘Ne gidicisi abi, o
hepimizi götürür’ diyorum. Cindo-
ruk ›srar ediyor: ‘Haberin kayna¤›
Baba’d›r! Bu devlet bilgisi. Sadece
sen bil ve a¤z›n› s›k› tut. Önümüz-
deki yaz aylar›n› ç›karamayacak.
Baba sa¤lamc›d›r. Bunu diyorsa bir
bildi¤i vard›r!’ ‘Birkaç gün sonra,
Baba’n›n bu bilgiyi Cavit Ça¤lar’a
da verdi¤ini birinci elden ö¤reniyo-
rum. Bu devlet s›rr›n› kimseye
aç›klam›yorum.’ Aradan k›sa bir
süre geçiyor ve Özal 17 Nisan’da
ölüyor. 

Bu flekilde ölen/öldürülen sade-
ce Turgut Özal de¤ildir. 1 May›s
1977 Katliam›, 29 May›s 1977’de
‹zmir Çi¤li Havaalan›nda Ecevit’e
suikast giriflimi, 24 Ocak 1993’de
gazeteci U¤ur Mumcu suikast›, 6
Ekim 1990’de Bahriye Üçok Sui-
kast›, 21 Ekim 1999’da Ahmet Ta-
ner K›fllal› cinayeti, 1 fiubat
1979’da gazeteci Abdi ‹pekçi sui-
kast›, 24 Mart 1978’de savc› Do-
¤an Öz suikast›, 27 May›s 1980’de
Gün Sazak suikast›, 19–26 Aral›k
1978’deki Kahramanmarafl olay-
lar›, May›s-Temmuz 1980’de Ço-
rum ve 17–18 Nisan 1978’de Ma-
latya olaylar› ve daha birçok kanl›
olay, ABD taraf›ndan kurulan ve
kontrol alt›nda tutulan ÖHD ya da
yayg›n ismiyle bilinen Kontrgerilla
taraf›ndan ifllendi¤i iddia edilen
olaylard›r.

Daha sonraki y›llarda ad› Jitem
de olsa, Ergenekon da olsa, aç›¤a
ç›kar›lamayan bu ve benzeri bütün
illegal örgütlenmelerin, ya Kont-
rgerilla taraf›ndan bizzat yap›ld›¤›
ya da yönlendirdi¤i örgütlenmeler-
dir. Son y›llarda fiemdinli olaylar›
(9 Kas›m 2005) ile bafllayan,
Cumhuriyet Gazetesi bombalama
(5,10,11 May›s 2006), Dan›fltay

bask›n› (17 May›s 2006) ile aç›¤a
ç›kan bu illegal örgütlenmeler, as-
l›nda aysbergin görünen yüzüdür.
Henüz as›l yüzle karfl›lafl›lmam›fl-
t›r. Bu kanl› ve çirkin yüzle ancak,
ABD ile ve ABD’nin ülkenin her
yan›na yay›lm›fl üsleriyle ve
ABD’nin yerli iflbirlikçileriyle he-
saplaflmaya bafllan›ld›¤› zaman
karfl›lafl›l›r. 

Türkiye’nin normalleflmesi,
kendi geçmifliyle yüzleflmesine
ba¤l›d›r. Bu da, içeride tek parti dö-
neminin bat›c› ve ‹slam düflman›
totaliter, militarist, jakoben anlay›-
fl› ile d›flar›da ise baflta emperyal
ABD ve Siyonist ‹srail olmak üze-
re, di¤er iflgalci ve emperyal ülke-
lerle hesaplafl›lmas›na ba¤l›d›r. Bu
hesaplaflma gerçekleflmeden, Tür-
kiye’nin kendi geçmifliyle yüzlefl-
mesi mümkün de¤ildir.
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Yüzy›llard›r yaflad›¤›m›z bu
topraklarda karfl›laflt›¤›m›z en
önemli sorunlardan birisi de ‘Kürt
Sorunu’dur. Neredeyse bin y›ldan
bu yana bu topraklarda çeflitli ka-
bile, liderlik kavgalar› hep olmufl-
tur. Fakat tarihin hiçbir döneminde
oluflan kavgalar bugün karfl› karfl›-
ya oldu¤umuz “Kürt sorunu” ka-
dar ürkütücü olmam›flt›r. Olay›n bu
denli ürkütücü olmas›n›n önemli
nedenlerinden birisi de “sorun”a
taraf olanlar›n birbirlerinin dillerin-
den anlam›yor olmalar› ya da anla-
mak istememeleridir. Taraflar ortak
bir zeminde ortak bir çözüm ara-
mak yerine “ben” merkezli dayat-
malar› öne sürmekle de adeta çö-
zümsüzlü¤ü çözüm olarak göster-
mektedirler. San›r›m konunun an-
lafl›lmas› için BDP ve MHP’nin
yaklafl›mlar›na bakmak yeterlidir.

Di¤er yandan çözümsüzlü¤ün
ana nedeni gibi gözüken Kürt hal-
k›n›n beklentileri ile bu beklentilere
cevap vermesi gereken T.C. Devle-
ti’nin yaklafl›mlar› aras›ndaki fark-
l›l›klar olay›n sadece görünen bir
boyutu. Mevcut T.C. Ordusu, so¤uk
savafl döneminde Sovyet yay›lma-
c›l›¤›n› önlemek üzere tasarlanm›fl
bir ordudur. ‹çerisindeki farkl› dü-
flünce ve yaklafl›mlar› bir tarafa b›-
rakarak ifade etmek gerekirse bu

ordu “Kürt Sorunu” nu kaba da ol-
sa, incitici ve hatta ciddi flekilde
öteleyici de olsa sonland›rabilecek
güçte ve donan›mda bir ordudur.
Keza bunu yaparken de siyasi ira-
de uluslar aras› konjonktür ve kay-
g›lar› dikkate almaz. Çünkü tarihin-
de ne demokratik teamüller ne
uluslar aras› anlaflmalar ne de ad›-
na hareket ettikleri toplumun d›fl-
lanmas› -incitilmesi- fazla da hesap
edilmemifltir. ‹sterseniz Türkiye’nin
1923’ten bu yana olan siyasi geç-
mifline bir bak›n›z. Zira yak›n tarih-
teki olaylar bu söylediklerimi do¤-
rular niteliktedir. Aksini düflündü-
¤ümüzde yaflananlara ne diyece-
¤iz. Örne¤in 1960, 1971, 1980,
1997 tarihlerindeki askeri müda-
hale ve muht›ralar› nereye koyaca-
¤›z? Baflbakan›, bakanlar› asan,
parlamentoya muht›ra veren, bafl-
bakan›na küfür edebilen bir anlay›-
fl›n Kürt sorununa yaklafl›m› da ay-
n› cinsten olabilir ama olmuyor, ta-
bi ki olmas›n da. 

Burada “niçin olmuyor?” soru-
suna cevap aramal›y›z. Öncelikle
Kürt sorununa devletin ya da ordu-
nun sert bir flekilde müdahale etme-
mesi (bugüne kadar olanlar› kü-
çümseme anlam›nda söylemiyo-
rum) merhametinden kaynaklan-
m›yor. Türkiye’deki demokratiklefl-

me, AB sürecinde yap›lanlar, AK
Parti iktidar›n›n güçlü olmas›, falan,
bunlar yeterince bu sorunun ceva-
b›n› oluflturmaz. Vicdan, merhamet
kifliseldir, kurumsal de¤il. Kurumsal
bir ak›ldan, kurumsal bir stratejiden
söz edebiliriz ama kurumsal vicdan
ve merhametten söz edemeyiz. Bu
özel de¤il genel bir olgudur.

Devletin ve devletin önemli
yapt›r›m gücü olan ordunun geç-
miflten farkl› olarak günümüzde
pasif bir görünüm arz etmesinin
önemli nedenleri aras›nda san›r›m
Amerika’n›n Irak ve Afganistan ifl-
gali ile hem yerel hem de bölgesel
komflumuz olmas›n›n önemli etkisi
olsa gerek. Birazc›k gerilere gide-
lim. 1991’de Amerika, ilk körfez
harekât› sonras› Irak’› üçe böldü.
Erbil merkezli Kuzey Irak, Ba¤dat
merkezli Sünni Irak, Basra mer-
kezli fiii Irak olarak. 19 y›ldan bu
yana say›lar› yüz binleri aflan sivil
insan Irak’ta hayat›n› kaybetti ve
kaybetmeye devam ediyor. Ameri-
ka özellikle Kuzey Irak’tan Kürt
kökenli 7500 peflmergeyi Atlantik
ötesine götürerek e¤itti ve bu kah-
ramanlar(!) 2003 Mart›ndan itiba-
ren Irak’a döndüler ve ald›klar› e¤i-
timin gereklerini yerine getirmeye
bafllad›lar.(!) El Kaide denilen ya-
p›ya girmek istemiyorum ama on-
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lar›n da bugüne kadar öldürdükle-
rinin kahir ekseriyetinin siviller ol-
mas› neyle izah edilebilinir? Mah-
mur ve Kandil kamplar› yerleflim
yerleri Atlantik ötesinde de¤il Ku-
zey Irak’ta. T.C. Ordusu bunu ga-
yet iyi biliyor. Hatta yan›lm›yor-
sam 2008’in k›fl›nda buralara yö-
nelik ciddi bir harekât da bafllatt›.
Ne var ki anlaml› gibi bafllayan ha-
rekât anlams›z bir flekilde sona er-
di. Bugün halen Kuzey Irak mer-
kezli Kandil karargâh› organizeli
sald›r›lar, güneydo¤u üzerindeki
birçok askeri birlik ve yerleflim yer-
lerinde terör eylemlerine devam
ediyor. Gün geçmiyor ki patlayan
bir may›n; sivil, asker, çocuk, yafl-
l›, kad›n demeden birbirlerinin ca-
n›n› yakmas›n. O zaman adres bel-
li, emir verenler belli. ‹mral› bura-
da, ‹mral› ile görüflenler burada.
Neden terör durmuyor ve neden
Kürt sorunu halledilemiyor? Kürt-
ler ve Türkler, Kürtler ve devlet bu
topraklarda 1923’ten beri yaflam›-
yor ki, neredeyse bin y›l› aflk›n bir
süredir birlikte yafl›yoruz. Niçin
1923 öncesi birlikte sorunsuz ya-
flaman›n arka plan› araflt›r›lm›yor?
Çeflitli ›rktan, inançtan, mezhepten
oluflan bu insanlar nas›l birbirleri-
nin farkl›l›klar›na tahammül göste-
rerek bir arada yaflam›fllar? Bunla-
r›n cevab› mutlaka araflt›r›lmal›d›r.
En az›ndan “Kürt sorunu” nun ta-
raflar› olarak adland›r›lan kesimler
için bu husus önemlidir. Benim
flahsen bir Türk olarak masum,
mazlum insana ve onun haklar›na
sayg›l› bir Kürt kardeflimle herhan-
gi bir problemim olamaz. Olsa bile
adresimiz belli, ikimizin de ortak
de¤erlerine müracaatla sorunu çö-
zeriz. Peki devlete baflkald›ran, te-
röre tevessül eden ve hatta kendi
›rk›ndan olan masum insanlar› bile
katleden PKK ve onlarla birlikte
hareket eden Kürt gençleri hangi
saikle bu eylemlerini yap›yor?

Muhakkak ki “Kürt sorunu” na
taraf olanlar›n kendilerince gerek-

çeleri vard›r. Anayasa’dan flikâyet-
leri olabilir, kendilerine yönelik is-
tiskal edici davran›fllar, kendi dille-
rine yönelik yasak ve d›fllamalar,
yönetimde yerindelik yerine mer-
kezi yönetim tarz›ndan hoflnut ol-
mamak gibi. Ve daha birçok ne-
denleri olabilir. Ama bunlar›n hiç-
birisi, ne teröre meflruiyet kazand›-
r›r ne de ayr›flma, parçalanma ar-
gümanlar› olarak kullan›labilir. fia-
yet “Kürt sorunu” nu terörle, ayr›l-
makla bitirebileceklerini san›yor-
larsa ve bu san›dan hareketle bir
beklenti ve eylem içerisinde iseler
hemen bulunduklar› co¤rafyaya
lütfen dönüp tekrar tekrar baks›n-
lar. Yak›n tarihte böyle düflünen ve
hareket edenlerin oluflturduklar›
yap›lar ancak emperyal güçlerin
amaç ve menfaatlerinin devfliril-
mesine alet olmufltur. Muhakkak
ki T.C devleti ve onun yönetimi,
ordusu, yarg›s› sütten ç›km›fl ak
kafl›k de¤il. Ama sorun flimdi bun-
lar› öne ç›kararak devletle, kendile-
rinin d›fl›ndaki ›rk veya ›rklarla
kavga ve hesaplaflma sorunu de-
¤il. Mesele birinci derecede bu so-
runlar ya da “Kürt Sorunu” etraf›n-
da olup-bitenlerin kime yarar, ki-
me zarar getirece¤idir. Elbette ki
ortada bir Kürt sorunu mevcuttur.
Keza bu sorunun taraflar› da var.
Bir tarafta sorunu üstlenmifl gözü-
ken PKK, BDP, di¤er tarafta T.C
devleti. Dünyan›n hiçbir yerinde
sorunlar›n› silah zoruyla, terörle
çözüme kavuflturmufl bir hareket
yoktur. Ama dünyan›n birçok ül-
kesinde benzer yollara tevessül
eden örgütler, hareketler olmufltur.
‹ngiltere, ‹spanya, Fransa, Filipin-
ler ve daha niceleri. Ad› geçen ör-
gütler sorunlar›n› genelde diyalog-
la halletmifllerdir. fiüphesiz diyalo-
ga da dil farkl›l›klar›n›, konuya
yaklafl›m tarzlar›n› masaya yat›ra-
rak bafllam›fllard›r. Ve ço¤u yerde
de sonuç alm›fllard›r. Benzer yak-
lafl›mlar niçin Türkiye’de de olma-
s›n. Niçin kan›, terörü durdurarak

ortak bir dil kullanarak bir neticeye
varmayal›m? Bununla aynileflelim
demiyorum. Farkl›l›klar olsun,
farkl› inanç, yaflam tarz› vs. olsun
ama bunlar bir di¤erine bask› un-
suru olarak kullan›lmas›n. 

Peygamber e¤itiminden geç-
mifl, bafllar›nda devlet baflkan›, or-
du komutan› peygamber olan top-
lumlar›n bile yer yer neredeyse
peygamberlerine yönelik flikâyet
ve s›zlanmalar› olmufltur. Mesela
Hz. Muhammed(a.s)’›n Huneyn
Savafl› sonras› ganimet da¤›t›m›na
Ensar’›n itiraz etti¤ini kaydediyor
tarihler. Ve olay flöyle cereyan edi-
yor. Hz. Peygamber (a.s) Huneyn
savafl› sonras›nda önemli ölçüde
esir ve ganimet elde edilmifltir.
Mekke’nin fethinden sonra Müslü-
man olan Mekke’liler ilk kez bu sa-
vaflta yer alm›fllard›r. Peygamberi-
miz (a.s) Mekkeli Müslümanlar›n
kalplerini ‹slam’a ›s›nd›rmak mak-
sad›yla onlara fazlaca pay vermifl-
tir. Ensar’dan baz›lar› ya da önem-
li bir k›sm› bundan hoflnut olma-
m›fllar ve Hz. Peygamber’in (a.s)
g›yab›nda konuflmufllar. Peygam-
ber bunlar› duyuyor ve Ensar’› bir
yerde topluyor. Toplant›ya En-
sar’›n d›fl›nda kimseyi alm›yor. En-
sar’a hitaben: “Ey Ensar cemaati,
hakk›mda söylediklerinizi iflittim
siz sap›kl›k içerisindeyken ben gel-
medim mi ve benim vas›tamla Al-
lah’›n hidayeti size eriflmedi mi?
Siz fakirken benim hicretimle Allah
sizi zengin etmedi mi? Aran›zda
kin ve düflmanl›k sizi kemirirken,
benim geliflimle kalplerinizi telif
edip birlefltirmedi mi?” 

Ensar, her soruya “evet’’ dedi.
Ve Hz. Peygamber (a.s) konuflma-
s›na flöyle devam etti: “Siz benim
suallerime “Ey Muhammed! Her-
kes seni yalanlam›flken aram›za
geldin. Biz sana tüm kalbimizle
inand›k. Herkes seni terk etti¤i s›-
rada biz seni ba¤r›m›za bast›k. Sen
bize fakir geldin biz sana yard›m
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ettik.’’ deseydiniz ben de size:
“Do¤ru söylüyorsunuz’’ derdim.
fiimdi; Ey Ensar cemaati, bir k›s›m
insanlar›n kalplerini ‹slam’a ›s›n-
d›rmak için verdi¤im ve Müslü-
manl›¤›n›z›n kuvvet ve kemaline
güvenerek mahrum etti¤im, ehem-
miyetsiz dünyal›ktan dolay› m› ca-
n›n›z s›k›ld›, nefsinize bir darl›k
geldi? ‹nsanlar evlerine ald›klar›
deve ve koyunlarla dönerken siz
de Allah’›n Rasulü ile yurdunuza
dönmek istemez misiniz? 

Ey Ensar cemaati! Muham-
med’in hayat› kudret elinde bulu-
nan Allah’a yemin ederim ki hicret
fazileti olmasayd› kendimi En-
sar’dan biri olarak ilan ederdim.
‹nsanlar›n hepsi bir istikamete yö-
nelse, Ensar da bir baflka yol tutsa
flüphesiz ben Ensar’la birlikte gi-
derdim. Allah’›m sen Ensar’a, En-
sar’›n çocuklar›na, torunlar›na rah-
met et”. Konuflma bitti¤i zaman
Ensar hüngür hüngür a¤l›yor ve
“Allah’›n Rasulü bize yeter” nida-
lar› gökyüzünü inletiyordu. 

‹flte bu ak›l sadece peygamber
akl› de¤il, buna devlet akl› da, as-
ker akl› da, cemaat akl› da diyebi-
lirisiniz. Diyalog denilen fley bu ol-
sa gerek. Taraflar›n art›lar›n›, ka-
bul edebileceklerini ortaya koy-
mak, sonra da bunlar› ortak kabul
haline getirmek. ‹flte Kürt sorunu
ve benzeri sorunlar da hem top-
lumsal hem de devlet olarak yap-
mad›¤›m›z, yapmaya yanaflmad›-
¤›m›z bu…

fiimdilerde özellikle referandum
sonras›nda “Kürt Sorunu”na iliflkin
önemli hareketlenmeler bafllad›. Bir
yandan BDP, di¤er yandan devlet
ve hükümet baz› olumlu ad›mlar at-
maya bafllad›lar. M‹T Müsteflar›’n›n
ABD ziyareti, ‹çiflleri Bakan›’n›n Er-
bil ziyareti ve keza Baflbakan’›n çe-
flitli toplant›larda konuya iliflkin
aç›klamalar›, AK Parti ve BDP he-
yetlerinin görüflmeleri gibi. Bunlar
önemli geliflmeler ama yeterli gelifl-

meler de¤il. Hissetti¤im odur ki;
tüm bu görüflme ve geliflmelerde
olay›n çözümünden çok “ötelenme-
si” merkeze al›nm›fl gözüküyor.
Kandildekileri Mahmur’a almak,
içerideki PKK elemanlar›n› s›n›r d›fl›-
na ç›kartmak bunlara ancak suni
teneffüs imkân› verir. Tabiî ki bu
arada kazan›lan sükûnet ortam›nda
kal›c› çözüm için taraflar›n düflün-
me imkân› da do¤ar. Mesela yakla-
fl›k 4500-5000 civar›nda olan si-
lahl› PKK elemanlar›n›n yaklafl›k
2000’inin Suriye uyruklu ya da kö-
kenli oldu¤u ifade ediliyor. Beflflar
Esad’a bu adamlar›n› almas› keza
onlar›n vatandafll›k sorununu çöz-
mesi teklif edilebilir. Yine di¤erleri
içerisinde teröre bulaflmam›fl, kan
dökmemifl olanlara iliflkin farkl› bir
yöntem gelifltirilebilinir. Yani konu
oldukça önemli e¤er öteleyici de¤il,
kal›c› çözümler üretilemez ise gele-
cek günler çocuklar›m›z, torunlar›-
m›z, ülkemiz ve bölgemiz için çok
s›k›nt›l› olabilir. Bölünmüfllü¤ün ya-
n› s›ra bir de Allah korusun kardefl-
kan› akmaya bafllayabilir.

‹sterseniz konuya iliflkin birta-
k›m sorular ortaya koyal›m. Sokra-
tes usulü sorularla çözüme katk›da
bulunmaya çal›flal›m. Soru sormak
daha sempatiktir. Cevap ve çözüm
önerileri ise daha üstenci bir yakla-
fl›md›r.

fiöyle bafllayal›m:

- Kürt sorunu nedir, taraflar›
kimlerdir?

- Kürt sorununun taraflar›, ta-
raf gibi gözükenleri nas›l ay›rt edi-
lir?

- Uluslararas› güç odaklar›n›n
Kürt sorunu yaklafl›m› nas›ld›r?

- Sorundan sadece d›fl güçler
itibariyle ABD ve ‹srail mi sorumlu,
Almanya, Fransa, ‹ngiltere ve Rus-
ya’n›n dahli nedir?

- Kürt sorununun kangrenlefl-
mesinin Filistin sorununu unuttur-
mak gibi bir boyutu da var m›d›r?

- Bu sorun ‹slam co¤rafyas›nda
sadece Türkiye, ‹ran, Irak ve Suri-
ye’yi mi ilgilendiriyor, özellikle M›-
s›r, Ürdün, Suudi Arabistan ve
Körfez Emirlikleri niçin vurdum-
duymaz bir yaklafl›m sergiliyor?

- Ak Parti iktidar›, ayd›nlar
özellikle Kürt ayd›n ve ifl adamlar›,
politikac›lar, muhalefet biraz daha
risk alamazlar m›?

- Kürt sorunu sadece iktidara
ve orduya havale edilecek kadar
bir öneme mi haiz?

- fiayet sorunu bugüne kadar
oldu¤u gibi iki ileri bir geri anlay›fl›
ile yaklaflmaya devam edilirse, ya-
r›n, zay›f iktidarlar ve güçsüz eko-
nomiler döneminde kardefl kavgas›
ve bölünme nas›l bertaraf edilebili-
nir?

- Her kesimden insanlar, ku-
rumlar sorunun çözümü için taraf-
lar›n kayg›lar›n› giderme konusun-
da bir reçete sunabilirler mi?

- Sorunun halli konusunda ikti-
dara ve askere haks›zl›k yap›ld›¤›-
n› düflünüyor musunuz?

- Ortak do¤rular› ortak payda
haline getirmek yerine; bireysel,
örgütsel ya da siyasal yaklafl›mlar›
ortak payda haline getirme çabala-
r›n›n çözüm yerine çözümsüzlük
oldu¤unu düflünüyor musunuz?

- Daha önce birlikte yaflaman›n
genifl bir co¤rafyada, çeflitli etnik
ve dini unsurlar›n var oldu¤u bir
zeminde ‹slam oldu¤unu flimdi ise
bunun yerine ‘demokratik çözüm’
önerisinin adeta kutsand›¤›n› gör-
mekteyiz. Gerçekten ‹slam’›n yeri-
ne demokrasinin sorunun ve so-
runlar›n çözümlemesinde katk›da
bulunaca¤›na ya da çözece¤ine
inan›yor musunuz?

Sorunu ve sorunlar› biraz da
sorularla düflünelim. Bir mahsuru
var m›? Yok de¤il mi?...
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Son yap›lan referandumla ortaya
ç›kan ac› ama gerçek manzara flu ki,
ABD’nin Irak’ta Sünni’lerle fiii’leri
karfl› karfl›ya getirmesine aynen
(motamot) benzemese de Türkiye’de
de AKP; bu süreçte gerek Müslü-
manlar aras›ndaki iliflkileri, gerekse
Müslümanlar›n sisteme yönelik mu-
halefetini daha da zay›flatmay› ba-
flard›. Resmi ideolojiye karfl› olan ‹s-
lami muhalefeti geriletmedeki bafla-
r›s›ndan olacak ki; AKP’ye ilk tebrik
de, referandum sonras› “Büyük fiey-
tan”dan geldi. Son referandumla bir
kere daha aç›¤a ç›kan en önemli
baflka bir açmaz›m›z da flu ki, Müs-
lümanlar olarak hâlâ kendi günde-
mimizi oluflturamamakta; resmi ide-
oloji ve onun tafleron partileri ile on-
lar›n sözde karfl›tlar›n›n oluflturdu¤u
ak›nt›da sürüklenmekteyiz. Gelinen
durumu daha iyi anlayabilmemiz
için biraz gerilere giderek, geliflmele-

re k›sa bir göz atmakta fayda müla-
haza ediyorum. 

Son dönemlerinde Bat› karfl›s›n-
da düfltü¤ü acziyet ve bundan ç›k›-
fl›n da yolunun yine Bat›’da aranma-
s› daha bir dönülmez yola itmifltir
Osmanl›’y›. Bu flekilde bir süre daha
devam eden yönetimce nihayet yo-
lun sonuna gelindi¤i anlafl›l›nca, el-
de kalan topraklar› Mustafa Kemal
devralm›fl; üzerinde alt›yüz küsur
y›ld›r as›l› duran “Osmanl›” tabelas›
kald›r›larak, “Türkiye Cumhuriyeti”
tabelas› as›lm›flt›r. Emevi ve Abbasi-
lerden tevarüs eden ‹slami anlay›fl,
beyliklerden Osmanl›’ya geçmifl; he-
men hemen müspet yönde üzerine
bir fley ilave edilmeden Cumhuriyet
toplumuna aktar›lm›flt›r. Cumhuriyet
yönetimi, ‹slam’›n k›r›nt›s›n› tafl›yan
bu geleneksel kültürün en ufak bir
zerresini bile yaflatmamak üzere sa-
vafl açt›. Bu savafl Mustafa Kemal ve

‹smet ‹nönü döneminde her türlü in-
sanl›k d›fl› yöntem uygulanarak de-
vam etti. Bütün bu zulüm ve entrika,
toplumu istedikleri seviyeye getir-
melerine yetmedi¤i gibi bir boflluk da
olufltu; zamanla bu bofllu¤u fark et-
tiler ‹mam-Hatip okullar›, ‹lahiyat
Fakültesi ve Kur’an Kurslar›n›n aç›l-
mas›na müsaade ettiler. 

Kendi kontrollerindeki bu okul-
larda e¤itim görenlerden, Kur’an’a
yönelenlerin artt›¤›n› gören resmi
ideoloji, uzun süre yok etmeye çal›fl-
t›¤› geleneksel kültüre tekrar can si-
midi gibi sar›ld›; dinsiz olmayaca¤›n›
anlay›nca da “En az zararl› ‹slam’la
olal›m bari” diyerek Nurculuk, Sü-
leymanc›l›k ve Ifl›kç›l›k gibi yap›lar›
Kur’an’› merkeze alan Müslümanla-
ra karfl› gerekti¤inde kullanmak üze-
re, yede¤ine ald›. Kontrolündeki bu
guruplar vas›tas›yla toplumu manip-
le etmeye çal›flan sistem, buna ra¤-
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IRAK’TA ABD,
TÜRK‹YE’DE AKP*

* Bafll›k; Abdullah Gül, R. Tayyip Erdo-
¤an ve Ali Babacan’›n 1 Mart Tezkeresi
arifesinde “Büyük Ortado¤u Projesi” ve
“stratejik ortakl›k”la ilgili beyanlar›ndan
mülhemdir; iflte onlardan bir demet: 

Abdullah Gül (D›fl›flleri Bakan› oldu¤u
günlerde): “BOP’un içindeyiz, ABD’yle bir-
likteyiz.” (Gerçek Hayat, s. 282,
17.3.2006) 

Yine Abdullah Gül, 1 Mart Tezkeresine
itiraz edenlere ise; “Duygusal olmay›n,
devlet ifli bu!” diye cevap veriyor. (Akit,
28.2.2003)

R. Tayyip Erdo¤an: “[Savafla hay›r!]
demek kolay, oysa bu y›l ödememiz gere-
ken d›fl borç tutar› tam 73 buçuk milyar
dolar. ‘Savafla hay›r!’ diyenler bunu nas›l
ödeyece¤imizi de söylesinler!” (Akit,
28.2.2003) 

R. Tayip Erdo¤an’›n baflka bir konufl-
mas›nda flöyle diyor: “Ülke menfaatlerini
her fleyin üstünde tutaca¤›m›zdan eminim.
Herkes bilmelidir ki, bizim siyasi önceli¤i-
miz biricik Türkiye’mizdir; siyasi vazgeçil-
mezli¤imiz, Türkiye’nin bekas›d›r.” (Ger-
çek Hayat, 7-13.02.2003)

Erdo¤an Amerikan finans çevrelerinin
gazetesi Wall Street Journal’de yay›mlanan
yaz›s›nda Türkiye’nin, ABD’nin sad›k dos-
tu ve müttefiki oldu¤unu vurguluyor;
“Amerikal› cesur genç kad›n ve erkeklerin
en az kay›pla ülkelerine geri dönmelerini
ve Irak’taki insani felaketin en k›sa za-
manda sona ermesini umuyor ve bunun
için dua ediyoruz” diyordu. (Vakit,
5.4.2003)

Ali Babacan: “Irak’a ilk bomba düfler
düflmez, 8.5 milyar dolarl›k ilk para dilimi
de gelmifl olacak!” (Akit, 28.2.2003)



men Kur’an’la (a¤›r-aksak da olsa)
muhatap olan ve sistemden ba¤›m-
s›z hareket etmeye çal›flan insanlar›n
artmas›ndan endifleye kap›lm›fl ola-
cak ki; az say›daki bu insanlar›n
önünü kesmek için Erbakan’› Kon-
ya’dan ba¤›ms›z aday olmaya ikna
ederek, böylece ilk ad›m› atm›fl oldu:
“Biz 1960’l› y›llar›n ortalar›ndan iti-
baren Konya’n›n 85 mahallesinde
tebli¤ amaçl›, programl›, kültürel ça-
l›flmalar yap›yorduk. Hatta Cumarte-
si ve Pazar günleri birkaç doktor, va-
iz, güzel sesli hocalarla köylere gidi-
yorduk. Doktorlar ilgilendi¤imiz
köylüleri muayene ve tedavi ediyor-
lar; hatipler ve haf›zlar camide ko-
nuflmalar yap›yor ve Kur’an tilavet
ediyorlar; köy odalar›nda ‹slam’›n
esaslar› ö¤retilmeye çal›fl›l›yor, Dün-
ya ve Türkiye’deki insanl›¤›n ç›k-
mazlar›, kurtulufl yollar› bilgimiz
oran›nda anlat›l›yordu. ‹çtimai ve ik-
tisadi bünyedeki dengesizli¤in se-
bepleri izah edilmeye çal›fl›l›yor, ‹sla-
mi ç›k›fl yollar› gösteriliyordu.

‹flte bu dönemler, baz›lar›nda,
sözünü etti¤imiz kültürlenmifl Müs-

lümanlara sahip ç›kma ve yönlendir-
me telafl› bafllad›. Serdengeçti (Os-
man Yüksel) geldi olmad›. Cevat R›-
fat Atilhan geldi olmad›. Necip Faz›l
geldi olmad›. Tahsin Demiray geldi
olmad›. Hasan Aksay geldi olmad›.
Çünkü bunlar ele avuca s›¤acak in-
sanlar de¤ildi. Devlet bunlar›n ya-
n›nda de¤ildi. Konya’ya birileri gel-
meliydi ve bu haz›r hale gelmifl po-
tansiyele sahip ç›k›p, oy potansiyeli
haline dönüfltürmeliydi Ve oldu da.
Devlet’in, Türkiye’nin güvendi¤i
emin eller Necmeddin Erbakan ho-
cay› Konya’ya getirdiler.”(1)

Adalet Partisi’ne müracaat› son-
ras› Demirel taraf›ndan veto edilen
Erbakan, Odalar Birli¤i Baflkanl›¤›n›
kazanarak koltu¤a oturmay› baflar-
d›. Bulunmas› gereken yerde olmad›-
¤›ndan olacak ki, oradan da zorla
kap› d›flar› edilmesinin ard›ndan
Konya’dan ba¤›ms›z aday olarak
kat›ld›¤› 69 seçimlerinde milletvekili
olan ve daha sonra Milli Nizam Par-
tisi’ni kuran Erbakan; taraftarlar›yla
birlikte “resmi ideolojinin limanlar›n-
da dolaflmak kayd›yla” iskeleye çe-
kildi. Birkaç y›l faaliyetten sonra, bi-
linen sebeplerle partisi kapat›l›nca
yurtd›fl›na gitmek zorunda kalan Er-
bakan; bir müddet sonra ihtiyaca bi-
naen, “kurye” ile getirtilip yeni bir
partiyle (MSP) tekrar hizmete sokul-
du. Bafllarda (MNP ve MSP döne-
minde) yap›lan mitinglerdeki konufl-
malarda aç›kça sisteme muhalefetle
laikli¤in dinsizlik oldu¤u ve “fieriat
gelecek, vahflet bitecek” söylemin-
den, günümüze gelindi¤inde; ne la-
ikli¤in ne de demokrasinin pek “o
kadar da kötü” olmad›¤› inanc›n›n
benimsenmesinde bir sak›nca görül-
medi. Yavuz Donat’›n, “Refah’›n la-
ikli¤e bak›fl› nas›l?” sorusuna Erba-
kan; “Amerika’da neyse, bizimki de
o. ‹ngiltere, ‹sviçre laiklikten ne anl›-
yorsa, biz de onu anl›yoruz” cevab›-
n› veriyor. Arkas›ndan gelen, “Laik
misiniz?” sorusunu ise; “Tek laik bi-
ziz” diyerek cevapl›yor.(2) 

Bu sürecin arka plan›n› bir kere
de Cemil Ertem’in “Bir ppolitik mmuha-
lefet oolarak ‹‹slam” bafll›kl› yaz›s›n-
dan okuyal›m: “Türkiye’de ‹slam’›
millilefltirerek ehlilefltirme ve ilkönce
ulusal egemenli¤in sonra da emper-
yalizmin bir parças› yapma projesi-
nin tipik ve tarihsel örne¤i Erbakan
ve onun ‘milli’ görüflüdür. Bu an-
lamda bütün bu co¤rafyada ‘milli
din’ ayn› zamanda, ulus-devlet ve
onun bekas› say›lm›flt›r. Böyle olun-
ca ‹slam’›n temel ç›k›fl noktas› olan
ümmet yok say›lm›fl onun yerine ›r-
ka ba¤l› aidiyet, ‹slam’la güçlendiri-
lerek ulusal egemenli¤in ve bask›n›n
temel ideolojik yap›s› olmufltur. Tür-
kiye’de, flimdiye de¤in faflist ideolo-
jinin temelini, bundan dolay›, ‘Türk-
‹slam sentezi’ bulamac› oluflturmufl-
tur. Türk-‹slam sentezi, bu anlamda
ne yaln›z Türk ne de ‹slam’d›r; hatta
‹slam hiç de¤ildir. Do¤rudan Ameri-
kanc›-faflist ve güdük bir ideolojidir.
Türkiye’de laisist düzen, din devletin
içine al›narak gerçeklefltiriliyor ve
Diyanet ‹flleri en büyük bütçeli ‘laik’
birimlerden biri oluyordu. Ama Tür-
kiye’de, ayn› zamanda, afla¤›dan ge-
len ‹slam muhalefetini bu çembere
almak için ‹slam referansl› partiler
kurduruluyor, bunlar ‘Milliyetçi Cep-
helerin’ orta¤› yap›l›yor ve çember
tamamlan›yordu. 

Bütün ‹slam co¤rafyas›nda millet
oluflumu ve milliyetçi ideoloji, ayn›
Türkiye’de oldu¤u gibi, ‹slam’la bir-
lefltirilerek sa¤lanm›flt›r. Kemalist
devlet kuruldu¤unda aynen bu yola
devam etmifl, ulus vurgusunu tan›-
mayan ve hiçbir zaman da tan›ma-
yacak, tarikatlara, medreselere ve
gerçek ‹slam entelektüellerine ac›-
mas›z bir terör uygulayarak onlar›
yok etmifltir. ‹slam’› gerçek özün-
den, ümmet’ten uzaklaflt›rarak ulus-
devletin dikenli tellerinin aras›na
sokmak ve orada ilkönce jakoben bir
küçük burjuva diktatörlü¤ü sonra da
“milli burjuvazi” geliflince içe kapal›
faflist bir diktatörlük kurmak.”(3)

70’li y›llarda, “‹slamc› kadrolar›n
tek ve ana görevi fludur; içinde bu-
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lunduklar› ortam›, tam demokratik-
lefltirme sürecine sokmak ve tam de-
mokratikleflmeyi gerçeklefltirmektir.
‹slamc› kadrolar kesinlikle baflka bir
fley düflünemez. Ne zaman ki bu
gayretlerinin sonucu içinde bulun-
duklar› ortam, tam demokratik bir
ortam haline dönüflür; iflte o zaman
tam demokratikleflmenin getirdi¤i
serbestliklerden yararlanarak, ‹s-
lam’› getirmek üzere çal›flmaya bafl-
lan›r” düflüncesi bilhassa üniversite
gençli¤ine empoze edilmeye bafllan-
d›. Bu düflünceden yola ç›karak res-
mi ideolojinin belli kurumlar›na “s›-
zanlar” zaman içinde, bulunduklar›
yerlerde “s›z›p” kalmaya bafllad›lar;
acemi h›rs›z›n, soymak için girdi¤i
evde s›z›p uyuyakalmas› gibi.

Toplum, 12 Eylül darbesini takip
eden y›llarda Ayfer Tunç’un (ro-
manc›) “1980 darbesiyle bafllayan
süreç bir mantalite de¤iflikli¤i yarat-
t›. Oportünist, kazanmak için her fle-
yi mubah olarak gören bir anlay›fl
[Özalizm de deniyor bu anlay›fla.
(C.S.)] toplumsal dokumuza yerleflti,
çürümeyi h›zland›rd›. Türkiye bütün
dünya gibi epeydir bir flov ça¤› yafl›-
yor; yaln›z siyasette de¤il, hayat›n
her alan›nda. ‹nsan›n ‘ne kkadar hhar-
cayabiliyorsan, oo kkadar vvars›n’ biçi-
miyle var olabilmesi korkunç bir çü-
rümenin iflareti”(4) ifadeleriyle an-
latmaya çal›flt›¤› süreci yaflamaya
bafllad›.

90’l› y›llara gelindi¤inde mahalli
seçimler arifesinde, Erbakan ve par-
tisine önceleri muhalefet eden ve
“radikal” olarak adland›r›lan kesim-
den; belediye baflkanl›¤› seçiminin,
milletvekili seçiminden farkl› oldu-
¤una dair baz› sesler yükselmeye
bafllad›. Bu iddiay› tafl›yanlar›n bir
k›sm› belediye baflkanl›¤› için aday
oldu ve birço¤u da kazand›. “Surda
bir gedik aç›lm›flt›” ve o gedik daha
da geniflletilerek; bu sefer yap›lan
genel seçimlerde milletvekilli¤i için
yar›fl bafllad›. Önceleri milletvekili ol-

may› “mürted” olmakla eflit gören-
lerden baz›lar›; daha sonra kendileri
milletvekili olunca, çevresindekilere
alayc› bir flekilde, “Biz flimdi mürted
mi olduk?” demekten bile çekinme-
diler. Zaman içersinde bu tür
Kur’an’i kavramlar (mürted, müflrik,
ta¤ut gibi) çok az bir kesim d›fl›nda,
tedavülden kald›r›ld› ve kullananlar
ise; “Hâlâ siz, bizim b›rakt›¤›m›z yer-
de mi otluyorsunuz” sözleriyle afla-
¤›land›. “Bizim mahallenin gençleri”
belediye baflkanl›klar› ve resmi ku-
rumlardaki koltuklar›na k›sa zaman-
da al›flt›lar ve seküler rejime uyum
sa¤layarak yönetimde baflar›l› da ol-
dular. Bu süreçte, “Kur’an’da asl›nda
bir devlet modelinin olmad›¤›” gibi
sesler de duyulmaya bafllad›; anlafl›-
lan o ki, makam ve mevkiler “din-
darlar›n” zihinlerinin aç›lmas›na da
yaram›flt›. 

“Abant Konsili” toplant›lar› da o
süreçte toplumu bu günlere haz›rl›-
yor, kat›l›mc›lar›n› havaya sokuyor
ve zaman zaman coflturuyordu bile:
“Türkiye’nin akliyyet aç›s›ndan rüfl-
de ermifl insanlar›ndan oluflan plat-
forma kat›l›nca, kendi kendime ‘iyi
ki kat›lm›fl›m’ dedim. 

