
Genç BBirikim’den
Yeni bir say›yla karfl›n›zda olman›n huzur ve gururu içinde-

yiz. Bizlere tarifi imkâns›z bu hazz› tatt›ran Rabbimize hamd;
Rasulüne ve yolunda yürüyenlere selam olsun. 

O meflhur ressam›n (yar›s› a¤layan di¤er yar›s› gülen) insan
resmi gibi kar›fl›k duygular içerisindeyiz. Bir yandan heyecanla
“Rabbin için kurban kes...” emrini yerine getirmeye haz›rlan›-
yorken öte yandan dünyan›n dört bir yan›nda oluk oluk akan
Müslüman kan› yüreklerimizi parçal›yor. 

‹ngiltere eski baflbakan› Tony Blair’in gazeteci bald›z› Lauren
Booth’un Müslüman oldu¤unu duyuyor içimizde birfleyler k›p›r-
d›yor, baz› kendini bilmezlerin Kur’an yakma giriflimlerini ö¤re-
nince öfkeleniyoruz.

ABD’nin kuyru¤unu k›sarak hakir bir halde Irak’tan çekilme-
si (Müslüman kan›n›n dinmesi ad›na) umutlar›m›z› artt›r›rken,
eceli gelmifl köpe¤in Afganistan’a daha fazla y›¤›nak yapmas› ve
topraklar›m›za füze kalkan› yerlefltirmek istemesi asab›m›z› boz-
makta. (Çünkü dünyan›n en güçlü terör devleti kendi sonunun
Müslümanlar›n eliyle gelece¤ini bildi¤indendir ki ‹slam ülkelerini
daha yak›ndan takip etmek istemekte, bu ise bizi ayr›ca cesaret-
lendirmektedir.)

Siyonist terörist ‹srail’i unutmad›k ve asla unutmayaca¤›z.

Yine sizinle birlikte oldu¤umuz geçen say›dan bu yana Pakis-
tan’daki do¤al afetin yaralar› henüz sar›lamam›flken Endonez-
ya’da vukuu bulan deprem felaketi bizi ayr›ca üzmüfltür.

‹slami anlay›fl›m›z gere¤i; dünyan›n en ücra köflesinde de ol-
sa bir Müslüman›n parma¤›n›n kanamas› bizi üzmekte, hangi
dinden olursa olsun bir müstaz’af›n durumu bizi endiflelendir-
mektedir. Böyle olunca da a¤z›m›z›n tad›yla bir bayram yapmak
bir Müslüman için mümkün görünmemektedir. Zaten bir hadis-
te de Müslüman için dünyan›n eza ve cefa dolu oldu¤u vurgu-
lanm›yor mu? Bu dünya mükafat (ve ceza) mekan› de¤il, biz bu-
rada imtihanday›z ve akibetini ahirette görece¤iz. 

Bayramlar m›? Onlar da birer ibadet. Böylelikle Allah’›n em-
rini yerine getirecek, s›lay› rahim yapacak ve efl-dost-akrabay›
ziyaret edece¤iz; bu yolla O’nun r›zas›n› kazanaca¤›z. Bu bak›m-
dan bu bayram› f›rsat bilip Allah’› daha çok anacak, daha çok in-
fak edecek, daha çok kifliyi ziyaret edecek, daha çok yetimin ba-
fl›n› okflayacak, daha çok ikramda bulunaca¤›z. Bu bayram ‘et
bayram›’ de¤il ki t›ka basa yiyip içip gezip e¤lenelim. Kurban de-
mek adamak demektir, anmak ve feda etmektir. Kullu¤un bir ge-
re¤i olarak kimi zaman bir hayvan›, yeri geldi¤inde mal›-mülkü-
makam› ve istendi¤inde can›n› kurban etmektir ibadet.