Demokrasinin ‘hukukun üstün-
lü¤ü’, ‘insan›n temel hak ve özgür-
lükleri’ gibi hedefleri, ‹slam’›n da
toplumsal hedefleri aras›nda yer al-
maktad›r.” (5)

“Muhafazakâr Demokrat” temel
felsefesine dayal› olarak kurulan
AKP ve onun ayn› inanc› tafl›yan
bürokratlar›nca desteklenen “Abant
Konsili” toplant›lar›ndan beklenen
temel amac›n ne oldu¤unu, bu top-
lant›lara bafllad›¤›ndan itibaren bir-
kaç kere kat›lan Hüseyin Hatemi’nin
kaleminden okuyal›m: “Esasen kü-
resel soyguncular›n ‘Il›ml› ‹slam’dan
bahsettikleri fludur: Il›ml› Müslüman,
zulm’ün saf›nda mazlûma silah›n›
çevirerek ‘konufllanan’ ancak, na-
maz vakti geldi¤i zaman yine ayn›
safta riyâ namaz› k›lan Müslü-

man’d›r. En hâlis ve de¤erli ›l›ml›
Müslüman budur! Bir de daha düflük
kaliteli bir ›l›ml› Müslüman vard›r ki,
iyinin ve kötünün ne oldu¤unu ay›r-
mak derdi de¤ildir, ‘büyüklerin ifline
ve büyük ifllere kar›flmaks›z›n’ dü-
flünce yetene¤i yönünden tam bir
bitkisel hayata girmeyi, do¤ru ‹slâmî
tutum san›r.”(6) 

“‹slamc›” ayd›nlar›n da bu tür
toplant›lara kat›l›mlar›n›n artmas›y-
la, toplumda istenen neticenin al›n-
maya baflland›¤› görüldü; Müslü-
manlar nezdinde önceleri “ayr› bir
dünya görüflü/din” olarak alg›lanan
demokrasinin, iddia edildi¤i gibi
“din/sistem” de¤il, asl›nda “bir yö-
netim flekli” oldu¤u konuflulmaya
baflland›. Nuriye Akman, Abant
manzaras›n› de¤erlendirdi¤i  “De-
mokrasiye iiman ttazelendi” bafll›kl›
yaz›s›nda, “‹slamc›” ayd›nlar›n ser-
giledikleri durumu flöyle aktar›yor-
du: “Çizdikleri manzara Türkiye’nin
röntgeni gibi Abant Gölü’nün üstüne
düfltü. Ayd›nlar›n göle düflen yüzle-
rinde kimseleri k›zd›rmadan demok-
rasiye iman tazelemifl olman›n derin
huzuru vard›. ‹slamc› ayd›nlar, ‘Biz
27 fiubat’ta da demokrasiyi savun-
mal›yd›k, ‹slamc›lar bal gibi takiyye
yapt›’ diyorlard› ve itiraf ediyorlard›.
Anlafl›lan ‘Demokrasi d›fl›’ bir hare-
ket olarak yorumlad›klar› 28 fiubat
süreci ‹slamc›lar’› ‘Demokrasi içine’
çekmiflti. Bu Abant toplant›lar›n›n en
hazin ve en mutlu çeliflkisiydi.” (7)

28 fiubat’›n “marifetlerini” bir de
Murat Yetkin’in ‘Beni 228 fiubat
AB’ci yyapt›’ bafll›kl› yaz›s›ndan oku-
yal›m: “Meclis Baflkan› Bülent Ar›nç,
‘Ben eskiden Avrupa Birli¤i diyenle-
re vatan haini gözüyle bakard›m’
dedi¤inde, gazetecilik refleksiyle, ‘Ne
zamana kadar?’ diye soruverdim.
Ar›nç duraksamadan ‘28 fiubat sü-
recine kadar’ diye yan›tlad›. Kanal 7
Ankara Temsilcisi Mehmet Akif Be-
ki’nin, y›llard›r sundu¤u ‘‹skele-San-
cak’ program›ndaki son yay›n›nda
sorgucu konuktuk. Ar›nç’›n bu yan›-
t›na, hemen solumda oturan Sabah
Gazetesi Ankara Temsilcisi Asl› Ay-
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d›ntaflbafl ‘Çok ilginç’ diye tepki gös-
terdi. Onun solunda oturan Yeni fia-
fak’›n Ankara Temsilcisi Mustafa
Karaalio¤lu’nun ayn› andaki ilk tep-
kisi ise, ‘Nas›l yani?’ oldu. (O sabah,
gazetesinin ekibiyle Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an ile kahvalt› sohbeti-
ne kat›lan Karaalio¤lu, sanki prog-
ram bafl›ndan beri Erdo¤an’› eskisi-
ne göre daha devletçi bulman›n ha-
yal k›r›kl›¤›n› yafl›yor gibiydi.) 

Ar›nç aç›klad›: ‘28 fiubat’a dek,
AB’ye düflmand›m. Türkiye’nin AB
üyeli¤inden söz etmeyi vatana ihanet
sayard›m. Ancak bu bizim gözümüzü
açan, adeta turnusol kâ¤›d› gibi bir
süreç oldu. Ben 1995 y›l›nda parla-
mentoya girdim. Baz› olaylar› bizzat
yaflad›m. Baflkalar› yata¤›nda rahat
yatarken, ben uyuyam›yordum. Ge-
liflmeleri kendi içimizde de¤erlendir-
dik ve bir karara vard›k. 28 fiubat sü-
recinde yaflad›klar›m, beni AB hedefi-
ne gitme konusunda ikna etti. Bu he-
defe gitme gere¤ine inand›m.’ 

28 fiubat süreci, 1996 yaz›nda
Necmettin Erbakan liderli¤inde Re-
fah Partisi ve Tansu Çiller liderli¤in-
de Do¤ru Yol Partisi aras›nda kuru-
lan ‘Refahyol’ koalisyonunun 1997
yaz›nda çekilmeye zorlanmas› süre-
cine deniyor, hat›rlanaca¤› gibi. Ad›
da 28 fiubat 1997’de yap›lan ve ar-
d›ndan Erbakan’›n 18 maddelik bir
‘‹rtica ile mücadele’ program› ilan et-
mek zorunda kald›¤› Milli Güvenlik
Kurulu toplant›s›ndan geliyor. Daha
önce Erdo¤an ve AK Parti’nin çekir-
dek üçlüsünün di¤er ismi D›fliflleri
Bakan› Abdullah Gül de, de¤iflik ve-
silelerle 28 fiubat sürecinin kendileri
aç›s›ndan Erbakan’›n Milli Görüfl çiz-
gisinden siyaseten kopmalar›nda rol
oynad›¤›n› söylemifllerdi. Ancak hiç-
biri, Ar›nç’›n ki kadar aç›k ifade edil-
mifl sözler de¤ildi.” (8)

Daha sonralar› Erdo¤an da gaze-
telere ayn› yönde beyanatta bulun-
du: “Ben de orta ö¤retim y›llar›mda
AB’ye karfl›yd›m. Siyasetin içinde

yo¤rula yo¤rula geldim. Sorumlulu-
¤um artt›¤› zaman bakt›m ki kaz›n
aya¤› öyle de¤il.” (9)

‹flte bir süredir yaflanan bu “k›-
s›r” dönemin (28 fiubat süreci) son-
ras›nda resmi ideoloji, nurtopu gibi
bir çocu¤a; yani sekiz y›la yak›nd›r
resmi ideolojiyi gerek siyaseten, ge-
rekse ekonomik olarak “baflar›dan
baflar›ya” koflturan AKP’sine kavufl-
tu ve di¤er partiler de, tekrar “verim-
li” hale gelinceye kadar bir süreli¤ine
“nadasa” b›rak›ld›. 

Türkiye’nin yurtd›fl› ve yurtiçin-
de konufllanan “manevi mimarlar›”
ile STK’lar (vak›f, dernek, sendika)
da bu süreçte “yar› resmi devlet” ve-
ya “AKP” teflekkülü gibi çal›flarak;
say›ca kalabal›k olufllar›na göre tek
bafllar›na veya guruplar halinde ver-
dikleri referanduma destek beyanat-
lar›nda, “umreden de önemli” oldu-
¤u vurgusu yap›larak “ibadet aflk›y-
la” oy kullanmaya gidilmesi teflvik
edildi. Bu referandumda daha daha,
yüzy›llar öncesinden bugüne yap›-
lan “iman-amel birlikteli¤i veya ay-
r›l›¤›” tart›flmas›n›n yan› s›ra; Hilful-
Fudul, Hudeybiye Anlaflmas› ve Hz.
Yusuf’un hayat›n›n da, s›k s›k dile
getirildi¤ini gördük.

Netice malum, kardefllerimiz ister
kabul etsin ister etmesin; Stalinist bir
bask›yla yönetti¤i halk› için hiçbir
zaman hay›rl› bir rüya görmeyen se-
küler sistem bu referandumda, AKP
marifetiyle bir kere daha güven taze-
lemifl oldu. Gösterilen bu gayrete ba-
k›ld›¤›nda, “Acaba AKP de¤il de CHP
veya baflka bir parti ayn› de¤ifliklik-
lerle sand›¤a gitseydi, yine bu kesim
ayn› heyecan ve gayreti gösterir
miydi?” diye bir soru da gelmiyor
de¤il, insan›n akl›na ve al›nan bu
netice de, uluslar aras› güçlerin
(ABD ve AB) do¤ru ata (AKP) oyna-
d›¤›n›n bir göstergesidir ayn› zaman-
da. Kald› ki, “devletin ihtiyac› oldu-
¤u için” Erdo¤an ve ekibine kurdu-
rulan AKP’nin de kaç›n›lmaz olarak
“son kullan›m tarihi” dolacak ve di-
¤er partiler gibi (DP, AP, ANAP,
MNP, MSP vs.) tarihin çöplü¤üne

at›lacakt›r; tafleron partiler için bu
ak›bet de çok uzak bir ihtimal de¤il,
geçmifle bak›ld›¤›nda.

Devlet, nas›l isimlendirirseniz
isimlendirin (resmi ideoloji, derin
devlet veya seküler düzen) hâliha-
z›rda “AKP” a¤›yla insan›m›z› avla-
may› baflar›yla sürdürüyor; dileriz
kardefllerimiz cepheleflen sistem içi
güçlerin iktidar kavgas›n›n aldat›c›
aksedifli olan “daha fazla demokra-
si”, “daha fazla hak ve özgürlükler”
söylemine uzun süre aldan›p da
“Dimyat’a pirince giderken, evdeki
bulgurdan olmak” gibi bir durumla
karfl›laflmazlar. 

Netice-i kelam; dile¤im odur ki,
“baflkalar›n›n” iktidar kavgas›ndan
dolay› kardefller aras›nda meydana
gelen bu so¤ukluk daha da kemik-
leflmez, kardefller k›sa zamanda mu-
habbetle kucaklaflman›n bir ortam›n›
bulurlar.
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Herkesin babas›n› sevdi¤i ka-
dar, elbette ben de babam› çoook
severdim. Hak yemezli¤i, dürüstlü-
¤ü, mertli¤i, merhamet duygular›,
çocuklara olan sevgisi, menk›belere
ve günlük olaylara karfl›s›ndakinin
anlayabilece¤i flekilde yorumlar ge-
tirmesi gibi özellikleri hâlâ daha bir
araya gelen köylüler taraf›ndan s›k-
ça anlat›larak yad edilir. Zanneder-
sem dokuz yafllar›nda faland›m.
Uzun yol otobüslerinin revaçta ol-
du¤u y›llarda abilerim toplan›p ak›l
birli¤i yapm›fllar ve babama müra-
caat etmifller “fiu ifle yaramayan
tarlalar› sat›p da otobüs al” diye.
Babam da onlara hitaben “o¤lum!
benim 14 çocu¤um var, her birisi
zaman› gelince bana bilmem kaç
tane otobüs kazand›r›r, bu köyün
insanlar›na hac› Ahmet toprak satt›
dedirtmem” demifl, verdi¤i karar-
dan da vazgeçmemiflti. Bu toprak
satma konusunu babama sordu-
¤umda, okudu¤u “Hz. Ali’nin cenk
hikâyeleri” adl› kitab›n› kapat›p ra-
fa koyduktan sonra bana epeyce
nasihat etmiflti “Bak o¤lum” demifl-
ti. “Hz. Ali demifl ki cesur ve karar-
l› olan, cengi peflinen kazanm›fl sa-
y›l›r. Hz. Ali gibi her daim kararl› ol.
Ben öldükten sonra sana düflen
topraklar› satmayaca¤›na dair
“fi›h’›n bafl› için” diyerek yemin et
ve bu karar›ndan hiçbir zaman vaz-

geçme. fiunu da unutma ki! E¤er
düflersen bir avuç toprakla kalk ki
kurtulas›n,” çocukluk ya, bende o
zamanki k›t akl›mla y›llarca “fi›h’›n
bafl›” yeminine ba¤l› kalarak baba-
m›n nasihatlerine uymufl, da¤larda
hayvan otlat›rken veya ekin biçer-
ken tökezleyip yere düfltü¤üm anda
hemen yerden bir avuç dolusu top-
rak al›r öylece aya¤a kalkard›m. 

Babam toprak satmama konu-
sunda kararl› bir tutum sergiledi¤i
kadar, fleyhlere ve seyyidlere de
(kendilerini peygamber sülalesi di-
ye tan›tanlar) iman›n› oldukça güç-
lü k›lm›flt› “Seyyid hazretleri bana
dua eder, sevaba girer, cennetlik
olurum” diyerek seyyid’i kendisine
efendi, kurtar›c›, kendisini ise sey-
yid’in kölesi gibi görürdü. Esas›nda
tarikat kültüründe seyyidin aile ef-
rad› da, “seyyid” ve “seyyide” diye
an›larak günahs›z say›l›r, yafllar›na
bak›lmadan tazimle elleri öpülür,
hürmet ve sayg›ya en lay›k birileri
olarak görülürler. Bunu iyi bilen ba-
bam her y›l sorgu sual etmeden, ze-
kât niyetiyle, bir hayvan›m›z›n
boynuna ba¤l› ipinden tutarak çeke
çeke götürür, köyümüzün en zengi-
ni olan seyyid’in evine teslim eder,
seyyidin evinde kim varsa (küçü-
cük o¤lu bile olsa) ellerini öptükten
sonra geri dönerdi. Hatta sadece bir
hayvan›m›z›n oldu¤u en fakir dö-

nemlerimizde bile ayn›s›n› yapard›.
Gerçi bizim köylü “seyyid o¤lu sey-
yid” önce ANAP’›n (Özal’›n partisi)
ilçe baflkanl›¤›n› yapm›fl, daha son-
ras›nda ise REFAH’tan (Erbakan’›n
partisi) üç dönem milletvekili olmufl
zalim ta¤uti sistemin savunuculu-
¤unu üstlenmiflti.

Bana gelince, babam›n nasihati-
ni galiba yanl›fl anlam›flt›m. Vefa-
t›ndan sonra, de¤il bana b›rakt›¤›

Ekim 2010

15

fifiaahhiinn ÖÖZZDDAAfifi
sahinozdas60@mynet.com

MÜfiR‹K - 2



11 dönüm arsa, elde bir avuç dolu-
su toprak bile kalmam›flt›, hepsini
sat›p savm›flt›m. ‹flte bu akledeme-
me ve bu düflüncesizlik beni her iti-
verdi¤inde, tarikatlar›n içine düflü-
rüvermifl, do¤rulabilmek, aya¤a
kalkabilmek için bir derviflin ete¤i-
ne, bir arac›ya, bir flefaatçiye, bir fl›-
ha, bir seyyide, aç›kças› ölü veya
diri “‹nsan” denilen bir kurtar›c›ya
“köle” olmay› peflinen kabul eden
biri olmufltum. 

Evet, ‹NSAN... Hani, Sadi fiira-
zi’ye sormufllar: “insan nedir?” ce-
vab› flöyle olmufl: “Yek katre-i hu-
nest ve hezar endifle” Yani, tek
damla kan ve binlerce dert, tasa,
düflünce, endifle ve karars›zl›k. 

‹nsan ak›l denilen emanete sa-
hip olamad›¤›, akl›n› tefekkür etme-
den “özgürce” kullanamad›¤› za-
manlarda hep karars›z bir düflünce
içinde, bazen bir yöne, bazen de di-
¤er bir yöne e¤iliverir. Akl›n› kulla-
nan, araflt›r›c›, karar verici, kendine
güvenen insan ise “bir ‹lah’a (cc)
itaat” hakikatine ulafl›r ve kalbi tat-
min olur, O (cc)’na ba¤lan›r, sonuç-
ta O (cc)’na inan›r ve rahatlar. Ba-
zen de karars›z bir halde iken, fik-
ren rahat olmad›¤›ndan bahanesine
uygun bir tak›m arac›lara akl›n› re-
hin vererek bu yarat›lm›fllardan
medet, feyz, bereket, flefaat ve kur-
tar›c›l›k dilenir. Onun için inkârdan
ispata, ispattan inkâra gider gelir.
Bu tereddüdün bu karars›zl›¤›n so-
nucu ›st›rapt›r, derttir, yarad›r, t›pk›
köksüz yabani bir a¤aç gibi. 

Allah (cc), ‹nsano¤lunu; “itaat
etme” konusunda kararlar›n›n neti-
cesine de katlanmak flart›yla “akl›-
n›” özgürce kullanabilece¤i ve do-
lay›s›yla ay›r›m yap›lmadan hakla-
r›n›n korunaca¤›, haklardan yarar-
lanaca¤› ve kendilerini özgür hisse-
debilece¤i genifl bir özgürlük ala-
n›yla donatm›flt›r. Özgür b›rak›lan
‹nsan; her problemli düflüncenin
merkezi ve ayn› zamanda çözümü
oldu¤u gibi, istikrars›zl›¤›n da, ka-
rars›zl›¤›n da kayna¤›d›r. Zaten,

Allah (cc)’›n, insan f›trat›na uygun
oldu¤unu bildirdi¤i “vahyi bilgileri”
kabul edip etmemek de, insan›n
özgür iradesiyle karar vermesi ha-
linde geçerlidir. 

Bu bak›mdan insan, di¤er var-
l›klar ve Yarat›c› ile kuraca¤› irtiba-
t›n tesisinde kendisini iki flekilde
konumland›r›r. ‹nsan›n kendisini
(kurtar›c›s›n›, mürflidini) merkeze
yerlefltirmesi veya Allah (cc)’› mer-
keze ald›¤› kararl› bir biçim. Kendi-
ni merkeze ald›¤›nda; bencillik, mil-
liyetçilik, mezhepçilik, ›rkç›l›k, tari-
katç›l›k, ezberlerini bozmam›fl bir
tak›m cemaat anlay›fllar› gibi befleri
fikirler kuflatmas› alt›nda hayat›n›
idame ettirir. Bu fikirler ‹slam dini
aç›s›ndan incelendi¤inde “flirk anla-
y›fl›ndan kopmam›fl bir tak›m so-
runlu yollar” olarak kabul edilir. ‹fl-
te bu ta¤uti yollar, ço¤unlukla sos-
yal hayatta d›fllay›c› bir tutuma se-
bebiyet verdi¤inden insanlar› öteki-
lefltirerek afla¤›lar. ‹nsan yarat›c›s›n›
merkeze ald›¤› biçimde ise hem
“kendisinin varolma bilgisi” infla-
s›nda, hem de di¤er varl›klar ile
olan iliflki tarz›n›n dayan›flmac›,
adil ve bilgece olmas›n› sa¤layarak
kendisiyle birlikte insanlar› da de-
¤erlefltirir.

Dolay›s›yla “Biz de Müslüma-
n›z” dedikleri halde, vahyin ›fl›¤›n-
daki Peygamber (sav) metodunun
inflas›n› tasdik etme yerine; eleflti-
renler, engelleyenler, karfl› ç›kanlar,
bafl kald›ranlar, yahut ta kayna¤›n›
Vahiy’den almadan kurulan her
türlü sistem, ideoloji, düzenler ve
yönetimler Allah (cc)’tan baflka hü-
küm koyan idareciler, bu hükümle-
ri destekleyenler flirk yani ta¤ut di-
ye adland›r›l›r. Bütün gayri ‹slami
ideolojilerde ta¤ut kendisine ça¤-
dafl, akl› k›t, evet efendimci, “köle-
ler” arar. Kölelerin, din k›l›fl› uydu-
ruk menk›belere, ucuz kurtulufllara
veya futbol, müzik, bale, heykel-
trafll›k, gösteriflli arabalar, evler, ye-
mek kültürü gibi befleri heveslere
tap›nmalar› devam ettirilerek öz-

gürlükleri yok edilir. Efendilerinin
dinine uygun e¤itilen köleler önce,
”Allah (cc)’a inand›m” der, ard›n-
dan da bilerek veya bilmeyerek sa-
hibini koruma içgüdüsüyle (bulldog
itleri) “Tevhid Dini” müntesiplerini
darbe ve tuzaklarla, y›ld›rma, ma¤-
lup etme, yok etme cüretini göste-
rirler. Bunlar bir bafl, bir baflkan, bir
baflbakan da olsalar, fl›h da olsalar,
seyyid de olsalar, efendi de, köle de
olsalar ‹slam inanc›nda, iman etmifl
görünen “müflrik insan” olarak bili-
nirler.

Aç›kças› insan, nebilerin getirdi-
¤i vahyin daveti karfl›s›nda iki gu-
ruba ayr›l›r: Dinleyip kabul edenler
veya kabul etmeyerek yüz çeviren-
ler. Bir gurup peygamberlerin (as)
mesaj›n› kabul ederek teslim olmufl,
bir gurup ise israiliyattan, menk›be-
lerden, liderlerden, ulu önderlerden,
putlardan, ta¤utlardan medet bekle-
yerek “bir (cc)” olana isyan edip
bafl kald›rm›flt›r. Her iki durumda da
ya “vahiyle gelen nakil” ya da “be-
flerî ak›l” öne ç›karak insan hidayet
veya t›pk› bir zamanlar benim de
karars›z oldu¤um y›llar gibi delalet
yolunu seçmede özgür b›rak›lm›flt›r. 

Tevhid müntesibi kardefllerime
bilgi mahiyetinde de olsa yaflad›¤›m
hayattan örnekler vermek istiyo-
rum. Hat›rlad›¤›m kadar›yla, yeni
komutan olmufl tam da hava atma-
n›n heyecan› içerisindeyken “hele
bir nefsimi terbiye edeyim,
fleyh’den tövbe al›p günahlar›m› af-
fettireyim (H›ristiyanlar gibi)” diye-
rek 1979 y›l›nda fleyhin elinden
tövbe alm›fl, onu kendime kurtar›c›
görerek intisap etmifltim. Bir gurup
arkadafl Ankara’dan otobüsle yola
ç›k›p menzilimize var›ncaya kadar
hep ilahiler, zikirler, tesbihatlar ve
birçok nasihatler dinlemifltik. Ge-
nellikle anlat›lanlar mürflitlere inti-
sab›n vacibiyeti! Onlara ve sülalesi-
ne gösterilecek olan adap, sayg› ve
hizmetin “nefisleri terbiye edece¤i”
konusu ile ilgiliydi. Otobüsün içinde
nasihatler “sofileeer sofiler, Allah
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heppinizden razi olsun, sizlere an-
latacaklar›m vard›r” diyerek bafllar,
sonra “Sizler de çok iyi biliyorsunuz
ki bu tarikat› aliyye (yüce tarikat)
t›pk› da¤dan künklerle köyümüze
kadar gelen suyun gelifli gibi, silsile
yolu ile Peygamber Efendimizden
beri saadatlar (kutuplar, evliyalar,
fleyhler, seyyitler) vas›tas›yla mür-
flidimize kadar ulaflm›fl ve elhamdü-
lillah bizlere nasip olmufltur. Mürfli-
de intisap ço¤u kimseye nasip ol-
mam›fl son anda imanlar›n› kurta-
ramadan bu dünyadan göçüp ce-
henneme gitmifllerdir. ‹nflallah biz-
ler mürflidimizin ete¤ine yap›flt›ktan
sonra bizlere flefaat edecek ve cen-
nete girmemize vesile (arac›) ola-
cakt›r. Sofiler flunu iyi biliniz ki;
mürflidi olmayan›n mürflidi fleytan-
d›r.” diyerek devam ederdi.

“Oraya vard›¤›n›zda seyyitlerin
yafllar›na, konuflmalar›na, hal ve
hareketlerine tak›lmadan sözlerin-
den d›flar› ç›kmay›n ve akl›n›zdan
sak›n ha sak›n kötü bir düflünce ge-
çirmeyin. Onlar sizlerin bütün dü-
flüncelerinizi okuyabildikleri için
sizleri deneyerek, nefislerinizi terbi-
ye ediyorlard›r. Çünkü onlar pey-
gamberimizin soyundan gelmifl
olup damarlar›nda onun mübarek
kanlar›n› tafl›maktad›rlar. Onlar siz-
leri her çeflit iflte çal›flt›r›r ve her tür-
lü emri verebilirler. Bu iflten al›n-
mak veya kaytarmak olmaz. Bah-
çede, f›r›nda, de¤irmende ve tarlada
çal›flabilir yahut çal›flt›r›labilirsiniz.
Ne kadar çok hizmet ederseniz, o
kadar çok nefislerinizi terbiye eder
ve bu tarikatta daha çabuk ilerlersi-
niz” Zaten, bu ilk gidiflimizde anla-
t›lanlar yeteri kadar bizleri “bask›
alt›na” alm›fl, içimize bir ürperti, bir
korku sal›vermiflti. Vard›¤›m›z du-
rakta, mürflidimizin elini öptükten
sonra elini b›rakmadan tövbe al›r,
ard›ndan gusül abdesti al›rken su-
yun her damlas›n›n yere düflmesiy-
le birlikte günahlar›m›z›n da yere
düfltü¤ünü kabul eder annemizden
do¤du¤umuz ilk günkü gibi günah-
s›z oldu¤umuzu düflünürdük. Yeni

intisap etti¤imizden mürid olarak
bize her gün çekilmesi için befl bin
adet “zikir dersi” verilirdi. 

Üç gün veya bir hafta kald›ktan
sonra tekrar otobüslerle geri döner-
dik. Dönüflümüz de yine “sofileeer
sofiler” diye nasihatler bafllar bir ta-
k›m tarihe mal olmufl mürflidler
hakk›nda uzun uzad›ya uydurma
menk›beler anlat›l›rken flu bilgiler
de verilirdi. “Bir mürflit müridini ta-
rikattan ç›kar›rsa tamam›yla ondan
ayr›lmaz. Çünkü böyle bir müridin
baflkas›n›n arac›l›¤›yla kurtulmas›-
n›n imkâns›z oldu¤unu, günahlar›-
n›n ba¤›fllanamayaca¤›n›, mürflidi
iyi bildi¤inden ona her daim ac›r.
Herhangi bir nedenle (uyuklama gi-
bi) mürid zikrini eksik çekerse veya
b›rak›rsa kazas› gerekmez. Çünkü
onun yerine manevi alemde mürfli-
di müridin eksik çekti¤i zikrini ta-
mamlam›flt›r. Ama tabi ki mürflidini
böylece yoran binlerce sofiler var-
d›r, amma mürflidinin himmeti ve
keremi bol oldu¤undan bu s›k›nt›s›-
n›, çekti¤i cefay› müride belli etme-
mifltir. Mürid mürflidine rab›ta ya-
parak kalp huzuruyla zikir etmek
için ondan yard›m ister. Mürflidinin
yüzü, müridin gözünün önünde
canlan›nca, onun anl›n›n tam orta-
s›ndan bir nur ç›kt›¤›n›, gelip içine
doldu¤unu görür. Bu arada a¤z›n›
kapat›r, dilini dama¤›na yap›flt›ra-
rak “Allah Allah” diyerek, bafllan-
g›ç olarak befl bin adet virdini çek-
meye bafllar. Allah (cc) flimdiden
yapaca¤›n›z tövbeleri dergah› izze-
tinde kabul etsin, saadatlar›n ve
mürflidimizin flefaatinden bizleri ek-
sik etmesin, amin, amin, amin vel-
hamdulillahi rabbil alemin, el faaa-
tiha.”

Ortak olmak anlam›ndaki flirk
kökünden türeyen müflrik, Allah
(cc)’›n, ilâh ve rab oluflunda, s›fat
ve fiillerinde efli, orta¤› ve yard›mc›-
s› bulundu¤unu kabul eden kimse-
ye denir. Müflrik kimse as›l hedefi-
nin Allah (cc)’a yaklaflmak oldu¤u-
nu söyler. Ayn› zamanda Allah

(cc)’a inanmakla birlikte, kudret ve
kuvvette ona denk baflka bir varl›-
¤›n da oldu¤unu kabul eder ve Al-
lah (cc)’›n yard›mc›lara ihtiyac› ol-
du¤unu kâinat› onlar›n deste¤i ile
idare etti¤ini düflünerek Allah’a ya-
k›n sayd›klar› bir k›s›m varl›klara,
arac›l›k ve flefaatçilik görevi yükler.
Baflka bir deyiflle müflrik, Allah
(cc)’›n uluhiyet s›fatlar›ndan birini
veya birkaç›n› bir baflkas›na veren
kimsedir. Bu baflka varl›klar bir
peygamber, bir melek, bir insan, bir
hayvan, bir cans›z madde, bir hey-
kel veya bir türbe olabilir. Müflrikle-
rin di¤er bir özellikleri ise tefekkür
etmeden, akletmeden bu varl›klar›
Allah (cc)’›n yard›mc›lar› sayd›klar›
veya bu varl›klara ortakl›k yetkisi
verdikleri halde, ikazlara maruz
kald›klar›nda hiçbir fleyi Allah
(cc)’a, ortak saymad›klar›n› üstüne
basarak size söylerler.

Rasulullah (s.a.v) Allah’tan
baflkas› ad›na amel iflleyecekleri
“flirk koflanlar” dolay›s›yla da Müfl-
rikler olarak tarif etmifltir. Yani;
vahyin ameli esaslar›ndan birini
veya bir kaç›n› zorunlu görmeyerek
ask›da b›rakan, zedeleyen, inanc›n›
uygulama alan›na aktarmayan “ek-
mek paras›”, “buna mecburum”,
“Gâvurun ekme¤ini yiyen, gâvurun
k›l›c›n› çeker”, “Ne yapal›m, viran
olas› hanede evlad-ü iyal var” diye-
rek müflriklerin emri alt›nda acziyet
ifadesi sergileyerek onlara itaatten
d›flar› ç›kmayanlar müflrik olarak
an›l›rlar. Onlar›n sistemlerinde, ku-
rulu düzenlerinde hiçbir rahats›zl›k
duymadan onlara uyumda bir beis
görmeyen veya bunlar›n devam›n-
dan, muhafazas›ndan yana bir tav›r
içinde kalanlar, oy’lar›yla destekle-
yenler, “laf olsun torba dolsun” ka-
bilinden onlar›n kuru kalabal›klar›-
na ifltirak edenler “amelde flirk” ten
uzak kalamad›klar› gibi yerine ge-
tirmeye çal›flt›klar› bütün amelleri
de bofla gider. Allah Teala (cc) flöy-
le buyuruyor “E¤er onlara itaat
ederseniz muhakkak müflrik olur-
sunuz”
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Referandum sonuçlar›, Kürtleri
temsil etti¤ini söyleyen siyasi hare-
keti yak›ndan tan›yanlar için ma-
lum, flüphesi olanlar için ise flüphe-
yi giderici bir ilan yapt›: Kürtler`in
“Kemalizm”ine merhaba.

Kürtlerin uzun tarihini konufl-
mak bu yaz›n›n s›n›rlar›n› aflar.
Kürtler, Müslüman halklar içeri-
sinde ayr› bir yere sahiptir. ‹slam
imparatorluklar› dönemlerinden
günümüze kadar, ‹slam toplumu-
nun ve düflüncesinin oluflumunda
kayda de¤er katk›lar› olan bir
Müslüman halkt›r Kürtler. Müslü-
man halklar içerisinde dinine ba¤-
l›, ›rki kimli¤ini dini kimli¤inin ar-
kas›na atabilmifl nadir kavimler-
den biridir. Bunu biraz Kürt tarihi
okumufl, 4 y›l gibi bir süre onlarla
birlikte yaflam›fl, hâlâ da onlar›
“bir vücudun azalar› gibi” gören
bir Müslüman kardeflleri olarak
söylüyorum.

Kürt tarihini ve Kürtleri PKK
parantezine al›p de¤erlendirmek,
Kürt kardefllerimize yap›lan büyük
bir haks›zl›k ve ihanettir.

‹slam Ümmetinin uzun tarihi-
ni, Seküler Türk ve Kürt tarihçile-
rinin hezeyanlar›na kurban ver-
meyelim. Bu Ümmetin her fleye

ra¤men ondan güç alaca¤›m›z
flanl› bir tarihi var. Bu tarih ve o
tarihte yaflanm›fl kardefllik atlana-
rak, bu günkü sorunlar›m›z› konu-
flamay›z ve çözemeyiz.

Türkler aç›s›ndan Laik, Seküler
Cumhuriyet nas›l bir k›r›lmaysa,
Kürtler aç›s›ndan da Marksist, La-
ik PKK da Kürt tarihi ve Kürtler
için bir k›r›lmad›r. Ulusçu her dü-
flünce ve tav›r insanl›ktan ç›kmak-
t›r. Hele Müslüman Ümmet için
çözülmenin ve yok oluflun bafllan-
g›c›d›r. Ulusçuluk fikriyat›, Üm-
metçi bir anlay›fl› savunan ‹slam
ve Müslümanlar için geriletici bir
durumdur. Kabileler ve kantonlar
halinde yaflayan Bat›l› toplumlar
için geçici bir çözüm olan uluslafl-
ma süreci, Müslümanlar için çözü-
cü ve zay›flat›c› bir süreçtir. Tarihe
ve günümüze flahit olan bir bak›fl,
tespitimizi teslim edecektir.

Her Ulusçu anlay›fl oluflurken
karfl›t› üzerinden kendini kurar.
Karfl›t› olmazsa yaflayamaz. Ulus-
çuluk “öteki” ister ve öteki üzerin-
den kendini kurmaya çal›fl›r. Her
“ötekilefltirme” baflkalaflt›rmad›r,
öteki gördü¤üne müdahaledir.
Kendisi “kurgu” oldu¤u gibi, öte-
kini de kurgulamak ister. Bu süreç

bambaflka kontrol d›fl› durumlar›
meydana getirir. ‹slam kavimleri
bu sürecin oluflturdu¤u traji-komik
dramlar› birlikte yafl›yorlar. Ulus-
çuluk anlay›fl›na dur denilmedi¤i
müddetçe, bu dramlar a¤›rlaflarak
devam edecektir.

Ulusçu Türk siyasal gelene¤i-
nin Türklerin ve Kürtlerin tarihine
ve bugününe yapt›¤› kötülü¤e hep
birlikte flahit oluyoruz. Utanmaz-
lar Türklerin tarihini 1919’la bafl-
latacaklar, Müslüman Türk tarihi-
ni ise görmezden gelerek tarih ki-
taplar›ndan silecekler. Kürtler ise
tarih sahnesine hiç ç›kmam›fllar,
Allah böyle bir kavim hiç yarat-
mam›fl. Ellerinden gelse, vahyi
metinlerden ilgili ayetleri bile sile-
cekler veya belamlar›na farkl› tef-
sir ettirecekler. Irkç›l›k böyle in-
sanl›¤›n bafl belas› illet bir hasta-
l›k. Bu hastal›¤›n tedavisi, ilk önce
zihinlerden sonra kültürel, sosyal,
siyasal hayattan bu illeti def et-
mektir.

Ulusçuluk çaresizlik ideolojisi-
dir, o yüzden bahanesi çoktur. Ba-
haneler arkas›na s›¤›narak kendini
aç›k eder. Bu duygusall›k karfl›s›n-
da onu iyi niyetle dinlemeye bafl-
lad›¤›n›zda tuza¤a düflmüflsünüz
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demektir. Bütün ulusçular›n baha-
nesi vard›r, en kötü ihtimal “deni-
ze düflen y›lana sar›l›r”. ‹mpara-
torluk y›k›l›rken bütün alternatifler
tükenmifl, ulusçuluktan baflka se-
çenek kalmam›flt›r. ‹mparatorlu-
¤un müslim-gayr-i müslim bütün
tabileri ihanet etmifltir. Son kale
olan Anadolu ancak Türk ulusuna
dayan›larak kurulacak ve do¤al
olarak yeni kurulacak siyasal ya-
p›da bu unsur üzerinden vücut bu-
lacakt›r. Bu kurguyu dinledikten
sonra gözyafllar› içerisinde nas›l
hak vermezsin, daha da ileri gide-
rek oluflumuna kat›lmazs›n. Duy-
gusall›ktan kurtulup akl› bafl›nda
düflündü¤ünüzde, anlat›lan›n bir
hezeyan oldu¤una flahit olursu-
nuz; ama ifl iflten geçmifl olur. Ta-
rihini 1919’dan ibaret gören gafil-
ler ve zavall›lar için yap›lacak bir
fley yok, ac› dolu bak›fllarla onlara
bakmaktan baflka.

Kürtleri temsil etti¤ini söyleyen
Ulusçu siyasasal hareketin yazd›¤›
metinlere, sözcülerinin söyledikle-
rine bakt›¤›n›zda bizim Türk ulus-
çular›n›n hezeyan ve masallar›n›
tersinden, Kürtçelefltirerek bize
satt›klar›n› göreceksiniz. Türk
Ulusçulu¤unun saçmal›klar› ve in-
san d›fl›l›klar› üzerinden Kürt tarihi
oluflturmaya çal›fl›yorlar. Seküler
Türk devletinin yapt›¤› zulümler
üzerinden, Türk düflmanl›¤› üze-
rinden Kürt bilinci oluflturmaya
çal›fl›yorlar. Onlar da Kürtlerin fle-
refli Müslüman geçmiflini, pagan
Kürt geçmifliyle küçümsemeye ve
silmeye çal›fl›yorlar. Ulusçu Laik
Türk devleti, Müslüman halk› na-
s›l küçümsüyor ve kültürünü yok
etmeye çal›fl›yorsa Ulusçu, Laik
Kürt siyasi hareketi de ayn›s›n›
onlara yap›yor. Müslüman, Üm-
metçi Kürt Müslümanlar, Ulusçu,
Laik hareketlerin zulmü alt›nda
inim inim inliyor. Amerika`n›n
Irak’› iflgalinde, daha Ba¤dat iflgal
edilmeden, Amerikan iflgalcilerinin

ilk yerle bir etti¤i yer, Kuzey
Irak`ta mücadele veren Kürdistan
‹slami Hareketi`nin yaflad›¤› yer-
lerdir. Çoluk çocuk demeden katli-
am yapm›flt›r Amerika, hem de
Barzani ve Talabani’nin mihman-
darl›¤›nda. Tek suçlar› Ameri-
ka’n›n iflbirlikçili¤ini reddetmeleri
ve Müslüman olmalar›. Halepçe
katliam›n› dillerinden düflürmeyen
Ulusalc› Kürt hareketleri, bu kat-
liam› görmezden gelmifllerdir.

Kemalizm, ‹nönücülük; CHP
örgütlenmesi alt›nda Kürt, Türk
demeden bu Müslüman halka ne
yapm›flsa, Kürtleri temsil etti¤ini
söyleyen PKK-DTP-KCK da ayn›-
s›n› yapmaktad›r, Müslüman Kürt
halk›na. Tek parti döneminde aç›k
oy gizli say›m rezaleti neyse, refe-
randum sürecinde imam öldür-
mek, Kürt halk›n›n siyasi iradesine
fliddet yoluyla ipotek koymak ayn›
fley de¤il midir? Nas›l Ulusalc›lar
Cumhuriyetin kurulufl ve tek parti
y›llar›nda yap›lan zulümleri, kuru-
lufl y›llar›nda mecburen yap›lan
fleyler bahanesiyle izah ediyorlar-
sa, Kürt siyasi hareketi de siyasi
strateji bahanesinin arkas›na s›¤›-
narak izah ediyor zulümlerini.

Biz Müslümanlar Rabbimizin
yarat›l›fltan bütün kavimlere hak
olarak verdiklerini bütün kavimle-
re “ama”s›z verilmesinin gerekti¤i-
ne iman ederiz. Allah’›n verdi¤ini
hiçbir kul, hiçbir bahane arkas›na
s›¤›narak gasp edemez. Hakk›n›
alm›fl olan halklar, kardefllerinin
hakk›n› gasp eden kendi zaliminin
yakas›na yap›flmak zorundad›r, ta
ki kardeflinin hakk›n› al›ncaya ka-
dar. Ulusçu rejimin Kürt kardeflle-
rimize yapt›klar›n› savunmak ilk
önce insanl›ktan, sonra Müslü-
manl›ktan ç›kmak demektir. Kürt
kardefllerimiz de yap›lan zulümleri
ve hak gasp›n› Rablerinin hofluna
gitmeyecek, O’nu üzecek ve
O’nun yard›m›n›n üzerlerinden

gitmesine sebep olacak yöntemler-
le elde etmeye kalk›flmamalar› ge-
rekir. “Pireye k›z›p yorgan yakma-
n›n” âlemi yok.

Her türlü Kemalizmlere karfl›
ç›kmak zorunday›z. Her türlü ›rk-
ç›l›k vahflettir, merduttur. Bir
Ulusçu Kemalizm’e k›z›p, Kürtçü
Kemalizm’e yol vermek aymazl›k-
t›r, bafl›m›za gelecek musibetleri
hak etmektir.

Müslümanlar feraset ve basiret
sahibi olmak zorundalar. Hepimi-
zin önderi, rehberi Peygamberimiz
Muhammed Mustafa (s.a.v)
“mü’min bir delikten iki defa ›s›r›l-
maz” diye buyuruyorlar. Kürt ve
Türk Müslümanlar bu uyar›y› dik-
kate almak zorundalar. Yoksa he-
sap günü Peygamber-i Ziflan’›n iki
eli yakalar›nda olur.
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-Vahyin aç›k hükmüne ra¤men
yap›lan her ‹slams› yorum bat›l
olup fleytandand›r!-

Yarat›c›n›n kudreti, delile muh-
taç olmadan emretme, kati hüküm
verebilme ve bu hükmü yarat›lanlar
aras›nda kesintisiz olarak uygula-
ma gücünde ortaya ç›kar. Allah’a
yönelmifl varl›klar için ilahi eemr vve
nehy, yoruma ihtiyaç duymadan
hayat›n nas›l yaflan›lmas› gerekti¤i-
nin ilk delilidir. O’na yönelmeyen
varl›klar içinde delile ra¤men yo-
rum yapan ilk varl›k fleytand›r.
fieytan, AAllah’›n ““Âdem’e ssecde eet”
emri kkarfl›s›nda ““Beni aateflten oonu
ise ççamurdan yyaratt›n” ddiyerek yyo-
rumda bbulunmufl vve iitaat eetmeye-
rek bbat›la ssapm›flt›r. Delilin oldu¤u
yerde delile odaklanmayan her yo-
rum fleytandan olaca¤›na göre vah-
ye ra¤men hak olamayan bir delil
üzerinden ‹slam ve adaleti savun-

mak bat›l›n ta kendisidir. Bu min-
valde modern hayat›n de¤erlerine
teoride karfl› ç›karken pratikte onla-
r› yaflayarak Kur’an’›n bu de¤erler
›fl›¤›nda ‹slam toplumunun içinden
yorumlanmas› ‹slam de¤il ‹slams›l›k
olurken, bu de¤erleri reddeden ‹s-
lam topluluklar›na Kur’an’›n –özel-
likle fledîd ayetlerini- kâfirlerin ona-
y› üzerinden geçmek üzere yap›lan
yorumlar›n›n d›flar›dan ithal edilen
biçimi de son y›llar›n popüler deyi-
miyle Il›ml› ‹‹slam olacakt›r.

Vahyin insanlar aras›nda ya-
flanmas› –yarad›l›fl›n amac› kulluk-
tur- için yarat›lan “ak›l”, yapt›¤›
muhakeme, analiz ve de¤erlendir-
melerin, yoruma ve ard›ndan kara-
ra dönüfl aflamas›nda insan iiradesi-
nin hükmü alt›nda vazifesini yerine
getirir. ‹rade ise ruhun beden üze-
rindeki görüntüsü olan “nefs”in
kontrolündedir1. Elbette nefsin,

kullu¤un ifa edilmesi için araç ola-
rak yarat›lan dünyayla befleri iliflki-
lerinin söz konusu oldu¤u durum-
larda ak›lla do¤rudan bir iliflkisi
yoktur. Yani ruhun sahip oldu¤u
mertebeye ve insan›n Allah kat›n-
daki de¤erine olumlu ya da olum-
suz etki etmeyen fikir yürütme, ka-
rar verme ve sonucu uygulama an-
lar›nda ak›l; irade ve nefisten ba-
¤›ms›z bir flekilde çal›fl›r. Örne¤in
hayat›n yaflanmas›n› fiziksel olarak
kolaylaflt›rmak üzere matematik ve
fen bilimleri alan›nda yap›lan çal›fl-
malar›n her aflamas›nda2 sonuçla-
nan bilginin yorumlanmas› ve ka-
rara var›lmas› sadece ak›l vas›tas›y-
la olur3 ve burada nefsin akla mü-
dahalesi söz konusu de¤ildir. Oysa
insan›n do¤ayla de¤il ama insan ve
Allah ile olan iliflkisinde e¤er ruh
kendi mertebesini ortaya koyan yo-
lunu seçmiflse burada ak›l iradenin,
irade ise nefsin elinde olup ba¤›m-
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1 Ruhun hak ve bat›l› seçmezden önceki s›ra-
lamay› flu flekilde ortaya koyabiliriz; Ruh, ne-
fis, irade, ak›l. Seçimden sonra ruh e¤er
Hakk’› seçtiyse s›ralama; Ruh, nefis, vahiy,
irade ve ak›l fleklinde Bat›l’› seçtiyse s›ralama-
n›n Ruh, fleytan, nefis, irade, ak›l fleklinde
olaca¤›n› söyleyebiliriz. Vahyi nefisten sonra,
fleytan› nefisten önce koymam›z›n nedeni flu-
dur; Bat›l’› seçen ruhta nefis emmar-kötülü¤ü
sürekli emreden- olmas›ndan dolay› fleytan
nefse sürekli emirde bulunacakt›r. Hakk› se-
çen ruhta ise nefis henüz vahyin tam anla-
m›yla kontrolü alt›nda de¤il isteklerinin dene-

timi vahye tabidir, yani nefis yine her fleyi is-
teyecek durumdad›r ama bu istekleri vahyin
onay›ndan geçirmekle yükümlüdür. Vahyin
onay›na sundu¤u ne kadar az iste¤i olursa o
oranda temizlenir ve mutmain bir hal al›r, is-
tekleri ne kadar yo¤unlafl›rsa vahyi o kadar
bask› alt›nda tutar ya vahyi az y›pratarak le-
vam kal›r ya da onu tümden afl›nd›rarak orta-
dan kald›r›r.
2 Bilimsel çal›flman›n aflamalar› genel itiba-
riyle flunlard›r; 1-Problemin belirlenmesi, 2-
Gözlem yapma, 3-Verilerin toplanmas›, 4-Hi-
potez Kurma, 5-K›yas ve Tahminde bulunma,

6-Deney, 7-Deneyin do¤rulanmas› durumun-
da Gerçe¤i ortaya ç›karma, 8- Gerçekleri teori-
ye dönüfltürme ve 8- Do¤rular›n herkes tara-
f›ndan kabulü demek olan Kanun’u yapma.
‹deolojilerin saplant›lar›ndan uzak ve amac›
sadece bilimsel çal›flma yapmak olan bir insan
bu aflamalardan geçerken nefsiyle de¤il akl›y-
la sonuca varacakt›r.
3 Burada Allah’›n varl›¤› ve yarad›l›fl›n inkâr
edilmesi üzerine materyalizm odakl› yap›lan
bilimsel çal›flmalardan söz etmiyoruz. Çünkü
bu tip çal›flmalarda objektif ak›l de¤il inkârc›
ruhun sübjektif olan nefsi söz konusudur.



s›z de¤ildir ve objektif kararlar vere-
mez. Akl›n nefse ba¤l› olmad›¤› ve
ruhun mertebesini ilgilendiren ilk
ve tek durum vard›r ki o da insan›n
hakk ile bat›l› henüz seçmedi¤i ve-
ya seçmek üzere oldu¤u durumdur.
Ak›l burada her ne kadar nefisten
ba¤›ms›z olarak devreye girse de
son aflamada akl›n verece¤i karar, o
ana kadar kendini yeterince belirle-
mifl olan nefsin bask›s› alt›nda orta-
ya ç›kacakt›r. Bu aflamadan sonra
“hak ve bat›l”›n say›s›z ayr›nt›s› de-
mek olan “do¤ru ile yanl›fl”›n belir-
lenip kabul veya red edilmesi, akla
hükmeden irade ve bu iradeyi kon-
trol eden nefis arac›l›¤›yla gerçekle-
flir. Elbette hakk›n seçilmesinden
sonra -yaflanmak üzere- nefsin
kontrolünde olan akl›n verdi¤i her
hüküm do¤ru –hay›r ya da sevap-
olmad›¤› gibi bat›l›n seçiminden
sonra da kiflili¤i ortaya koyan her
karar yanl›fl –fler ya da günah-de-
¤ildir. 

Hakk›n seçilmesi durumunda
insan, hidayet üzerine olmas›ndan
dolay› onun nefsi ile akl› aras›nda
vahiy yani Allah’›n emir ve yasak-
lar› olacakt›r. Art›k burada nefsin
arzulad›¤› kararlar, vahyin süzge-
cinden sonra akla ulaflmas› gerekti-
¤i için nefsin vahyi bast›rmad›¤› ve
ezmedi¤i bütün durumlarda bu süz-
geçten sadece do¤ru hükümler akla
varacak ve ak›l bu do¤rular ›fl›¤›nda
karar verecektir. Di¤er yanda bat›l›
seçen insan, dalalet yoluna girdi-
¤inden dolay› onun ruhu ile nefsi
aras›nda fleytan olacakt›r. Ruhtan
do¤an sa¤duyu ve vicdan›n baflkal-
d›r›p nefse hâkim olmad›¤› durum-
lar hariç, fleytandan nefse do¤ru
akan her arzu ve istek, hiçbir enge-
le tak›lmadan bat›l›n hükmü alt›nda
akl›n verdi¤i karara dönüfltürüle-
cektir. Burada “as›l cezaland›r›lacak
ya da mükâfatland›r›lacak olan ru-
hun fonksiyonu nedir?” fleklinde
bir soru akla gelebilir. Bu soruyu
flöyle cevaplamak mümkündür;

dünya hayat›yla iletiflimini sadece
nefis üzerinden sa¤layan ruh, se-
çim aflamas›nda zaten bir yol seç-
mifl olup bu seçimde nefsi ya Al-
lah’a teslim etmifltir ya da fleytana.
Dolay›s›yla her iki durumda da art›k
ruhun nefisle irtibat›, onun yapt›¤›
ve nefsi hâkimiyeti alt›nda b›rakt›¤›
seçim üzerinden olacakt›r. Hidayete
eren nefis, vahyin süzgeci arac›l›-
¤›yla terbiye edilmesi ve günahlar-
dan ar›nmas› kolay olsa da onun
dünya ve toplumla an be an irtibat
halinde olmas› nedeniyle bedenin
–özellikle psikolojik- ihtiyaçlar› üze-
rinden vahiy ssüzgecinin y›prat›lma-
s› imkân dâhilindedir. 

“Allah ve Rasulü bir ifle hüküm
verdi¤i zaman, inanm›fl bir erkek ve
kad›na o ifli kendi iisteklerine ggöre
seçme hhakk› yyoktur. Her kim Allah
ve Rasulüne karfl› gelirse, apaç›k bir
sap›kl›¤a düflmüfl olur”4. Ruhun
yapt›¤› seçimin hâkimiyeti alt›nda
olan nefis, hakk›n seçilmesi duru-
munda o art›k Allah’›n emir ve ya-
saklar›na boyun e¤mek zorunda
kalaca¤› için vahyi ortadan kald›r-
ma yani onu inkâr etme gücüne sa-
hip olmayacakt›r. Ama bu nefsin
yine de vahyin yasaklad›¤› arzu ve
istekleri akla ulaflt›rma, yanl›fl› seç-
me ve günah iflleme imkân› olacak-
t›r. Yasaklanan amellerin her ifa
edilmesinin ve emredilen hükmün
her yorumlanmas›n›n akabinde çi¤-
nenen vahiy, nefsi piflmanl›¤›n bas-
k›s› alt›nda tutar. Ayn› yanl›fl›n tek-
rarlanmamas› halinde nefsin tevbe
etmesi kolay olurken yanl›flta ›srar
edilmesi durumunda, bir zaman
sonra bu yanl›fl, vvahyin ssüzgecini
oldukça y›prat›p geniflletece¤i için
nefis, günah› önemsemeyecek ve
piflmanl›k duymamaya bafllayacak-
t›r. Vahyin hükmü ve ilahi delillerin
varl›¤›na ra¤men nefis günah ifller
ama günah iflledi¤ini kabul etmez.
Vahiy süzgeci, hâlâ nefis ile irade
aras›nda durmaktad›r ama süzgeç
art›k afl›nd›r›lm›fl, y›prat›lm›fl ve
boflluklar› geniflletilmifltir. ‹flte vah-
yin inkâr edilmeden, Kur’an’›n yani

Allah’›n emir ve yasaklar›n›n nefsin
arzular› do¤rultusunda Müslüman-
lar taraf›ndan yorumlanan ve görü-
nürde ‹slam’a benzedi¤i halde Al-
lah’›n dinini yans›tmayan ama
Müslümanlarca modern de¤erlerin
özü üzerine oturtulmufl bu dini an-
lay›fla ‹slams›l›k diyoruz. Nefis,
vahyi inkâr edememektedir ama
onun hofluna giden modernizmin
sundu¤u nimetlerden de faydalan-
maktan kendini al›koyamamakta-
d›r. Bu durumda vahiy, nefsin mo-
dern hayat›n de¤erlerini tatma do¤-
rultusunda salt ak›lla –delilsiz- yo-
rumlanmakta yani modernizmin
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Kur’an’›n yani Allah’›n
emir ve yasaklar›n›n
nefsin arzular›
do¤rultusunda
Müslümanlar taraf›ndan
yorumlanan ve
görünürde ‹slam’a
benzedi¤i halde Allah’›n
dinini yans›tmayan ama
Müslümanlarca modern
de¤erlerin özü üzerine
oturtulmufl bu dini
anlay›fla ‹slams›l›k
diyoruz. Nefis, vahyi
inkâr edememektedir
ama onun hofluna giden
modernizmin sundu¤u
nimetlerden de
faydalanmaktan kendini
al›koyamamaktad›r. Bu
durumda vahiy, nefsin
modern hayat›n
de¤erlerini tatma
do¤rultusunda salt
ak›lla –delilsiz-
yorumlanmakta yani
modernizmin üzerine
‹slam elbisesi
giydirilmektedir.
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üzerine ‹slam elbisesi giydirilmekte-
dir. Mahiyetin yanl›fl varl›¤›n do¤-
ru,  cevherin bat›l maddenin hak,
özün süflî fleklin ulvî, niyetin gü-
nah amelin sevap, ruhun fler bede-
nin hay›r, gayb›n çirkin görünenin
güzel ve insan›n dalalet beflerin ise
hidayet olarak göründü¤ü bu ya-
flam biçimi art›k ‹slamî de¤il ‹slam-
s›d›r. Elbette münaf›k bir insan›n
yaflam› de¤ildir ‹slams› hayat ama
böyle bir hayat ayn› zamanda vah-
ye teslim olmufl bir mü’minin ya-
flant›s› olmaktan da uzak olacakt›r.
Baflka bir deyiflle vahyi inkâr etme-
sine ra¤men maslahat› gere¤i Müs-
lüman toplulu¤un içinde inananlar-
la birlikte hareket eden münaf›k in-
san›n nefsi emmâresi, bat›l› seçen
ruhtan do¤ar. Öte yanda ruhun
hakk› seçmesinden dolay› vahye
inanmakla yükümlü olan Müslü-
man›n nefsi, bu seçimden tatmin
olmak yerine dünya hayat›ndan
haz almaya çal›flt›¤› oranda ruhun
seçimiyle çeliflen ‹slams› bir yolu
benimseyecek ve mutmain olmad›-
¤› kadar yanl›fltan piflmanl›k duy-
mad›¤› için levvâm –günah iflleme-
sinden ötürü kendi kendini k›nayan
nefis- da olamayacakt›r. Oysa
mü’min’in sahip oldu¤u nefs-i mut-
mainne, ruhun yapt›¤› seçimden
memnundur ve Allah’a gönülden
itaat eder. Mü’min insan, ilk seçim-
le birlikte ortaya ç›kt›¤› için onun
sahip oldu¤u nefsin, Allah’›n emri
ve hükmü varken baflka bir seçim
ve hükümde bulunamaz oysa ‹s-
lams› Müslüman, hakk› seçmesine
ra¤men nefsine zor geldi¤i için her-
hangi bir durum üzerine Allah’›n
ortaya koydu¤u hükmü inkâr ede-
mez ama itaat etmedi¤i için onu
te’vil etme ve nefse kolay gelecek
flekilde yorumlama yoluna girer.

‹slams› insan, Allah ve Rasu-
lü’nün verdi¤i hükme boyun e¤mek

yerine vahyi yorumlayarak baflka
bir seçimde bulundu¤u için mü’min
bir insan de¤ildir yine o Allah’›n
hükmünü inkâr etmedi¤i için mü-
naf›k ya da kâfir de de¤ildir. Bunun
yan›nda o, bedevilerden daha çok
kültür ve bilgi sahibi oldu¤u için
Kur’an’›n tabiriyle eslem-teslim
olan- grubundan da de¤ildir. Öyley-
se kimdir ‹slams› insan?. Teoride
kâfirlere ve küfür medeniyetine
karfl› fliddetli ama güncel hayat›nda
Müslümanlarla ve ‹slam toplumuy-
la olan iliflkilerinde modern hayat›n
seçim ve de¤er yarg›lar› üzerinden
hareket etti¤i için ‹slams› insan en
modern ve yayg›n tabirle ‹slamc›
insand›r! ‹slamc› insan; teori, dü-
flünce ve yaz›n alan›nda ‹slam’› ve
Müslümanlar› küfrün sald›r›lar› kar-
fl›s›nda savunur ama içinde do¤up
yetiflti¤i kültürel arka plandan ve
modern hayat›n do¤ru ve yanl›fl
kriterlerinden s›yr›lamad›¤› için ‹s-
lam’›, Allah ve Rasulü’nün emretti-
¤i flekilde de¤il nefsine hofl gelecek
flekilde vahyin ak›lla revize edilmifl
halini yaflar. Baflka bir deyiflle ‹s-
lamc› insan, Allah’›n emretti¤i ‹s-
lam’› yaflamaz ama onu modern
hayat üzerinden yorumlayarak ye-
ni ve ça¤c›l olan ‹slam’› yaflar.
Özetle ‹slamc›l›k5 daha do¤ru de-
yiflle islams›l›k; mmodern çça¤da hher-
hangi bbir oolay kkarfl›s›nda mü’minle-
rin ppsikolojilerini vve nnefislerini AAl-
lah vve RRasulü’nün hhükmüyle tteskin
ve ttatmin eeden vvahiy kkarfl›s›nda
nefsi tteskin vve kkalbi mmutmain ool-
mayan MMüslümanlar›n vvahyin
hükmünü kkendilerine rraz› eettirmek
için oonu yyorumlama vve yyaflamalar›-
n›n bbir bbiçimidir. 

‹slams›l›k, vahye içerden müda-
hale ederken Kur’an’›n küfreden-
lerle ilgili ayetlerine dokunmamas›
bir yana onlar› kâfirler karfl›s›nda
bayraklaflt›r›r. Çünkü ‹slams› anla-

y›fla göre vahyin bu k›sm› Müslü-
manlarla de¤il sadece kâfirlerle ve
ehl-i kitapla ilgili olmas›ndan dola-
y› Müslümanlar›n de¤il kâfirlerin
huzurunu kaç›racak ve sadece on-
lar›n nefislerini rahats›z edecektir.
Bu anlay›fl›n ‹slam tarihindeki en
meflhur örne¤i Ebuzerr ile Muaviye
aras›nda yaflanm›flt›r. Ebuzerr’in
özellikle fiam ahalisinin Muaviye
yönetimi vas›tas›yla dünyevileflme-
si ve vahiyden uzaklaflmas› karfl›-
s›nda “Alt›n› ve gümüflü biriktirip
de Allah yolunda harcamayanlar›
ac› bir azab›n bekledi¤ini haber
ver.”6 Ayetini sürekli gündemlefl-
tirmesi karfl›s›nda Muaviye bu aye-
tin gayr-i müslimlerle ilgili oldu¤u-
nu savunmufl, Ebuzerr’in ‹slam
toplumunu Müslümanlar› ilgilen-
dirmeyen(!) ayetlerle fitne soktu-
¤unu iddia etmifl ve O’nu cezalan-
d›rarak sürgüne gönderilmesine se-
bep olmufltu. ‹flte vahye inanmas›-
na ra¤men vahyin verdi¤i hükme
itaat etmemek için onu yorumla-
mada meflhur olmufl insanlar›n ba-
fl›nda Muaviye geliyordu. Muavi-
ye’nin bu tutumu sergilemesinin
arkas›nda Bizans’›n ve dönemin
küfür topluluklar›n›n bir bask› ve
etkisi yoktu. Aksine, Muaviye Bi-
zans ve putperest topluluklara kar-
fl› fliddetliydi. Yine Muaviye’nin
Müslümanlar›n sadece kendi ve Al-
lah’la aralar›ndaki iliflkileri ilgilen-
diren ayetleri fiam ahalisinin kalbi-
ni teskin edecek flekilde yorumlar-
ken, Müslümanlar›n gayr-i Müslim
ve kafirlerle olan iliflkilerini düzen-
leyen ayetlere dokunmamas› hatta
takval› bir alim kadar onlar›n sert
yorumu üzerinden Bizans’la iliflki
kurmas›, ça¤›n›n güçlü küfür toplu-
luklar›n›n kadîm ‹slams›l›k üzerine
herhangi bir etki ve katk›s› olmad›-
¤›n› gösterir. Elbette küfredenlerin
Müslümanlar›n içifllerini ve kendi
aralar›ndaki iliflkileri düzenleyen
vahiyle ilgilenmemeleri Muavi-
ye’nin nefsini temize ç›karamad›¤›
kadar bu ilgisizli¤in vahyin tama-
m›na yönelik oldu¤u söylenemez. 
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5 Elbette ‹slamc›l›k kavram›n›n sözlük anla-
m›yla ilgilenmiyoruz. Söz konusu olan ‹slam-
c›l›k teorisinin pratik hali olan ‹slamc›lar›n ya-
flam flekli ve tarz›d›r. Yani burada ‹slamc›lar›n
modernlere tafl ç›kartan edebiyat, fliir, politika

ve felsefe(!) alan›ndaki amel, çal›flma ve ba-

flar›lar›ndan de¤il onlar›n as›l hayat› olan ah-

lak›ndan söz ediyoruz.
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“Dinlerine uymad›kça Yahudiler
de H›ristiyanlar da asla senden raz›
olmayacaklard›r”7. Küfür topluluk-
lar›n›n ve azg›n münaf›klar›n, Müs-
lümanlar›n s›ras›yla gayr-› müslim,
zalim, kâfir, müflrik ve münaf›klarla
olan münasebetlerini hukukî zemi-
ne oturtan vahiyle ilgili olufllar› ta-
rihte de günümüzde de bilinen bir
gerçektir.  Yine kkâfirlerin vvahyin bbu
k›sm›yla iilgili ooluflu, AAllah’›n iinkâr-
c›lara kkarfl› fledîd vve ttavizsiz ooluflun-
dan ççekinme vve kkorkular›n›n bbir sso-
nucu dde¤il bböyle bbir AAllah’a iiman eet-
mifl mmü’minlerin kküfredenlere AAl-
lah’›n ggözleriyle yyönelttikleri bbak›fl-
tan ddo¤acak ddavran›fl›n bbir ssonucu-
dur.  Hem Allah’›n birli¤ini ve de
varl›¤›n› inkâr etmelerinden hem de
farkl› bir ilaha inanmalar›ndan dola-
y› küfredenlerin Allah’›n kendilerine
karfl› tutumunu de¤ifltirmesinin
mümkün olmad›¤› veya bu de¤iflik-
likle ilgilenmedikleri için onlar›n
odaklanaca¤› ve umutland›klar› tek
konu, mü’minlerin kendileriyle olan
münasebetleri hakk›nda inen vahyi
yorumlayarak de¤ifltirebilmenin im-
kân dâhilinde oluflu olacakt›r. Elbet-
te bu imkân, kâfirlerin etki ve bask›-
s›yla mü’minlerin kâfirlere karfl› fle-
dîd olan vahyi inkâr etmeleri de¤il
hemen hemen inkâr etmifl gibi zalim
ve kâfirlere karfl› hoflgörülü ve ›l›m-
l› olacak kadar vahyi yorumlamak
olacakt›r. Bu durumda vahiy, inkâr-
c› akl›n müdahalesine maruz kalm›fl
olaca¤›ndan dolay› art›k ‹slam de¤il,
onun kâfirler taraf›ndan yorumu ve
revize edilmifl hali demek olan Il›m-
l› ‹‹slam olacakt›r. Görüldü¤ü gibi
Il›ml› ‹slam’›n temelinde ‹slam’› or-
tadan kald›ramayan kâfirlerin Müs-
lümanlardan raz› olacak kadar vah-
yin yumuflat›lmas› yatmaktad›r.
Özellikle H›ristiyan olan ehl-i kitap
hakk›nda yumuflak mesajlar› olan
vahiyden bile rahats›z olan H›risti-
yan ve Yahudilerin, Müslümanlar-
dan raz› ve hoflnut olmas›n›n yegâ-

ne flart› Müslümanlar›n onlar›n dini-
ne uymalar› ise, sekülerleflerek kki-
taptan uuzaklaflm›fl llaik BBat› DDünya-
s›’n› rraz› eedecek oolan IIl›ml› ‹‹slam AAl-
lah’›n ddini oolan ‹‹slam’la uuzaktan yya-
k›ndan aalakas› oolmad›¤› ggibi llaiklefl-
meyen eehl-i kkitab›n ddininden dde dda-
ha kkötü bbir ddin aanlay›fl›d›r.

“Ey iman edenler! Yahudileri ve
H›ristiyanlar› dost edinmeyin. Zira
onlar birbirinin dostudurlar (birbiri-
nin taraf›n› tutarlar). ‹çinizden on-
lar› dost tutanlar, onlardand›r. fiüp-
hesiz Allah, zalimler toplulu¤una
yol göstermez.8” ‹nkârc› akl›n vah-
yi yorumlayarak üretti¤i ve yeni bir
din olan Il›ml› ‹slam, ‹slam’›n kâfir-
ler taraf›ndan gözden geçirilmesi ve
onaylanmas› sonucu ortaya ç›kt›¤›-
na göre elbette bünyesinde orijinal
vahiyden kal›nt›lar ve ‹slamî renk-
ler bar›nd›racakt›r. Bu ba¤lamda
Il›ml› ‹slam’a bütünüyle küfredenle-
rin dini denilemez ama Il›ml› ‹slam;
Müslümanlar›n, Yahudi ve H›risti-
yanlarla dostluk kurmalar›n› mefl-
rulaflt›ran bir arac›ysa ve bu araç
arac›l›¤›yla ehl-i kitab› dost edinen
Müslümanlar orijinal vahiy olan ‹s-
lam’a göre onlardan oluyorsa bu
takdirde Il›ml› ‹slam mü’minlerin de
Müslümanlar›n da dini de¤ildir ve
olmayacakt›r da. Yo¤un haçl› sefer-
lerine ve günümüzde Bat› Dünya-
s›’n›n Müslümanlara karfl› giriflti¤i
savafl, iflgal, sömürü, fliddet, bask›
ve zulümlere ra¤men ortadan kald›-
r›lamayan Allah’›n dini olan ‹slam,
fiziksel güce sahip olma avantaj›n›
kullanan ABD ve dost ülkelerinin
imkânlar›yla ama bu sefer yorumla
yok edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Ya
Il›ml› ‹slam ya da iflgal, katliam ve
sömürü seçenekleriyle modernizme
ve Bat›’n›n de¤erlerine direnen ‹s-
lam topluluklar›n›n karfl›s›na diki-
len ABD’nin fliddetinden çekinerek
Il›ml› ‹‹slam’a göz k›rpan Müslü-
manlar›n mazeretleri, vahye oldu¤u
gibi itaat etmeyen ve nefislerine
hofl gelecek flekilde onu yorumla-
yan ‹slams› Müslümanlar›n maze-
retlerine oldukça benzemektedir. 

Il›ml› ‹slam’a boyun e¤enlerin
“Ama biz güç bak›m›ndan zay›f›z,
psikolojimiz de zay›f, gücümüz ol-
mad›¤› için istesek de onlarla müca-
dele edecek bir irademiz yok, bu-
nun yan›nda ABD güç bak›m›ndan
bizden üstün ve o oranda zalimdir”
gerekçeleri ile ‹slams› Müslümanla-
r›n “14 as›r öncesinin Arap Medine
toplumunda de¤il, günümüz mo-
dern Türkiye’sinde yafl›yoruz, iste-
sek de o toplum gibi yaflayamay›z,
çünkü sahip oldu¤umuz kültür ve
içinde yaflad›¤›m›z hukuk sistemi
böyle bir yaflam› kald›ramaz, hem
psikolojimizin de böyle bir anlay›fl›
kabul edecek bir gücü yok, befleri
hukuk bütünüyle ‹slam karfl›t› de-
¤ildir, baz› ayetler o günün flartla-
r›nda yaflayan Müslümanlarla ilgili-
dir, vahiy günümüz flartlar›na göre
yorumlamadan yaflanamaz, aksi
durumda nefse a¤›r gelir, hiç yafla-
mamaktansa yorumlay›p yaflamak
daha iyi de¤il midir?” gerekçeleri
oldukça örtüflmektedir. Çünkü iki
anlay›fl biçimi de nefse a¤›r geldi¤i
için vahyin geleneksel yaflam›n›
kabul etmemekte, vahyi inkâr et-
memekte ama onu mevcut hal ve
sahip olunan güç üzerine yorumla-
yarak yaflamaya çal›flmaktad›r. Ya-
ni vahyi, ilk hali ile yaflamak iki
anlay›fl biçimine de zor gelmektedir.
Nefse zor geldi¤i için vahyin hük-
münü inkâr etmeden ona itaat et-
meyen ‹slams›lar›n ve Il›ml› ‹slam-
c›’lar›n nefis ve güç üzerinden orta-
ya koyduklar› mazeretler Allah ka-
t›nda geçerliyse bu durumda vah-
yin, zay›f yarad›l›fll› insanlar›n psi-
kolojilerini teskin etmemesi f›trattan
kaynaklanacakt›r. Bu takdirde vah-
ye gönülden itaat eden mü’minlerle
onu yorumlamadan yaflayamayan
zay›f yarad›l›fll› Müslümanlar ara-
s›nda Allah kat›nda bir fark olma-
yacakt›r çünkü iki grubun da psiko-
lojisini yaratan Allah’t›r, bu takdir-
de mü’minler, Müslümanlardan da-
ha çok Allah’tan korksa da bu du-
rum seçimin bir sonucu de¤il Al-
lah’›n bir tercihidir gibi Allah’› it-
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ham eden bir durum ortaya ç›k-
maktad›r. Oysa ‹slams› ve Il›ml›
Müslümanlar›n gözden kaç›rd›¤› bir
husus vard›r ki o da yukar›daki
ayette dile getirilen Allah ve Rasu-
lü’nün seçimi karfl›s›nda inananla-
r›n kendi isteklerine göre baflka bir
seçim hakk› olmad›¤›d›r. Vahiy kar-
fl›s›nda teskin ve tatmin olmayan
bir psikoloji, yarad›l›fltan gelen ve
de¤ifltirilemez bir fley ise o zaman
vahiy ile insan›n yarad›l›fl amac›
aras›nda bir çeliflki olacakt›r çünkü
böyle bir durumda Allah hem imti-
han etmektedir hem de insanlar›n
bu imtihan› kaybetmesi için onlar›
zay›f bir psikoloji üzerine yarat-
maktad›r. Peki, hakikat bu mudur?
E¤er Allah fark gözetmeden tüm in-
sanlar› ayn› ahlak üzerine yarat›-
yorsa ve bu ahlaktan yola ç›karak
bir grup insan mü’min bir grup
Müslüman geri kalan da kâfir, mü-
naf›k ve müflrik olmay› seçiyorsa
elbette hakikat bu de¤ildir. Allah,
tüm insanlar› ayn› f›trat üzerine ya-
rat›yor ve yarat›flta bir de¤ifliklik
yoksa – “Allah’›n insanlar› üzerinde
yaratt›¤› f›trata çevir. Allah’›n yara-
t›fl›nda de¤ifltirme olamaz”-9 o za-
man ‹slams› ve Il›ml› ‹slamc›’lar›n
öne sürdükleri mazeretler Allah ka-
t›nda geçersiz olacakt›r.

“Sab›r ve namaz ile Allah’tan
yard›m isteyin. fiüphesiz o (sab›r ve
namaz), Allah’a derin sayg›yla
ba¤lananlar d›fl›nda herkese zor ve
a¤›r gelen bir görevdir”10. Vahiy,
Allah’a gönülden itaat eden
mü’minleri emin k›lar, Müslüman-
lar› teskin eder, teskin olmayan
Müslümanlar› ise susturur. Yani
vahyin, bütün Müslümanlar› tat-
min etme gibi bir özelli¤i yoktur.
Önemli olan Allah’›n hükmünün
uygulanmas›d›r. Hiçbir Müslüman
“ben zay›f›m bu bana a¤›r gelir, bu-
nu bu flekilde kabul edemem” deme
lüksü olamaz. Vahiy bir k›s›m Müs-
lümanlar› verdi¤i hükümle rahatlat-

t›¤› gibi baz›lar›n› rahats›z eder ama
rahats›z olanlar›n delile ra¤men ko-
nuflma hakk› yoktur. Vahye uy-
makla yükümlü olan Müslümanla-
r›n mutlu anlar›nda ona itaat edip
zor zamanlarda ona boyun e¤mek-
ten kaç›nmalar› büyük bir çeliflkidir
ve itikadî olup f›khî bir sorun de¤il-
dir. Çünkü Müslüman›n en önemli
vasf› Allah’›n emrine itaat etmesidir
aksi bir durum ayette de belirtildi¤i
üzere Allah’a karfl› gelmek olacakt›r
ki bu sap›kl›kt›r ve burada Allah’›n
var oldu¤unu bilip bilmemek öne-
mini yitirmektedir. Allah’›n vvarl›¤›-
n› bbilip dde OO’na iitaat eetmemenin ddo-
¤urdu¤u ssonucun een ssomut öörne¤i
fieytansa bburadan iiman›n bbilgiye
de¤il iitaate kkonu ooldu¤u aapaç›k bbir
hakikattir. Elbette her itaat edilen
varl›¤› bilinendir ama her varl›¤› bi-
linen kendisine itaat edilen de¤ildir.
O halde ‹man kuru bir bilgiden çok,
inananla inan›lan aras›nda somut
bir ba¤ kurar ve bu ba¤ inanan›n,
inan›lana itaat etmesiyle sa¤lan›r.
Yani itaat yoksa ba¤ da ortadan
kalkaca¤›na göre itaatin olmad›¤›
bir durumda insanla Allah aras›nda
bir iliflkiden söz edilemez. ‹taatin ol-
mad›¤› bir iman bilimsel bir bilgiye
dönüflür, evrende Samanyolu veya
Pluton’un varoldu¤una inanmak
gibi. Pluton vard›r ama insan›n Plu-
ton’la kurdu¤u herhangi bir iliflki
yoktur. Öyleyse itaat; iman›n yegâ-
ne flart›d›r ve inanan insan refahl›k-
ta, mutlulukta ve darl›kta Allah’tan
yard›m dileyerek O’na itaat etmeyi
umar. ‹slams› ve Il›ml› ‹slamc›’lar›n
en büyük sorunu ya Allah’tan yete-
rince yard›m istememeleri ya da
yard›m› dilerken sab›r, namaz ya da
her ikisini de ihmal etmeleridir. ‹s-
lams›l›k, inkârc›larla ve onlar›n zul-
müyle ilgilenirken namaz› ihmal
ederken, Il›ml› ‹slam anlay›fl› küfre-
denlerle mücadelede bafltan teslim
oldu¤u için sabra pek de ihtiyaç
duymadan sadece namaza önem
verir. Elbette küfredenler, sadece
ibadetle meflgul olan ya da ibadet-
ten yoksun olan ve sabr›n teori ve

edebiyat›nda hapsolan bir insandan
rahats›zl›k duymayacaklard›r. Ra-
hats›zl›k duymak bir yana ‹slams›-
lar, ‹slam’› onlar›n yaflam biçimi
olan modernizme göre, Il›ml› ‹slam-
c›lar da küfre karfl› fledîd olan ‹s-
lam’› onlar› raz› edecek tarzda yo-
rumlad›klar› için küfredenler her iki
grubun varl›¤›ndan da neredeyse
hoflnuttur. Çünkü ‹slams›l›k, gele-
neksel ‹slam topluluklar›n›n yaflam
biçimleri için, Il›ml› ‹slam da bu be-
devi(!) topluluklar›n kâfirler karfl›-
s›ndaki tutumlar›na güzel bir örnek
teflkil etmektedir.

‹slams›l›¤›n vahyi yorumlama
flekline küfredenlerin herhangi bir
etki ve katk›s› yoktur. Çünkü yap›-
lan yorumlar, bütünüyle Müslü-
manlar›n birbiriyle ve modern dün-
yayla olan münasebetleri karfl›s›n-
da sadece Müslümanlar›n nefsini il-
gilendirmektedir. Oysa vahyin,
Müslümanlar›n kitap ehli ve kâfir-
lerle münasebetlerine konu olan
ayetleri inkârc›lar›n nefsini rahats›z
etti¤i için üretilen Il›ml› ‹slam do¤-
rudan küfredenlerin akl›yla ortaya
ç›km›flt›r. Hemen belirtmek gerekir
ki Il›ml› ‹slam 20. Yy’›n siyasi kon-
jönktürüne has bir dünyada do¤-
mufltur ve amac› özelde ABD genel-
de Müslüman olmayan Bat› dünya-
s›n›n ortadan kald›ramad›¤› ‹s-
lam’›n onlar›n tahammül edebilece-
¤i ve izin verece¤i kadar yorumla-
nan dini anlay›flt›r. Bu ba¤lamda
“Il›ml› ‹slam” anlay›fl›na karfl› ç›kan
Müslümanlar›, “›l›ms›z ‹slam m›
olur?, Peygamber son derece güzel
ve yumuflak söz söylerdi, insanlar-
la hilmle muamele ederdi, fakir ve
kimsesizlere karfl› son derece flef-
katliydi, Kur’an sözü yumuflak söy-
leyin, alçakgönüllü olun, insanlarla
iyi geçinin” gibi argümanlar üzerin-
den elefltiri yöneltmek son derece
anlams›zd›r ve basiretsizliktir. Çün-
kü Il›ml› ‹slam, Müslümanlar›n
kendi içifllerindeki sorun ve adalet-
sizlikleri çözmek için de¤il, küfür
topluluklar›yla yaflad›klar› sorunlar›
küfredenlerin lehine olacak flekilde
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çözümler sunan bir anlay›flt›r. O
halde Il›ml› ‹slam’›n amac› özellikle
‹slams›l›¤›n vahyin borç ve ticaret,
kad›n erkek iliflkileri, efller aras›n-
daki iliflkiler, evlilik ve boflanma,
miras, k›sas, zina ve karfl› cinsle
olan münasebetler, h›rs›zl›k, sömü-
rü, eflcinsellik, zina ve yolsuzluk
hakk›ndaki hükümlerinden duydu-
¤u rahats›zl›¤› ortadan kald›rmak
de¤il; savafl, cihad, zulüm, flehadet,
bar›fl, müflrikler, Yahudi ve H›risti-
yanlarla olan münasebetler gibi sa-
dece kâfirleri ilgilendiren Allah’›n
emir ve yasaklar›n› yumuflat›p ›l›-
manlaflt›rmak ve onlar› tahrif et-
mektir. Her ne kadar Il›ml› ‹slam’›
yayma yöntemlerinde Kur’an’›n
çok evlilik, miras, kad›na fliddet, ca-
riye ve kölelik, h›rs›zl›k, hicap, ze-
kat ve borçlanma gibi hususlar üze-
rinden ‹slam’a sald›rma argümanla-
r› gelifltirilse de bu argümanlar›n
sanki kad›n›n, yetimin, h›rs›z›n,
borçlunun..vb gibi zay›f insanlar›n
hakk›n› savunuyormufl gibi ‹slams›
Müslümanlar›n bu argümanlar› kul-
lan›p vahyi yorumlamaya çal›flma-
lar› tam anlam›yla absürdlüktür.
Örne¤in “darabe” ve “kata’e” fiille-
rinin onlarca anlam›ndan dem vu-
rarak -ve arka planda 21. Yyda ya-
fl›yoruz mesaj›n› vererek!- “darabe”
ile nüfluz kad›na “mekânsal ayr›l›k”
teklif eden, “kata’e” ile de h›rs›z›,
sadece elini jilet gibi bir aletle sade-
ce çizerek cezaland›ran doktor ve
profesörler müfessir de¤il Rasul’ün
sünnetinden habersiz Arapça filo-
loglar› olurlar.

‹slams›l›k da Il›ml› ‹slam da
vahyin orijinal halinden rahats›z ol-
du¤u kadar onun Müslümanlar›n
gündelik dillerinde kullan›m› yay-
g›n olan kavramlar›ndan da olduk-
ça rahats›zd›r. Öyle ki iki anlay›fl›n
da rahats›zl›¤› bu kavramlardan
korkacak derecededir. Örne¤in ‹s-
lams›l›k köle, cariye, k›sas, riba, li-
vata, iddet, talak, iffet gibi kavram-
lardan uzak dururken Il›ml› ‹slam
flirk, tevhid kâfir, müflrik, cihad, fle-
hadet, cizye, Yahudi, fidye Hizbul-

lah gibi kavramlar› kullanmaktan
oldukça çekinir. Ama ne hikmetse
bu iki anlay›fl bir di¤erinin rahats›z
oldu¤u kavramlardan rahats›z ol-
mad›¤› kadar onlar› kullanabilecek
kadar rahatt›r. ‹slams›l›k kâfir, zul-
me karfl› mücadele, flirk, tevhid, ci-
had gibi kavramlarla oldukça içli-
d›fll›yken Il›ml› ‹slam da iddet, ta-
lak, iffet gibi kavramlar› pekâlâ kul-
lanabilmektedir. Öte yandan ‹slam-
s›l›k, neredeyse Medine döneminin
rahatl›¤›na kavuflacak kadar özgür
olan Müslümanlar› sanki Mekke
döneminin en yo¤un bask›lar› alt›n-
daym›fl gibi zulme karfl› mücadele-
ye karfl› davet ederken, Il›ml› ‹slam
da Mekke dönemindeymifl gibi bas-
k› alt›nda olan Müslümanlar› takiy-
ye, zulüm karfl›s›nda susma, gizli
tebli¤, hoflgörü ve iman› gizlemeye
davet eder. Asl›nda her iki anlay›fl
da Müslüman›n gündelik yaflam›y-
la de¤il pratikten uzak salt teori
alanlar›nda gezinir. Bu anlam›yla
‹slams›l›k da Il›ml› ‹slam’da günde-
lik hayatta befleri ve ça¤›n gerektir-
di¤i kanunlarla uyumluyken vah-
yin nefsi rahats›z etmeyen ve onu
güncel olmayan yönünü benimse-
mesi aç›s›ndan modern ve seküler
anlay›fllard›r. Bu ba¤lamda Al-
lah’la, O’nun günlük yaflamdaki
kanunlar›yla ve Müslümanlarla se-
küler hayat üzerinden iliflki kuran
bir anlay›fl›n kâfirlerle teoride savafl
halinde olmas›n›n bir anlam› olma-
d›¤› gibi kâfirlere karfl› hoflgörülü,
kafirlere karfl› savafl halinde olan
Müslümanlara karfl› sert olan bir
anlay›fl›n evlerinde oturarak ibadet-
lerinin de vahye göre bir anlam› ol-
mayacakt›r.

E¤er bir Müslüman›n günlük
yaflam›n›n ve kâfirlerle münasebet-
lerinin etraf›nda döndü¤ü eksen,
Allah’›n emir ve yasaklar›ndan çok
modern ça¤›n kanunlar›ysa onun
Allah’la irtibat›n›n iyi oldu¤u hatta
bu irtibat›n bile var oldu¤u söylene-
mez. Böyle bir insan bilerek ya da
bilmeyerek ya ‹slams›l›k dinini be-
nimsemifltir ya da Il›ml› ‹slam inan-

c›n›. Bu takdirde onun teori ya da
pratikte kâfirlere karfl› fliddetli ol-
mas›, onlarla savafl halinde olmas›
veya ibadetlerini eksiksiz yapmas›
anlams›zd›r. Çünkü Müslüman›n
fliddeti ve alçak gönüllü¤ü de, öfke-
si ve sevgisi de, savafl› ve bar›fl› da,
ibadeti ve yaflam› da Allah içindir.
fiiddet ve öfke, Allah için oldu¤u
halde yaflam seküler de¤erlere kur-
ban edilmiflse ibadet Allah için ol-
du¤u halde, alçakgönüllülük ve
sevgi küfredenleri raz› edecek flekil-
deyse bu takdirde din parçalanm›fl,
modern akl›n kriterlerine göre yeni-
lenmifltir. Bu haliyle ‹slam, Allah’›n
dini olmaktan ç›kar ve Allah’›n de-
¤il kâfirlerin raz› oldu¤u ‹slams›l›k
ve Il›ml› ‹slam’a dönüflür. Bir baflka
deyiflle ‹slams›l›k da Il›ml› ‹slam da
‹slam olmay›p onun parçalanma-
s›yla elde edilen ve yer yer ‹slam’a
benzeyen befleri bir din ve dünya
görüflüdür.

Ekim 2010
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Il›ml› ‹slam 20. Yy’›n
siyasi konjönktürüne
has bir dünyada
do¤mufltur ve amac›
özelde ABD genelde
Müslüman olmayan
Bat› dünyas›n›n
ortadan kald›ramad›¤›
‹slam’›n onlar›n
tahammül edebilece¤i
ve izin verece¤i kadar
yorumlanan dini
anlay›flt›r. Il›ml› ‹slam,
Müslümanlar›n kendi
içifllerindeki sorun ve
adaletsizlikleri çözmek
için de¤il, küfür
topluluklar›yla
yaflad›klar› sorunlar›
küfredenlerin lehine
olacak flekilde çözümler
sunan bir anlay›flt›r.