Bu anlay›flla Kurban Bayram›n›z› tebrik eder, Allah’tan iba-
detlerimizi kabul buyurmas›n› temenni ederiz.
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Türkiye, ‹kinci Dünya Sava-
fl›’ndan sonra, özellikle de 1947’li
y›llardan itibaren gerek iç, gerekse
d›fl politik tercihlerini, ABD’nin
bölgesel ve küresel politik tercihle-
rine uygun olarak belirlemeye
bafllam›flt›r. So¤uk savafl döne-
minde de, so¤uk savafl›n sona er-
di¤i 1990’l› y›llardan bu yana da,
bu durumda herhangi bir de¤iflik-
lik de olmam›flt›r. Zaten aksine bir
davran›fl, ya bir darbe ile ya da ç›-
kar›lan iç kar›fl›kl›klarla daima en-
gellenmifltir. E¤er bugün, yani 28
fiubat postmodern darbesinde son-
ra Türkiye’de modern ya da post-
modern bir darbe yap›l(a)mam›fl
ise, bu, Türkiye’nin uygulayagel-
di¤i politikalar›n, ABD’ye ra¤men
üretil(e)memifl olmas›ndan kay-
naklanmaktad›r. Bununla, Türki-
ye’nin içeride ve d›flar›da uygula-
d›¤› her politika, mutlaka ABD’nin
onay›ndan geçmektedir iddias›nda
de¤iliz. Bu konudaki iddiam›z flu-
dur; bugün (dün de) Türkiye’de
hiçbir iktidar›n, ABD’ye ra¤men
aks ya da eksen de¤ifltirecek tür-
den ba¤›ms›z politikalar uygulaya-
bilecek bir güce sahip olmamas›-
d›r. Bu ülkede b›rak›n aks ya da
eksen de¤ifltirecek politikalar›,
ABD’nin menfaatlerine ayk›r› poli-
tikalar bile a¤›r bedel ödemeyi ge-

rektirmifltir. Hatta etek dolusu dö-
vizle al›nan ve size ait oldu¤u var
say›lan silahlar› bile ABD’ye ra¤-
men kullanmak hakk›na sahip de-
¤ilsiniz. Çünkü ABD, iste¤i d›fl›nda
bu silahlar›n kullan›lmas›na izin
vermemektedir. 1963–1964 K›br›s
olaylar› dolay›s›yla ABD devlet
baflkan› Johnson mektubu ya da
1974 K›br›s ç›kartmas› nedeniyle
ABD’nin uygulad›¤› ambargo he-
nüz unutulmufl de¤ildir. Türki-
ye’de sol-sa¤ ya da ‹slami görü-
nümlü hiçbir iktidar, bugüne ka-

dar ABD’nin ülke üzerinde oluflan
ve bir ülkenin ba¤›ms›zl›¤› ile asla
ba¤daflmayan bu egemenli¤ini k›-
rabilmifl de¤ildir.

AKP’nin son y›llarda özellikle
de bölgesinde izledi¤i politikalar›n,
kimi çevrelerce ABD’ye ra¤men
üretilen politikalar oldu¤u iddia
edilmektedir. ‹ran, Suriye, Siyonist
‹srail (one minute ve Mavi Mar-
mara Gemisi dolay›s›yla Erdo-
¤an’›n tak›nd›¤› sert tav›r) ve özel-
likle de BM’de, ‹ran’a yapt›r›mla-
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r›n uygulanmas› için yap›lan oyla-
mada ABD politikalar›na ra¤men
hay›r oyu kullanmas› buna örnek
olarak gösterilmektedir. Oysa Tür-
kiye’de, geçmiflte de zaman za-

man ABD ile hiçbir problemi olma-
yan hatta baz›lar›na göre daha da
Amerikanc› olan kimi baflbakanlar
taraf›ndan da bu tür tav›rlar›n ta-
k›n›ld›¤› görülmüfltür. Nitekim De-
mirel’in 1969’lu y›llarda ABD’ye
ra¤men haflhafl ekimini sürdürme-
si veya SSCB ile iliflkilerini devam
ettirmesi, Ecevit’in Siyonist ‹sra-
il’in Filistin’de Cenin mülteci kam-
p›nda Nisan 2002’de gerçeklefltir-
di¤i katliam› soyk›r›m olarak nite-
lemesi gibi!.. ‹flte son y›llarda AKP
taraf›ndan uygulanagelen politika-
lar, ABD politikalar›yla uyumlu ya
da ABD politikalar›n› bölgede zora
sokacak politikalar olmam›flt›r;
hatta Türkiye politikalar› ile ABD
politikalar› uyuflmufltur; dolay›s›y-
la da bu politikalara ABD aç›s›n-
dan müdahale edilmeyi gerektir-
memifltir. Türkiye, ülkenin her ta-
raf›na da¤›lm›fl ABD üslerini söküp
atmad›kça ve ABD ile yap›lan ikili
anlaflmalar›, iki ülkenin de menfa-
atleri do¤rultusunda yeniden tan-
zim etmedikçe, ABD’ye ra¤men
politika üretmesi de mümkün de-
¤ildir. Üzücüdür ama gerçek bu-
dur; ABD politikalar›na karfl› ç›kan
hiçbir iktidar, ABD’ye ra¤men ikti-
darda kalamam›flt›r.

Adnan Menderes’e yönelik 27
May›s darbesinin en önemli ne-
denlerinden birisi, ABD’ye ra¤men
Sovyetler Birli¤i ile gelifltirilen ilifl-
kilerdir. Ayn› flekilde 1971 darbe-
sinin nedeni de yine ABD’ye ra¤-
men Sovyetler Birli¤i ile gelifltiril-
mek istenen iliflkilerdir. D–8 proje-
si ve Ortado¤u ülkeleriyle gelifltiril-
mek istenen iliflkiler de, 28 fiubat
Postmodern darbesi ile Refahyol
iktidar›n›n sonunu getirmifltir. Dö-
nemin Baflbakan› Demirel’e göre,
12 Mart darbe öncesinde Türki-
ye’nin Sovyetler Birli¤i ile gelifltir-
di¤i iliflkiler, ABD’yi çok rahats›z
etmiflti. Nitekim Demirel, “Gayet
iyi hat›rl›yorum, 1967’de Ameri-
kan Sefiri Baflbakanl›¤a geldi, beni

ziyaret etti. Hâlâ olay gözümün
önünde. Kap›dan girdi, daha otur-
madan, ‘Are you changing axis?’
diye bana sordu. Yani ‘aks m› de-
¤ifltiriyorsunuz?’ Sovyetlerle bizim
münasebetlerimizi düzeltmemiz-
den çok rahats›z olmufltu” diyerek
(Çetin Yetkin Türkiye’de Askeri
Darbeler ve Amerika, Ümit yay›n-
lar›, 1995, s.112-113) ABD’nin
tahammülsüzlü¤ünü gündeme ge-
tirmiflti. ABD, gerek ikili anlaflma-
lar ve gerekse ülkede oluflturdu¤u
Gladyo-kontrgerilla a¤› ile ülkede
istedi¤ini yapabilecek güce ulafl-
m›flt›r. Nitekim 27 May›s darbeci-
lerinden Suphi Gürsoytrak, ‘CIA
bir yandan, ABD büyükelçili¤i bir
yandan, soluk al›fl›m›z› bile sapt›-
yordu’ (C. Arcayürek, Darbeler ve
Gizli Servisler, 5. bsk. s.53) der-
ken, dönemin D›fliflleri Bakan› ‹h-
san Sabri Ça¤layangil de 12 Mart
darbesiyle ilgili olarak ‘CIA alt›m›-
z› oydu’ diyerek, dost, stratejik
müttefik ABD’nin darbelerdeki ro-
lüne de¤inmiflti. O günden bugü-
ne, ABD’nin ülke üzerindeki ege-
menli¤inde de¤iflen hiçbir fley ol-
mam›flt›r, hatta bu egemenlik, da-
ha da derinleflmifltir.

FÜZE KKALKANI NNED‹R?

Füze kalkan› projesi, Kas›m
ay›na do¤ru yaklafl›ld›kça daha
çok duyulur ve tart›fl›l›r olmaya
bafllam›flt›r. Bu nedenle, 19–20
Kas›m’da Lizbon’da yap›lacak
NATO zirvesi öncesinde Ankara ile
Washington aras›nda füze kalkan›
projesi nedeniyle trafik yo¤unlafl-
m›flt›r. O halde flimdiye kadar ka-
muoyunda çokça tart›fl›lmayan,
daha ziyade kapal› kap›lar arka-
s›nda konuflulan bu füze kalkan›
projesi nedir? Hangi amaçla Türki-
ye topraklar› üzerine konuflland›-
r›lmaya çal›fl›lmak istenmektedir?
Füze kalkan› projesi, gerçekten
Türkiye’nin menfaatlerini mi, yok-
sa ABD’nin bölgesel ve küresel
emperyal menfaatlerini mi amaç-
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Füze kalkan› sistemi,
radar ve füze
bataryalar› olmak üzere
iki ana bölümünden
oluflan orta ve uzun
menzilli balistik ve
nükleer bafll›kl› füze
sald›r›lar›na karfl›
4.000–5.000 km. çapl›
bir sahada havadan
savunma sa¤layan
modern teknolojik bir
füze savunma
sistemidir. ABD
taraf›ndan gelifltirilen
SM–3 füze savunma
sistemi; X-Band radar
izleme kapasitesi ile
5.000 km. uzakl›ktaki
tenis topu
büyüklü¤ündeki bir
hedefi tespit ederek
füze bataryalar›na
koordinatlar›n›
bildirebilme
yetene¤inde oldu¤u
iddia edilmektedir.
Radarlar, düflman
füzeyi havada
belirliyor. Ard›ndan
yerden havalanan bir
avc› füze, saatte 24 bin
kilometre h›zla düflman
füzeye çarp›p onu
havada yok ediyor.
Uzmanlar sistemi “bir
mermiyi baflka bir
mermiyle vurmak” diye
özetliyor.