‹‹ssllaammii ÇÇöözzüümm vvee SSoonnuuçç

Ülkemizde yaflanan Kürt Soru-
nu hakk›nda özellikle ‹slami çevre-
ler taraf›ndan çok zaman iyi niyet-
li olarak çözüm önerileri sunul-
maktad›r. Bu çözüm önerileri ve
taraflar›n analizinden önce ‹slami
Çözümü gündeme getirenlerin
“hangi ‹slam” sorusuna sa¤l›kl› ve
do¤ru cevaplar vermeleri gerek-
mektedir. ‹slami söylemleri ege-
menlerin hizmetine sunarak ‹slami
çözümler üretti¤ini zannedenler
mevcut oldu¤u gibi Nevruz gibi
gayr-i ‹slami bayramlar› meflrulafl-
t›ran son derece genifl bir çevre
mevcuttur. Bu konuda bir örnek
vermekte fayda vard›r. 

Abdullah ‹bnu Ebi Ukbe, baba-
s›ndan naklediyor: Babas› ‹ran
as›ll› bir azadl› idi. Der ki: “Rasu-
lullah (sav) ile birlikte Uhud Sava-
fl›’na kat›ld›m. Müflriklerden bir
adama darbeyi indirdim ve: “Al, bu
sana benden, ben ‹ranl› bir köle-
den!” dedim. (Sözlerimi iflitmifl bu-
lunan) Rasulullah (sav) bana do¤-
ru bakt› ve: “Niye, ben Ensarî bir
köleyim demedin? Bir kavmin k›z
kardefllerinin o¤lu o kavimden sa-
y›l›r” dedi. [Ebu Dâvud, ‹bnu Mâ-

ce, Buharî, Tirmizî, Nesâî, Müs-
lim,) Hadisi Kütüb-i Sitte flerhinde
‹brahim Canan flu flekilde flerh et-
mektedir:

“Ebu Davûd, merhum, bu riva-
yeti, Asabiyet Bab› ad›n› verdi¤i bir
bafll›k alt›nda kaydeder. Asabiyet,
Rasulullah (sav)’›n ayn› babta
kaydedilen bir hadisinde, “kiflinin
kavmine zulümde yard›mc› olma-
s›d›r” diye tarif edilir. Bugünkü
karfl›l›¤› ›rkç›l›kt›r. ‹slâm, ›rkç›l›¤›
reddeder. Bu sebeple, bir cemiyette
bulunan ›rkî az›nl›klar›n, milliyet
yönüyle kendilerini bulunduklar›
cemiyetten saymalar› prensibini
vazetmifltir. Burada mezkûr pren-
sibin tatbikat›na canl› bir örnek
görmekteyiz: Kendisini ‹ranl› bilen
bir köle Müslüman, Müslümanlar-
la birlikte Uhud Savafl›’na kat›l›r.
Mekkeli bir müflri¤e k›l›c›yla darbe-
sini indirirken, o zaman›n âdeti
üzerine kendisini tan›t›r: “Ben
‹ranl› bir köle falanca!”

Rasulullah (sav) müdâhale
ederek, kendini Ensârî olarak ta-
n›tmas›n› söyler ve prensip vaze-
der: “Bir kavmin k›z kardeflinin o¤-
lu o kavimden say›l›r.” Burada “k›z
kardeflinin o¤lu” tâbiriyle, kavim
içinde yer alan, kan ba¤› bulunma-
yan az›nl›klar›n kastedildi¤i aç›kt›r.

Hemen belirtelim ki, düflman›-
na öldürücü darbeyi indirirken ki-
flinin kendisini tan›tmas›, o devirde
câri olan bir âdettir; böylece secâat
arz ederek iftihar etmifl, övünmüfl
olmaktad›r. Rasulullah (sav) buna
karfl› ç›km›yor. Kendisini Ensarî
olarak tan›tmam›fl olmas›na karfl›
ç›k›yor. Çünkü bir kavmin içinde
yaflay›p, bir k›s›m hukukî, içtimâî,
örfî ba¤larla ba¤lanan kifli art›k on-
lardand›r. Bu keyfiyet “Bir kavmin
azadl›s› onlardand›r” fleklinde de
ifade edilmifltir. Yan›nda s›r ifflâs›n-
dan, yard›mlaflma, sevgi, meflveret
gibi pek çok ba¤larla ba¤lanarak
kederde ve sevinçte müfltereklik
sebebiyle aralar›nda kader birli¤i
hâs›l olan kimselerin, kendilerini,
kan farkl›l›¤› sebebiyle ayr› hisset-
melerini ‹slâm tecviz etmiyor. ‹s-
lâm’da madde de¤il mâna, kan de-
¤il ideal birli¤i, -temel prensiplerini
iman esaslar›n›n oluflturdu¤u- kül-
tür birli¤i mühimdir. “1

Hadisin flerhinde “bir cemiyette
bulunan ›rki az›nl›klar›n milliyet yö-
nüyle kendilerini bulunduklar› ce-
miyetten saymalar› prensibini va-
zetmifltir” cümlesi asimilasyonun
‹slami k›l›f›ndan baflkas› de¤ildir.
Hâlbuki Peygamberimiz; “Niye ben
Ensari bir köle de¤ilim demedin”
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cümlesini kullanm›flt›r. Ensar’›n ise
bir kavim ismi olmad›¤› malumdur.
Hz. Muhammed (sav) bu hadisiyle
aç›kça ›rkç›l›¤›n önüne geçmek için
‹slami de¤erleri ön plana ç›kartmak-
tad›r. Hadisi flerh eden ‹brahim Ca-
nan Hoca aç›kça hadisin gayesin-
den uzaklaflmakta ve egemen ›rk
yap›s› içinde erimeyi hem de “‹slam
böyle bir fley vazetmifltir” diyerek
savunmaktad›r. Hatta bir tak›m ‹s-
lami çevreler Türkiye’de “Türklük”
ile ‹slam ve iman hizmetini eflde¤er
görmüfller çözüm önerilerini de bu
çerçevede sunmufllard›r. Mesela
Fethullah Gülen Türkiye’deki liberal
rüzgârlardan önce kendi hareketini
flöyle tasvir etmifltir: “…kendi duy-
gu ve düflüncemizin, Türk felsefesi-
nin önce Türkiye’de oturmas› için
çal›flma, sonra da dünyaya tan›tma
ad›na gönüllüler hareketi…” (Milli-
yet Gazetesi Röportaj›)

Yukar›da bir k›sm›n› nakletti¤i-
miz hastal›k halinin bir baflka teza-
hürü de Kürtlerin yo¤un olarak ya-
flad›¤› co¤rafyalarda ortaya ç›kma-
ya bafllam›flt›r. Kürtlere ait oldu¤u
iddia edilen bir tak›m gayr-i ‹slami
adet ve bayramlar ‹slamilefltirilme-
ye çal›fl›lmaktad›r. Müslümanlar›n
iki bayram› bulundu¤u sahih ha-
dislerde beyan edildi¤i ve Nevruz
gibi bayramlar›n kâfirlerin âdeti ol-
du¤u f›k›h kitaplar›nda beyan edil-
di¤i halde baz› kimseler hem de ‹s-
lam ad›na bu sahih olmayan kül-
türleri sahiplenmeye bafllam›flt›r.
Daha birkaç y›l önce PKK mitin-
ginde bir eski imam›n elinde
Kur’an ile sosyalist örgüte destek
ça¤r›s› yapmas› hâlâ haf›zalarda-
d›r. Ne yaz›k ki; bölgede faaliyette
olan birçok cemaat ve örgüt gayr-i
‹slami adetleri Kürtlerin nabz›n›
yakalama ad›na sahiplenmifllerdir. 

BBööllggeeddeekkii ‹‹ssllaammii KKüürrtt
TTeemmssiillcciilleerr vvee ÇÇöözzüümm ÖÖnneerriilleerrii

Osmanl›’n›n son devirlerinden
itibaren ‹slami çevrelerin genel

zaaf› devleti kurtarmak hassasiye-
tidir. ‹slami de¤erlerin afl›nd›¤› hat-
ta faiz gibi mutlak haram oldu¤u
kesin olan fiillerin devletin resmi
kanunlar›na girdi¤i dönemde bile
Osmanl› ‹slami ayd›nlar› devleti
kurtarmaya çal›flm›fllard›r. Bu bir
bak›ma anlafl›l›r hassasiyettir ama
düflüncenin merkezinde ‹slam de-
¤il de devlet yer ald›¤› zaman
gayr-i ‹slami tav›r ve kanunlara
tepkiniz de son derece k›s›tl› ola-
cakt›r. Nitekim Osmanl› ayd›n› ne
devleti kurtarabilmifltir ne de ‹s-
lam’›… Hatta ‹slam sadece hü-
kümranl›ktan ilga olunmam›fl yan-
l›fl ‹slami anlay›fllar ‹slami k›l›flar
alt›nda savunulmufltur.

Kürt meselesinin çözümü için
getirilen argümanlara bakt›¤›m›z
zaman da ayn› yanl›fl› görmemiz
mümkündür. Hem de ikili cephe
halinde… Bir tarafta “‹slam; Kürt-
ler ve Türklerin çimentosudur. Bu
kavimleri bir arada tutmak için ‹s-
lam’›n kardefllik hükümlerini gün-
deme getirmemiz laz›md›r” diyen
bir çevre vard›r. Bu çevrelerin gör-
medi¤i gerçek fludur: Kürtler ve
Türkleri bir araya getirdi¤imiz tak-
dirde hangi egemenlik sanca¤› al-
t›nda bir araya geleceklerdir. Yani;
laik ve milliyetçi devlet parçalan-
mas›n diye Kürtler ve Türkler bir
araya gelmeli ve bu hususta ‹slam
kullan›lmal›d›r. Genellikle bu söy-
lem Saadet Partisi taraf›ndan gelifl-
tirilmekte ve ‹slam adeta devletin
yard›mc›s› olarak kullan›lmaktad›r.

Di¤er taraf…

Güneydo¤u Bölgesi’nde Kürtle-
rin temsilcisi oldu¤unu ve irtibata
geçti¤i bütün ‹slami gruplarla (geç-
miflte) silahl› çat›flmaya giren
(Menzil, Vahdet, Med-Zehra) grup
(Hizbullah) ‹lim Örgütü’dür. Hatta
(Hizbullah) ‹lim Örgütü Med-Zehra
gurubuyla çat›flmas›n› ve fiehit ‹z-
zettin Y›ld›r›m’› kaç›rmalar› “M‹T
Med-Zehra’y› kullanarak Müslü-

man Kürtleri bölmek istiyor” tezine
dayand›rm›flt›r. Son zamanlarda le-
gal alanlarda faaliyet gösteren hatta
konjonktüre göre partileflmeyi bile
hedefleyen (Hizbullah) ‹lim Örgütü
“Kürtlerin tek ‹slami Örgütlenmesi”
oldu¤unu iddia etmektedir. Hatta ilk
ç›k›fllar›nda Kürtlerin tek temsilcisi
olmaya çal›flm›fl ve bu sebeple PKK
ile de çat›flm›flt›r. Kendileri her ne
kadar PKK ile savafllar›n› savunma
savafl› olarak gösterseler de “Kendi
Dilinden Hizbullah” isimli eserdeki
flu ibareler savafl›n savunma de¤il
sald›r› savafl› oldu¤unu (hatta –Hiz-
bullah- ‹lim örgütünün TSK’den da-
ha çok PKK ile savaflt›¤›n›) aç›kça
ortaya koymaktad›r:

“1992 öncesi dönemde TC,
Kürdistan’da tam anlam›yla bir
ç›kmaza girmiflti. Bölge halk› baflta
olmak üzere, o dönemde bölgede
görev yapan devlet memurlar›, ifl
adamlar›, bas›n mensuplar› ve
olaylar› takip edip gözleyen her-
kes, TC’nin yaflad›¤› zafiyete ve
içine girdi¤i krize tan›kl›k etmifltir.
PKK’n›n planl› ve programl› bir fle-
kilde strateji ve politikalar›n› haya-
ta geçirmesi ve h›zl› ilerleyifli karfl›-
s›nda TC’nin geriledi¤i, bölgede et-
kinli¤ini kaybetti¤i ve olaylar›
kontrol edemedi¤i herkesin bildi¤i
ve kabul etti¤i bir gerçektir. TC,
Kürdistan’a yönelik uygulamaya
koydu¤u hiçbir siyasi, askeri, ikti-
sadi, kültürel plan ve program›n›
hayata geçiremiyor ve amaçlad›¤›
hedeflerine ulaflam›yordu. Bölgede
durumu kendi lehine çevirmek için
yapt›¤› her atak ve giriflim baflar›-
s›zl›kla sonuçlan›yordu. Bölgeye
yönelik hayata geçirmek istedi¤i
plan ve projelerini büyük propa-
ganda kampanyalar›yla destekle-
di¤i halde uygulamada baflar›l› ola-
m›yordu. Ayn› flekilde, TC’nin psi-
kolojik savafl ve propaganda mer-
kezleri bütün çabalar›na ra¤men
yürüttükleri dezenformasyon faali-
yetlerinden bir netice elde edemi-
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yorlard›. TC, bu savaflta o denli
yorgun düflmüfl ve batakl›¤a sap-
lanm›flt› ki, en üst düzey yetkilile-
rin a¤z›ndan “Verelim kurtulal›m”
tarz›nda sesler yükselmeye baflla-
m›flt›. TC, bu savafl› kazanmaktan
ümidini kesmifl, en az zararla nas›l
bu iflten kurtulaca¤›n›n aray›fl› içi-
ne girmiflti. (…)

Kürdistan halk›n›n büyük bir
kesimi tarihi süreç içinde bir flekil-
de TC’nin zulmüne maruz kald›¤›
için TC’yi sevmiyor ve güven duy-
muyordu. Böylece TC ile halk ara-
s›nda büyük bir kopukluk yaflan›-
yordu. Halk TC’ye destek vermi-
yor, hatta yan›ndaym›fl gibi bir gö-
rüntü vermekten dahi sak›n›yordu.
PKK’y› sevmeyen ve düflman olan
siyasi grup, fert ve aileler dahi
böyle davran›yorlard›. Bu duru-
mun tek nedeninin PKK’n›n kor-
kusu oldu¤unu söylemek büyük
bir yan›lg› olup, bölge insan›n›n
sosyolojik ve tarihi gerçeklerini bil-
memektir. Bölge halk›n›n büyük
ço¤unlu¤u PKK’y› sevmedi¤i ve
desteklemedi¤i gibi, TC’yi de sev-
miyor ve desteklemiyordu. (…)
Böylece TC’nin çat›flmalar netice-
sindeki kazan›mlar›n› daha net bir
flekilde görme imkân›m›z olacakt›r.
Ayn› zamanda PKK’n›n ne derece
kan kaybetti¤ini ve neleri elden
verdi¤ini de görmüfl olaca¤›z.
1992 sonras› dönemde TC aç›s›n-
dan kazan›m ve avantaj olan gelifl-
meleri k›saca maddeler halinde
flöyle s›ralayabiliriz;

Hizbullah-PKK çat›flmas› neti-
cesinde PKK’n›n yedi¤i darbeler
sonucu zay›flay›p güç ve etkinli¤i-
ni kaybetmesiyle bölgede güç den-
geleri sars›ld› ve yeni bir durum
meydana geldi. Bu durumdan TC
en iyi flekilde istifade ederek rahat
bir nefes al›p Kürdistan’da yeniden
toparlanma imkân›na kavufltu. TC,
bu yeni dönemin kendisine sa¤la-
d›¤› imkân ve avantajlar› kullana-
rak, daha önce yaflad›¤› kriz ve bu-

nal›m durumundan kurtulma flan-
s›n› elde etti. 

1992 öncesi dönemde kendi
üslerini ve karakollar›n› korumak-
tan aciz duruma düflmüfl, manevra
kabiliyetini yitirmifl olan TC’nin si-
lahl› güçleri, bu yeni dönemin sa¤-

lad›¤› imkânlar sayesinde bölgenin
birçok yerinde yo¤un ve h›zl› bir
flekilde baflar›l› operasyonlar ger-
çeklefltirme f›rsat› yakalayarak,
daha önce baz› noktalarda kaybet-
mifl oldu¤u alan hâkimiyetini ya-
vafl yavafl elde etmeye bafllad›.
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Haksızlıkların ve zulmün önünde durabilecek en büyük araç adalet
mekanizmasıdır. Adalet ayakta tutulmaz ise kargafla, fitne ve yabancılafl-
ma sosyal hayatın tüm katmanlarına nüfuzunu koyar. Mahkemeler ade-
ta tuz gibidir. Tuz da bozulursa anarfli ve anomi toplumu parçalar ve te-
lafisi imkânsız sonuçlara vesile olur. 

Adalet; Allah'ın insanlar arasında istedi¤i en büyük de¤erlerden birisi-
dir. Hatta bu konuda Peygamberlerini dahi uyarmıfltır. Nitekim Ki-
tabımızda flöyle buyrulmaktadır: "Ey Davûd!.. Biz seni yeryüzüne halife
yaptık. O halde insanlar arasında hak ve Adâletle hükmet!.. (Sakın) He-
vâ ve heveslerine tabi olma ki; bu seni Allah yolundan saptırır. Hesab gü-
nünü unuttukları için, Allah yolundan sapanlara (Hevâ ve hevesine tâbi
olanlara) çetin bir azab vardır." (Saad Suresi: 26) Peygamberler dahi ada-
let konusunda uyarıldıklarına göre di¤er insanların azami derecede adale-
te riayet etmesi bir vazifedir.  

Adalet hususunda sa¤lıklı toplumların tamamı hassas olmufltur. Esa-
sen bu hassasiyet insan fıtratının bir sonucudur. Hatta flirkin içerisinde
gömülmüfl putlarına delicesine ba¤lı toplumlar bile adalet hususunda du-
yarlı olmufllardır. Bunlardan birisi de Nemrut Kavmi'dir. 

Bildi¤imiz gibi Hz. ‹brahim (as), Nemrut'un yönetimine “tevhid” adına
muhalifti. Hatta kavmine flöyle diyordu: “Hani (‹brahim) babasına ve
kavmine demiflti ki: "Sizin, karflılarında bel büküp e¤ilmekte oldu¤unuz bu
temsili heykeller nedir?” (Enbiya Suresi: 52) Hz. ‹brahim (as)'in bu sor-
gulamaları karflı tarafta tepkiye sebep olmufl ve arada gerginlik oluflmufl-
tur. Bunun üzerine ‹brahim (as) putları kırma kararı almıfltır. Bir bayram
sabahı kimse yokken mabetteki putları kırmıfl yalnızca bir tanesi
kalmıfltır. fiimdi putlarının kırıldı¤ını gören kavmin aralarında geçen diya-
logları “kitap”tan takip edelim:

"Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? fiüphesiz o, zalimlerden biridir"
dediler. "Kendisine ‹brahim denilen bir gencin bunları diline doladı¤ını iflit-
tik" dediler. “O halde onu insanların gözleri önüne getirin, olur ki (aley-
hinde) flahidlik ederler” dediler. (‹brahim gelince ona) «Ey ‹brahim! Bunu
tanrılarımıza sen mi yaptın?» dediler.” (Enbiya Suresi: 59-62) 

Hz. ‹brahim (as) daha önce putları dile dolayan hatta onları yok ede-
ce¤ini söyleyen birisidir. Putların bulundu¤u mekânda sadece kendisi bu-
lunmaktadır. Dolaysıyla suç açısından bütün flüpheler üzerindedir. Buna
ra¤men Nemrut Kavmi; “O'nu insanların önüne getirin, olur ki flahitlik
ederler” demektedir. Tefsirler de bu husus flöyle açıklanmaktadır: “Bu ka-
vim; Hz. ‹brahim (as)'ı delilsiz- flahitsiz yakalayıp tutuklamayı uygun
görmemifl ve bir delil arama çabası içerisine girmifllerdir.” ‹mam Kurtubi

NEMRUD’UN ADALET‹ ve TMK



1992 öncesi dönemde gece ha-
reket etme kabiliyetini yitiren ve
araziye ç›kamayan TC’nin silahl›
güçleri, art›k geceleri araziye ç›ka-
biliyor, pusu kurabiliyor, köylerde
ve k›rsal alanda gece operasyonla-
r› düzenleyebiliyordu. 

1992 öncesi dönemde TC, bü-
tün çabalar›na, tehdit ve bask›lar›-
na ra¤men koruculuk sistemini
oturtam›yorken, bölgede gittikçe
PKK’n›n zay›flad›¤›n› ve eylem gü-
cünün azald›¤›n› gören köylüler,
TC’nin bask›lar›na daha fazla dire-

nemiyor, silah al›p koruculu¤u ka-
bul etmek zorunda kal›yorlard›. 

TC, 1992 öncesi dönemde bü-
tün çabalar›na ra¤men birçok plan
ve projesini hayata geçiremiyordu.
Ancak, 1992 sonras› dönemde
Hizbullah-PKK çat›flmas›n›n kendi-
sine sa¤lad›¤› imkân ve f›rsatlar
sayesinde ciddi bir engelle karfl›-
laflmadan, birçok plan ve projesini
uygulamaya koyma imkân›na ka-
vufltu. 

TC, 1992 öncesi dönemde için-
de bulundu¤u durgun ve at›l du-
rumdan kurtularak, siyasi, askeri,
ekonomik, kültürel ve psikolojik
birçok alanda ata¤a geçti. Hizbul-
lah-PKK çat›flma ortam›n›n kendi-
sine sa¤lad›¤› imkânlar› çok iyi
kullanarak, 1992 öncesi döneme
nazaran bölge genelinde duru-
munda gözle görülür derecede de-
¤ifliklikler meydana geldi. Bu dö-
nemden sonra elde etti¤i kazan›m-
lar›n› ve olumlu durumunu her aç›-
dan güçlendirerek devam ettirdi.

1992 öncesi dönemde TC’nin
Kürdistan’da görev yapan askeri
ve sivil güçleri psikolojik çöküntü
ve moral bozuklu¤u içindeyken,
1992 sonras› dönemde TC’nin ko-
numunun güçlenmesiyle içinde
bulunduklar› kötü durumdan kur-
tulup psikolojik ve moral üstünlük
elde ettiler

TC, 1992 sonras› dönemde
oluflan ortam›n kendisine sa¤lad›-
¤› bütün imkân ve f›rsatlar› kulla-
narak bölge genelinde yayg›n ve
yo¤un bir siyasi, askeri, kültürel
ve psikolojik propaganda hamlesi
bafllatt›. 1992 öncesi dönemde
yapt›¤› hatalar› tekrar etmemeye
ve her yolu kullanarak halk›n des-
te¤ini kazanmaya çal›fl›yordu. An-
cak bütün çabalar›na ra¤men hal-
k›n deste¤ini kazanam›yordu. Bu
gerçe¤i gören TC, Hizbullah ve
PKK’n›n halk deste¤ini kesmek
veya en az›ndan halk› bunlardan
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bu çarpıcı tespitlere flu açıklamayı da eklemektedir: ”Bu buyrukta, bundan
önceki dönemlerde de herhangi bir kimsenin mücerred bir iddia ile sorum-
lu tutulmadı¤ına dair delil vardır. Çünkü yüce Allah: "Onu herkesin gözü
önüne getirin. Belki flahidlik ederler" buyru¤u bunu gerektirmektedir. Bi-
zim dinimizde de durum böyledir ve bunda hiçbir görüfl ayrılı¤ı yoktur.”

fiu noktanın altını çizmekte fayda var. Geçmiflte birçok kavim daha
dünyada iken helak edilmifl ve birçok acılara gark olmufltur. Fakat Kur'an-
ı Kerim'de Nemrud'un kavminin dünyada helak edildi¤ine dair bir iflaret
söz konusu de¤ildir. Zira onlar az-çok insani erdeme sahiplerdi. Bu erde-
min pratikte tezahürü ise kimseyi delilsiz suçlamamak ve insanları aleni
olarak yargılamaktır. 

Türkiye'de yargının kapalı bir mekanizmaya sahip oluflu ve savcıların
mahkeme heyetiyle aynı seviyede oturuyor olması mahkemelere gölge
olarak yetmektedir. Dahası özellikle siyasi davalarda ideolojik bakıfl
açılarıyla yargılamaların yapılması toplumun yapı tafllarını yerinden sö-
küp atmaktadır. Evet devlet haksızlık yapabilir, siyasi iktidar hırslarına
ma¤lup olarak kitlesel zulümlere imza atabilirler ve elinde silah olan güç-
ler kıyımlara vesile olabilirler. Bütün bu negatif eylemlere karflı ise yargı
insanların koruyucusu olmak zorundadır. E¤er yargı da ideolojik kararla-
ra imza atıyor ve iddia makamı ile hâkim heyetiyle aynı seviyede tutuyor-
sa insanlar kime sı¤ınsınlar? Evet; Nemrut; inkârcıydı ama rejiminde
mahkemeleri delilsiz hüküm vermezdi. ‹nsanlara Nemrud'un adaletini
aratmayın. 

Türkiye'de özellikle devlete karflı ifllenen suçlara verilecek cezalarda
inanılmaz mantık hataları söz konusu olabilmektedir. Bu konuda bir ör-
nek vermekte fayda vardır. Türk Ceza Kanun'un 314/2 maddesi örgüt
üyeli¤i kapsamındaki suçları kapsamaktadır. Bu maddeye göre örgüt üye-
si olan kimselere 5 ile 10 yıl arası hapis cezası verilir. Yargıtay 8. Ceza Da-
iresi 03.07.1986 tarihli içtihadıyla örgüt üyeli¤inin unsurlarını; sürekli ol-
ma, düzenli ve planlı ortaklık, hiyerarfli, eylemsellik, önceden anlaflma, ifl
bölümü, suç için birleflme, üyeler arası dayanıflma ve disiplin içinde bu-
lunma olarak tespit etmifltir. Fakat yine TCK 220/6'ya göre “örgüt üyesi
olmamakla birlikte örgüt adına suç iflleyen kiflilerin de örgüt üyesi gibi ce-
za alaca¤ına” hükmetmektedir. Çeliflki flurada… Kanun bu kiflilerin örgüt
üyesi olmadı¤ını yani 5 ile 10 yıl arası ceza almamalarını itiraf ediyor.
Yalnız yine aynı kanun bu kimselerin örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları
gerekti¤ini beyan ediyor. Bunun gibi gerek TMK'da gerekse de TMK (Te-
rörle Mücadele Kanunu) çerçevesinde alınan içtihad kararlarında yüzlerce
çeliflkiye rastlamak mümkün. Devlet, kendisi aleyhine ifllenen suçlarda il-
le de delil aramamakta, bile bile ceza verebilmektedir. TMK'daki son de¤i-
fliklik AK Parti döneminde yapıldı. Ama devlet hassasiyeti ve adalet vur-
dumduymazlı¤ı aynı. ‹nsanlara Nemrud'un adaletitTni aratt�†mayın.



so¤utup uzak durmas›n› sa¤lamak
için yo¤un çaba harc›yordu. K›sa-
ca TC, bu dönemde ele geçirdi¤i
f›rsat ve imkânlar› çok iyi bir flekil-
de kullanarak her aç›dan bölgede
konumunu güçlendirmeye çal›fl›-
yordu. Böylece o güne kadar yüz-
lerce milyar dolar harcayarak elde
edemedi¤i baflar›y›, PKK’n›n ha-
makat sonucu Hizbullah’a dayatt›-
¤› savafl sayesinde elde etme flan-
s›na kavufltu.” (Kendi Dilinden
Hizbullah)

Görüldü¤ü gibi mesele Kürtler
üzerine kim hâkim olacak müca-
delesinden öte de¤ildir. Kürtlerin
nabz›n› yakalamak ad›na Nevruz
gibi bayramlara ses ç›kartmayan
hatta savunan kifli ve kurumlar›n
‹slami çözüm üretmeleri ne kadar
makuldür? Kald› ki ‹slami çözüm
denilen projeleri kim uygulaya-
cakt›r? Laik ve ulusalc› devlet…
Devlet elitleri bunu niye yaps›n-
lar? Hidayete geldikleri için mi?
Öyleyse mesele fludur: Kürt mese-
lesini ‹slami olarak çözme sevda-
s›ndan önce ‹slami bir zemine
ulaflman›n yollar› aranmal› ve
baflta Kürtler olmak üzere de¤iflik
kesimlere yap›lan zulümler ‹slam
referans al›narak elefltirilmelidir.
Kald› ki de¤iflik çevrelerin ‹slami
çözüm diye sundu¤u projelerin
çok büyük bir k›sm› Kitap, sünnet,
icma ve k›yasa ayk›r› oldu¤u gibi
baz› ‹slami Kürt çevrelerin tazyi-
kiyle Kürt ve Türk Müslümanlar›-
n›n aras› bu mesele yüzünden bo-
zulabilmektedir.

Kürtlerin yo¤un bir flekilde din-
dar olduklar› malum. Kürtler üze-
rinde etkili olabilmek için dini kul-
lanmak adeta zaruri. Bunu bilen
PKK bile kendi içinde din adamlar›
örgütlenmesine giriflmifltir. Fakat
ileride mesele daha da çetrefil hale
gelebilir. Kürtler içerisinde flu anda
Fethullah Gülen gurubu, (Hizbul-
lah) ‹lim Örgütü, Toplum-Der gibi
kurulufllar dini merkeze alarak ör-

gütlendiklerini iddia etmektedirler.
Fakat bu üç grup da bas›n yay›na
yans›d›¤› kadar›yla birbirlerinden
haz etmemektedir. Her grup ilerde-
ki nihai hesaplaflmaya daha güçlü
girebilmek için h›zla çal›flmaktad›r.
‹leride (Allah korusun) bu karfl›l›k-
l› nefretler Müslüman masum kan-
lar›n dökülmesine vesile olabilir.
Bu sefer ülke insanlar› sadece Kürt
sorunu ile de¤il ‹slam ile süslenmifl
Kürt sorunu ile bafl bafla kalabilir.
Fakat bu sefer dökülen kanlar PKK
terörünü aratabilir.

Kürt meselesinin ‹slami olarak
çözülmesi iddias› laf-ü güzaftan
baflka bir fley de¤ildir. Hatta mese-
leyi daha da derinlefltirmekte sekü-
ler soruna ‹slami soslar sunmakta-
d›r. Ulus devlet çat›s› alt›nda ‹slami
çözüm bulamazs›n›z. Mesele in-
sanlara do¤ru ve sahih ‹slam’› an-
latmak ve Türk, Kürt, Çerkez, Arap
vs. Müslümanlar›n kardefl oldu¤u-
nu sürekli olarak hat›rlatmakt›r.
Her Müslüman’›n temel hedefi ve
rüyas› ‹slam f›kh›n› yeryüzüne
egemen k›lmakt›r.

SSoonnuuçç 

Kürt Meselesi olsun gerekse de
di¤er kronik sorunlar olsun sorun-
lar›n çözümü ulus devlet ve ege-
men ideolojik paradigmayla müm-
kün de¤ildir. Kald› ki sorunu gün-
deme getiren hükümetin sorunun
zat›ndan çok konjonktürün zorla-
mas›yla meseleyi gündeme getir-
diklerine inanmaktay›m. Yani ba-
z›lar›n›n çok s›k dile getirdikleri gi-
bi “hükümet aç›l›m meselesinde
samimiydi ama Habur engel oldu”
cümlesine kat›lamamaktay›m. Hü-
kümet ve ona yak›n olan çevrele-
rin elinde ne sorunu çözebilecek
proje var ne de ulus devlet para-
digmas›n› aflabilecek ufuk mevcut.
Hayalleri gerçekleri bile alg›lamak-
tan uzak… 

ABD’nin Irak’› iflgali ve Kürt
unsurlar›n nispi olarak “özgürlü-

¤e” kavuflmas› Türkiye’deki sivil
ve askeri bürokratlar› da rahats›z
etmifltir. Zira mesele orta vadede
uluslar aras› kurulufllar›n günde-
mine getirilmeye haz›r pozisyona
gelmifltir. Bir baflka yönden de
Kürt Meselesi Irak’ta kurulacak fe-
derasyon veya Kürt Devleti eliyle
Türkiye’deki Kürtlerin de talepleri-
ni artt›rabilecek potansiyele sahip-
tir. ‹flte bütün bu sebeplerden hü-
kümet ve bürokratlar Kürt aç›l›m›-
n› gündeme getirmeye mecbur kal-
m›fllard›r. Ama ne hükümetin ne
de bürokratlar›n elinde meseleyi
çözecek ufuk mevcuttur.

Hükümet anadilde e¤itim, Kürt
kimli¤inin tan›nmas› gibi anayasal
de¤iflikliklere yanaflmamaktad›r.
Hâlbuki meselenin çözümü için
at›lacak ilk ad›m Kürt kimli¤inin
tan›nmas›d›r. AK Parti bu hususta
ad›m atmayaca¤›n› daha en bafltan
deklare etti¤ine göre Kürt meselesi-
nin çözümü yerine “Kürtleri” kon-
trol etmek istedi¤ini z›mnen beyan
etmifltir. 

Öyleyse neydi aç›l›m?

Baflta da belirtti¤imiz gibi “aç›-
l›m” Kuzey Irak’ta kökleflmekte
olan Kürt Hareketine karfl› politik
duruflun bir ifadesiydi. Fakat hü-
kümet Kürt meselesinin tafl›d›¤›
risklerden yeterince haberdar ol-
mad›¤› için cinin flifleden ç›kmas›-
na vesile olmufltur. Bu noktadan
sonra gerek geri ad›mlar› gerekse
de ileri ad›mlar› sorunu daha da
çok kroniklefltirecektir. Hükümet
geri ad›m att›¤›nda Kürtler ile dev-
let aras›ndaki köprüleri atacak ile-
ri ad›mlar›nda da Kürtler daha çok
talepkâr olacaklard›r. Mesele PKK
meselesini çoktan aflm›flt›r. Çö-
züm süreci ise flu an ki altyap› ve
insan kalitesiyle mümkün de¤il-
dir. Allah Ümmet-i Muhammed
(sav)’i bu anlams›z ve ›rkç› sa-
vafltan korusun.

--SSoonn--
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‹srail ticaret yetkilileri, geçen
bahar yap›lan gemi sald›r›s› nede-
niyle ‹srail’e k›zg›n olan ve ticari
boykot uygulamak isteyen Türk-
ler’in; kulland›klar› cep telefonlar›,
bilgisayarlar ve plazma televizyon-
lar›n parçalar›n›n, Tel Aviv’de üre-
tildi¤inden habersiz oldu¤unu söy-
lüyorlar. 

‹srail römorkörleri, bask›na u¤-
rayan Türk gemisini Hayfa lima-
n›ndan çektiler. Geçen y›l iki ülke
aras›ndaki ticaret miktar› yaklafl›k 3
milyar dolar olarak aç›klan›rken,
ifladamlar› bu miktar›n daha da faz-
la oldu¤unu söylüyorlar. ‹srail- Tür-
kiye ‹fl Konseyi baflkan› Menashe
Carmon bu durum için “Bu bilgisiz-
lik ‹srailliler için de Türkler için de
bir lütuf” diyor.

Yine Carmon “‹srail ürünlerini
boykot etmek Türkler için çok zor
olacakt›r çünkü Türk süpermarket-
lerinde hiçbir fley sat›lmayacak de-
mektir. Cep telefonlar›ndan t›bbi ci-
hazlara kadar ço¤u ürünün yaz›l›m›
‹srail’de yap›lmaktad›r. E¤er Türk-
ler ‹srail’i boykot etmek istiyorlarsa
bilgisayarlar›n› kullanmay› b›rak-
malar› gerekecektir. Böylece ‹srail’i
de¤il kendilerini cezaland›rm›fl olur-
lar” diyor.

31 May›s’ta 9 Türk vatandafl›-
n›n öldürüldü¤ü gemi bask›n›ndan
sonra, Türkiye özür dilenmesini
bekledi. Sonras›nda ‹srail askeri
uçaklar›na Türk hava sahas› kapa-
t›ld›. Ard›ndan Türkiye’nin ‹slamist
Baflbakan’› Davud y›ld›z› ile Nazi
iflaretini benzefltiren aç›klamalarda
bulundu. (Hurriyet Daily News)

Bu tepkiler sonucunda ‹srailliler
de eski dostlar›ndan uzaklaflma ka-
rar› ald›lar.

Tüm bunlara ra¤men, söz konu-
su reel ekonomi oldu¤u zaman tica-
ri ç›karlar politik gerilimlerin üzerine
ç›k›yor. Kendisi de ‹stanbul’da tica-
ret yapan Carmon “hiç bir ‹srailli flir-
ketin Türkiye’den ayr›lmad›¤›n› ak-
sine yat›r›mlar›n artt›¤›n› söylüyor.

K›sa vadede gemi bask›n› iki ta-
raf için de olumsuz sonuçlar do¤ur-
du. ‹srail’li turistlerin tatil rezervas-
yonlar›n› iptal etmesi Türkiye’ye
400 milyon dolara mal olurken, as-
keri anlaflmalar›n ask›ya al›nmas›
‹srail’e milyarlarca dolara mal oldu.

‹srail’li flirketler Türkiye’de, bil-
gisayar yaz›l›m›ndan sulama sis-
temlerine kadar birçok fley satmala-
r›na ra¤men bu olumsuzluklardan
pek etkilenmediler. Çünkü Türk flir-
ketleriyle kurduklar› ortakl›klar yo-
luyla ‹srail kimliklerini gizlediler.
Türkiye’de ifl yapan ‹srail flirketleri
Türk tüketicileri onlar› takibe al›r
korkusuyla kendi adlar›n›n t›rnak
içinde yaz›lmalar›n› isteyemiyor. 

Global pazarda ise bu ortakl›k
ciddi manada kamufle ediliyor. ‹s-
rail’li flirketler mallar›n› Arap dün-
yas›na satarken Türk ortaklar›n›
kullan›rken, Türk flirketler Ameri-
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TÜRK‹YE ve ‹SRA‹L
ARASINDAK‹ ‹fiLEK T‹CARET1

11 Turkey and Israel Do a Brisk Business, New York Times, 4 A¤ustos 2010

http://www.nytimes.com/2010/08/05/world/europe/05iht-turkey.html?emc=eta1



kan pazar›na girebilmek için ‹srail’li
ortaklar›n› kullan›yorlar.

Savunma sanayi alan›nda ise
resmi olarak ba¤lar kopmufl gibi gö-
rünse de, gözlerden uzak bir flekilde
iflbirli¤inin devam etti¤i, Türk yetki-
liler taraf›ndan do¤rulan›yor ve kar-
fl›l›kl› ç›karlar›n ideolojik farkl›l›kla-
ra bask›n gelece¤inden emin olduk-
lar›n› söylüyorlar.    

Türkiye’nin önde gelen köfle ya-
zarlar›ndan Mehmet Altan “politika-
c›lar bu karmafladan fayda sa¤lama-
ya çal›fl›rken, ordu belirgin bir flekil-
de sessiz kalmay› tercih etti. Hem
‹srail ordusu hem de Türk ordusu
Türkiye’nin laik bir devlet olmas›n›
istiyor. Dolay›s›yla her ikiside ayn›
fleyin savafl›n› veriyor” diyor.

Gemi bask›n›ndan birkaç hafta
sonra Türk askeri heyeti, ‹srailli-
ler’in s›kl›kla Gazze’deki Filistinli
militanlar› avlamak için kulland›¤›
insans›z hava arac›n›n nas›l çal›flt›-
¤›n› ö¤renmek için ‹srail’e gitti. Ge-
mi bask›n› sonras›, ‹srailli uzmanlar
bu uçak nedeniyle ülkelerine ça¤r›l-
sa da Türkiye 190 milyon dolarl›k
bu yat›r›mdan vazgeçmedi.

‹stanbul’daki ‹srail konsoloslu-
¤unda ekonomik iliflkiler sorumlusu
Doron Abrahami, gemi olay›ndan
önce ‹srail askeri sanayisinin 170
Türk tank›n› modernize etmek için
700 milyon dolarl›k bir proje üze-
rinde çal›flt›¤›n› söylüyor. Abraha-
mi; ‹srailli ve Türk ortaklar, uzman
olduklar› alanda di¤er ülkelerle tica-
ret yapmakta oldu¤unu, 15 Tem-
muz tarihli (gemi olay›ndan bir kaç
hafta sonra) Türk ve ‹srail’li flirket-
lerin ortak kat›ld›¤› bir ARGE proje-
sinin davetiyesini göstererek  “ifl ifl-
tir” diyor.

‹srail, 1948’de ba¤›ms›zl›¤›n›
ilan ettikten sonra kendisini ilk ta-
n›yan ülkelerden birisi olan Türkiye
ile y›llarca askeri ve ekonomik ba¤-

lamda güçlü ilflkiler gelifltirmiflti.
Fakat son y›llardaki diplomatik ve
politik geliflmeler (Davos krizi, al-
çak sandalye olay› v.b.) ve Türki-
ye’nin ‹ran gibi ‹srail’e aç›kça düfl-
man bir ülkeye yak›nlaflmas› ABD
ve AB’yi endiflelendirmektedir.   

Bu yaflanan karfl›l›kl› sürtüflme
ve suçlamalara ra¤men, Türk ve ‹s-
rail’li ifladamlar› yak›nl›klar›n› de-
vam ettirmifllerdir.

Gaziantep’te bulunan ve Türki-
ye’nin plastik torba üreten önemli
bir fabrikas› olan Naksan Plastik
geçen y›l ‹srail’den 40 milyon do-
larl›k plastik kimyasal ithal etti. ‹h-
racat müdürü Necat Yüksel ‹srail ile
yapt›klar› ticaretin son geliflmelere
ra¤men azalma göstermedi¤ini söy-
ledi. 

Yüksel; ‹srailli müflterileri flimdi-
lerde Türkiye’ye seyahat ederlerken
dikkatliler ve en iyi ‹srailli müflterisi
kendisine ‘Erdo¤an’ diye hitap etti-
¤ini söylüyor. fiu ana dek bir tek
sözleflme dahi iptal edilmedi, flirket-
leri de ‹srail’e fabrika kurma fikrini
rafa kald›rm›fl de¤il. 

Yüksel, ‹srail ile ticaret yapma-
n›n bir çok avantaj›ndan (co¤rafi
yak›nl›k, ortak mentalite v.b.) gu-
rurla bahsederken “tüm problem
politikac›lar aras›nda, ‹srailliler de
t›pk› Türkler gibi s›cakkanl› ve inat-
ç› insanlar” diyor.

On y›ldan fazla süredir ‹srail’e
seyahat eden Yüksel, ‹srailli yöneti-
cilerin son yaflanan politik olaylar-
dan, Türkler’den daha çok etkilen-
di¤ini iddia ediyor. “Bizim için kâr›-
m›z düflüren bir olay ama ‹srailliler
için duygusal” diyor. 