lamaktad›r? Asl›nda bu projenin
en önemli amac›, Türkiye’yi, y›l-
lard›r iyi iliflkiler kurmaya çal›flt›¤›
komflular›ndan soyutlayarak yeni-
den çat›flmal› ve düflman konumu-
na do¤ru sürüklemektir. Bu proje
gerçekten iddia edildi¤i gibi ma-
sum ve halklar›n güvenli¤ini sa¤-
lamaya yarayan bir proje midir?
Bu proje, elbette söylendi¤i ve id-
dia edildi¤i gibi hiç de masum de-
¤ildir. Çünkü Türkiye’deki ya da
bölgedeki insanlar›n güvenli¤i
ABD’nin hiç mi hiç umurunda de-
¤ildir.

Füze kalkan› projesi, her ne
kadar ABD eski baflkan› Evange-
list Bush döneminde gündeme ge-
tirilmifl ise de, ancak bu projenin
tarihi daha eskilere dayanmakta-
d›r. Füze kalkan› sistemi, yaklafl›k
25 y›ld›r ABD Baflkanlar›’n›n ajan-
das›nda olan bir projeye iflaret et-
mektedir. So¤uk Savafl’›n son y›l-
lar›nda ABD eski Baflkan› Ronald
Reagan taraf›ndan “Y›ld›z Savafl-
lar› Projesi” ad›yla gündeme geti-
rilmifl olan bu inisiyatife göre,
Sovyet Rusya’dan ya da ABD’nin
düflman› olan herhangi bir ülke-
den, ABD’ye ve NATO Müttefikle-
ri’ne yöneltilebilecek balistik füze-
ler, lazer ›fl›nlar› ile uzayda vurula-
cak ve bir tehlike olmaktan ç›kar›-
lacakt›. Eski bir aktör olan Rea-
gan’›n Y›ld›z Savafllar› Filmi’nden
esinlenerek ortaya att›¤› bir heze-
yan olarak görülebilecek bu rüya,
ondan sonra Beyaz Saray/Oval
Ofis’e ad›m atan bütün baflkanla-
r›n önüne getirilmifltir. Geçen za-
man zarf›nda daha da olgunlaflt›r›-
lan ve teknolojisi oluflturulan bu
proje, Bush döneminde hararetli
bir flekilde tart›fl›lm›fl ve yap›lmas›-
na karar verilmifltir. Bush döne-
minde, projenin NATO kapsam›n-
da gerçeklefltirilmesi ve Do¤u Av-
rupa’da bulunan Polonya ve Çek
Cumhuriyeti’nin füze kalkan›na ve
radarlara ev sahipli¤i yapmas› ka-