Hala Türklerin ço¤unun, Türki-
ye’nin ‹srail’e olan ihtiyac›ndan daha
çok ‹srail’in Türkiye’ye ihtiyac› oldu-
¤u fikrinde flüphesi yok. ‹stanbul’da
önde gelen ekonomistlerden Sinan

ÜLGEN, iliflkilerin kopmas›ndan ‹sra-
il’in zarar›n›n Türkiye’nin zarar›ndan
daha çok olaca¤›n› iddia ediyor. TÜ-
‹K verilerine göre Türkiye’nin ‹srail’e
ihracat› 102 milyar dolar olan toplam
ihracat›n %1,5’i ve ‹srail Türkiye’nin
17. büyük pazar›. ‹srail’in Türkiye’ye
ihracat› ise geçen y›l 1,04 milyar do-
lar ve  Türkiye ‹srail’in 8. büyük ih-
racat pazar›.

Ülgen’e göre politik arenada,
iliflkilerin güçlü oldu¤u dönemlerde,
bu tehlikeli bölgede Türkiye, yal-
n›zlaflt›r›lm›fl ve zay›f ‹srail’e en ya-
k›n Müslüman müttefikti.

Fakat Türk-‹srail iliflkileri üzeri-
ne yaz›lar yazan ve kendisi Yahudi
bir Türk olan R›fat BAL‹ bu görüfle
ayk›r› düflüyor ve kötü iliflkilerin
Türkiye için daha riskli oldu¤unu
çünkü ABD ile iliflkilerin bozulmas›-
na yol açt›¤›n›, Türkiye’nin arabu-
luculuk rolü üstlenme kabiliyetin-
den yoksun b›rak›ld›¤›n› ve böylece
Türkiye’nin bölgesel güç olma he-
vesine darbe vurdu¤unu iddia edi-
yor. Ona göre ‹srail, Türkiye’ye ka-
y›ts›z flarts›z, hiç bir s›n›rlama ol-
maks›z›n askeri malzeme satabilme
imtiyaz›na sahip tek ülkedir2.

Bali’ye göre asl›nda Türkiye de
‹srail de birbirlerine ihtiyaç duy-
maktad›rlar. (Gerçekte bu yaklafl›m
tarz›, her iki ülkeden vazgeçeme-
yen ve iliflkilerin düzelmesini can-›
gönülden isteyen ama daha çok on-
lardan olan insanlar›n heveslerinin
en nazik ve politik yolla ifade edil-
mesidir.  ‹ddiaya göre Türkiye’nin
‹srail’le iliflkileri devam ettirme ihti-
yac› vard›r, neden? Çünkü uygula-
nan politikalar Türkiye’yi bir avuç
Siyoniste muhtaç b›rakm›flt›r. ‹ddia-
ya bak›l›rsa iliflkilerin sebebi de so-
nucu da kendidir, onlar bu sarma-
l›n, bu k›s›r döngünün devam etti-
rilmesinden yanad›rlar, do¤al ola-
rak. Çevirmen)
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2 ‹srail’in bu imtiyaz› sadece Türkiye’ye de¤il tüm dünyaya karfl› geçerlidir, Avrupal› süper güçler dahi belli s›n›r ve s›n›rlamalara tabi iken ‹srail
sorgusuz sualsiz tüm dünya ülkelerine her tür askeri malzeme satma hakk›na sahiptir. Bu durum, ‹srail’in izni ve teknik deste¤i olmaks›z›n Türk
askeri uça¤›n›n havalanamamas›na veya bir tüfe¤in atefllenememesine neden olmufltur (çev.).



‹slam’da kumar oynamak ya-
saklanm›flt›r. Fakat bu durum Tür-
kiye’nin Baflbakan’› için geçerli de-
¤il. O, hem dindar bir Müslüman
hem de iyi bir politik kumarbaz ol-
may› baflar›yor. 2002’deki seçimde
rakiplerini bozguna u¤ratarak ikti-
dara gelen Recep Tayyip Erdo¤an
Türkiye’deki laik kurumlar (kendi-
sinin ve partisinin afl›r› ‹slami oldu-
¤unu düflünen ve yasaklamak iste-
yen yarg›sal ve askeri kurumlar)a
karfl› defalarca zar att› ve her sefe-
rinde kazand›. 2002’den sonraki
tüm genel seçim ve referandumlar-
da AKP’ye verilen destek popülerli-
¤ini kaybetmedi. Geçen hafta sonu
Erdo¤an bir baflka büyük kumarda
yer ald›; Türkiye anayasas›ndaki
askeri etkinin azalt›lmas›na yönelik
yeni düzenlemeler için yap›lan bir
referandum. Yine ak›llara ayn› soru
geldi. Yoksa bu seçim de Erdo-
¤an’›n ülkeye kendi felsefesini da-
yatmas›n›n bir parças› m›yd›?

Asl›nda Washington’un da bu
yönde kayg›lar› var. Laik Türkler
Erdo¤an’›n, ülkedeki gece hayat›
v.b. ‹slam’a ayk›r› al›flkanl›klar› ya-
saklayaca¤›ndan korkarken, bat›l›
müttefikler ve ABD ise Erdo¤an’›n
yüzünü do¤uya çevirip Ortado¤u’lu
ülkeler ile müttefik olmas›ndan kor-
kuyorlar. Geçenlerde yaflanan gelifl-
meler bu kayg›lar› had safhaya ç›-

kard›. Öncelikle Erdo¤an’›n Brezilya
Baflkan› ile iflbirli¤i yaparak BM’nin
‹ran’a yapt›r›m karar›n› reddetmesi,
ard›ndan Mavi Marmara bask›n› ne-
deniyle ‹srail ile askeri iliflkilerin ke-
silmesi gerçekleflti.

Türkiye çok uzun zamandan be-
ri Amerika’n›n Müslüman bir müt-
tefiki olarak bilinir ve Türkiye’deki
dini ve devleti ayr› tutan laiklik mo-
deli, gelecekte tüm bölge ülkeleri
için uygun bir yönetim flekli olarak
düflünülmektedir. Bakal›m, Erdo-
¤an’›n ülkeyi “ulusal bir y›k›ma”
götürdü¤ünü iddia eden Wall Street
Journal editörü R.L. Pollock hakl› ç›-
kacak m›?

Bu iddialar› anlamak için onun
ateflli bir hatip olmas›n› bir yana b›-

rak›p di¤er yönlerini incelemek la-
z›m. 1990’larda ‹stanbul Belediye
Baflkan› iken, bat› tarz› yeni y›l kut-
lamalar› ve mayonun karfl›s›nda ol-
du¤unu söylemifl, alkol yasa¤› öne-
risinde bulunmufl ve kendisinin fle-
riat›n hizmetçisi oldu¤unu söylemifl-
ti.

1999’da ise daha da ileri gide-
rek, tepki oklar›n› üzerine çeken flu
fliiri okumufltu.

“Camiler k›fllam›z 
Kubbeler mi¤ferimiz
Minareler süngümüz…”

Bunun sonucunda, ayaklanma
yönünde s›n›r› aflt›¤›n› düflünen yar-
g›çlar onu dört ay hapis cezas› ile
cezaland›rd›lar.
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DO⁄ULU KAHRAMAN:
TÜRK‹YE’N‹N BAfiBAKANI BATIYA KARfiI
GELD‹⁄‹ ‹Ç‹N ORTADO⁄U’DA KAHRAMAN
HAL‹NE GELD‹. FAKAT ONU YÖNLEND‹REN
fiEY ARTIK ‹SLAM DE⁄‹L1

1 Newsweek, 20.9.2010



Erdo¤an’›n (ismini aç›klamak is-
temeyen) eski bir destekçisi “Erdo-
¤an, kariyerinin erken dönemlerin-
de birçok aptalca fley söyledi. Fakat
bak›n Joschka Fischer’e (eski Alman
D›fliflleri Bakan›), o da ö¤rencilik y›l-
lar›nda radikal bir solcuydu. fiu an
hiç kimse bu yönünü ona karfl› kul-
lanm›yor” diyor. Arkadafllar› flu an-
ki Erdo¤an’la hapse giren Erdo-
¤an’›n ayn› olmad›¤›n› ›srarla belir-
tiyorlar.

Londra merkezli analist Grenvil-
le Byford “Politikalar›n› bütüncül bir
flekilde incelerseniz ‹slami meselele-
rin pek fazla ço¤unlukta yer almad›-
¤›n› görürsünüz” diyor. Bunu yeri-
ne, Baflbakan’›n kendini “Kürt soru-
nu, askeri vesayetin sona erdirilme-
si, Ermenistan ve Yunanistan ile
iliflkilerin gelifltirilmesi gibi meselele-
re adad›¤›n› iddia ediyor.

AKP siyasi geçmiflinde sadece
iki kez dini nedenlerle yasa ç›kar-
maya çal›flt›. Bunlardan birincisin-
de, 2004’te Erdo¤an zinan›n suç sa-
y›lmas› girifliminde bulundu fakat
toplumsal tepkiler karfl›s›nda pek
baflar›l› olamad›. 2008’de ise
1980’den bu yana yasak olan, ba-
flörtülü k›zlar›n okula gitmesi için
yasa ç›karmaya çal›flt›. Yine laik
çevrelerin büyük tepkisini ald›. Ya-
sa¤›n kald›r›lmas›n›n din ve devlet
ayr›m›na ters düflece¤ini savunan
mahkeme üyeleri, AKP’ye ve lider-
lerine politika yasa¤› getirmeye ça-
l›flt›lar fakat baflar›l› olamad›lar. As-
l›nda Erdo¤an bu meseleyi bir insan
haklar› meselesi olarak gündeme
getirmiflti. 2000’lerin erken dönem-
lerinde Erdo¤an’la çal›flm›fl olan es-
ki bir AKP’li (ad›n› vermek istemi-
yor) “Baflörtüsü onun için çok has-
sas bir mesele, kendi k›zlar›n› yurt-
d›fl›nda okutmak için yeterli paras›
var. Fakat bu ifl için yeterli paras› ol-
mayan aileler inançlar› ve çocuklar›-
n›n gelece¤i ars›nda seçim yapmak
zorundalar.”

Erdo¤an’›n politik e¤ilimleri da-
ha çok kiflisel nedenlere ba¤l›d›r. ‹s-
minin aç›klanmas›n› istemeyen bir
AKP stratejisti patronunun psikoloji-
sini flöyle aç›kl›yor. “‹stanbul’un

yoksul mahallelerinde fakir bir fle-
kilde büyüdü¤ünü unutmad›. Bu
durum onun yaflam felsefesinde her
fleyden daha önceliklidir.” Fakat bu
kültür bazen onu afl›r› kiflisel dav-
ranmaya itiyor. Vladimir Putin gibi
Erdo¤an da bir sokak dövüflçüsü iç-
güdülerine sahip.

Bununla do¤rultulu olarak ge-
çen y›l Türkiye’nin en büyük medya
grubu olan Do¤an Grup karfl›t ya-
y›nlar›n›n da bir sonucu olarak 2,5
milyon dolar vergi cezas› ödemeye
mahkûm edildi. CNN Türk’ten Meh-
met Ali Birand “Hiç kimseyi hiçbir
flekilde dinlemiyor. Eskiden medya-
y› seviyordu, espriler yap›yordu,
karfl›t görüflte olanlara fikirlerini so-
rup onlarla tart›fl›yordu. Bu gün ise
binlerce çal›flan› olan devasa bir
medya grubunu yok etmek, muha-
lifleri susturmak ve kendi medyas›-
n› oluflturmak istiyor” diyor.

Politika takipçileri Erdo¤an’›n
gün geçtikçe daha da ma¤rurlaflt›¤›-
n› ve halktan uzaklaflt›¤›n› söylü-
yorlar. Gazeteci Burak Bekdil, Bafl-
bakan konuflma yaparken veya bu-
lundu¤u ortamda karfl›t slogan veya
söylemlerde bulunduklar› için tutuk-
lanan, dövülen ve hapse at›lan s›ra-
dan vatandafllara ait yar›m düzine
vak›a bildiriyor. Yine Bekdil “AKP
öncesinde yarg› sistemi; yavafl iflle-
yen, kokuflmufl ve olabildi¤ine par-
tizan bir yap›ya sahipti, bu geliflme-
lerden sonra yarg› sisitemi; daha
yavafl, daha kokuflmufl, daha da
partizan ve seçilen partinin güdü-
münde olacakt›r” diyor.

Türkiye’nin bat›l› müttefiklerini
en çok k›zd›ran konu ise Erdo¤an’›n
Mahmud Ahmedinecat ile gelifltirdi-
¤i yak›n dostluktur. May›s ay›ndaki
görüflmede Erdo¤an’›n Ahmedine-
cat’a sar›larak onun iyi bir dostu ol-
du¤unu söylemesi Beyaz Saray’da
büyük endifle yaratt›.

Ne yapmaya çal›fl›yor? Erdo¤an
tüm bunlar› bir nedenden dolay› ya-
p›yor. Çünkü ikinci planda olmak-
tan, küçük partner olarak görülmek-
ten nefret ediyor. Ian Lesser (Ger-
man Marshall Fund of the U.S.)

“Erdo¤an, kendisini Tahran ve
Moskova’da Washington ve Brük-
sel’e göre daha rahat ve güçlü his-
sediyor. Bu ba¤lamda Türkiye’nin
d›fl politikada bat›l›lardan gördü¤ü
muamele Endonezya ve Brezilya gi-
bi ülkelerle benzerlik gösteriyor” di-
yor.

Erdo¤an’›n Türkiye’nin eski
dostu ‹srail’e yönelik Gazze’nin
“esir kamp›” oldu¤u yönündeki sert
iddialar› ve Hamas’›n terörist bir or-
ganizasyon olmad›¤›n› savunmas›,
onu Arap dünyas›nda bir kahraman
haline getirdi. Buna ra¤men, Türki-
ye’nin d›fl politikas› ‹slami hassasi-
yetlerden çok ülke menfaatleri do¤-
rultusunda yürütülmektedir. Lesser
“Zaten Türkiye’nin gücü Avru-
pa’dan de¤il Rusya, Orta Asya ve
Körfez’den geliyor. Dolay›s›yla do-
¤uya kayma gibi bir fley söz konusu
olamaz diyor.

Yak›n zamanda Angela Merkel
ve Nicholas Sarkozy Türkiye’nin
AB’ye tam üyeli¤ine karfl› olduklar›-
n› aç›kça söylediler. Yak›n arkadafl-
lar›, AB’nin istedi¤i reformlar›n ço-
¤unun kabuledilmesine karfl› böyle
bir tutumla karfl›lafl›lmas›na Erdo-
¤an’›n fena halde bozuldu¤unu
“kendini ihanete u¤ram›fl” hissetti-
¤ini söylüyorlar. Bunun sonucunda
Erdo¤an’›n geçenlerde diplomatlarla
yapt›¤› bir görüflmede “Türk insan›-
n›n AB üyeli¤i konusundaki moti-
vasyonu azal›rsa, bunun sorumlu-
su, uygulad›¤› politikalar nedeniyle
AB’dir” dedi¤i ö¤renildi.

Byford “Erdo¤an, Bat› ile iliflkile-
rinde köklü de¤ifliklikler istiyor. Yi-
ne müttefik olarak kalmak fakat
ikinci plana at›lmamak istiyor” di-
yor. Eski bir AKP’li “Türkiye’nin
ekonomik krizden daha çok güçle-
nerek ç›kt›¤›n›, flu an ilk hedefin
Türkiye’nin gelece¤ini belirlemede
gerçek gücün generallerden al›n›p
halka verilmesi oldu¤unu söylüyor.
“...Ancak o zaman Türkiye kendiy-
le ve komflular›yla bar›fl içinde ola-
bilir ve böylece Erdo¤an’›n kumar›
mutlu sonla bitebilir” diyor.
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Rabbimizin ruhundan üfleye-
rek yaratt›¤› insan de¤erlidir, öz-
gürdür. Do¤ufltan getirdi¤i haklar›
vard›r. ‹rade ve ihtiyar/seçme ka-
biliyetlerinin varl›¤› insan› di¤er
canl›lardan ay›ran en önemli özel-
likleridir. Eylemlerinde ve tercihle-
rinde seçme serbestisi olan insan,
özgürlü¤ün peflini asla b›rakmaz.
“Her çocuk ‹slam f›trat› üzerine do-
¤ar.” Gerçe¤i bize gösteriyor ki, in-
sanda as›l olan esas f›trat çizgisi-
nin gerçekli¤i ve takibidir. F›trat
dairesinin imkânlar›ndan koparak
bir hayat idame ettirenler için öz-
gürlük yanl›fl bir yöne bir sarmala
do¤ru ilerler. Özgürlük, f›trattaki
yani özdeki gür ça¤r›ya kulak ve-
rerek hakka uygun istikamette yol
almakt›r.

Özgürlük her insan›n biricik he-
defi ve çabas›d›r. En temel hakk›d›r.
Allah’›n ruhundan üfleyerek yarat-
t›¤› insan köle olamaz. Özgürlük
kelimesinin tonunda, t›n›s›nda he-
yecan verici bir renk var, insana
kufllar kadar ba¤›ms›z olma heye-
can› katan bir renk. Özgürlük renk-
lerini bürünen, özgürlük flark›lar›
söyleyenler hep imrenilmifltir. Onla-
r›n besteledi¤i flark›lar› m›r›ldanan-
lar, özgürlük meflalelerini tutufltur-
mak için yar›fl›rlar, ömürleri boyun-
ca. Asla yorulmadan peflinden ko-
flulan, özlenen, istenen özgürlük

kelimesine Müslüman’ca bir bak›fl
aç›s› gelifltirmek gerekir.

Tanzimat sonras› kullan›lmaya
bafllanan hürriyet kelimesi, Frans›z
‹htilali’nin öne ç›kard›¤› bir kav-
ramd›r. Serbesti, özgürlük anlam›na
gelen bu kelime “Liberty” dir. Bu-
günkü liberal felsefenin özünü de
bu kavram temellendirir. Liberaliz-
mi yaflam biçimleri olarak kabul
edenler ‹slamiyet’in bu noktadaki
düflüncesini göz ard› ederek, ‹slam’›
referans almaktan vazgeçerek libe-

ral özgürlü¤ü kabul ettiler. Bu terci-
hin Müslüman toplum üzerinde
yapt›¤› tahribat aç›k ortada, ne ya-
z›k ki.

Liberal Felsefe “özgürlü¤ü” bir
ideal olarak gündeme getirmifltir.
Bu anlay›fla göre özgürlük kiflisel
tercihler olarak anlafl›l›r. Bu durum-
da her fley mubaht›r hiç bir s›n›rla-
ma getirilemez. Hümanist bak›fl aç›-
s›n›n hâkim oldu¤u bu ideoloji insa-
n› evrenin hakimi yaparak, hayat›n
merkezine insan› koyarak tüm dav-
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ran›fllar›nda s›n›rs›z bir serbesti ön-
görür. Hiçbir ahlaki ya da dini pren-
sibi kabul etmez. Çünkü Bat›da in-
san kendi ahlaki de¤erlerini kendisi
belirler. Tanr› tan›maz. Kendisini
kolayl›kla aileden ve cemaatten so-
yutlayarak özerk hale gelir. Onu et-
kileyecek hiçbir ba¤ yoktur. Böyle-
ce insan tüm ba¤lar›ndan kurtula-
rak diledi¤ini yapma özgürlü¤üne
kavuflturulur.

Sanayi devriminden sonra, sa-
nayileflmenin ortaya koydu¤u mo-
dern insan tipi huzurlu de¤il. Özgür
oldu¤unu san›yor ama yan›l›yor.

Tutkular›n›n esiri olmufl. Çünkü se-
küler hayat insan› özgürlefltirmek
ad›na her fleyin kulu yapar. ‹nsan
hazz›n ve h›z›n esiri olur. Nefsin
çengellerinden kurtularak, nefis
muhasebesi yapmay› baflaranlar
kendilerini bularak, özgürlüklerini
yakalarlar. Bencilliklerinden, ihti-
raslar›ndan, kendi kör kuyular›n-
dan kurtulamayanlar hakikati idrak
edemezler, özgürlü¤e ulaflamazlar.

Sanayileflme ile bafllayan dö-
nemde insan ürettiklerinin de cazi-
besine kap›larak f›trat fidan›n› bal-
talamay› özgürlük olarak sayd›.
Modern zamanlar›n modas›yd› bu
ona göre. Eskilerin saçmal›klar›n-
dan kurtularak yeninin etki alan›na
giriyordu insan böylece. Kendini
afl›p fark› fark ediyordu. Modernist
felsefenin ortaya ç›kard›¤› ideoloji-
lerin tümü dini hayattan uzaklaflt›-
rarak, birkaç ritüele indirgemek için
çal›fl›rlar. Kavramlar› ba¤lam›ndan
kopartarak, muhtevas›n› bozarak
basitlefltirirler. Modernitenin amac›
insan› gelenekten kopararak moda
olana, popüler olana yönlendirmek-
tir. Böylece insan› bofl hayallerin ve
haram›n peflinden koflturur, durur.
Modern insan tabiata att›¤› güç far-
k›yla orada ilahl›¤a soyunarak, Al-
lah’a karfl› özerkleflmeyi hedefler ve
Rabbine karfl› ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
eder. Böylece hayat›n “Efendisi”
olarak helalleri ve haramlar› belirle-
yerek, kendi kutsall›¤›n› ilan eder.
Evrende kendi kutsall›¤›n›n d›fl›nda
hiçbir otorite tan›mayan bu insan
tipi tutkular›n›n esiridir. “Bu benim
hayat›m, bu benim bedenim…”
söylemini dillendirerek, pervas›zca
bir savruluflun kurban› olarak esa-
ret zincirleriyle ba¤lar kendisini.

‹slam’› referans alarak özgürlük
kavram›n› anlamaya çal›flt›¤›m›zda,
özgürlü¤ü yarat›c›m›z olan Rabbi-
mizden ba¤›ms›z olarak düflünmek
mümkün de¤il. Özgürlü¤ün özünde
Allah’a kul olmak vard›r. ‹nsan ha-
yat›n hikmetini vahiyden ö¤renir.
Her Müslüman’›n yak›n akrabalar›-

na karfl› sorumluluklar› vard›r.
Komflular›na karfl› sorumluluklar›
ve haklar› vard›r. ‹çinde yaflad›¤›
topluma karfl› sorumludur. O bir
ferttir ama ümmetin de bir parças›-
d›r. ‹slam’›n çizdi¤i meflru çerçeve-
de kalarak hareket etmesi gerekir.

“Dinde zorlama yoktur.”(Baka-
ra-256). Hiç kimse ‹slam’a girmek
için zorlanamaz. Teklif var ancak
tehdit asla yok. Vahiy arac›l›¤›yla
Rabbi taraf›ndan kendisine do¤ru
ve yanl›fl gösterilir ve tan›t›l›r. Ama
son kertede karar insan iradesine
b›rak›l›r. “Gerçek flu ki biz ona
(do¤ru) yolu gösterdik. Art›k ister
flükredici olsun ister nankör.”(‹n-
san-3). Allah(c.c), insano¤luna
do¤ruyu bulmas› için yol ve yönte-
mi gösteriyor ama tercihinde onu
serbest b›rak›yor. ‹nsan seçme öz-
gürlü¤üyle iyiyi veya kötüyü seçer
ve seçti¤i fley do¤rultusunda haya-
t›n› düzenler. Neyin iyi neyin kötü
oldu¤unu insan akl› tek bafl›na bu-
lamaz. Bu noktada ak›l, vahyin nu-
runa muhtaçt›r. Neyin iyi neyin kö-
tü oldu¤u bilgisini ancak vahiy-
le/ilahi bilgiyle ö¤reniriz. Müslü-
manlar olarak eylemlerimizi Kur’an
ve Sünnet ölçüsüne vurarak, bu
filtreden süzerek hayata geçirmeli-
yiz. Eylemlerimizin meflru çerçeve-
sinin ne oldu¤unu, davran›fl ve
amellerimizin muhteva ve maksa-
d›n›, bu ba¤lamda özgürlüklerin ne-
rede bafllay›p bitti¤ini temel pren-
siplerini Kur’an ve Sünnetten ö¤re-
niriz. Bu meflru daire içinde kalarak
hayat›n› planlayan kifli erdemli
davran›fllar sergileyerek, do¤ru dü-
flünerek, istikamet üzere yaflaya-
rak, iradesini kuvvetlendirerek, is-
teyerek, gönülden Allah’a kul ola-
rak gerçek özgürlü¤ü seçer. 

Tevhid bilincinin davran›flla-
ra/amellere yans›yarak yaflanan
ahlaka dönüflmesi gerekir ki, insan
gerçek özgürlü¤ü yaflayabilsin.
Kullukta ihlâs› yakalayan kifli öz-
gürlü¤ü tatm›flt›r. Özgürlü¤ün lez-
zeti baflka hiçbir fleyde yoktur. Al-
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Özgür insan nefsini
gayri meflru olan
fleylere karfl›
korumal›d›r. Hazlar›n
çekicili¤ine
kap›lmadan iyi ve kötü
aras›ndaki fark›
gözeterek yaflayan
insan özgürdür.
Yaln›zca nefsin
isteklerini
gerçeklefltirmek için
yaflayan insan özgür
olamaz. Ahlaki
düflüklük içinde olan
kifli özgür de¤il bilakis
tutkular›n›n,
arzular›n›n kölesidir.
Ba¤›ml› oldu¤u
zincirlerini
k›ramayanlar ruhlar›n›
köleli¤e mecbur
k›larlar. Bilgide,
fikirde, söylemde ve
eylemde do¤ruyu ve
güzeli irade ederek,
istikamet üzere kudret
gösterenler ruhlar›na
özgürlü¤ü tatt›r›rlar.



lah’a kul olan nefsini muhasebe
edip, denetler. Heva ve heveslerine
ba¤›ml› olarak yaflamaktan kurtula-
rak özgürleflir.

Özgür insan nefsini gayri meflru
olan fleylere karfl› korumal›d›r. Haz-
lar›n çekicili¤ine kap›lmadan iyi ve
kötü aras›ndaki fark› gözeterek ya-
flayan insan özgürdür. Yaln›zca
nefsin isteklerini gerçeklefltirmek
için yaflayan insan özgür olamaz.
Ahlaki düflüklük içinde olan kifli öz-
gür de¤il bilakis tutkular›n›n, arzu-
lar›n›n kölesidir. Ba¤›ml› oldu¤u
zincirlerini k›ramayanlar ruhlar›n›
köleli¤e mecbur k›larlar. Bilgide, fi-
kirde, söylemde ve eylemde do¤ru-
yu ve güzeli irade ederek, istikamet
üzere kudret gösterenler ruhlar›na
özgürlü¤ü tatt›r›rlar. 

‹nsan› flerefli yaratan Rabbimiz,
insan›n yarat›l›fltan gelen onurunu
korumak içinde hayat ilkeleri koy-
mufltur. ‹slam’a göre her insan›n
din, ak›l, nesil, can ve mal emniye-
ti korunmas› gereken temel de¤er-
lerdir. ‹nsanl›¤›n bu özellikleri her
flartta koruma alt›ndad›r. Bu temel
özgürlüklerden hiçbir insan asla
vazgeçmez. Söz konusu bu özgür-
lükleri gerçeklefltirmek ve korumak
için her insan mücadele eder, etmek
zorundad›r. Özgürlük fikrini yitir-
mek, onuru kaybetmektir. Onurunu
yitirenler, özgüvenlerini kaybede-
rek medeniyet kurma iddias›n› yiti-
rirler. Medeniyet olmay›nca, onur
da özgürlük de yok olur. Özgürlük
bitince hayat da biter.

Küresel “kalk›nma” projelerinin
oda¤›ndaki temel hedef kad›nd›r.
Bu projeler kad›n unsurunu emper-
yal egemen ideolojilere göre tan›m-
layarak, bat›l› kad›n modeline uy-
gun “modern/ça¤dafl” kad›n tipi
modeli olarak zorlar. Kad›n üzerin-
den gelifltirilen projelerde Müslü-
man kad›n kimli¤inin, Bat›n›n ka-
d›n tasavvurundan farkl› oluflu se-
bebiyle bir çat›flman›n olmas› do¤al.
Bat›n›n ulaflmak istedi¤i amac›n
gerçekleflmesi aç›s›ndan engel teflkil

eder. ‹slam ahlak›ndaki kad›n erkek
iliflkileri, liberal ahlak›n bu ba¤lam-
daki tutumuyla farkl›d›r ve z›tt›r.
Burada kalk›nma, ba¤›ms›zlaflma
kamuflaj› içinde bir tek tip’lefltirme
endiflesi de var. Müslüman halklar›
bu projenin içine çekerek, kendileri-
ne benzetme çabas›ndalar.

Hem Anayasa de¤iflikli¤indeki
kad›nla ilgili maddelerde, hem de
BM’nin yeni hedeflerini belirledi¤i
ve gözden geçirdi¤i son toplant›lar-
da, kad›n›n konumunun güçlendi-
rilmesi gibi bafll›klar gelecek yüzy›l
içerisinde dünyan›n yeni bir düzen-
lemesi için ciddi bir projedir. Küresel
gelecek yüzy›l› dönüfltürmeyi
amaçlayan bu projede Türkiye’ye
önemli bir rol biçiliyor. Hat›rlanaca-
¤› üzere bu toplant›lara Cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül de kat›lm›fl ve
BM’de bir konuflma yapm›flt› ve
flunlara dikkat çekmiflti: “Kad›n›n
güçlendirilmesi kendi bafl›na bir he-
def de¤ildir. Aksine, bütün kalk›n-
ma hedeflerinin de merkezinde olan
bir hedeftir. Kad›n›n hak etti¤i yeri
almas›na izin verilmeyen bir top-
lumda ekonomik ve sosyal kalk›n-
ma sürdürülebilir k›l›namaz.”

Müslümanlar olarak gözümü-
zün önünde olup bitenlere karfl› ka-
y›ts›z kalamay›z. Bu ba¤lamda ‹sla-
mi ahlak anlay›fl›na ve kadim me-
deniyetimizin ilkelerine dönerek, bu
noktada düflünmek ve çözüm proje-
leri üretmek zorunday›z. Konunun
özüne vak›f olarak, Küresel bir pro-
jenin yapmak istedi¤i dönüflüm
karfl›s›nda direnç noktas› olufltura-
rak, zararlar›ndan korunmak için
bilinçli bir bak›fl aç›s› oluflturmal›-
y›z. Küresel kapitalizmin öngördü-
¤ü liberal ahlak›n zararlar› karfl›s›n-
da savrulmamak için, insanl›¤›n ge-
lece¤ini ipotek alt›na almay› planla-
yan projeler için mutlaka yap›lacak
fleyler vard›r.

Özgürlükler söz konusu olunca
kad›n üzerinden tart›flmalar yo¤un-
lafl›yor. Pozitif ayr›mc›l›k, kad›n›n
güçlendirilmesi gibi söylemlerle bu

konu kuvvetlendiriliyor. Tabi ola-
rak insan özgürlü¤ü denince her iki
cins için de haklar söz konusudur.
Adalet prensibine göre kurulan tüm
iliflkilerde taraflar ma¤dur edilmez,
özgürlükleri k›s›tlanmaz. ‹nsanl›¤›n
gelece¤ini etkilemek için haz›rlanan
bu yeni projeyi iyi anlamak gereki-
yor. ‹slam’›n ve Bat›n›n düflünce
kodlar›n› bilip, k›yaslamaya gitti¤i-
mizde bunun Müslüman toplumla-
r›n hayr›na olmayaca¤›n›n ipuçlar›-
n› görürüz. Medeniyet köklerinden
kopart›larak, bat›dan ithal kanun-
larla yönetilen bu toplumda seksen
y›ld›r, Müslüman halk›n özellikle de
Müslüman kad›n›n maruz kald›¤›
muamele ortadad›r. Bu toplumda
baz› kad›nlar hep daha özgür daha
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Medeniyet köklerinden
kopart›larak, bat›dan
ithal kanunlarla
yönetilen bu toplumda
seksen y›ld›r,
Müslüman halk›n
özellikle de Müslüman
kad›n›n maruz kald›¤›
muamele ortadad›r. Bu
toplumda baz› kad›nlar
hep daha özgür daha
avantajl› olagelmifltir.
‹slami kimli¤iyle
özgürlü¤e talip olan
kad›nlar hep bir
fleylerden vazgeçmeye
zorland›lar. E¤itim
hayat›nda, çal›flma
alanlar›nda olmaz
tercihlere zorland›lar.
Bugün pozitif
ayr›mc›l›ktan dem
vuranlar her nedense
baflörtüsüne karfl›
mesafeyi hep
koruyorlar.



avantajl› olagelmifltir. ‹slami kimli-
¤iyle özgürlü¤e talip olan kad›nlar
hep bir fleylerden vazgeçmeye zor-
land›lar. E¤itim hayat›nda, çal›flma
alanlar›nda olmaz tercihlere zorlan-
d›lar. Bugün pozitif ayr›mc›l›ktan
dem vuranlar her nedense baflörtü-
süne karfl› mesafeyi hep koruyorlar.
Müslüman kad›nlar olarak bu ko-
nuda çok kafa yorup düflünmek zo-
runday›z. E¤er özgürlük Müslü-
man’ca yaflamaktan taviz vermek,
ilkeli olmaktan vazgeçmek anlam›-
na geliyorsa ne olacak?

Küresel emperyalizm kad›n›n
kurtar›lmas›, kad›n›n güçlendirilme-
si gibi cazip söylemlerle kad›n› dö-
nüfltürücü ciddi projelerin peflindedir
asl›nda. Mahremiyetini kaybetmifl,
iflgal edilmifl ev, rolleri kar›flt›rarak,
f›trata savafl açar. Ailedeki çözülme
toplumsal yap›daki yozlaflmay› te-
tikler. Evlili¤i eziyet formülü, anne-
li¤i içgüdüsel mit, çocu¤u kariyere
karfl› yük olarak kabul eden bir yoz-
laflma oluflur. Bunun toplumsal
alandaki yans›malar› ahlaki çözül-
me olarak görünür. Beden benimdir,
istedi¤im gibi tasarrufta bulunurum
hezeyanlar› içinde zina suç olmak-
tan ç›kar›l›r. Evlilik d›fl› beraberlikler
hofl gösterilir ki, bu da neslin emni-
yetinin yok olmas› demektir. 

Toplum olarak düflünce ve bi-
linç t›kanmas› yafl›yoruz. Kendi öz
kültürümüzün zenginli¤inden bes-
lenmiyoruz. Kendi medeniyetimizin
kavramlar›na, ruh köklerine döne-
rek bu ça¤a söz söylemek zorunda-
y›z. Kendi öz dilimize dönmek zo-
runday›z ki bu dil, ‹slam Medeniye-
ti’nin ortaya koydu¤u özgür dildir.
Bat›l›laflm›fl bir zihinle Türkçe ko-
nuflmak, kendi dilini konuflmak de-
¤ildir. Zihnin genetik kodlar›d›r as›l
önemli olan.

‹flgal/ kuflat›lm›fll›k sadece fizik-
sel ve co¤rafik olarak aç›klanamaz.
As›l kuflat›lm›fll›k, yaflad›¤›m›z ye-
rin bizim yaflam ilkelerimize ters
düflmesi, de¤erlerimize savafl aç›l-
mas›, ilkeli yaflama alanlar›m›z›n

daralmas›d›r. Silahlar›n iflgali mut-
laka bir gün biter, ama zihinsel ifl-
gal zihinleri öldürüyor. Düflünce
donuklafl›yor. Kalp, ruh ölüyor. ‹n-
sanlar tepkisizlefliyor. Zihinsel çö-
küfl, eylemlerin yozlaflmas›na ve
yabanc›laflmas›na yol aç›yor. Popü-
ler kültürün etkisiyle gerçekleflen
kültürel ve zihinsel kuflatmaya kar-
fl› mücadele etmeliyiz. Çünkü öz-
gürlü¤ü k›s›tlayan, köleli¤e sürük-
leyen en büyük bela budur. 

Bat›n›n kültürel hâkimiyeti,
baflka medeniyetlere yaflam hakk›
tan›maz. Bu da bir çeflit kültürel kö-
leli¤i ortaya ç›kar›r. Bat›n›n üretti¤i
insan, eflya ve hayat hakk›ndaki
tasavvurunu, dünya halklar›na ev-
rensel, ça¤dafl de¤erler olarak ser-
vis ederek zorlamas›, mazlum halk-
larda büyük bir özgüven kayb›na
sebep olmufltur. fiu an içinde yafla-
d›¤›m›z zaman diliminde aç›k sö-
mürgecilik dönemi bitmifltir. Fakat
kolonilefltirme, sömürgelefltirme ve
kontrol etme biçimleri yeni ve mo-
dern bir boyut kazand›. ‹flin en kö-
tü taraf› önceki köleler fiziksel ola-
rak bunun fark›ndayd›lar. Ama bu
günün modern köleleri cellatlar›na
afl›k, ne yaz›k ki. 

Bat› uygarl›¤›n›n, dünyan›n di-
¤er kesimiyle iliflkisi tamamen iki-
yüzlüdür. Bunun izaha ihtiyac› yok-
tur. Kendi telakkilerine uymayan,
kendi ç›karlar›n› desteklemeyen bir
fleye iltifat etmezler. Özgürlükler on-
lar›n flablonlar›na göre belirlenir.
Oyunu onlar kurar, kurallar› koyar.
Onlar›n koydu¤u kurallara uyarak
oynamayanlar an›nda aforoz edilir.
Guantanamo ve Ebu Gureyb’de on-
lar›n imzas› var. Afganistan’da, Pa-
kistan’da, dünyan›n baflka yerlerin-
de yakalad›klar› insanlar› Guanta-
namo denen ölüm makinesine hap-
settiler. Bu ma¤dur insanlar bütün
haklar›ndan mahrum edilerek, in-
sanl›k d›fl› iflkencelerden geçirildi-
ler… Bu ak›l almaz iflkenceler karfl›-
s›nda hayatta kalm›fl olanlara sene-
ler sonra, küstahça afedersiniz bir
yanl›fl anlama olmufl diyorlar…

Bu konudaki örnekler o kadar
çok ki, bunlardan sadece birine, son
günlerde gündeme gelen bir olaya
dikkat çekmek istiyorum. 1972 y›-
l›nda Karaçi’de do¤an Doktor Afiyet
S›dd›ki, t›p e¤itimini Amerika’da
gördü. E¤itimini tamamlad›ktan
sonra ülkesine geri döndü ve daha
sonra tutukland›. Kendisine yönel-
tilen en büyük suçlama, ABD’de
kullanmakta oldu¤u posta kutusu-
nun daha sonra el-Kaide üyeleri ta-
raf›ndan kullan›lmas›yd›...

Dr. Afiyet S›dd›ki’nin Bagram
üssünde maruz kald›¤› iflkenceler-
den dolay› bilincini kaybetti¤i söy-
leniyor. fiimdi öyküsü gün yüzüne
ç›k›nca kimsenin onu aramad›¤› ve
Amerika cehenneminden kurtarma-
ya çal›flmad›¤› belirtiliyor. Ancak
baz› insan haklar› örgütleri ve gaze-
tecilerin S›ddiki’nin serbest b›rak›l-
mas›, kendisini tutuklayanlar›n
yarg›lanarak uluslararas› polise tes-
lim edilmesi yönünde ça¤r›larda bu-
lundu¤u biliniyor.

Yazd›¤› hat›ralar›yla bu tutukla-
man›n ortaya ç›kmas›na vesile olan
Muzam (Moazzam) Begg adl› ‹ngi-
liz vatandafl›, 2002 y›l›nda Pakis-
tan topraklar›nda yakaland›ktan
sonra ABD’ye teslim edilerek Afga-
nistan’daki Bagram üssüne nakle-
dilmifl. Amerikan güçleri nakledildi-
¤i üs’de bu ‹ngiliz vatandafl›na ol-
mad›k iflkenceler yapm›fllar. Ancak
duydu¤u bir ç›¤l›ktan sonra kendi-
sine yap›lan iflkenceleri unutmufl.
Daha sonra gecenin karanl›¤›n› bir
alev topu gibi yaran ancak kulak
veren kimsenin ç›kmad›¤› bu ç›¤l›-
¤›n nereden geldi¤ini ö¤renmifl.
Ç›¤l›¤›n sahibi, üs’de çeflitli iflkence,
tecavüz, dayak, hakarete u¤ramak-
ta olan tek kad›n tutukluymufl. 

ABD, Pakistanl› bilim insan›
Afiyet S›dd›ki’yi 86 y›l hapse mah-
kûm etti. Sadece bu olay bile bafll›
bafl›na Bat›n›n özgürlük anlay›fl›
hakk›nda fazlas›yla fikir veriyor.
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Kur’ân-› Kerim’de en çok sözü
edilen, hayatlar›ndan kesitler sunu-
lan topluluk ‹srailo¤ullar›d›r. Ad› en
fazla geçen peygamber de ‹mran
o¤lu Musa’d›r (selâm üzerine ol-
sun). Söylenene göre, Hz. Mu-
sa’n›n ad› yüz otuz alt› yerde geçer.
Bu say›, Hz. Musa’dan sonra en
çok ad› geçen peygamber olan Hz.
‹brahim’in ad›n›n say›s›ndan bir kat
daha fazlad›r. Çünkü yine söylene-
ne göre, Hz. ‹brahim’in ad› da alt-
m›fl dokuz yerde geçmifltir. Bundaki
belirgin amaç fludur: ‹slâm, Allah’›n
birli¤i ve ortaks›zl›¤› esas›na daya-
nan hanif dindir. Bu dinin temelleri
Hz. ‹brahim döneminde at›lm›fl ve
nihayet yüce Allah, sevgili pey-
gamberi Hz. Muhammed’in (s.a.a)
gelifli ile birlikte bu dini tamamlay›p
kemale erdirmifltir. Nitekim yüce
Allah flöyle buyuruyor: “Baban›z
‹brahim’in dini (böyleydi). O, sizi
daha önceden Müslümanlar olarak
adland›rd›.” (Hac, 78) Uluslar için-
de en inatç›, en dik bafl, hakka bo-
yun e¤mekten en çok kaç›nan ulus,
‹srailo¤ullar›d›r. Nitekim Peygam-
ber efendimizin muhatap oldu¤u
Arap kâfirleri de bu niteli¤e sahipti-
ler. Öyle ki yüce Allah onlar hak-
k›nda flöyle buyurmufltur: “Hiç kufl-
kusuz, flu kâfirleri uyarsan da,
uyarmasan da, onlar için birdir; on-
lar inanmazlar.” (Bakara, 6) 

‹srailo¤ullar›yla ilgili olarak
Kur’ân-› Kerim’in sözünü etti¤i hiç-
bir afla¤›l›k nitelik yoktur ki, Arap
müflriklerinde bulunmas›n. Onlar
da t›pk› ‹srailo¤ullar› gibi pislik için-
de yüzüyorlard›. Kat› yüreklilikte,
anlay›fls›zl›kta ‹srailo¤ullar›ndan
geri kal›r bir yanlar› yoktu.

Kur’ân-› Kerim’de ‹srailo¤ulla-
r›yla ilgili k›ssalar üzerinde iyice
düflündü¤ümüz zaman görece¤iz
ki, ‹srailo¤ullar› maddeye ba¤lanan,
ondan vazgeçemeyen bir topluluk-
tur. Tek hedefleri duyu organlar›n›n
sa¤lad›¤› maddî hayata iliflkin
zevklerdir. Bu topluluk duyu ötesi-
ne inanmazd›, sadece zevklerinin
ve maddî doygunlu¤un peflinde ko-
flarlard›. Nitekim bugünkü Yahudi-
ler de ayn› karaktere sahiptirler. Bu
karakterleri, ak›llar› ve iradelerinin
duyu organlar›n›n ve maddenin
kontrolünde olmas›n› sa¤lam›flt›.
Ancak duyular›n›n ve maddenin el-
verdi¤i ölçüde akledebiliyor ve an-
cak bunlar›n izin verdi¤i s›n›rlar
içinde iradelerini kullanabiliyorlar-
d›. Bütünüyle duyular›na ba¤l› ol-
malar›ndan dolay›, duyu organla-
r›yla alg›layamad›klar› bir fleyi ger-
çek de olsa kabul etmiyorlard›.
Maddeye ba¤l›l›klar› yüzünden,
maddî güzelliklere ve hayat›n çeki-
ci süslerine sahip olan büyüklerinin
her dedi¤ini yanl›fl da olsa kabul

ediyorlard›. Bu da onlar›n söz ve fi-
illerinin çeliflmesine yol açm›flt›.
Onlar, duyular›ndan uzak oldu¤u
sürece, uyulmas› gerekiyor olsa da,
gelenek ad›na uygulanan her husu-
su k›nayarak reddederlerdi. Ama
uyulmamas› gerekiyor olsa da,
maddî tutkular›yla uyum içinde
olan, hayat›n zevki ad›na diye ya-
p›lan her fleyden övgüyle söz eder-
lerdi. Onlar›n bu karaktere sahip ol-
malar›n› sa¤layan etkenlerin bafl›n-
da uzun süre M›s›rl›lar›n egemenli¤i
alt›nda, onlar›n köleleri olarak onur
k›r›c› bir hayat yaflamalar› gelir. M›-
s›rl›lar onlara, kötü iflkenceler yap›-
yor, o¤ullar›n› öldürüp kad›nlar›n›
sa¤ b›rak›yorlard›. Bunda Rablerin-
den onlara yönelik büyük bir s›nav
vard›.

K›sacas› ‹srailo¤ullar›, bu sebep-
lerden dolay› peygamberlerinin ve
dini hayata geçirme misyonunu
üstlenen bilginlerinin, onlar›n dün-
ya ve ahiret mutluluklar›na yönelik
sözlerine uymada çok a¤›r davra-
n›rlarken, aralar›ndaki müstekbirle-
rin ve haktan yüz çevirenlerin ça¤-
r›lar›ndan çok çabuk etkilenirlerdi.
(Bu hususta Hz. Musa ve baflkala-
r›na karfl› tak›nd›klar› tav›rlar› hat›r-
layabilirsiniz.) Hak ve hakikat, bu-
gün de Bat›da ortaya ç›kan madde
eksenli medeniyete karfl› benzeri bir
s›nav vermektedir. Bu medeniyet
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de duyulara ve maddeye dayan-
maktad›r. Duyularca alg›lanmayan
hiçbir kan›t› kabul etmiyor ve du-
yularca alg›lanan maddî bir lezzet
kapsayan bir fley hakk›nda da kan›t
arama gere¤ini duymuyor. Bu yüz-
den Bat› medeniyeti, eflya ve olay-
lara iliflkin yarg›lar›nda insanî ka-
rakteristi¤i devre d›fl› b›rakm›flt›r.
Yüksek bilgiler ve üstün ahlâk in-
sanl›k âleminden uzaklaflm›flt›r.
Dolay›s›yla insanl›k yok olufl tehdi-
diyle burun burunad›r. ‹nsano¤lu
yeryüzündeki serüveninde bugüne
kadar tan›k olmad›¤› korkunç bir
fesad›n, dejenerasyonun ölümcül
tehdidi alt›ndad›r. Bir zaman sonra
bunun haberleri duyulacakt›r.

Oysa ahlâk alan›nda yap›lacak
bir araflt›rma aksi bir sonuç vere-
cektir. Çünkü her kan›t zorunlu ola-
rak istenmez ve her gelenek de zo-
runlu olarak kötülenmez. fiöyle ki:
Befler türü, insan olmas› hasebiyle
iradeye ba¤l› fiilleri ile hayatta ken-
disi için öngörülen kemale do¤ru
yol al›r. ‹radesi de düflünceye ba¤l›-
d›r. Düflünce olmadan iradenin ger-
çekleflmesi imkâns›zd›r. Dolay›s›yla
zorunlu varolufl kemalinin dayan-
d›¤› biricik temel düflüncedir. Bu
yüzden insan›n varoluflsal kemali
ile dolayl› veya dolays›z ba¤lant›s›
bulunan pratik veya teorik bilgileri-
nin bulunmas› kaç›n›lmazd›r. Bun-
lar bireysel ve toplumsal eylemleri-
mizi ya da zihnimizde tasarlay›p da
eylemlerimiz arac›l›¤› ile d›fl âlemde
elde etti¤imiz fleyleri gerekçelendir-
di¤imiz önermelerdir.

Ayr›ca, insan›n temel bir özelli-
¤i de, karfl›laflt›¤› olaylar›n ya da
zihnine hücum eden bilgilerin sebe-
bini araflt›rma gere¤ini duymas›d›r.
Gerektirici illeti (nedeni) zihninde
belirlemedi¤i sürece bir insan›n, d›fl
âlemin yans›mas› olarak zihninde
oluflan fleyin gerçekleflmesine yol
açacak bir eylemi gerçeklefltirmesi
düflünülemez. Ayn› flekilde insa-
no¤lu, illetinin onaylanmas›na da-
yanmayan teorik bir onay› da kabul

etmez. ‹flte bu, insan›n ayr›lmaz bir
karakteridir, onsuz edemedi¤i özel-
li¤idir. fiayet bu karakterin aksini
gösteren baz› örnekler bulursak,
üzerinde biraz düflündükten sonra
hiçbir kuflku kalmaz, onlar›n da bir
illete dayand›¤› gün yüzüne ç›km›fl
olur. Çünkü bu temele dayan›p gü-
venmek, insan›n öz yarat›l›fl›n›n bir
gere¤idir. ‹nsan›n öz yarat›l›fl›, yani
f›trat› ise, de¤iflmez ve fiilleri ara-
s›nda baflkalafl›m söz konusu ol-
maz. Bu da do¤al ihtiyac›n çok ge-
nifl çapl› oldu¤undan dolay›, insan›
gücünün üstündeki bir düflünsel
eyleme ve bundan kaynaklanan fi-
illere yöneltir. ‹nsano¤lu, s›rf kendi-
sine güvenerek ve sadece kendi do-
¤al gücüne baflvurarak bu ihtiyac›
ortadan kald›ramaz. ‹nsan›n öz ya-
rat›l›fl›, onu toplum içinde destek ve
güç araflt›rmas›na yöneltir. Medeni-
yet dedi¤imiz fley de budur.

Böylece söz konusu ihtiyaç ka-
p›lar› toplum bireyleri aras›nda bö-
lüfltürülmüfl olur. Her bir ihtiyac›n
giderilmesi bir gruba yüklenir. T›pk›
bir canl› organizman›n, görevleri
de¤iflik, ama amaçlar› bir olan or-
ganlar› gibi, tümünün çabas› orga-
nizman›n ihtiyac›n›n giderilmesine
yönelik olur. ‹nsanl›¤›n ihtiyaçlar›
da nitelik ve kapasite olarak sürek-
li geliflme kaydetmekte, sürekli art-
maktad›r. Yeni sanat, bilim ve sa-
nayi dallar› ortaya ç›kmaktad›r. Bu-
na paralel olarak bilginler ve sanat-
kârlar aras›nda her gün yeni uz-
manlar yetiflmektedir. Bilimler ve
sanatlar›n birço¤u, bir zamanlar tek
bir bilim, tek bir sanat say›l›yor, tek
bir kifli üstesinden gelebiliyordu.
Ama bugün bunlar›n her bir dal›
bafll› bafl›na bir bilim ya da bir sanat
kabul edilmektedir. Sözgelimi, t›p
bilimi geçmiflte do¤a biliminin bir
dal› say›l›yorken, bugün kendi için-
de birçok dallara ayr›lm›fl ve bir uz-
man ancak onun bir dal› ile ilgili
olarak öne ç›kabilir.

Bu durum, öz yarat›l›fl›n da il-
ham etmesi ile birlikte, insan› sade-

ce kendi alan›nda ba¤›ms›z davran-
maya, ilgi alan›n›n illetini araflt›r›r-
ken kendi uzmanl›¤›n› kullanmaya
ve bunun d›fl›ndaki hususlarda, de-
neyimine ve maharetine güvendi¤i
kimselere uymaya yöneltir.

Toplum fertlerinin ak›ll›lar› de-
neyimli kiflilere baflvurmay› öngö-
rürler. Bu tür bir uyman›n ve mefl-
hur deyimiyle taklidin gerçek mahi-
yeti, insan›n, kan›tsal ayr›nt›lar›n›
elde edemedi¤i hususlar da ayr›nt›-
s›z, k›sa kan›ta uymas›d›r. ‹lletini
ve kan›t›n› ayr›nt›l› biçimde elde
edebildi¤i hususlarda, tek bafl›na
ayr›nt›l› kan›t› araflt›rmaya koyul-
mas› insan›n öz yarat›l›fl›ndan oldu-
¤u gibi, bu da öz yarat›l›fltan kay-
naklanan bir tav›rd›r.

Meselenin özü ise fludur: ‹nsa-
no¤lu, bilgiden baflkas›na dayan-
maz. Öz yarat›l›fl› aç›s›ndan zorun-
lu olan da içtihatt›r. ‹çtihat, elinden
geldi¤i hususlarda ba¤›ms›z araflt›r-
ma yapmak demektir. Taklit ise,
bilmeyenin, bilgisi ve kapasitesi da-
hilinde olmayan hususlarda, bilene
baflvurup verdi¤i bilgilere uymas›-
d›r. ‹nsan türü içinde bir bireyin,
dünya hayat›n›n temel dayana¤›
olan tüm hususlarda kendi bafl›na
davranabilmesi, ba¤›ms›z hareket
etmesi imkâns›z oldu¤u için, her-
hangi bir hususta baflkas›na uyma-
mak ve taklitsizlik imkâns›zd›r.
Onun için kim hayatta hiç kimseyi
taklit etmedi¤ini iddia ederse veya
böyle bir san›ya kap›l›rsa, o kendini
bilmeyen bir budalad›r.

Evet, t›pk› ulafl›lmas› ve elde
edilmesi mümkün olmayan bir hu-
susta içtihat yapmaya kalk›flmak
gibi, insan›n illetine ve sebebine
ulaflabilece¤i hususlarda baflkas›n›
körü körüne taklit etmesi de top-
lumlar› yok olufla sürükleyen, üs-
tün nitelikli uygarl›klar› y›k›ma u¤-
ratan afla¤›l›k bir hastal›kt›r. Onun
için sadece yüce Allah’a sorgusuz
sualsiz uyulur. Çünkü tüm sebeple-
rin vard›¤› ilk sebep O’dur.
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“Hay›r; bbu bbeldeye yyemin eede-
rim kki ssen, bbu flehirde ooturmakta
iken, bbabaya vve ddo¤an ççocu¤a dda.
Andolsun, bbiz iinsan› bbir zzorluk
içinde yyaratt›k. HHiç kkimsenin kken-
disine aasla ggüç yyetiremeyece¤ini mmi
san›yor?”1

Bu beldeden maksat, Beled-i
Haram, yani Mekke-i Mükerreme
oldu¤unda tefsirciler ittifak emifltir.
Kamus’ta: “el-Beled ve el-Belde
Mekke-i Mükerreme’nin ismidir”
denilmektedir. fierhinde ise flöyle
yaz›l›d›r: Bu Süreyya y›ld›z›na en-
Necm denilmesi gibi yüceltme için-
dir. “Besair”de aç›kland›¤›na göre:
Beled ve belde; muhite ve s›n›rl›,
belli ve içinde bulunanlar›n toplan-
ma ve oturmalar›yla etkilenen yere
denir. fiehre belde denilmesi de bu-
nun içindir. ‹mar edilmemifl, bay›n-
d›r olmayan çöle belde denilmesi,
vahfli hayvanlar›n mekân›; topra¤a
belde denilmesi, haflere ve böcekle-
rin mekân›; mezarl›¤a belde denil-
mesi de ölülerin mekân› olmalar›n-
dan dolay›d›r. ‹ki kafl aras›ndaki
aç›kl›¤a belde denilmesi, s›n›rl› olan
o yere benzetme yoluylad›r. Deve-
nin gö¤sündeki döflüne belde denil-

mesi de böyledir. ‹stiare yoluyla
bazen insan›n gö¤süne de denilir.
Yukar›da zikredilen etkilenme itiba-
riyle eser ve niflan manas›na, bir
yerde ikamet edip kalma manas›
itibar›yla ayr›lmama, oturma ve
ay›rmama manalar›na ve vatandan
ayr›lmam›fl bir kimsenin di¤er bir
yerde flaflk›nl›¤a düflmesi nedeniyle
hayret ve zihin donuklu¤u manala-
r›na dahi kullan›l›r.

M. HHamdi YYaz›r

Co¤rafya alg›s› varl›k bilincinin
parças›d›r. Befler, mekân üstünde
bulunmakta ve zat›n› fehmetmekte-
dir. ‹çtimai, siyasi, ticari ve kültürel
rab›talar ve bu iliflkilerin neflvüne-
mas›nda fiziki flartlar önemli bir yer
iflgal etmektedir. Bulundu¤u belde-
nin fark›na varmay›p negatif ve po-
zitif cihetlerini idrak edemeyen ka-
vimlerin kayda de¤er bir etkinlikte
bulunmalar› mevzubahis olamaz.
K›saca ontolojiden dinamik bir ha-
yata ve oradan medeniyet üretme-
ye geçmek sa¤l›kl› bir konum fluu-
rundan geçmektedir.

‹nsanl›¤a flahit olarak seçilen
Müslümanlar, Allah (cc) taraf›ndan
ülke alg›s› ile teçhiz edilmifllerdir.
Mü’minlerin atas› ‹brahim (as) ta-
raf›ndan yap›lan flu dua oldukça
anlaml›d›r:  “Rabbim, bbu flehri bbir

güvenlik yyeri kk›l vve hhalk›ndan AAl-
lah’a vve aahiret ggününe iinananlar›
ürünlerle rr›z›kland›r” ddemiflti.”2

Asl›nda her peygamber davetleri-
nin yay›lmas› için güvenli, ekono-
mik faaliyetlere elveriflli bir mekân
aray›fl› içerisinde daima bulunmufl-
lard›r. Hz. Muhammed (sav)’in da-
veti evrensel oldu¤undan dünya-
n›n merkezi tebli¤inin merkezi se-
çilmifltir.  

Kur’an-› Kerim “Mekke”yi fle-
hirlerin anas› olarak nitelerken
hem vahy vak›as›n› gündeme ge-
tirmifl hem de ahiret inanc›na dik-
kat çekmifltir. Nitekim flöyle buy-
rulmufltur: “‹flte bbiz ssana, bböyle
Arapça bbir KKur’an vvahyettik; flehir-
lerin aanas› ((olan MMekke hhalk›)n› vve
çevresinde oolanlar› uuyarman iiçin
ve kkendisinde flüphe oolmayan ttop-
lanma ggününü ((haber vverip oonlar›)
uyarman iiçin dde. ((O ggün oonlar›n)
Bir bbölümü ccennette, bbir bbölümü
ç›lg›nca yyanan aateflin iiçerisindedir-
ler.”3 Hz. Peygamber (sav)’in Ha-
beflistan’a hicret etmeyip Medi-
ne’ye hicret etmesini dünyan›n
merkezine yak›nl›kla (belki) ifade
edebiliriz. 

Medeniyetlerin üzerine kurulu
siteler, insanlar›n günahlar›ndan
ibret alman›n ve güzelliklerini ya-
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flatman›n merkezleridir. Bu sebeple
Allah inananlara gezip dolaflmay›
tavsiye etmifltir: “Muhakkak kki ssiz-
den öönce bbirçok oolaylar, fleriatler
gelip ggeçmifltir. YYeryüzünde ggezin,
dolafl›n dda yyalanc›lar›n ssonunun
nas›l ooldu¤unu bbir ggörün.”4 Dün-
yay›, tarihi ve mekânlar› tan›ma-
dan “hak-bat›l” mücadelesini anla-
mak bile mümkün de¤ildir. 

Her müslimin nihai amac› kâ-
inat›n tamam›nda ‹slam’› hüküm-
ran k›lmakt›r. Nitekim Rabbimiz
flöyle buyurmufltur: “(Yeryüzünde)
Fitne kkalmay›ncaya vve ddin ((yaln›z)
Allah’›n ooluncaya kkadar oonlarla ssa-
vafl›n.”5 Ayet göstermektedir ki;
Müslümanlar›n mekân idraki tüm
dünyay› kapsayan bir ufuk sun-
maktad›r. Ümmet-i Muhammed
(sav)’in mekân ufkunu seküler-la-
ik idareler ve e¤itim sistemleri s›-
n›rlam›flt›r. Ümmet hem bütün in-
sanlara flahittir hem de onlar› yön-
lendirecek potansiyele sahiptir.   

Siyaset Biliminin önemli kav-
ramlar›ndan Dar’ul ‹slam ve Dar’ul
Harb ›st›lahlar› siyasi co¤rafya te-
lakkisini ortaya ç›kartm›flt›r. ‹slami
Tebli¤in ilk zamanlar›nda Hz. Mu-
hammed (sav)’e emredilen  “(Ön-
ce) een yyak›n aakraban› uuyar”6 yön-
lendirmesi ve “Ey iiman eedenler, öön-
ce yyak›n ççevrenizdeki kkâfirlerle ssa-
vafl›n kki, ssizde bbir ggüç vve kkuvvet ool-
du¤unu ggörsünler. VVe iiyi bbilin kki,
Allah mmüttakilerle bberaberdir”7 em-
ri merkezden etrafa yay›lan bir me-
kân idrakinin dima¤lara ifllemesine
vesile olmufltur. Daha devlet haline
gelmeden önce sahabelerin ‹ran ve
Roma aras›ndaki savafllar› izleme-
leri ve Kur’an-› Kerim’in; “Rum ((or-
dular›) yyenilgiye uu¤rad›. YYak›n bbir
yerde. AAma oonlar, yyenilgilerinden
sonra yyeneceklerdir.  BBirkaç yy›l iiçin-

de. BBundan öönce dde, ssonra dda eemir
Allah’›nd›r. VVe oo ggün mmü’minler sse-
vineceklerdir” 8 ayeti ile izah getir-
mesi oldukça dikkat çekicidir.  Hic-
ret gündeme geldi¤inde Hz. Pey-
gamber (sav)’in Habeflistan’da adil
bir hükümdar oldu¤unu söylemesi
sadece Mekke de¤il civar ülkelerde-
ki yönetimlerin tabiat›n›n bile Müs-
lümanlar taraf›ndan takip edildi¤i-
nin bir iflaretini sunmaktad›r. Müs-
lümanlar Mekke’de esaret hayat›
yaflarlarken bile dünyay› de¤erlen-
dirmekte ve çeflitli tahlillerde bulun-
maktayd›. Hatta diyebiliriz ki; onla-
r›n mekân idraki dünya s›n›rlar›n›
bile aflm›flt›r. 

Sadece “Mirac Hadisesi” bile
ça¤lar› aflan bir mekân idrakini bel-
leklere kaz›m›flt›r. Mirac›n Mescid-i
Aksa’dan bafllamas› bugün dahi
dünya siyasetini yönlendiren bir
özellik olarak tarihteki yerini koru-
maktad›r. Allah (cc) Mescid-i Aksa
ve civar› hakk›nda flöyle buyur-
mufltur: “Bir kk›s›m aayetlerimizi kken-
disine ggöstermek iiçin, kkulunu bbir
gece MMescid-i HHaram’dan, ççevresini
bereketlendirdi¤imiz MMescid-i AAk-
sa’ya ggötüren OO ((Allah) yyücedir.
Gerçekten OO, iiflitendir, ggörendir.”9

Âlimler Mescid-i Aksa ve çevresinin
mübarek k›l›nmas› ile ilgili olarak
din ve dünya aç›s›ndan bereketli ol-
du¤u, vahyin merkezlerinden bir
merkez olmas›, Hz. Musa (as)’dan
bu tarafa peygamberlerin orada iba-
det ettikleri ve çevresinde insanlara
faydal› birçok maddenin olmas›n›
gündeme getirmifllerdir.10 Seyyid
Kutup (rh.a) ise Mescid-i Aksa’n›n
mübarek k›l›nmas› ile ilgili olarak
flöyle demifltir: “Mescid-i Ha-
ram’dan Mescid-i Aksa’ya yap›lan
bu yolculuk her fleyden haberi olan,
her fleyi en güzel flekilde düzenle-

yen yüce Allah’›n yap›lmas›n› iste-
di¤i bir yolculuktur. Hz. ‹brahim ve
Hz. ‹smail’den peygamberlerin so-
nuncusu Hz. Muhammed’e kadar
ki, tevhid inançlar›n›n en büyük
halkalar›n› birbirine ba¤l›yor. Bütün
tevhide dayal› dinlerin kutsal say-
d›klar› yerleri birbirine ba¤l›yor.
Sanki bu hayret verici yolculuk ile
son peygamberin kendisinden ön-
ceki tüm peygamberlerin kutsal de-
¤erlerine sahip ç›kt›¤›, onun pey-
gamberli¤inin bu kutsal de¤erlerin
hepsini kuflatt›¤› ve peygamberli¤i-
nin bu kutsal de¤erlerin hepsiyle il-
gisi oldu¤u duyurulmak isteniyor.
Bu, zaman ve mekân s›n›rlar›n›n
çok ötesine uzanan, zaman ve me-
kân›n ufuklar›ndan ve boyutlar›n-
dan daha genifl bir alan› kapsayan,
ayr›ca ilk bak›flta ortaya ç›kan ya-
k›n anlamlardan daha büyük ma-
nalar ifade eden bir yolculuktur.

Mescid-i Aksa’n›n “Çevresini
kutsal k›ld›¤›m›z” fleklinde nitelen-
dirilmesi, mescidin bütünüyle bere-
ketle kuflat›ld›¤›n›, onun çevresine
taflt›¤›n› sergileyen bir nitelendir-
medir. Bu ifadenin yerine “Onu
mübarek k›ld›k” veya “‹çine bere-
ket ya¤d›rd›k” gibi do¤rudan kulla-
n›lmas› bu anlam› veremezdi. Bu
da Kur’an’›n hayret uyand›ran ifa-
de inceliklerinden birisidir.”11

Mescid-i Aksa meselesinin günde-
me gelmesi sadece geçmifle yönelik
olarak tarihi vak›an›n aç›klanmas›
de¤ildir. Zira Peygamber Efendimiz
(sav) Mescid-i Aksa’y› çeflitli aç›-
lardan gündeme getirmifl ve istik-
bale adeta müdahalede bulunmufl-
tur. Nitekim bir hadislerinde flöyle
buyurmufltur: “Üç mmescid dd›fl›ndaki
(mescidlere) yyükler bba¤lanmaz:
Mescid-i HHaram’a, BBenim bbu mmes-
cidime vve BBeytü’l-Makdis’e.”12 Bu
ve buna benzer hadisler hâlâ (ve
k›yamete kadar) dünya siyasetini
yönlendirmeye devam etmektedir.
Hatta bu hadisler kâfirlerin bafl›na
“bela” olmakta hak bat›l savafl›n›
yönlendirmektedir. 
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Sonuç olarak daha ilk vakitler-
den bu zamana Müslümanlar, dün-
yaya belli bir mekân idraki ile yön
vermeye çal›flm›fllard›r. Co¤rafi Ke-
fliflerin öncüsünün iman edenler ol-
mas› bu mekân idrakinin bir sonu-
cudur. 

Mekân vve MMedeniyet

Uygarl›k tarihinde yer alan top-
lumlar›n ortak yan› “ben” merkezli
co¤rafya idrakine sahip olmalar›d›r.
Resul-i Ekrem (sav) Yesrib’e hicret
etti¤inde bulundu¤u flehrin ad›n›
“ayd›nl›k flehir” manas›na gelen
“Medine” olarak de¤ifltirmifl ve
flöyle buyurmufltur: “Ben kkaryeleri
yiyen kkarye(ye hhicret)le eemrolun-
dum. BBuna YYesrib ddiyorlar. BBuras›
Medine’dir. MMedine, tt›pk› kkörü¤ün
curufu aay›rmas› ggibi iinsanlar›(n kkö-
tüsünü) ddefedip aay›r›r.”13 Hz. Mu-
hammed (sav) Medine’nin merke-
zinde bir medeniyet infla etmifltir.
Nitekim Hz. Enes (ra)’dan rivayet
edilen bir hadis-i flerifte flöyle buy-
rulmufltur: “Resûlullah ((sav) MMedi-
ne’yi flu flu yyer aaras›nda kkalan kk›-
s›mlar›yla hharam iilan eetti. ““Kim bbu
haram› iihlâl eedecek bbir ddavran›flta
bulunursa, AAllah’›n, mmeleklerin vve
bütün iinsanlar›n llâneti oonun üüzeri-
ne oolsun. AAllah KK›yamet ggünü oo
kimseden nne ffarz nne nnafile ((hiçbir
hay›r) kkabul eetmesin” ((buyur-
du).”14 Sadece bu hadislerle kal-
mam›fl Peygamberimiz gelecek ne-
siller için bile Medine’yi medeniyet
merkezi ilan ederek flöyle buyur-
mufltur: “Yemen ffethedilecek. BBir
grup iinsan, MMedine’den ooraya aaile-
leri vve kkendilerine ttâbi oolanlarla ggi-
decekler. HHâlbuki bbilselerdi, MMedine
onlar iiçin hhay›rl›yd›. fiam dda ffethe-
dilecek. BBir kkavim MMedine’den aaile-
leri vve kkendilerine ttâbi oolanlarla
oraya ggöç eedecekler. BBilselerdi MMe-
dine oonlar iiçin hhay›rl› iidi. IIrak dda
fetholacak. BBir ggrup kkimse aailesi vve

kendilerine ttâbi oolanlarla MMedi-
ne’den ooraya ttafl›nacaklar. HHâlbuki
bilselerdi MMedine oonlar iiçin hhay›rl›
idi.”15 Çeflitli hadislerde insanlara
ölüm yeri tercihi olarak bile Medi-
ne’yi tercih etmeleri tavsiye edil-
mifltir. Bilindi¤i gibi Maliki Mezhe-
binin kurucusu ‹mam Malik
(rh.a)’e göre ictihad yaparken Me-
dine’nin özel bir önemi her zaman
yerini korumufltur.

Tarihte “Ben Merkezli” co¤raf-
ya anlay›fl›n›n bir gere¤i olarak fet-
hedilen topraklar “Dar’ul ‹slam”
olarak nitelendirilmifltir. Hz. Ömer
(ra) devrinde fethedilen topraklar›n
hukuki statüsü flura konu olmufl ve
bu topraklar›n ümmetin ortak mül-
kiyeti kabul edilerek miri toprak ol-
du¤u karara ba¤lanm›flt›r. Merkez-
den çevreye yans›yan ve sermaye-
nin tek elde toplanmay›p tabana
yay›ld›¤› bir paradigma ‹slam Co¤-
rafyas›na hâkim olmufltur. Bu yüz-
den de fetihler çok k›sa sürede
halklar taraf›ndan içsellefltirilmifl ve
farkl› kavimlere mensup insanlar
huzur içerisinde yaflama f›rsat›n›
yakalam›fllard›r. Bu duruma kavmi
bir saltanat›n uzant›s› olan Emevi,
Abbasi ve Osmanl› Devleti gölge
olufltursa da ‹slam’›n egemen olu-
nan topraklara verdi¤i renge uy-
mak zorunda kalm›fllard›r. Yani ‹s-
lam Memleketlerinde bir kavim ön
plana ç›ksa bile dine dayal› güç
dengelerini aflamam›fl her kavim
içlerinden birisi lider olsa dahi bar›fl
içerisinde yaflam›fllard›r. Her ne ka-
dar arada s›rada etnik kökene da-
yal› çat›flmalar söz konusu olsa bi-
le hâkim renk ümmet kültürüdür.
Ümmet Kültürünü ve co¤rafya id-
rakini parçalayan dinamik günde-
mimize giren milliyetçilik cereyan›
ve ulus devlet olgusudur. 

Frans›z ‹htilal›’n›n oluflturdu¤u
tesir ve Osmanl› Devleti’nin zaafla-
r› karfl›s›nda etkiye aç›k pozisyonu,
ulusalc› dalgan›n ümmet içerisine
duhulüne sebep olmufltur. Jön

Türkler arac›l›¤› ile Türkçülü¤ün,
baz› Arap Afliretleri vesilesi ile
Arapç›l›k ak›m›n›n ortaya ç›k›fl› ile
‹slam ana renk olma vasf›n› kay-
betmeye bafllam›fl ve nihayet Hila-
fet kald›r›larak da duruma resmiyet
kazand›r›lm›flt›r. Osmanl› Co¤raf-
yas›nda egemen olan 50 küsur
devletin ortak de¤eri ‹slam olmad›-
¤› gibi bu devletlerin tamam› küre-
sel bir güç olma pozisyonundan
uzaklaflm›fl ve kendi iç çeliflkileri-
nin içine gömülmüfltür. Türkiye’de
kronik hâle gelen ve Bat›l› güçlerin
bile müdahil oldu¤u Kürt meselesi,
irtica yaygaralar›, faize dayal› eko-
nominin yap›sal problemleri, dar-
beler ve ola¤anüstü hallerin rutin
hâle gelifli gibi sorunlar›n Osmanl›
miras›n› devralm›fl bir ülkenin bile
ne kadar s›¤ davalarla meflgul ol-
du¤unu ortaya sermektedir. Son
zamanlarda ortaya at›lan neo-Os-
manl›c›l›k ak›m› aç tavu¤un kendi-
ni bu¤day ambar›nda zannetme-
sinden baflka bir anlam› yoktur.
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin
ideolojisi Bat›c›’d›r. AK Parti’nin
gündeme getirdi¤i muhafazakâr-li-
beral tezler de kötü tezlerin sente-
zinden baflka bir fley de¤ildir. Dün-
yay› kurtarmas› ve nizama verme-
si mümkün de¤ildir. (Bu konu –Ne-
o-Osmanl›c›l›k- bir baflka yaz›n›n
konusudur)

Üretilen KKavram OOrtado¤u

Üzerinden y›llar geçmesine ra¤-
men Lozan Anlaflmas›’n›n zafer mi
hezimet mi oldu¤u tart›flmas›n›n
hususi bir ehemmiyeti vard›r. Zira
Lozan ile ‹slam merkez güç olma
vasf›n› siyasi manada kaybetmifl
ve hâkim oldu¤u co¤rafyada baflka
güçler yönlendirici olmaya baflla-
m›flt›r.

II. Dünya Savafl›’na kadar ‹ngil-
tere hem Osmanl› Co¤rafyas›nda
en aktif güç olmufl hem de bütün
dünyada emperyal bir devlet duru-
muna bürünmüfltür. Sermaye biri-
kimine vesile olan faiz, köle ticare-
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ti ve sömürgecilik ile ‹ngiltere ken-
dini dünyan›n merkezi çevresini de
kendine göre yönler olarak kabul
ettirmifltir. Bu durum her alanda ol-
du¤u gibi co¤rafi anlamda da para-
digma de¤iflikli¤ine sebep olmufl-
tur. Kendisini dünyan›n merkezine
oturtan ‹ngiltere “Ortado¤u” kavra-
m›n›n flekillenmesinde ehemmiyet-
li bir rol oynam›flt›r.

Co¤rafi terimlerin siyasi, iktisa-
di, kültürel inkiflaf ve kavramlarla
yak›ndan ba¤› bulunmaktad›r. Or-
tado¤u bu noktada dikkat çekici
kavramlar›n bafl›nda gelmektedir.
Zira Çin’e veya Sovyetlere göre Or-
tado¤u diye adland›r›lan bölgenin
co¤rafi anlamda bir anlam› yoktur.
Dolays›yla Ortado¤u kavram›n›n
siyasi bir kavramlaflt›rma oldu¤unu
söyleyebiliriz.  Ortado¤u kavram›
ilk olarak I. Dünya Savafl› esnas›n-
da stratejik nitelikli olarak “Ortado-
¤u Kumandanl›¤›” (Middle East
Command) fleklinde kullan›lm›flt›r.

Günümüzde “Ortado¤u” olarak
adland›r›lan co¤rafya; Afganis-
tan’dan bafllayarak Suudi Arabis-
tan’a, oradan da Afrika’da M›s›r’a
kadar uzan›r. Bu co¤rafyada 400
milyona yaklaflan nüfusu, 7,9 mil-
yon kilometrekarelik alanda on al-
t› devlet bulunmaktad›r. Fakat bu
devletlerin genel özelli¤i bu yüzy›l-
da sömürgeci Avrupa Devletleri ta-
raf›ndan kurulmas› ve suni s›n›r-
larla s›n›rlar›n›n çizilmesidir. Bu bi-
le kendi bafl›na kavram›n siyasi ol-
du¤unun yeterli kan›tlar›ndan biri-
sidir.

Ortado¤u Co¤rafyas›n› siyasi,
irfani, ekonomik ve tarihi çerçeve-
den de¤erlendirdi¤imiz takdirde bu
co¤rafyan›n genel ve bask›n özelli-
¤inin ‹slam oldu¤unu tespit edebili-
riz. Dolays›yla bu co¤rafyaya ‹slam
Co¤rafyas› dememiz daha do¤ru
olacakt›r. ‹slam bu topraklar›n
özünde vard›r ve Ortado¤u kavra-
m›ndan daha genifl ve sa¤lam bir
tarif sunmaktad›r bize. Bu toprak-

larda bulunan halklar›n ortak ve
birlefltirici tek kimli¤i ‹slam’d›r. Bu
üst ve belirleyici bir kimliktir. Et-
nik; Türk, Kürt, Arap kimlikleri re-
el olmas›na ra¤men bu topraklar›n
insan›n› temsil etme yetene¤inden
yoksundur. Bölgesel tan›mlamalar
da bu çerçevede yetersiz kalmakta-
d›r. Bu bölgedeki siyasi s›n›rlar›n
ço¤u sunidir ve her an de¤iflmeye
haz›r yap›dad›r. S›n›rlar sanki cet-
velle çizilmifl gibidir ve bu s›n›rlar
tek bafl›na bölge ülkeleri aras›nda
ihtilaflar›n ana kaynaklar›ndand›r. 

Hz. Ömer(ra), Kadisiye Sava-
fl›yla Irak topraklar›n› fethetti¤i za-
man, buradaki topraklar› bütün
Müslümanlar›n ortak mal› fleklinde
özel bir statüye ba¤lam›flt›r. ‹slam
F›kh›nda yer alan “miri toprak”
kavram› fetih sonucu ele geçirilen
topraklar›n Müslümanlar›n ortak
vatan› oldu¤u konusunda bir vur-
gudur. fiafii Mezhebi “Dar’ul ‹slam”
kavram›n› tarif ederken Müslü-
manlar›n fetih etti¤i topraklar diye
tarif eder. Dolays›yla bu topraklar,
co¤rafi bak›mdan ‹slam Co¤rafyas›-
d›r. Bu meseleyi günümüz siyasi
mekanizma ve kavramlar aç›s›n-
dan de¤erlendirmemizi engellemez
veya engellememelidir.

Bugün ‹slam Co¤rafyas›na siya-
si manada bakt›¤›m›z takdirde üç
tarz siyasi yap›lanman›n oldu¤unu
söyleyebiliriz. Kabile ve afliret tipi
örgütlenmeleri ile Körfez ülkeleri,
askeri dikta rejimleri ve seçim sis-
temleri ile yönetilen ülkeler. Bu
devletlerden Suudi Arabistan, ‹ran,
Sudan ve son zamanlara kadar Af-
ganistan hariç olmak üzere (gerçi
Afganistan’da hâkim olmasa da
Taliban’›n ‹slam F›kh› ile hükmet-
me arzusu sabittir. ‹nflaAllah iflgali
k›rd›klar›nda yeniden ‹slam ile
hükmedeceklerdir) hepsi referans
olarak ‹slam’› almamaktad›rlar.
Türkiye’de Kemalizm, Suriye’de
Baas, Libya’da kendine has bir yö-
netim sistemi... Bu bölgeye ‹slam

Co¤rafyas› derken siyasi yap›lan-
malar›n› yok saymam›z en az›ndan
görmezden gelip sahiplenmemiz
birçok yanl›fl›n hareket merkezi ol-
maya adayd›r. Peygamberi-
miz(sav) ‹ran fiah› ölüp yerine ka-
r›s› geçince siyasi bir tahlilde bulu-
nup “yöneticisi kad›n olan bir ka-
vim nas›l felah bulabilir” diye bu-
yurmufltur. ‹slam Dini ad›na yaz›-
lan bütün “Ahkam’us Sultani-
ye”/Devletin Hukuku kitaplar›nda
kad›n hükümdar meselesi yer al-
maktad›r. Dolays›yla bu co¤rafyay›
tarif ederken sadece tarihi, co¤rafi,
kültürel ve ekonomik yap›s› ile ta-
rif etmeye kalkar isek yanl›fl sonuç-
lara ulaflm›fl oluruz. Meselenin bel-
ki de en önemli yan› siyasidir. Ha-
nefi Mezhebi bir co¤rafya parças›-
n›n tarifi meselesinde temel olarak
siyasi hâkimiyeti esas alm›fllard›r. 

Sonuç olarak Ortado¤u kavram›
siyasi bir kavram olup ihtiyatla
yaklafl›lmas› gereken bir kavram-
d›r. Sözgelimi Afganistan veya Tür-
kiye Ortado¤u kavram› içerisinde
de¤erlendirilirken Balkanlarda Bos-
na-Hersek, Uzakdo¤u’da Endonez-
ya Ortado¤u kavram›n›n d›flar›s›n-
da de¤erlendirilmektedir. Bu, bu ül-
keleri birbirine ba¤layan din faktö-
rünü en az›ndan görmezden gelin-
mektedir. Co¤rafyalar sadece tabi
s›n›rlar de¤il ona yüklenen medeni-
yet, siyaset, ekonomi ile bir anlam
kazan›rlar. Biz bu yaz› boyunca Or-
tado¤u kavram›n› kullanmam›za
ra¤men yukar›da belirtilen faktörle-
ri dikkate al›naca¤›na inan›yoruz.
Kald› ki; kavram siyasi olmakla
birlikte konjonktüreldir de çok k›sa
olmayan bir zaman diliminde Müs-
lümanlar dünya üzerinde hak ettik-
leri yere kavuflunca co¤rafya/me-
kân alg›lamalar› da dünya üzerinde
mutlaka de¤iflecektir. Zira bu bölge
‹slam üzerinden dünyan›n merke-
zidir. fiehirlerin anas› bu bölgede
bulunmaktad›r.  
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Zaman içerisinde yaflad›¤›m›z›n
ve zaman›m›zdan mesul oldu¤u-
muzun bilinciyle hareket etmemiz
gerekti¤ini, bize büyük bir sorumlu-
lukla hat›rlatan ç›nar yyürekli bbir
adam’›n taptaze ve leziz bir kitap
çal›flmas›n›, sizinle birlikte tan›mak
ve okumayanlara tan›flt›rmak üzere
karfl›n›zda bulunman›n hoflnutlu-
¤unu ve heyecan›n› yaflad›¤›m›z›
belirtmek isteriz. Biz Müslümanla-
r›n izzetli bir hayat›n tam merkezin-
de yer almam›z›n ve dünyaya
umut, ›fl›k, hayat, örnek, önder ve
rehber olmam›z›n kayg›s›n› yüre¤i-
nin tâ en hassas noktas›nda hisse-
derek yeni bir çal›flmas›n› nazar-›
dikkatimize sunuyor.

Hemen hemen bütün eserlerinde
oldu¤u gibi, bu son eseri Yeni BBir
Zaman BBafllatmak’ta da sorumlu-
luklar›m›z› bizlere duyuran ve so-
rumsuzluklar›m›za, hassaten, vurgu
yapan muhterem üstad Atasoy
Müftüo¤lu, yeniden yükselifl umudu
olmayan düflüfller yaflad›¤›m›z›n
fark›nda olmam›z gerekti¤ini belirte-
rek eserine cümlelerini yavafl yavafl
sayfalara yay›yor. Müslümanlar›n,
Müslümanl›klar›n›n hâli pür melali-
ni özenle masaya yat›r›p de¤erlen-
dirmeye tabi tutmay›, kendine, en
büyük görev olarak biliyor yazar.
Yazar›m›z, ilk söylenmesi icap eden
sözleri, son cümlelerine b›rakm›fl:
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Yeni tarihsel durumlar, dönemler;
yeni insanlar, yeni kuflaklar, yeni
sözcükler, tan›mlar, yaklafl›mlar,
heyecanlar ve öfkeler ister. Bu ki-
tap, sözünü etti¤im yeni insanlarla,
genç kuflaklarla konuflmak, bu ku-
flaklara samimi önerilerde bulun-
mak üzere, ahlakî bir sorgulama,
ahlakî bir öfke kitab› olarak yaz›ld›,
bir bilinç devriminin ufkunu açmak
üzere yaz›ld›. (Sayfa, 295)

Herhangi bir cemaate kat›lan
gençlerin, yaln›zca cemaat liderleri-
ni takip ve taklit ettikleri için takip
edilmesi gereken her türlü ilgiyi hak
eden, binlerce kitap, binlerce yazar,
düflünür, bilge ve çal›flmay› kesin-
likle takip etme ihtiyac› duymad›k-
lar›n›; farkl› yorum, yaklafl›m ve
eserleri merak etmediklerini üzün-
tüyle an›yor. (S, 10) Ve sonra flunu
tavsiye ediyor gençlere: Genç ku-
flaklar, kiflisel sorgulamalar yapa-
rak, izledikleri cemaat liderleri tara-
f›ndan zihinlerinin zincirlenmesine
izin vermemelidirler. (S, 28)

Sonra öyle bir noktaya geliyor
ki, o umut dolu adam›, umutsuz-
luklar diyar›na yelken açm›fl gibi
görüyoruz: Umut dolu yaz›lar yaz-
mak için, etraf›m›zda umut dolu ça-
balar›n olmas› gerekir. (S, 31) Tabi
bu sözüyle, gerçekçi olman›n daya-
n›lmaz a¤›rl›¤›n› hat›rlatmaktad›r
yazar. 

Eskide kalmay› ve geçmiflle ya-
flamay› asla kabule yanaflmayan
üstad, bak›n neler söylüyor: Bizler,
daha çok geçmiflle ilgilendi¤imiz,
geçmiflte yo¤unlaflt›¤›m›z için ma-
alesef yeni bir zaman›, yeni bir dü-
flünce hareketini, yeni bir tart›flma-
y›, yeni bir entelektüel hareketi
bafllatam›yoruz. Geçmifli, statükola-
r› devam ettirmekten yana oldu¤u-
muz için yeni bir bafllang›ç yapma
ihtiyac› duymuyoruz. (S, 36) Bu
cümlelerle, kitab›n isim ve ana te-
mas›na vurgu yap›lmaktad›r. Za-
man bilincine, tarih bilincine dik-
katli bir dokunufl daha yap›l›yor:
Zaman bilincine sahip olmaks›z›n,

tarih bilincine sahip olmaks›z›n an-
laml› bir varolufla sahip olamay›z.
Geçmiflte yaflanan tecrübelere ka-
y›ts›z kalamayaca¤›m›z gibi, geç-
miflte yaflanm›fl düflüfllere de kay›t-
s›z kalamay›z. Tarih bilincine sahip
olmak demek, yaln›zca tarihte ger-
çeklefltirilen baflar›lar›n büyüsü içe-
risinde yaflamak anlam›na gelmez,
gelmemelidir. (S, 103)

Neden dünyaday›z, burada bulu-
nufl gayemiz nedir, sorusuna yaza-
r›n cevab› manidard›r: Yeryüzünde,
Allah’›n (cc) ufuklar›n›, amaçlar›n›
gerçeklefltirmek için bulunuyoruz.
Bunun için bütün imkânlar› seferber
etmemiz gerekir. Aksi halde, ahiret
hayat›n› kazanamay›z. (S, 41)

Esasen, mühim tespitlerin nnadir
deryas› olan üstad Müftüo¤lu’ndan
önemli ve öncelikli bir tespit görü-
yoruz: ‹slam’›n özgün, vazgeçil-
mez, tevhidî temelleri, tevhidî dün-
ya görüflü, hayat tarz›; yeni bir in-
fla süreci içerisinde tarihe ve hayata
kazand›r›larak güncellefltirilebilir.
(S, 49) ‹slamî oluflumlar›n ç›kmaz-
lar›ndan birine dikkat çekiliyor:
Müslümanlar, farkl› düflünme ve
yorumlama biçimlerine müsamaha
göstermeyen afl›r›l›klar› yüzünden
birbirlerine yabanc›lafl›yor. Cemaat-
ler, birbirlerini anlamaya, paylafl-
maya çal›flmak yerine, kendi yo-
rumlar›n› di¤erlerine dayatmaya ça-
l›fl›yor. Dünya nimetlerine ve hazla-
r›na yönelik ölçüsüz, afl›r› ba¤›ml›-
l›k ve ilgi, Müslümanlar› erdem ve
bilgelikten uzaklaflt›r›yor. (S, 50)

Yollarda ne yap›l›r’›n cevab›n›
flu cümlelerle veriyor o yol aadam›:
Hayat›m›z›n her safhas›nda daha
çok bilgi, daha çok bilinç, daha çok
mücadele, daha çok nitelik için yol-
lara düflmeli, yollarda buluflmal›,
yollarda dayan›flmal›y›z. Umudu-
muz, aflkla yo¤urdu¤umuz bilinci-
mizdir. (S, 58)

Yer yer Müslümanlara dair
önemli veriler sunmay› da unutma-
yan yazar, bilahare sözü, 11 Eylül

sonras› oluflan atmosferde, Müslü-
manlar›n kendilerini nas›l bir tarife
zorlad›klar›n›n insafs›zl›¤›na getiri-
yor: Dünyan›n en büyük Müslü-
man az›nl›¤›, Hindistan’da sefalet
içerisinde yafl›yor.(…) ‹slam ve te-
rör iliflkisi ba¤lam›nda, 11 Eylül
sonras› oluflturulan korkunç propa-
ganda kampanyalar› sebebiyle
Müslümanlar; “Bütün Müslümanlar
terörist de¤ildir.” gibi çok mu¤lâk
cevaplar vermek zorunda b›rak›ld›-
lar. “Müslümanlar›n hepsi terörist
de¤ildir.” fleklindeki aç›klamalar›,
kimi MMüslümanlar›n tterörist ooldu-
¤unu, kabul etmek anlam›na geldi-
¤i düflünülmedi. (S, 77)

‹slam dünyas›nda, direnifl mü-
cadelelerinin ve eylemlerinin Müs-
lümanlar›n onuru oldu¤una parmak
bas›yor Müftüo¤lu: Direnifl eylem-
leri, mücadeleleri, hareketleri olma-
sayd›; zillet ve kölelik bir hayat tar-
z›na dönüflecekti. Emperyalist tari-
hin büyük ve s›n›rs›z kötülükleri,
sapk›nl›klar›; direnifl bilinci, kültürü
ve mücadelesiyle bugün s›n›rland›-
r›labilir, kontrol edilebilir, ma¤lup
edilebilir bir noktaya gelmifltir… El-
hamdulillah. (S, 82) ‹lerleyen say-
falarda bu konunun alt›n› çokça çi-
ziyor ve bir bölümde bu direnifl mü-
cadelecilerinin, eylemcilerinin ve
hareketlerinin kimler oldu¤unu iffla
ediyor: ‹slam dünyas›nda, Hizbul-
lah, Hamas ve Taliban d›fl›nda dire-
nifl ve savafl iradesini temsil eden
siyasal hareketler yok. (S, 169)

Müslümanlar›n, gelinen süreçte
ne tür bir ahvali kufland›klar›, flu
hakl› cümlelerle bize haber veriliyor
yazar›m›z taraf›ndan: Müslümanla-
r›n ‹slamî yorumlar›, ilgi alan›m›z›n,
dikkatimizin ve bilincimizin d›fl›na
ç›k›yor. ‹slamî çevrelerin günde-
minde olan kavramlar›n yerini,
flimdi liberal kavramlar al›yor. Tev-
hid, cihad, flirk, cahiliye, ta¤ut gibi
kavramlar, hayatta karfl›l›klar› yok-
mufl gibi dilimizden ç›k›yor. Bu
kavramlara, ömrünü, dönemini ta-
mamlam›fl kavramlar nazar›yla ba-
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k›l›yor. ‹slamî dili, düflünsel özgür-
lüklerimizi kaybediyoruz. (S, 93)
Yine, yazar›n dile getirmekten en
çok imtina etti¤i hususlardan biri
olan, Müslümanlar›n kah›r verici
de¤iflimleri ve hoyratça sorumsuz-
luklar›d›r: Geçmiflte, birlikte ayn›
heyecanlar›, ayn› duygular›, ayn›
sorumluluklar›, ayn› kayg›lar› bir-
likte yaflad›¤›m›z kimi arkadafllar›-
m›z, dostlar›m›z; flimdilerde kendi-
lerini kiflisel, parasal mücadelelere
adam›fllard›r. Yeterli ba¤l›l›klar›m›z,
heyecanlar›m›z, aflklar›m›z, öfkele-
rimiz, yo¤unluklar›m›z, nitelikleri-
miz, derinliklerimiz, ahlak›m›z, biri-
kimimiz olsayd›; bugün karfl›laflt›¤›-
m›z tabloyla karfl›laflmayabilirdik.
Büyük düflüncelere ve büyük ahla-
ka, ba¤›ms›z ufuklara sahip olmad›-
¤›m›z takdirde, hiçbir hareketi ger-
çeklefltiremeyiz. Her durumda itaat,
her durumda teslimiyet, ahlakî bir
felç durumunun ad›d›r. (S, 199)

fiu sözleriyle yazar, belki çok ki-
flinin dillendirmeye yanaflmad›¤›
ama aflikârane bir vaziyette gözler-
den kaçmayan bir durumu vazedi-
yor: Günümüzde sömürgecili¤e,
emperyalizme, Siyonizm’e karfl›
mücadele eden, direnen, savaflan
Müslümanlar; afl›r›, fanatik, terörist
Müslümanlar olarak tan›mlan›yor.
Hiçbir durumda seslerini, tepkileri-
ni, vicdanlar›n›, ahlakî öfkelerini
aç›klamayan, yükseltmeyen, dire-
nifl fikrinden, direnifl kültüründen,
direnifl mücadelelerinden aç›kça,
çok ama pek çok, rahats›z olan, bu
mücadele biçimlerini kendi tarzlar›-
na çok yabanc› bulan, yabanc› ço-
cuklara Türkçe ö¤retmeyi, neredey-
se, dinî bir hizmet telakki eden, her
durumda, her yerde “hoflgörü”yü
savunan cemaat ç›kar› için herkesle
iflbirli¤i yapabilen, her tür duruma
ç›kar için uyum sa¤layan Müslü-
manlar da, ›l›ml› Müslümanlar ola-
rak tan›mlan›yor. (S, 169)

Yazardaki Müslüman tan›m› flu
ifadelerle gün yüzüne ç›k›yor: Müs-
lüman olmak demek, dünyaya, in-

sanl›¤a, insanlara, olaylara evren-
sel bütünlü¤ün ufkundan ve evren-
sel bir bilinçle bakmak demektir. Bu
ufuk ve bilinç, muhteflem bir ufuk-
tur, muhteflem bir bilinçtir. Bu ufuk
ve bilinç sebebiyle biz Müslüman-
lar, ortak bir insanl›k fikrine inan›r,
iyi halk-kötü halk, seçilmifl halk-
afla¤›l›k halk ayr›m› yapmay›z. ‹s-
lam, evrensel bir dinin ad› oldu¤u
için, ‹slam’›n varl›¤› herhangi bir
devletin yada ülkenin varl›¤›yla ka-
im de¤ildir. ‹slam’›n, yeryüzünün
herhangi bir yerindeki baflar›s›, bü-
tün Müslümanlar›n paylaflmas› ge-
reken bir baflar›d›r. (S, 213)

Görevlerini, yaln›zca bir oy kul-
lanmakla, haddinden fazla yerine
getirdi¤ini sanan insanlara mühim
bir ünlem iflareti koyuyor üstad:
Ço¤unluklar, yaln›zca oy kullan-
mak suretiyle görevlerini yerine
getirdi¤ini düflünüyor. Ancak, ide-
olojik olarak yap›land›r›lan bürok-
rasiler, ne kadar çok olursa olsun,
ço¤unluk oylar›na meydan okuya-
biliyor. Güçsüz ve bilinçsiz kamu-
oyu, Türkiye’de oldu¤u gibi, ide-
olojik bürokrasilere karfl› bir bask›
uygulayam›yor. Bu nedenle, ‹slam
toplumlar›nda bilinçsiz, birikimsiz,
say›sal çokluklarla bir mücadele
yürütülemiyor. (S, 218) Sözü geti-
rip daha kapsaml› bir konuya ba¤-
l›yor Müftüo¤lu: ‹slamî bir hareke-
tin, ‹slamc›l›¤›n baflar›s›, oyla-
r›n/say›lar›n çoklu¤u ile yada hü-
kümet olmakla de¤erlendirilemez.
Böyle bir de¤erlendirme, çok bü-
yük bir yan›lsama olur. ‹slamî bir
hareket yada ‹slamc›l›k, faaliyet
halinde bulundu¤u toplumlarda, ‹s-
lamî anlamda bir zihniyet dönüflü-
mü sa¤lad›¤›nda, yerel yada küre-
sel anlamda kavram, kuram, politi-
kalar› sorgulama ve bunlara karfl›
koyma yetene¤i kazand›¤›nda ba-
flar›l› say›labilir. (S, 238)

Ait oldu¤u Aziz ‹slam Ailesine
dair hayatî mevzular›, sorumluluk-
lar› dairesince, konu edinen üstad›-
m›z, takvay› da es geçmiyor: Tak-

va sahibi olmak demek, her du-
rumda samimi olarak, her durumda
sorumluluk alarak, her durumda
‹lahî s›n›rlara riayet ederek, sürekli
çaba harcayarak bilinçli bir müca-
dele tarz›n› sürdürmek demektir.
(S, 219)

‹slam’›n hayat› vs. hususlar›
nas›l tan›mlad›¤› ve de¤iflimin nas›l
gerçekleflmesi gerekti¤i hususunda
sundu¤u ö¤retilerle ilgili zihnini yo-
ran yazar flunlar› söylüyor: ‹slam,
hayat›, dünyay›, tarihi nas›l alg›la-
mam›z gerekti¤ini bizlere ö¤retti¤i
gibi, nas›l de¤ifltirmemiz gerekti¤ini
de, nas›l yaflamam›z, nas›l yapma-
m›z gerekti¤ini de ö¤retir. ‹slamî
umutlar›m›z, nas›l somutlaflt›raca-
¤›m›za iliflkin, tatmin edici cevapla-
r›m›z olmal›d›r. Müslümanlar›, bu-
güne ve bugünün sorunlar›na ya-
banc›laflt›ran söylemi terk edebil-
meliyiz. Yeni sorunlar, yeni bir
gündemi zorunlu k›lar. (S, 227)

Ve son sözler umutla anlamlan-
d›r›l›yor, taçland›r›l›yor: hayat›n ve
tarihin içerisinde, umudun kayna¤›
eylemlerimizdir, bilinçli bir sorum-
lulu¤un ve bilinçli bir iradenin üze-
rinde yükselecek eylemlerimizdir.
Tevhidî bir ahlak, bilincin ve eyle-
min merkezinde bulunmam›z› ge-
rektirir. (S, 266) Gerçek anlamda
umudu infla etmek için, önce eksik-
siz bir flekilde ahlak›, daha sonra
birbirine ba¤l› olarak bilgiyi, bilinci,
bilgeli¤i infla etmek gerekir. Birlikte
duyan, hisseden, hareket eden, tep-
ki gösteren, birlikte sorumluluk
alan insanlar yoksa e¤er, toplum da
yoktur, umut da yoktur. (S, 283)

Hakikî bir sevda, sorumluluk ve
umut adam›n›n kaleminden süzü-
len sözcüklerle örülmüfl bu kitap
çal›flmas› -bütün kitap çal›flmalar›n-
da da oldu¤u gibi-; okuyan›n› tefek-
küre, dertlenmeye, kayg›ya, direni-
fle ve umuda sevk ediyor. Kim ki,
bu hasletlere kulaç açmak ister, bu-
yursun okumaya bafllas›n. Ve gör-
sün Yeni Bir Zaman› Bafllatmak ne
demekmifl ve nas›lm›fl!
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“Namaz”, Farsça bir kelime
olup, dilimize de Farsça’dan geç-
mifl bir kelimedir. Namaz›n Arap-
ças› ise “salât” olup bu da, “ba-
¤›fllanma dilemek”, “yak›nlafl-
mak”, “topyekûn olarak Allah’a
yönelmek” gibi anlamlar› da ihti-
va etmektedir. Salât›n bir manas›
da duad›r. Dua kelimesinin ken-
disi de Arapça olmas›na ra¤men
salât›n dua yerine kullan›lmas›,
“deste¤in ikame edilmesi”, yani
“deste¤in aya¤a kald›r›lmas›” ile
alâkal› olmas›ndand›r. Salât keli-
mesi, “salâ” kökünden türemifl
olup, bu da “patlama”, “parla-
ma” ve “tutuflma” anlam›na gel-
mektedir. Salâ (s-l-y) kökünün
bir anlam› da “atefl”tir. Zira salât
ile ayn› kökten gelen se-yaslâ
naran (Atefle yaslanacak) ibaresi
de bunu göstermektedir. Salât
kelimesi, Kur’an’da yüz yerde
geçmektedir.

Salât kelimesi, Kur’an’da da
farkl› vurgular ve anlamlarda

kullan›lmaktad›r. En çok kulla-
n›ld›¤› anlam ise, hiç flüphesiz
namaz olarak kullan›lmas›d›r.
Bunun d›fl›nda, Kur’an’da “dua
ve isti¤far”2, “ibadet”3, “ibadet-
hane”4, “destek”5, “din ve din-
darl›k”6, “davet”7, “kulluk”8,
“yarat›l›fl amac›na uygun hare-
ket”9 anlamlar›nda kullan›lmak-
tad›r. Hz. Muhammed (as)’dan,
üzerinde hiçbir tart›flma olmadan
nesilden nesile uygulanmas› ile
kesinlik kazanan Rasul’ün na-
maz k›lma flekli ortadad›r. Bu da
günde befl vakitte k›l›nan ayakta
durmak (k›yam), k›raat, rükû,
secde ve oturuflla bütünlük için-
de yap›lan bir dua tarz›d›r. Na-
maz; fiilî bir dua ve niyaz, eyle-
me dönüflmüfl bir tevhid, Al-
lah’›n huzurunda huflû ve hudû
dolu bir boyun e¤ifl ve Allah’›n
düflmanlar›na karfl› bir k›yam ve
baflkald›r›d›r.

Salât, terim olarak; ‹slâm di-
ninin temel rükünlerinden biri

olan, Allah taraf›ndan emredilip
Rasulullah taraf›ndan ayr›nt›l›
olarak ve fiilen gösterilen namaz
ibadetinin ad› olarak kullan›l›r. 

Namaz› ‹‹kame EEtmek!..

Kur’an, genellikle “salât et-
memizi” de¤il, “salât› ikame et-
memizi” emretmektedir. Salât›
emreden ayetlerin muhatab› na-
maz› k›lmayanlard›r, salât› ika-
meyi emreden ayetlerin muhata-
b› ise namaz k›lan mü’minlerdir.
Bir fleyin ikamesi, onun do¤ru
dürüst yap›lmas› ve hakk›n›n ve-
rilmesidir. Kur’ân’da namaz hak-
k›nda “yüsallûne” veya “sallû”
fiillerinden ziyade “namaz› ika-
me ederler”10 veya “namaz› ika-
me edin”11 veyahut da “namaz-
lar› muhafaza edin veya eder-
ler”12 buyrulmas› dikkat çekici
olmufl ve arada mana fark› vard›r
denmifltir. ‹kame yahut muhafa-
za, tadil-i erkân, huflu’ ile güzel-
ce k›lmakt›r. Yani namaz› ikame
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NAMAZIN B‹REYSEL ve
TOPLUMSAL HAYATTAK‹
FONKS‹YONU1 - I

AAllii KKAAÇÇAARR
kacarali@hotmail.com

1 Bu konu Ramazan ay›nda, Genç Birikim
Konferans Salonu’nda anlat›lm›flt›r.
2 Tevbe 9/84, 103
3 Ma’ûn 107/4
4 Hac 22/40
5 Tâhâ 20/14; Ahzab 33/43, 56; Maide 5/12

6 Maide 5/58
7 Hûd 11/87; Maide 5/106
8 Lokman 31/31
9 Nur 24/41
10 Meselâ bk. Bakara: 2/3, Mâide: 5/55,
Enfâl: 8/3, Tevbe: 9/71, Neml: 27/3, Lok-

man: 31/4
11 Meselâ bk. Bakara: 2/43,83,110 vd.
için ilgili âyetlerin dökümünün yap›ld›¤›
M.F. Abdülbâkî, Mu’cem, s. 579
12 Meselâ bk. Bakara: 2/238, En’âm: 6/92,
v.d için M. F. Abdülbâkî , Mu’cem, s. 207



etmektir. Hakk›n› yani farzlar›n›,
vaciblerini, âdab›n› yerine getire-
rek k›lmakt›r13, denmifltir”. 

Kur’an’da namaz k›lmay› em-
reden ayetlerde “kaame” fiilinden
türeyen “ek›ymu’s-salâte”, ifade-
sinin kullan›lmas› oldukça dikkat
çekicidir. Bakara sûresi, 3. âyette
de, Kur’an’›n hidâyet ve yol gös-
tericisi olaca¤› takvâ sahibi kim-
selerin özelli¤i belirtilirken “yu-
k›ymûne’s-salâte” ifadesi kulla-
n›l›r. “‹kaame”; “bir fleyi kald›r›p
dikmek, düzeltip do¤rultmak,
dosdo¤ru yapmak, özenle ve
flartlar›na riayet ederek uygula-
mak, devaml› ve itibarl› hale ge-

tirmek” anlamlar›na gelir. Dolay›-
s›yla, “namaz› ikame etmek”;
onu ta’dil-i erkân ile –rükûnlar›-
n›n hakk›n› vererek-, huflû ve
hudû içinde, dosdo¤ru bir flekilde
k›lmak ve hatta k›ld›rmak demek
olur. Namaz için emr-i bil-ma’ruf-
ta bulunmak, ona engel olacak
engelleri ortadan kald›rmak, bafl-
kalar›na namaz› hat›rlatmak, em-
retmek ve ö¤retmek de namaz›
ikame kapsam›na girer.

‹kame, “do¤rultmak, aya¤a
kald›rmak” demektir. ‹kame edi-
len salât da, sahibini aya¤a kal-
d›r›r, do¤rultur, onu canland›r›r.
Dolay›s›yla problem sadece na-
maz› eda etmeme de¤il, eda edi-
len namaz› ikame etmeme prob-
lemidir. Kur’an, namaz›n ikame-

sinden söz etti¤i her yerde, z›m-
nen bu probleme dikkat çekiyor
demektir. 

Maun Suresi, ‘Vay o namaz
k›lanlar›n haline’ derken, asl›nda
namaz› eda etti¤i halde namaz›
ikame etmeyen bir tipten bahse-
der. Bu tipin özellikleri sûrede
flöyle dile getirilir. Bu tip: 1) Dini
yalanlayan, 2) Yetimi itip ka-
kan, 3) Yoksulu doyurmaya tefl-
vik etmeyen, 4) Salât› amac›n›n
d›fl›na ç›kar›p içini boflaltan, 5)
Salât› gösterifl için kullanan, 6)
En küçük bir yard›m› bile çok
görüp engelleyen kimsedir.
Kur’an, özelliklerini sayd›¤› bu
tür birinin üzerini flöyle çizer:
“Yaz›klar olsun böylesi salât sa-
hiplerine!”14. 
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Kur’ân Dili, 1/186
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fiu halde salât› ikame etmenin
içerisine, sadece Allah’›n huku-
kunu gözetmek de¤il, kulun hu-
kukunu gözetmek de girmekte-
dir. Sözün özü: ikame edilen sa-
lât k›ymet kazan›r. Tersi, salât›n
içini boflaltmakt›r.15

“Namaz, dinin dire¤idir; onu
terk eden flüphesiz dini y›km›fl
olur.” (Beyhakî) hadisi aç›s›ndan
konuya bakarsak, namaz› ikame
etmek, dinin bu temel dire¤ini,
yani sütununu inflâ edip dikmek,
sapasa¤lam hale getirmek flek-

linde de yorumlanabilir. Bir çad›-
r›n ayakta kalabilmesi için temel
dire¤in, bir binan›n yükselebil-
mesi için temel sütunlar›n önemi
ne ise, ‹slâm dini için de namaz
odur. ‹slâm binas›n›n temeli
imanla at›lacak, direk ve sütun-
lar› da namazla dikilecektir. Bu
yüzdendir ki, Kur’an ve sünnet,
tevhid’den sonra ilk olarak na-
maz› emretmifltir. Dolay›s›yla na-
maz› ikame etmek, Din’i ikame
etmektir. Namaz› terk etmek ise,
Din’i helak edip y›kmakt›r. 

Namaz›n hakk›yla k›l›nmas›
konusunda ölçü ise, Rasulul-
lah’›n; “Namaz k›larken beni
gördü¤ünüz gibi namaz k›l›n”
(Buhârî, Ezan 18/60, Edeb 27;
Ahmed bin Hanbel; V/53) hadisi
olmal›d›r. Dosdo¤ru namaz; Ra-
sulullah’›n k›ld›¤›, onun tan›mla-
d›¤› ve onun uygulama olarak
gösterdi¤i namazd›r. Allah’a lisa-
nen ve bedenen taatte bulunma-
n›n ötesinde; kalben ve ruhen
ibadet etmek, namaz sayesinde
iman› güçlendirmek, iman› taze-
lemek, dinamizmini art›rmaya ve
kulluk bilincini hat›rlamaya yö-
nelik seviye kazanmak namaz›n
ikame edilmesi için vazgeçilmez
flartlard›r. Bütün bunlar›n yan›n-
da, namaz›n dosdo¤ru ve mak-
bul olabilmesi için flekle yönelik
baz› flartlar›n da titizlikle yerine
getirilmesi gerekir. 

Namaz›n derûnî ve ruhî bo-
yutu, bir bak›ma fleklî boyutu ol-
madan gerçekleflemez. K›yam,
rükû, sücud, kuûd gibi temel be-
densel eylemler, hiç kuflkusuz
derin ruhî ve psikolojik anlamlar
içeren sembolik hareketlerdir. Bu
bak›mdan, Rasûlü Ekrem, nama-
z›n flekli ile alâkal› çok önemli
uyar›larda bulunmufltur. “Nama-
za durdu¤unda, önce tekbir al.
Sonra Kur’an’dan kolay›na gele-

ni oku. Sonra rükûa var, eklem-
lerin yerli yerinde (mutmain)
oluncaya kadar dur. Sonra bafl›n›
kald›r, ayakta büsbütün do¤ru-
luncaya kadar dur. Sonra secde-
ye var, mutmain oluncaya kadar
kal. Sonra bafl›n› kald›r, mutma-
in oluncaya kadar otur. Bunu
namaz›n›n bütününde böyle
yap.” (Sahih-i Buhârî, Tecrîd-i
Sarih Terc. II/ 735 hadis no:
423) 

Hadiste sözü edilen her hare-
ketin mutmain olarak yap›lmas›;
o hareketler s›ras›nda yap›lan
dua ve zikirlerin anlam kazan-
mas› bak›m›ndan elzemdir. Acele
ile daha rükûa tam varmadan
do¤rulmak, tam do¤rulmadan
secdeye gitmek ve hemen secde-
den kalkmak, daha oturmadan
tekrar secdeye gitmek... Bütün
bunlar, namaz›n flekli ve asl›
olan bedensel unsurlar› eksik b›-
rakt›¤› gibi, namaz›n manas›n›
ve ruhunu da zedeler. Nitekim
Rasulullah, namazda “horozun
gagalamas› gibi gagalamay›, kö-
pek oturuflu gibi oturmay› ve til-
ki bak›fl› gibi sa¤a sola bak›nma-
y›” yasaklam›flt›r. (S›fatu Salâ-
ti’n-Nebî, s. 70; F›khu’s-Sünne,
I/ 175).

Namaz›n MMuhafazas›!..

Kur’an-› Kerim’de, mü’minle-
rin en belirgin vas›flar›ndan biri
olarak “onlar namazlar›n› korur-
lar” ifadesi geçmektedir (70/
Meâric, 34; 23/ Mü’minûn, 9 ve
6/ En’âm, 92). Kur’an-› Ke-
rim’de, namaz›n ikame edilmesi,
ayakta tutulmas› ve devaml›l›¤›-
na ilave olarak bir de bu vasf›n,
yani “namaz›n muhafaza”s›n›n
geçmesi, di¤er vas›flar kadar
önemli oldu¤unu göstermektedir.
Meâric suresi bu bak›mdan ilgi
çekicidir: “Namaz k›lanlar ki on-
lar namazlar›nda devaml›d›rlar...
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Dosdo¤ru namaz;
Rasulullah’›n k›ld›¤›,
onun tan›mlad›¤› ve
onun uygulama
olarak gösterdi¤i
namazd›r. Allah’a
lisanen ve bedenen
taatte bulunman›n
ötesinde; kalben ve
ruhen ibadet etmek,
namaz sayesinde
iman› güçlendirmek,
iman› tazelemek,
dinamizmini
art›rmaya ve kulluk
bilincini hat›rlamaya
yönelik seviye
kazanmak namaz›n
ikame edilmesi için
vazgeçilmez flartlard›r.
Bütün bunlar›n
yan›nda, namaz›n
dosdo¤ru ve makbul
olabilmesi için flekle
yönelik baz› flartlar›n
da titizlikle yerine
getirilmesi gerekir.

15 Bakara 2/43, 83, 110; Nisa 4/162



Namazlar›n› koruyanlar; iflte
bunlar cennetlerde ikramlara
mazhar k›l›n›rlar.” (70/Meâric,
22–23, 34–35). Mü’minûn sûre-
sinin 9. ayetinde ise namazlar›n›
koruyan mü’minlerin firdevs
cennetlerine vâris olacaklar› an-
lat›lmaktad›r. Namaz›n devaml›-
l›¤›, vakit aç›s›ndand›r. Yani na-
maz› terk etmemeyi ifade eder.
“Namaz›n korunmas›” ise; na-
mazdan önce, namaz esnas›nda
ve namazdan sonra, hal ve hare-
ketlere dikkat etmek suretiyle
onu mükemmel hale getirmeye
özen göstermektir.

Her PPeygambere
Namaz EEmredilmifltir!..

Namaz/Salât insanl›kla yafl›t
bir ibadettir. Bilindi¤i gibi, Hz.
Âdem (as)’dan itibaren gönderi-
len her peygamberin getirdi¤i ila-
hi vahyin ortak ad› ‹slam’d›r. Bu
manada ‹slâm da insanl›kla ya-
fl›tt›r. Nas›l ki ‹slâm, tüm zaman-
lar›n hak dini ise, salât da tüm
zamanlarda geçerli olan ibadetin
ad›d›r. Sadece salât de¤il, zekât
da, oruç da, hac da, kurban da
böyledir. 

Tarih boyunca gönderilen her
peygamber, kavimlerine Allah

(cc)’›n farz k›ld›¤› namaz ibadeti-
ni tebli¤ etmifller, kendileri de ha-
yatlar› boyunca bu ibadeti en gü-
zel ve en do¤ru flekilde uygula-
yarak bütün mü’minlere örnek
olmufllard›r. Bu konuyla ilgili
ayetlerden baz›lar› flu flekildedir:

- Hz. ‹brahim için: 

Rabbim, beni namaz›(mda)
sürekli k›l, soyumdan olanlar›
da. Rabbimiz, duam› kabul bu-
yur. (‹brahim Suresi, 40)

- Hz. ‹smail için:

Kitap’ta ‹smail’i de zikret.
Çünkü o, va’dinde do¤ruydu ve
gönderilmifl (Rasul) bir peygam-
berdi. Halk›na, namaz› ve zekât›
emrediyordu ve o, Rabbi kat›nda
kendisinden raz› olunan (bir in-
san)d›. (Meryem Suresi, 54–55)

- Hz. Musa için:

Gerçekten Ben, Ben Allah’›m,
Ben’den baflka ilah yoktur; flu
halde Bana ibadet et ve Beni zik-
retmek için dosdo¤ru namaz k›l.
(Taha Suresi, 14)

- Hz. ‹sa için:

(‹sa) Dedi ki: “fiüphesiz ben
Allah’›n kuluyum. Bana Kitab›
verdi ve beni peygamber k›ld›.”

Nerede olursam (olay›m,) beni
kutlu k›ld› ve hayat sürdü¤üm
müddetçe, bana namaz› ve zekâ-
t› vasiyet (emr) etti. (Meryem
Suresi, 30–31)

Mü’min kad›nlara örnek ola-
rak gösterilen Hz. Meryem’e de
namaz k›lmas› emredilmifltir:
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Namaz/Salât
insanl›kla yafl›t bir
ibadettir. Bilindi¤i
gibi, Hz. Âdem
(as)’dan itibaren
gönderilen her
peygamberin getirdi¤i
ilahi vahyin ortak ad›
‹slam’d›r. Bu manada
‹slâm da insanl›kla
yafl›tt›r. Nas›l ki
‹slâm, tüm
zamanlar›n hak dini
ise, salât da tüm
zamanlarda geçerli
olan ibadetin ad›d›r.
Sadece salât de¤il,
zekât da, oruç da, hac
da, kurban da
böyledir. 
Tarih boyunca
gönderilen her
peygamber,
kavimlerine Allah
(cc)’›n farz k›ld›¤›
namaz ibadetini
tebli¤ etmifller,
kendileri de hayatlar›
boyunca bu ibadeti
en güzel ve en do¤ru
flekilde uygulayarak
bütün mü’minlere
örnek olmufllard›r.



Meryem, Rabbine gönülden
itaatte bulun, secde et ve rükû
edenlerle birlikte rükû et. (Al-i
‹mran Suresi, 43)

Bu ayetlerden de anlafl›laca¤›
üzere Salât önceki bütün pey-
gamberlere ve ümmetlerine de
emredilmifltir (Beyyine 98/5).
Baflka ayetlerde de, genel ifade-
lerle bütün peygamberlere emre-
dildi¤i bildirilmifltir. (Enbiya

21/73). Ayr›ca Hz. ‹smail, ev
halk›na salât› emretmifltir (Mer-
yem 55). Salât, ‹srailo¤ulla-
r›’ndan al›nan befl sözden biridir
(Bakara 2/83). Hz. Musa’ya,
tevhidden sonra salât emredil-
mifltir (Tâhâ 20/14). Lokman,
o¤luna salât› ö¤ütlemifltir (Lok-
man 31/17). Hz. ‹sa’ya emredi-
len iki ilkeden biri salâtt›r. (Mer-
yem 19/31). 

Son Peygamber (as)’›n da, di-
¤er peygamberler gibi, bafllang›ç-
ta sabah ve akflam olmak üzere
günde iki defa ikifler rekât namaz
k›ld›¤› rivayet edilmektedir. Befl
vakit namaz›n farziyetinden önce
risaletin ilk günlerinde Hz. Pey-
gamber (a.s.), Cebrail (a.s.)’›n ta-
rifi üzere abdest al›p namaz k›l-
m›fl, sonra Hatice (r.anha.)’ya da
abdest ald›r›p namaz k›ld›rm›flt›r.
Namaz befl vakit olarak Mirac ge-
cesi farz k›l›nm›flt›r. Mirac muci-
zesi, hicretten bir buçuk y›l önce,
621 y›l› bafllar›nda, bir rivayete
göre Ramazan ay›n›n 17. gecesi,
bir rivayete göre de Recep ay›n›n
27. gecesi gerçekleflmifltir. Hz.
Muhammed’in peygamber olu-
fluyla bafllayan, putperestlerin
Müslümanlar üzerindeki bask›la-
r›, Peygamber ailesiyle az say›da-
ki Müslümanlara karfl› muhteme-
len risâletin alt›nc› y›l›nda baflla-
y›p üç y›l süren ve büyük ac›lar
getiren ekonomik ve sosyal boy-
kota dönüfltü. Bu boykotun ar-
d›ndan Rasulullah’›n, k›sa aral›k-
larla sevgili efli Hz. Hatice ile am-
cas› ve hamisi Ebû Talib vefat et-
ti. Rasulullah’›n bu kay›plardan
duydu¤u büyük üzüntü sebebiyle
bu y›la “hüzün y›l›” denildi. ‹flte
bu ac›l› olaylar›n ard›ndan Yüce
Allah, bir bak›ma sevgili Rasulü-
nü, sab›r ve tahammülü dolay›-
s›yla hem teselli etmek, hem de
ödüllendirmek istedi ve bunun
için genellikle Mirac diye an›lan
büyük mucizevî olay› gerçeklefl-
tirdi.

Namaz, Kitap, Sünnet ve ‹c-
ma ile sabit olan farz bir ibadet-
tir. Kur’an-› Kerim’de namaz›
emreden ayetlerden birisi flöyle-
dir: “Oysa onlar, dini yaln›zca
O’na halis k›lan hanifler (Allah’›
birleyenler) olarak sadece Al-
lah’a kulluk etmek, namaz› dos-
do¤ru k›lmak ve zekât› vermek-
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ten baflkas›yla emrolunmad›lar.
‹flte en do¤ru (dimdik ve sapa-
sa¤lam olan) din budur.” (Beyi-
ne, 98/5)

Sünnetten delil: Bu konuda
rivayet edilmifl çok say›da hadis
vard›r. Bu hadislerden baz›lar›
flunlard›r: “‹bn-i Ömer’den riva-
yet edildi¤ine göre, Hz. Peygam-
ber (as) flöyle buyurmufltur: “‹s-
lam befl temel üzerine kurulmufl-
tur: Allah’tan baflka ilah bulun-
mad›¤›na, Muhammed’in Al-
lah’›n elçisi oldu¤una flehadet et-
mek, namaz k›lmak, zekât ver-
mek, Ramazan orucunu tutmak,
yoluna gücü yetenler için Beytul-
lah’› haccetmek.” (Buhari ve
Müslim) Bu manada bir hadis de
Hz. Ömer’den rivayet edilmifltir:
“‹slam, Allah’tan baflka bir ilah
bulunmad›¤›na ve Muham-
med’in Allah elçisi oldu¤una fle-
hadet etmen, namaz› k›lman, ze-
kât› vermen, Ramazanda oruç
tutman, yoluna gücün yeterse
Beytullah’› haccetmendir.” (Bu-
hari ve Müslim)

‹cma’dan delil ise: Bütün üm-
met bir gün ve gecede befl vakit
namaz›n farz oldu¤u hakk›nda
ittifak etmifllerdir.

Namaz VVakitleri BBelirlenmifl 
Bir ‹‹badettir!..

Kuran’da, namaz›n mü’min-
lere vakitleri belirlenmifl bir iba-
det olarak farz k›l›nd›¤› belirtil-
mifltir. Konuyla ilgili ayette flöyle
buyrulmaktad›r: “Namaz› bitirdi-
¤inizde, Allah’› ayaktayken, otu-
rurken ve yan yatarken zikredin.
Art›k ‘güvenli¤e kavuflursan›z’
namaz› dosdo¤ru k›l›n. Çünkü
namaz, mü’minler üzerinde va-
kitleri belirlenmifl bir farzd›r.”
(Nisa Suresi, 103)

Namaz vakitlerine Kur’an-›
Kerim’de çeflitli ayetlerde yer ve-

rilmifltir. Ancak, farkl› surelerde
geçen bu ayetler, namaz›n, 5
farkl› zaman diliminde k›l›nmas›
gerekti¤ine iflaret etmektedir. Sa-
bah vaktine Nur 24/58, Hud
11/114, Ta-Ha 20/130, Rum
30/17–18. ayetlerde de¤inilir ve
sabah namaz› farz k›l›n›r. Ö¤le
vaktine ‹sra 17/78, Nur 24/58,
Rum 30/17–18. ayetlerde; ikindi
vaktine Ta-Ha 20/130, Rum
30/17–18. ayetlerde; akflam
vaktine Hud 11/114, ‹sra 17/78,
Rum 30/17–18. ayetlerde; yats›
vaktine de Ta-Ha 20/130 ve Hud
11/114. ayetlerde de¤inilmifltir.

Allah (cc)’›n lütfüyle vahyi
en iyi anlayan ve tefsir eden
Peygamber Efendimiz de (sav)
befl vakit namaz›n gün içindeki
bafllang›ç ve bitifl zamanlar›n›
mü’minlere tarif etmifltir. Namaz
vakitlerinin bildirildi¤i en çok bi-
linen hadis-i fleriflerden biri ‹bn-i
Abbas’›n bildirdi¤i hadis-i fleriftir:

“Rasulullah (aleyhissalatu
vesselam) buyurdular ki: “Cibril
(aleyhisselam) bana, Beytul-
lah’›n yan›nda, iki kere imaml›k
yapt›. Bunlardan birincide ö¤leyi,
gölge ayakkab› ba¤› kadarken
k›ld›. Sonra, ikindiyi her fley göl-
gesi kadarken k›ld›. Sonra akfla-
m› günefl batt›¤› ve oruçlunun
orucunu açt›¤› zaman k›ld›. Son-
ra yats›y›, ufuktaki ayd›nl›k (fla-
fak) kaybolunca k›ld›. Sonra sa-
bah› flafak sökünce ve oruçluya
yemek haram olunca k›ld›. ‹kinci
sefer ö¤leyi, dünkü ikindinin
vaktinde her fleyin gölgesi kendi-
si kadar olunca k›ld›. Sonra ikin-
diyi, her fleyin gölgesi kendisinin
iki misli olunca k›ld›. Sonra akfla-
m›, önceki vaktinde k›ld›. Sonra
yats›y›, gecenin üçte biri gidince
k›ld›. Sonra sabah›, yeryüzü a¤a-
r›nca k›ld›. Sonra Cibril (aleyhis-
selam) bana yönelip: ‘Ey Mu-

hammed! Bunlar senden önceki
peygamberlerin (aleyhimüssala-
tu vesselam) vaktidir. Namaz
vakti de bu iki vakit aras›nda ka-
lan zamand›r!’ dedi.” 

Haftal›k toplant› duas› ya da
sosyal, siyasal haftal›k istiflare
namaz› olarak da tan›mlayabile-
ce¤imiz ve Kur’an’da Cuma
62/9–10 ayetlerinde bahsi geçen
Cuma namaz› Müslümanlara be-
lirli flartlar ve vakitlerde farz k›l›n-
m›flt›r. Bilindi¤i gibi Kur’an’daki
tüm ibadetler vakitlidir. Sabahle-
yin ikindi namaz›n›n, perflembe
günü cuma namaz›n›n k›l›nama-
yaca¤› gibi… Her namaz, kendi
vaktinde k›l›nd›¤› zaman Allah
nezdinde makbul ve kabul edil-
mesi söz konusu olur. Aksi halde
olmaz.

(Devam EEdecek)
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Kuran’da, namaz›n
mü’minlere vakitleri
belirlenmifl bir ibadet
olarak farz k›l›nd›¤›
belirtilmifltir. Konuyla
ilgili ayette flöyle
buyrulmaktad›r:
“Namaz›
bitirdi¤inizde, Allah’›
ayaktayken,
otururken ve yan
yatarken zikredin.
Art›k ‘güvenli¤e
kavuflursan›z’ namaz›
dosdo¤ru k›l›n.
Çünkü namaz,
mü’minler üzerinde
vakitleri belirlenmifl
bir farzd›r.” (Nisa
Suresi, 103)



Dünyada 6,5 milyar insan-
dan 1,5 milyar›n Müslüman ol-
du¤u söyleniyor. Fakat kendisi-
ni ‹slam’la irtibatl› oldu¤unu ifa-
de eden insanlar›n haline bakt›-
¤›m›zda kendi kimli¤ini netleflti-
ren kesim s›n›rl› olmakla bera-
ber bat›y› benimseyen demok-
rat, sosyalist, geleneksel veya
ulusalc› kavmiyetçi kimliklerin
kirini elbisesine bulaflt›rm›fl hal-
de Müslüman’›m diyenler.

Tarihin en geri devirlerine
bakt›¤›m›z zaman yani miladi 6.
ve 7. as›rda medeniyetlerin iflas
ediflini, gerek dini gerek iktisadi
gerekse ahlaki de¤erlerin bir an-
da yozlaflt›¤› görülüyordu ve bu
çöküfl gün geçtikçe art›yor ve
fliddetleniyordu. 

Roma imparatorlu¤undan
Sasaniler devrine kuzey bat›
Avrupa ülkelerine Yahudilerden
H›ristiyanl›¤a ve Nübüvvetten
önceki Arap toplumuna bakt›¤›-
m›z zaman elle tutulabilecek
hem maddi hem de manevi bir
imparatorluk yoktu. Tâ ki cahi-
liye karanl›¤›n› ayd›nl›¤a ç›ka-
ran ‹slam dini gelmeden evvel. 

Ça¤›m›za bakt›¤›m›zda, füze

ça¤›, atom ça¤›, teknoloji ça¤›
denilmektedir. Gerçek mahiyeti-
ne bak›ld›¤›nda ise insanlar›n
tükenifl ça¤› demek daha yerin-
de olacakt›r.

Maddenin kudurtan halleri
insanlara art›k mutluluk saadet
ve haz vermiyor. Sonuç itibari
ile ça¤›m›z geçmifl bozuk mede-
niyetlerin çöküfl halini yafla-
maktad›r. 

Gerek Türkiye’de gerek di¤er
ülkelerde bir maneviyat eksikli¤i
yaflamakta, en ufak bir dala tu-
tunmaktad›rlar. En son ABD ül-
kesindeki seçimlerde bunu gör-
mekte idik, halk Barack Oba-
ma’n›n gelmesi ile sevinmifl idi,
insanlar hatta Türkiye’den hedi-
yelerle arma¤anlarla geliflinden
dolay› kutlamalara flahit olmufl-
tuk. Bafllang›çta iflgal edilmifl ül-
kelerden askerlerini çekece¤ini
ve bar›flç›l mesajlarla gelmifl idi.
‹nsanlar gerek diline gerek rengi-
ne aldanm›flt›. Daha sonra hiç de
Bush’tan farkl› bir siyaset yürüt-
medi¤ini gördük. Hatta askerleri-
ne Müslüman halk için onlar›
esir almay›n derken atalar›n›n
izinden gitti¤ini göstermifltir.

Gerçek anlamda bizler Allah
ve Rasulünün bak dedi¤i yerden
bakarsak o zaman gerçekleri
görürüz. Çünkü Müslüman ayn›
delikten iki defa ›s›r›lmaz. De-
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SSeerrddaarr GGÜÜRRBBEEYY

Sürekli olarak
sömürülmemizin
sebebi sömürüye aç›k
olmam›zdand›r.
Müslüman olarak
hastal›klar›m›z
ço¤ald›,
vahdaniyetimiz
da¤›ld›, gücümüz
azald›, e¤er
Müslüman olarak bu
tür hastal›klar›m›z
olmasayd› kimse bize
karfl› koyamaz idi.
Bak›n Yüce Rabbimiz
bir ayet-i celilesinde
flöyle buyurur: “Bir
kavim kendi nefsini
de¤ifltirmedikçe biz
onun halini
de¤ifltirmeyiz.”



¤erli bir hocamdan dinlemifl ol-
du¤um güzel bir k›ssa ile ba¤la-
ma gere¤i duyuyorum. 

Geçmifl zamanlarda iflçileri
siyahî olan(zenci) bir fabrika
varm›fl; fabrikan›n sahipleri ve
müdürleri ise beyazlarm›fl. Gelin
görün ki bu patronlar s›rf ›rk› ve
renginden dolay› bu iflçilere bas-
k› ve zulüm uyguluyorlarm›fl.
Bu s›k›nt›lara iflkencelere daya-
namayan zenciler aralar›nda
plan yap›p bu patronlar› sindirip
devirmeye karar verir. Bunu an-
layan beyaz patronlar bafltaki
iflkence yapan beyaz müdürü
al›p yerine siyahî bir müdür ge-
tirir. Tabii ki iflçiler müdür ola-
rak kendileri gibi siyahî birini
görünce sevinir ve eylemlerin-
den vazgeçerler. Ancak yeni ge-
len siyahî müdür ayn› zulmü
yapar fakat iflçiler de bu bizden-
dir deyip ayn› zulmü çekmeye
devam ederler. Sözün özü her
ülkede sistematik olarak bu tür
fleyler olmaya devam eder.

Geçmifl dönemlerde de ayn›
fleyler olmufl, Müslümanlar bu
flekilde sindirilmifltir. Tarihten
ders almad›¤›m›z gün gibi orta-
da. Nitekim tarih ise tekerrürden
ibarettir.

Sürekli olarak sömürülmemi-
zin sebebi sömürüye aç›k olma-
m›zdand›r. Müslüman olarak
hastal›klar›m›z ço¤ald›, vahdani-
yetimiz da¤›ld›, gücümüz azald›,
e¤er Müslüman olarak bu tür
hastal›klar›m›z olmasayd› kimse
bize karfl› koyamaz idi. Bak›n
Yüce Rabbimiz bir ayet-i celile-
sinde flöyle buyurur: “Bir kavim
kendi nefsini de¤ifltirmedikçe biz
onun halini de¤ifltirmeyiz.”

Emperyalist devletler co¤raf-
yam›z› iflgal ettikten sonra geri

çekilirken burada ulus devletler
olufltu ve ilk ulus devlet seçil-
dik. TC kurulurken bu hareketin
lideri olan Mustafa Kemal günü-
müze kadar gelen insanl›¤›n ha-
yat›n› belirleyen bir söz sarf etti.
(ümmetten bir millet yaratt›k)
Burada kastedilen millet
Kur’an’›n belirtti¤i millet de¤ildi,
bir ulus idi. ‘Bu ümmetten sekü-
ler, laik modern bir yap› meyda-
na getirdik ve bu yolda ilerliyo-
ruz’ dedi.

Nitekim milliyetçili¤i ve ›rk-
ç›l›¤› yaymakla bunu baflard›lar.
‹slami hukuk kald›r›ld›, vak›fla-
ra el konuldu, bir gecede tüm
âlimler cahil oldu, faflist ‹talyan
Ceza Kanunu getirildi. ‹sviçre
medeni kanunu getirildi, zorla
k›yafet giydirildi bu kanunlara
karfl› gelen samimi Müslüman-
lar, itiraz edenler oldu ama hep-
si istiklal mahkemelerinde dara-
¤ac›n› boylad›. On binden fazla
kanaat önderi âlimlerimiz idam
edildi. 

Sindirilen insanlar ikinci
dünya sürecinde demokratik or-
tamlardan yararlanal›m diye bu

sisteme köprüyü geçene kadar
ay›ya day› deriz mant›¤› ile dini-
mi rahat yayar›m, çocu¤uma
Kur’an ö¤retir, namaz›m› rahat
k›lar›m gibi sebeplerle düflünüp
sizin ulus devletinizi kabul edi-
yorum demeye bafllad›. Tabiî ki
bu basit bir taktik ve strateji idi
ancak süreç uzad›kça onlara
benzemeye bafllad›k, din anla-
y›fl›m›z zay›flad› yeniden
Kur’an ve sünnet ile ar›nmam›z
gerekirken kirimize kir ekleye-
rek yeni kimli¤imiz ve yeni bir
dindarl›k anlay›fl›m›z ortaya ç›k-
t› ve Türk-‹slam, Türk-Müslü-
man olduk. 

Bak›n merhum flehid Seyyid
Kutub flöyle der: “‹çinde yafla-
d›¤›m›z toplum Kur’an temelli
de¤il, vahiy toplumu de¤il ise o
zaman cahiliye toplumudur.”
Rabbimiz bizleri vahyinin gel-
di¤i ve onu indi¤i gibi kabul
eden bir toplum etsin. Rabbi-
miz bize tekrar vahdet olufltur-
may› ve vahdetle beraber fetih
nasip etti¤i topluluk gibi bir
topluluk etsin.

Selam ve dua ile…
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Okuma emrine muhatap olan
insan›n en çok ihmal etti¤i vazifele-
rinden biri olsa gerek “okumak”.
Amac›ndan uzaklaflt›kça okumalar›-
m›z; evreni okumaktan, insan› oku-
maktan, olaylar›, duygular›, iliflkile-
ri, sözleri, eylemleri, zaman›, yafla-
m›, bafllang›çlar› ve sonuçlar›, v.b.
anlamaktan uzaklaflt›k. Neyi oku-
yaca¤›m›z› da nas›l okuyaca¤›m›z›
da do¤ru tespit edemedik. Kimi için
okuduklar›n›n bir kayna¤a dayan-
mas› önemliydi, kimi için akl›na
yats›n yeter, kimi gönül gözü de
okusun istedi; ak›lda ve gönülde bü-
tünlük istedi. Sadece göze gösterip
de gönül gözüne de¤dirmeden yap›-
lan okumalar; sat›rlara bak›p gördü-
¤ü flekillerle alt üst olan zihinlerin
okumalar› gibidir. Anlams›z okuma-
lar›n zihinleri alt üst etti¤i gibi gö-
nülleri ve gelece¤i de tarumar etti¤i-
ni bilmeliyiz.

Kütüphanelerin saklad›¤› bir
okuma da¤arc›¤›, zihinlerin biriktir-
di¤i, gönülden süzülenler ve öteye
tafl›nanlar olarak çok genel dörtlü
okuma grubunu ele ald›¤›m›zda; her
birinin bir di¤eri ile çok ba¤lant›l› ol-
makla beraber yine her birinin bir di-
¤erini içine alan özel bir yap›s› oldu-
¤unu fark edebiliriz.

Kitap okumalar›, yol haritas› gi-
bidir. Yolcu için, bir harita önemlidir
ve ihtiyaçt›r. E¤er bir rehberiniz yok-
sa ve yan›n›za harita da almam›flsa-
n›z yolculu¤un s›k›nt›l› ve zararl› du-
rumlar›n› göze alm›fl say›l›rs›n›z.

Zihindeki okumalar, yoldaki en-
geller ve zorluklar karfl›s›nda bir ç›-
k›fl yolu fark etmemizi sa¤layabile-
cek okumalard›r. Harita, karfl›laflt›¤›-
m›z engeli nas›l aflaca¤›m›z› bize an-
latmaz. Onun için, sadece kitap oku-
mak bizi ilerletmez, daha fazla ilerle-

yebilmek için hayat›n içinde yafla-
d›klar›m›z› da okumak, çal›flmak zo-
runday›z. Hayatta karfl›laflt›¤›m›z
sorunlar da yolda önümüze ç›kan
engeller gibidir. Ço¤u zaman bir en-
geli aflmak için zihin okumalar› ye-
tersiz kal›r, buna bir de gönül oku-
malar›n› eklemek gerekir.

Gönül okumalar›, o engeli aflabi-
lecek yararl› ve kapsaml› çözümlere
bak›flt›r. Sadece kendi geçiflimizi
sa¤layacak çözüm yerine, sonradan
galenler için de yolu açacak genel ve
daha kal›c› sonuçlar›n aray›fl›na
sevk ettirir. Yolculuktaki rahatl›¤› ve
selameti baflkalar› içinde arzular ve
onlar içine bir fleyler yapma gayre-
tinde olur. Onun için; zihin okuma-
lar› gibi sorunu okuyup çözümü bul-
man›n ifllevinde de¤ildir, di¤erlerine
de yarar sa¤layacak, yüzünü güldü-
recek, gönüllere yol açacak okuma-
lar›n peflindedir. Hüzünlerimiz kadar
sevinçlerimizi de korkular›m›z›,
dostlar›m›z›, baflar›m›z› ve baflar›s›z-
l›¤›m›z› velhas›l hayat boyu e¤itim
sürecimizde bize gönderilen, yafla-
m›n inflas›na katk› sa¤layan uyar›
mesajlar›n› fark etmeyi, okumay›,
ço¤a katk› sa¤layacak sonuçlara
varmay› içine alan okumalard›r gö-
nül okumalar›.

Dördüncü grup okumalar ise,
karfl›laflt›¤›m›z güzel konaklama yer-
lerinde tak›l›p kalmadan menzile
do¤ru yola devam etmemizi sa¤lar.
‹nsan; biraz yorulsa, s›k›lsa, daralsa
hele de ard›ndan rahat edece¤i bir
mesken bulduysa, orada biraz daha
kalmak için bahaneler bulur genelde.
Biraz daha kalma süreleri uzad›kça
vakti belli yolculukta, menzile var-
madan, süreyi tüketebilir. ‹flte bu
grup okumalar; bizi amac›m›zdan ve
menzilimizden uzaklaflt›racak engel-

leyiciler karfl›s›nda dikkatli ve tem-
kinli olmam›z› sa¤layan, görev ve
sorumluluklar›m›z› fark ettiren de¤er-
li okumalard›r.  Gökyüzünü, geceyi,
gündüzü, insan›, tohumu, çiçe¤i,
meyveyi, zaman›… bu alemde gönül
gözümüzün önüne okusun diye kon-
mufl her eseri okuma gayretidir.

Bir di¤er taraftan bu dört okuma
grubu biri di¤erini kapsayacak flekil-
de iç içedir.

Kitap okumalar› bilgi hazinemi-
zin önemli parçalar›d›r. 

Zihinde biriktirdi¤imiz bilgiler
ise bu parçalar› içinde toparlamakla
beraber, ba¤lant›lar›n› iliflkilendir-
melerini oluflturup hayat›n içine
katmam›z› sa¤layan bir üst yap›d›r,
hazinenin d›fl yap›s› gibi. E¤er ba¤-
lant›lar olumlu ve yararl› ise sahibi-
ne de baflkalar›na da de¤er katan bir
hazine olur. Aksi takdirde; hazine
olabilecek de¤erdeki bilgiler olum-
suz ve zararl› kullan›lmak sureti ile
hazinenin de¤il bir harabenin y›k›n-
t›lar› aras›nda kal›r.

Gönül okumalar› hazinenin
anahtar›d›r. E¤er gönül dengeli kal-
m›flsa; zihnin zararl› okumalar›n›
fark ettirip durumu düzeltmeye im-
kân sa¤layacak sinyaller gönderir.
E¤er gönül dengeli olma vasf›n› yi-
tirmifl ve sahibi taraf›ndan karart›l-
m›flsa bilgileri tahripkâr flekilde kul-
lanarak öncelikle kendisine ve muh-
temelen baflkas›na zarar verecektir.  

Dördüncü grup okumalar kirletil-
memifl bir yürek ve sa¤lam bir zihin-
sel okumay› gerektirir ki, hazine di-
ye biriktirdiklerimiz dünyada mah-
pus olmas›n, öte tarafa tafl›nabilirlik
özelli¤i kazans›n.

Rabbim'in; raz› olaca¤› okumalar
nasip etmesi niyaz›yla….
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GÖNÜL GÖZÜNE DE⁄EN
OKUMALAR
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Ölüm, kimilerine so¤uk, kimile-
rine s›cak gelen bir kelimedir. Bu,
tabi ki bak›fl aç›s›na göre de¤iflir.

‹nsanl›k tarihinde hiç kimse ölü-
mü inkâr etmemifltir. Hatta inkarc›-
lar›n öncüleri de buna dâhildir. (son
zamanlar da kör gözleriyle ölüme
de çare bulmaya kalk›flanlar hariç).

Ölüm vak’as› de¤iflmedi¤i gibi
onun “lezzetleri kesici” olma yönü
de de¤iflmemifltir. ‹ster mü’min ol-
sun ister kâfir hiç kimse ölümden
hofllanmaz. Tabi hofllanmaman›n
sebepleri de farkl›d›r. Örne¤in
mü’min kifli s›rf salih ameli kesile-
cek diye ondan hofllanmaz, ama
kâfir ölümü bir yokluk gördü¤ü,
dünya hayat›n› sevdi¤i ve Yüce AL-
LAH’la (cc) karfl›laflmay› sevmedi¤i
için ölümden hofllanmaz. Onun için
kim olursa olsun ölümü düflününce
hayattan ald›¤› lezzetler kesilir ve
dünyay› önemsemez art›k. “Lezzet-
leri b›çak gibi kesen ölümü hat›rla-
y›n›z.” diye buyurmuyor mu Sadik-
ul Masduk.

Sadece alelade insanlar de¤il
Peygamberlerden ölümden hofllan-
mayanlar da var. Buhari’de konuy-
la ilgili flöyle bir rivayet geçmekte-
dir: Ebu Hureyre (r.a) flöyle demifl-
tir: Ölüm mele¤i Hz. Musa’ya (a.s)
gönderildi. Melek O’na gelince, O
da mele¤e bir tokat at›p gözünü ç›-
kard›. Melek RABBine dönerek:
“Sen beni ölmek istemeyen bir kula
gönderdin.” dedi. ALLAH (cc) me-
le¤e gözünü geri verdi ve ona flöyle
dedi: “Ona dön ve elini bir öküzün
s›rt›na koymas›n›, elinin temas etti-
¤i her bir k›l için kendisine bir y›l

ömür verilece¤ini söyle.” (Ölüm
mele¤i bunlar› haber verince) Musa
(a.s): “Ey RABBim! Sonra ne ola-
cak?” diye sordu. ALLAH(cc):
“Sonra öleceksin” buyurdu. Musa
(a.s): “Öyleyse flimdi öleyim” dedi.
Musa (a.s) ALLAH’tan (cc) kendi-
sini arz-› mukaddese bir tafl at›m›
mesafeye kadar yaklaflt›rmas›n› is-
tedi. Baflka hadislerden de Yüce
ALLAH’›n (cc) ve Mü’minlerin ölü-
mü sevmedi¤ini ö¤reniyoruz.

Madem ki ölüm bu dünyadaki
lezzetleri kesiyor o zaman ak›ll› kifli
de ahiretteki  lezzetleri kaç›rmama-
ya dikkat etmelidir. Ölüme ve
ölümden sonraki hayata haz›rl›k
yapmas› gerekir.

Ço¤umuzun bildi¤i hadiste geç-
ti¤i üzere Rasulullah’a (sav) k›ya-
met vakti sorulunca “K›yamet için
ne haz›rlad›n?”diye cevap vermifl-
tir. Yüce ALLAH (cc) normal bir
yolculu¤a bile az›ks›z ç›kmamay›
emretmifltir. O halde bize düflen on-
dan daha uzun olan bir yolculu¤a
yapabildi¤imiz kadar az›k haz›rla-
makt›r. N.Faz›l’›n dedi¤i gibi:

Hasis sarraf, kendine bir baflka
kese diktir!

Mezarda geçer akça neyse, onu
biriktir.

Kifli nas›l yaflarsa öyle ölür. Bu-
nun fark›nda olmal›y›z. Nice kimse-
ler sekerat an›nda tuttu¤u tak›m›,
sevdi¤i kad›n›, iflledi¤i haramlar›
say›klamaktad›r. Ama gerçek önder
olan o flanl› Peygamber’e (sav)
bakt›¤›m›zda da “belir rafikul e’le”
(tabi ki de o yüce arkadafl› istiyo-

rum) dedi¤ine flahit oluyoruz. Nas›l
ki ALLAH’› (cc) zikrederek uyan›p
yat›yorsak, öyle de, O’nu (cc) zik-
rederek yaflamal› ve yine O’nu (cc)
zikrederek ölmeliyiz.

Napolyonla ilgili flöyle bir hika-
ye anlat›l›r: Napolyon düflmandan
kaçarken yolda gördü¤ü birine s›¤›-
n›r. Düflman askerleri gidince de
sakland›¤› yerden ç›kar. Adam ona
der ki: “Kral›m  bana yaflad›¤›n›z o
ölüm korkusunu anlat›r m›s›n›z?”
bunu diyen sen misin diyerek ada-
m› idam etmek üzere tutuklarlar.
‹dam s›ras› gelince adam ortaya ge-
çer, Kral da askerlere haz›r emrini
verir. Adam nefesini tutmufl, aln›n-
dan ter boflalarak kendisine çevri-
len silahlara bakar. Tam o esnada
Kral silahlar› indirmelerini ister.
Adam da o zaman ölüm korkusu-
nun nas›l bir fley oldu¤unu anlar.
Evet, önemli olan ölüme haz›rl›kl›
bir flekilde gidebilmektir.

Kap›, kap› bu yolun son kap›s›
ölümse;

Her kap› da a¤lay›p o kap›da
gülümse! (N.Faz›l)

Asl›nda, düflünenler için bu ayet
yeter: “Her nefis ölümü tad›c›d›r.
K›yamet günü elbette ecirleriniz ek-
siksizce ödenecektir. Kim ateflten
uzaklaflt›r›l›r ve cennete girdirilirse,
art›k o gerçekten kurtulufla ermifltir.
Dünya hayat›, aldat›c› metadan
baflka bir fley de¤ildir.” (Al-i ‹m-
ran/185)

Velhamdu lillahi RABBil ale-
min…
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Âlemlerin Rabbi olan Allah
Teâlâ Kur’an-› Kerim’in Rahman
suresinde otuz bir kez “O halde
Rabbinizin nimetlerinden hangi-
sini yalanlayabilirsiniz?” buyu-
rarak yaratt›¤› kullar›na sonsuz
nimetlerinin fark›nda olmalar›n›
ve bu nimetlerin flükrünü hak-
k›yla eda etmelerini hat›rlat›yor.
Yeryüzünde insano¤lunun mad-
di, manevi ihtiyaç duyaca¤› her
türlü nimet, Rabbimizin rahmeti-
nin tecellisi olarak bahsedilmifl-
tir. Bu eflsiz nimetler Rabbinizin
flan›n›n, azametinin, kudretinin
niflanesi olarak biz insanlara su-
nulmufltur. Nitekim bu idrak
içinde yaflayan kullar, bunca ni-
metin flükrünü hakk›yla eda ede-
cektir.

Rabbimiz insano¤luna r›zk›n›
ezelden taksim etmifl ve hiçbir
kulunun hakk›n› zayi etmemifltir.
Kur’an-› Kerim’in muhtelif ayet-
lerinde beyan edildi¤i üzere bu r›-
z›ktan kimi kuluna az, kimi kulu-
na çok vererek, sonsuz rahmeti-
ne nazar edilmesini dilemifltir.

“Allah r›zk› diledi¤ine genifl-
letir, (diledi¤ine) daralt›r.” (Rad
26)

“De ki: Muhakkak Rabbim
r›zk› diledi¤ine geniflletip yayar
ve daralt›r. Fakat insanlar›n ço¤u
bilmezler.” (Sebe 36)

“Bilmezler mi ki muhakkak
Allah, r›zk› diledi¤i kimseye ya-
yar ve k›sar. fiüphesiz bunda
inanan bir topluluk için ayet-
ler(belgeler) vard›r.” (Zümer 52)

“Göklerle yerin anahtarlar›
O’nundur. Diledi¤ine r›zk› yayar
ve daralt›r. Çünkü o her fleyi çok
iyi bilendir.” (fiura 12)

Benzeri di¤er ayetlerde de
Rabbimiz ekseriyetle r›zk›n tak-
siminin kendi kudretinde bulun-
du¤unu, diledi¤ine az, diledi¤ine
çok vermeye kadir oldu¤u bizlere
ilan ediyor. 

Bu ayetlerin ›fl›¤›nda, özelde
kendi yaflant›m›zda, genelde ise
içinde bulundu¤umuz ahir za-
man insanlar›n›n yaflant›lar›nda
Allah Teâlâ’n›n hadsiz nimetleri-
ne olan flükür kavray›fl›m›z› bir
gözden geçirelim. Rabbimiz insa-
no¤luna r›z›k taksimini flüphesiz
adaletli bir flekilde yapm›flt›r. Ki-
mi kullar›na maddi anlamda hiç-
bir s›k›nt› vermezken, kimi kulla-
r›na da sa¤l›k, huzur vb. gibi ni-

metler konusunda s›k›nt› ver-
mektedir. Böylelikle kullar›n›n
di¤erine bakarak elinde bulunan
nimetlere flükretmesine vesile ol-
maktad›r. Lakin ço¤u insan için-
de bulundu¤u bu halden mem-
nun olmayarak, di¤er insan›n
sahip oldu¤u nimetleri k›skan-
maktad›r.

Nedenle, niçinlerle bo¤uflarak
haline flükretmeyi unutmaktad›r.
Kendisine bahfledilmemifl nimet-
lere, baflkas›n›n sahip olmas›n-
dan dolay› isyana düflmekte ve
Rabbinin nimetlerini inkâr et-
mektedir. ‹nanl›¤›n varoluflun-
dan bu yana bu durum ayn› fle-
kilde yaflanmaktad›r. Kanaatsiz-
lik, bencillik ve k›skançl›k içinde
bulunan insanlar›n özelli¤idir bu.

Bundan dolay›d›r ki geçmifl
kavimlerin helakine sebep ol-
mufl, Allah’›n gazab›na, azab›na
hak etmifllerdir. ‹flte kapitalist
sistemin sonucu olan onu durum
günümüzde de yaflanmaktad›r. 

Kendi bulundu¤u hali b›rak›p
sürekli kendinden üstün insanla-
r› inceleyip isyan etmektedir in-
san. Kendinde bulunan nimetle-
rin fark›ndal¤›nda, Rabbine
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hamd ve flükür vesilesiyle yak-
laflmay› b›rak›p gafletin içine
düflmektedir. Semadan inen onca
nimetin topraktan hâs›l olan sa-
y›s›z r›zk›n, insan› tevhide ulafl-
t›rmas› beklenirken, insan fleyta-
n›n yolunu seçip nankörlük et-
mektedir.

Ne yaz›k ki “Düflünen insan
kendindeki nimetin fark›na var›r,
düflünmeyen insan kendini ni-
metten mahrum san›r” sözü bu
ba¤lamda ne kadar manidard›r.
Düflünebilmek, idrak edebilmek
düflündükleri her fleye ra¤men
hayat›na nakfledebilmek en bü-
yük nimeti olsa gerek!

Ne gariptir sonsuz kerem ve
izzet sahibi Allah Teâlâ yaratt›¤›
hiçbir canl›y› r›z›ks›z b›rakmaya-
ca¤›n› vaad ediyorken biz insa-
no¤lu bu vaadi hiçe sayarak per-
vas›zca isyana meylediyoruz.
Yar›na ç›kaca¤›m›z mukaddermifl
gibi! Hep bir telafl hep bir kor-
ku...

Gelece¤e ait yat›r›mlar, eldeki
nimetlerden stoklamalar vb. gibi
yokluk korkusu! Heyhat bizler
fleytan›n desiseleriyle cebellefle
dural›m bir yan›m›zda do¤al afet-
ler sonucu sular›n göçüklerin al-
t›nda can pazar› yaflayan kardefl-
lerimiz.

Bizler evimizin eflyalar›n› ye-
nileriyle de¤ifltirme hayalleri ku-
rarken komflumuzun içinde bu-
lundu¤u nimetlere g›pta etmek
yerine, k›skan›rken dolab›m›zda-
ki onlarca giysi aras›ndan hâlâ
“giyecek k›yafetim yok” diyebi-
lirken, hiç yokken evlatlar›m›za
k›zabilirken öyle ki en de¤erli va-
kitlerimizi televizyonun karfl›s›n-
da dizileri filmleri takip etmekle
öldürürken Gazze’de Pakistan’da
Irak’ta Çeçenistan’da vb. ma¤dur
ve muhtaç yerlerdeki kardeflleri-

min yard›m›na kimler koflacak?
Nedir benli¤imizi ele geçirmifl
olan bu gaflet hâlâ neyi bekle-
mekteyiz. Ayn› felaketlerin bizle-
rin de bafl›na gelmesini mi? O
halde öncelikle kendi nefsimle
birlikte tüm inanan mü’minleri
hakk›yla düflünmeye ve icraata
geçmeye davet ediyorum.

Bu minval üzere Allah Resulü
(s.a.v)’nün bizlere ayna olan flu
hadis-i flerifleriyle, Rabbimizin
nimetlerine verdi¤i r›z›klara hak-
k›yla nas›l flükredece¤imizi ö¤re-
nelim.

“Ebu Hureyre’den (r.a) riva-
yete göre Peygamber (s.a.v)
flöyle buyurdu: “Allah’›m Mu-
hammed ailesine ancak yetecek
kadar r›z›k ihsan eyle” (Buhari
Rikak 17, Müslim Zühd 18)

Baflkas›na muhtaç olmayacak
derecede r›z›k istemek bu hadis-
tekine uygun bir istektir. Her
Müslüman, aile efrad›na yetecek
r›z›k istemek üzere dua edebilir
ve edecektir. Bu demektir ki: “Ya
Rabbi beni ve aile efrad›ma zen-
ginli¤in sebep oldu¤u felaketler-
den ve fakirli¤in do¤uraca¤› mu-
sibetlerden koru. Bizi yolundan
ay›rma, kullu¤umuza engel ola-
cak fleylerden bizi muhafaza et.”
demifl oluruz. (Aç›klamal› tam
Riyazüssalihin tercemesi S: 247)

“Abdullah ibn-i Amr ibn-i
As(r.a)’dan rivayet edildi¤ine öre
Rasulullah (s.a.v) flöyle buyur-
du: “Müslüman olup ta kendisi-
ne yeteri kadar r›z›k verilen ve
Allah’›n kendisine verdi¤i nimete
kanaat eden kimse gerçekten
kurtulmufltur.” (Müslim Zekât
125)

“Esma Bint Ebu Bekir
(r.a)’den rivayet edildi¤ine göre
Esma Rasulullah (s.a.v) bana
flöyle buyurdu demifltir: Cüzda-

n›n a¤z›n› ba¤lama, senin de r›z-
k›n ba¤lan›r. Allah da sana s›ka-
ak verir. (Buhari, Zekât 20)

Ahir zaman ümmeti olarak
kalplerimize yerleflmifl vehn
(dünya sevgisi ve ölümü kerih
görme) duygular›ndan s›yr›l›p
Rabbimizin nimetlerine flükret-
mek ve infak yoluyla bereketlen-
dirmek duas›yla…
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Rabbimiz insano¤luna
r›z›k taksimini flüphesiz
adaletli bir flekilde
yapm›flt›r. Kimi
kullar›na maddi
anlamda hiçbir s›k›nt›
vermezken, kimi
kullar›na da sa¤l›k,
huzur vb. gibi nimetler
konusunda s›k›nt›
vermektedir. Böylelikle
kullar›n›n di¤erine
bakarak elinde
bulunan nimetlere
flükretmesine vesile
olmaktad›r. Lakin ço¤u
insan içinde bulundu¤u
bu halden memnun
olmayarak, di¤er
insan›n sahip oldu¤u
nimetleri
k›skanmaktad›r.
Nedenle, niçinlerle
bo¤uflarak haline
flükretmeyi
unutmaktad›r.
Kendisine
bahfledilmemifl
nimetlere, baflkas›n›n
sahip olmas›ndan
dolay› isyana düflmekte
ve Rabbinin nimetlerini
inkâr etmektedir. 



fiu dünya yüzünden âfl›k bile ola-
mad›m. 

Aflk insanlar›n en içten arad›klar›
vak›a günümüzde. Aflk›n muhatab›
olmak zor. Zira aflk öylesine güzel
bir duygu ki tarifi yazd›kça bitmi-
yor, zaten bu aflk› da kelimelere
s›¤d›rmak ne mümkün. Ama yine
bir parça;

Aflk “O” nu tan›d›kça sevmektir.

Aflk “O” nun ad›n› duyunca kalbi-
nin çarpmas›n› engelleyememektir.

Aflk “O” söz konusu olunca gerisini
teferruat kabul etmektir.

Aflk “O” ndan hata yap›nca affet-
mesi için s›n›rs›z özür dileyebilmek-
tir.

Aflk “O” nun için her fleyini verebil-
mektir.

Aflk “O” nunla bütün vaktini geçi-
rebilmeyi istemektir.

Aflk “O” nun için geceleri uyuya-
mamakt›r.

Aflk “O” nunla her sabah ilk olarak
görüflmeyi istemektir.

Aflk “O” nun için sana deli denme-
sini önemsememektir.

Aflk “O” nu her an anmakt›r.

Aflk “O” nun ad›n› anmadan su bi-
le içememektir.

Aflk “O” nun için aç kalmak ve
bundan zevk almakt›r.

Aflk “O” nunla her gün defalarca
özel görüflmeyi istemektir.

Aflk “O”nun için gece gündüz çal›-
fl›p sonra bunun için mutlu olmak-
t›r.

Aflk “O” bir fley isteyince tereddüt-
süz yapmakt›r.

Aflk “O” istedi diye tan›mad›klar›n›
bile kardefl gibi görmektir.

Aflk “O” nun için gerekirse geçmifli-
ni silmektir.

Aflk “O” na her gün daha da âfl›k
olmakt›r.

Aflk “O” nsuz bir hayat›n anlams›z
oldu¤unu anlamakt›r.

Aflk “O” nun için ölümden korkma-
makt›r.

Siz daha önce hiç ÂfiIK oldunuz
mu?
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AfiK TADINDA B‹R YAZI
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‹lmi ve Kültürel Araflt›rmalar Vakf› (‹LKAV) Genel
Baflkan› Sn. Mehmet Pamak’›n kay›nvalidesi vefat
etmifltir. Merhumeye Allah’tan (C.C.) rahmet, ya-
k›nlar›na sabr› cemil niyaz ederiz.

Okurlar›m›zdan Sn. Ahmet Pusa’n›n babas› vefat
etmifltir. Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet, yak›n-
lar›na sabr› cemil niyaz ederiz.

Okurlar›m›zdan Sn. Mücahid Aslantafl’›n day›s› ve-
fat etmifltir. Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet, ya-
k›nlar›na sabr› cemil niyaz ederiz.

Okurlar›m›zdan Sn. Dursun Yar’›n annesi vefat et-
mifltir. Merhumeye Allah’tan (C.C.) rahmet, yak›n-
lar›na sabr› cemil niyaz ederiz.

Okurlar›m›zdan Av. Sn. ‹smail Özo¤ul’un day›s› ve-
fat etmifltir. Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet, ya-
k›nlar›na sabr› cemil niyaz ederiz.

Okurlar›m›zdan Sn. Abdurrahman Ceylan’›n ye¤e-
ni vefat etmifltir. Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet,
yak›nlar›na sabr› cemil niyaz ederiz.

Okurlar›m›zdan Sn. Remzi Korkmaz’›n annesi ge-
çirdi¤i trafik kazas› sonucu vefat etmifltir. Merhu-
meye Allah’tan (C.C.) rahmet, yak›nlar›na sabr› ce-
mil niyaz ederiz.

GENÇ B‹R‹K‹M

‹NNA L‹LLAH‹ VE ‹NNA ‹LEYH‹ RAC‹ÛN



Allah’›n rahmeti üzerine olsun
anne…

Ben o nazl› küçük k›z›n›m. Ne
çabuk geçti zaman, ben de anne ol-
dum, anne. Biliyor musun bir en-
gelli k›z›m var, hiç fark etmediniz.
Ac› çekiyorum anne. Yavrum ac›
çektikçe ben de ac› çekiyorum. Bü-
yüdü... Genç k›z oldu. O kadar gü-
zel ki bakmaya k›yam›yorum. Ona
zarar verecekler diye içim titriyor.
Hatta öyle korkuyorum ki; Allah’›n
arz›nda titreyerek yürüyorum. Siz
fark etmeseniz de... A¤l›yorum an-
ne, a¤l›yorum, geceleri hep a¤l›yo-
rum... Çaresizli¤ime, yaln›zl›¤›ma
a¤l›yorum anne... Gündüzleri güle-
bileyim diye a¤l›yorum. 

Hani flair demifl ya;

”Ben gurbette de¤ilim, gurbet
benim içimde” iflte öyle. 

Bulutlu gözlerle bakmaya al›fl-
t›m dünyaya... Ama yine de a¤l›yo-
rum. Sanki dünyayla inatlaflm›fl gi-
bi a¤l›yorum.

‹nsanlar›n hor bak›fllar›n›, ür-
kekliklerini gördüm. Korktuklar›n›,
ikiyüzlülüklerini gördüm, siz göre-
meseniz de... Y›llarca biz topluma
giremedik, toplum bizi istemedi an-
ne. Sadece sab›r dediler anne, sade-
ce sab›r... Ama görmek istemediler,
yetimlik ne kadar zorsa engelli ol-
mak da o kadar zor anne... Hele an-
neysen... Doktorlar›n ona kobay gi-
bi bakmas›ndan, okullar›n sermaye
gibi bakmas›ndan usand›m anne...

Benim yavruma yavru olarak baka-
m›yorlar... Onlar›n sessiz ç›¤l›¤›n›
duyam›yorlar anne. Hep onlar› an-
garya olarak görüyorlar, hep angar-
ya olarak anne...

Hüdhüd kufllar›n› bekledim te-
selli olsunlar diye... Erciyes’e bak-
t›m, hiçbir fley söyleyemedim “Kar›
erirse diye”. Dost arad›m bucak bu-
cak anne, bulamad›m. Dost sand›m
anne aldand›m. 

Kolum kanad›m k›r›k anne, her-
kes s›rt›n› dönmüfl gidiyor bir yö-
ne... Sesleniyorum, sesim ç›km›yor,
hayk›r›yorum “ah almay›n diye”
duyulmuyor anne. Bu kadar m› zor
yetime sahip ç›kmak anne, bu ka-
dar m› zor engelliye sahip ç›kmak?
Sahipsizlerin sahibine flikâyet edi-
yorum, O her fleyi görüyor, O her
fleyi biliyor anne. Ahirete inananla-
r› birlik olmaya ça¤›r›yorum. Ürkek
bak›fllar›mla etraf› kolaçan ediyo-
rum. Kalbimi incitmesinler diye hep
ben alttan al›yorum anne.

Anne da¤lar yürür mü? O za-
man belki bizde yürürüz. Günefl ›fl›-
¤›n› söndürdü¤ü zaman, belki biz
ayd›nlat›r›z. Bir y›ld›z kayd›¤› za-
man belki bizde ölürüz. Anne, sen-
de annesin. Ama beni... Bizi anla-
yamad›n. Biz baflka dil mi konuflu-
yorduk, baflka ülkeden mi gelmifl-
tik? ‹nsan can›n›n can›n› üzer mi
anne?

Hep üzüldük anne, hep üzül-
dük. Bizi görebilmeniz için ebabil

kufllar›n›n m› gelmesi gerekiyor.
Harekete geçebilmeniz, bizi sahip-
lenmeniz için size de mi Tevbe Su-
resinin inmesi gerekiyor?

Üzdüm seni de¤il mi anne?

Üzülme ne olur, benimkisi bir
sitemden öteye geçmez, ben üzülü-
yorum, insanl›¤›n yerine anne, ben
üzülüyorum... Ben a¤l›yorum, du-
alar›mda çaresizler için çaresizlerin
yaradan›ndan yard›m istiyorum.

Bir gün ya¤mur “ya¤m›yorum
iflte dese” bir gün çiçekler dile gelip
“açm›yorum iflte dese” ne düflünür-
dünüz? Bu çocuklar için bir gün ta-
biat insanl›¤a baflkald›rsa ne düflü-
nürdünüz? O zamanda m› bak›p ge-
çerdiniz. K›fl geldi¤inde kar “ya¤m›-
yorum dese” Cemre görevini yap-
masa, dallar meyveye durmasa, yi-
nede mi bak›p geçerdiniz? Engelli
çocuklar›n hayk›rd›¤›n› duymuyor-
sunuz. Ama biz annelerin hayk›r›fl-
lar›n› da m› duymuyorsunuz? Onun
için mi bak›p geçiyorsunuz? 

Yaz›k bana anne, insan oldu-
¤um için...

Yaz›k bana anne, anne oldu-
¤um için...

Yaz›k bana, bunca Müslü-
man’›n içinde yaln›z kald›¤›m için...

Anne üzdüm seni de¤il mi,
üzülme, üzülme ben üzülüyorum,
tabiat üzülüyor, yaradan üzülüyor,
siz üzülmeyin anne...
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ZZiihhnniiyyee KKAARRAAKKUUfifi

B‹R ANNEN‹N FERYADI



Özüne ve geçmifline ba¤l› bir nesil kurmak için As›-
m›n Nesli Krefl ve Gündüz Bak›mevi 11 Eylül 2010’da
hizmetine bafllad›. 

Ankaral› birçok Müslüman›n kat›l›m›yla gerçekle-
flen aç›l›flta konuflan Dergimiz Genel Yay›n Yönetmeni
Ali Kaçar “‹nflaAllah Ankaral› Müslümanlara faydal›
bir çat› olur.” dedi.
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ASIMIN NESL‹
KREfi ve GÜNDÜZ BAKIMEV‹
ANKARA’DA AÇILDI

HHaabbeerr:: GGEENNÇÇ BB‹‹RR‹‹KK‹‹MM



As›m›n Nesli Krefl ve

Gündüz Bak›mevi’nin aç›-

l›fl› Kur’an tilaveti ile bafl-

lad›. Daha sonra Ali Kaçar

k›sa bir konuflma yapt›.

Konuflman›n ard›ndan ço-

cuklar, söyledikleri ezgi

ve marfllarla program›

süslediler. Aç›l›fla kat›lan

çocuklara çeflitli hediyeler

verildi.

Çocuk merkezli bir e¤i-

timi Peygamberi metotlar-

la ö¤retmeyi amaçlayan

As›m›n Nesli Krefl ve

Gündüz Bak›mevi k›sa

sürede Ankaral› Müslü-

manlar›n güvenilir kap›s›

olaca¤a benziyor.

Yeni nesle de¤er fark›-

n› hissettirecek bir sevgi

çat›s› olaca¤›n› dile geti-

ren As›m›n Nesli Krefl ve

Gündüz Bak›mevi’nin

yetkilileri “Çocuklar›n›

manevi de¤erleri afl›laya-

cak olan gönüllere teslim

etmek isteyenlere, tecrü-

beli ve güvenilir kadro-

suyla hizmete bafllamak-

tan büyük bir sevinç duy-

duklar›n› ifade ettiler.

Genç Birikim Dergisi

olarak bizler de As›m›n

Nesli Krefl ve Gündüz Ba-

k›mevi yetkililerine hay›r-

l› olsun diyor, baflar›lar

diliyoruz.
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Söz verdik Allah’a 

Dinine uyaca¤›z

Atefllerle kuflat›lsak da

Sözümüzü tutaca¤›z

Biz Allah’›n kuluyuz

Kuran’la ayd›nlan›r yolumuz

Rabbimize dayan›r›z

At›l›r›z meydanlara

Emirlerine sar›l›r›z

Kükreriz ta¤utlara

Biz Allah’›n kuluyuz

Kuran’la ayd›nlan›r yolumuz

Kullu¤umuz pazarl›ks›z

Teslimiyetimiz gönülden

Cihad›m›z aral›ks›z

Dönmeyiz ahdimizden

Biz Allah’›n kuluyuz

Kuran’la ayd›nlan›r yolumuz

Marufu emrederiz

Savafl›m›z fleytanlad›r

Münkeri nehyederiz

Gücümüz Rahmandand›r

Biz Allah’›n kuluyuz

Kuran’la ayd›nlan›r yolumuz
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B‹Z ALLAH’IN KULUYUZ

NNeeccddeett YYÜÜKKSSEELL
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