rarlaflt›r›lm›flt›. Amerikal› yetkililer
bu sistemin ‹ran ve Kuzey Kore gi-
bi uzun menzilli, nükleer bafll›k ta-
fl›yan füzeler arac›l›¤›yla Avru-
pa’y› ve ABD’yi vurabilecek ülke-
lerin hedef olarak seçildi¤ini ve
sistemin tamam›yla savunma
amaçl› oluflturulaca¤›n› aç›klasalar
da, Rusya füze kalkan› projesinin
hedefinin kendisi oldu¤unu, bu-
gün s›n›rl› olan bu sistem ileride
bize yönelik casusluk faaliyetlerin-
de kullan›labilir ve güvenli¤imiz
tehdit eder gerekçesiyle bu siste-
min Do¤u Avrupa’ya yerlefltiril-
mesine izin vermeyece¤ini belirt-
mifltir. Obama baflkan olarak göre-
ve geldi¤inde, “‹ran’da uzun men-
zilli füzelerin bulunmad›¤›, bu ne-
denle k›sa menzilli füzeler için ön-
lem al›nabilece¤i” gerekçesiyle Po-
lonya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki
projelerden 17 Eylül 2009 tarihi
itibariyle vazgeçmifltir. Ancak ko-
nuyu uluslararas› gündemden hiç
düflürmemifl ve savunma kalkan›
projesini, baz› de¤iflikliklerle bir
NATO projesine dönüfltürmüfltür.
NATO, Nisan 2009’da Straz-
burg’daki 60’›nc› kurulufl y›ldönü-
münde kabul etti¤i sonuç bildirge-
sinin 50, 51 ve 53’üncü maddele-
rinde bu konuyu gündemine al-
m›flt›r. “Balistik füzelerin ço¤alma-
s› müttefik güçleri, topraklar› ve
halklar›n› artan biçimde tehdit et-
mektedir. Füze savunmas› bu teh-
dide karfl› yan›t›m›z›n genifl bir
parças›n› oluflturmaktad›r” diyerek
“Aktif, aflamal› balistik füze sa-
vunma komuta kontrol sistemini”
geniflletme karar› alm›flt›r. 14
Ekim 2010’da toplanan NATO D›-
fliflleri ve Savunma Bakanlar› top-
lant›s›nda da bu teyid edilmifltir.
Nitekim bu toplant›da konuflan
NATO Genel Sekreteri Anders
Fogh Rasmussen, NATO’nun te-
mel görevinin 28 üye ülkedeki
900 milyon vatandafl› muhtemel
sald›r›lardan korumak oldu¤unu
vurgulayarak “NATO’nun tüm

Avrupa’y› füze sald›r›s› tehdidine
karfl› korumas›n› isteyip istemedi-
¤imize karar vermeliyiz. Tehdit
aç›kt›r, bu kapasite (füze kalkan›)
mevcuttur ve maliyeti üstlenilebi-
lir. Tüm Avrupa’y› kapsayacak fü-
ze savunmas›n› bir NATO kapasi-
tesi yapmam›z gerekti¤ine inan›-
yorum” diyerek bu konudaki tav-
r›n› aç›kça ortaya koymufltur.

Füze kalkan› sistemi, radar ve
füze bataryalar› olmak üzere iki
ana bölümünden oluflan orta ve
uzun menzilli balistik ve nükleer
bafll›kl› füze sald›r›lar›na karfl›
4.000–5.000 km. çapl› bir sahada
havadan savunma sa¤layan mo-
dern teknolojik bir füze savunma
sistemidir. ABD taraf›ndan geliflti-
rilen SM–3 füze savunma sistemi;
X-Band radar izleme kapasitesi ile
5.000 km. uzakl›ktaki tenis topu
büyüklü¤ündeki bir hedefi tespit
ederek füze bataryalar›na koordi-
natlar›n› bildirebilme yetene¤inde
oldu¤u iddia edilmektedir. Radar-
lar, düflman füzeyi havada belirli-
yor. Ard›ndan yerden havalanan
bir avc› füze, saatte 24 bin kilo-
metre h›zla düflman füzeye çarp›p
onu havada yok ediyor. Uzmanlar
sistemi “bir mermiyi baflka bir
mermiyle vurmak” diye özetliyor.
Bu yeni plana göre; eski planda
karada konufllanacak füzelerin ar-
t›k önce Karadeniz’de deniz plat-
formlar›na (SM–3 füze önleyici fü-
zeler), daha sonra da Türkiye’nin
baz› illerine (Patriot PAC 3 siste-
mi) konuflland›r›laca¤› ifade edil-
mektedir. Bu sistem mevcut Ame-
rikan sistemine entegre edilecek,
ortak füze savunma sistemi
2018’den itibaren tam kapasiteyle
operasyonel hale gelecektir. Siste-
min bel kemi¤ini ise ilk aflamalar-
da mevcut SM–3 füzeleri, ilerleyen
aflamalarda ise Japonya’n›n da
teknik destek verdi¤i SM–3 Block
IIA ad› verilen yeni nesil füzeler
oluflturacakt›r. Bu aflamada Türki-
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ye’nin de onay›yla PAC-3 balistik
savunma füzelerinin daha çok Ka-
radeniz bölgesine yerlefltirilmesi
planlan›yor. Çünkü yap›lan hesap-
lamalara göre, ‹ran’›n ABD ya da
Avrupa’ya att›¤› bir balistik füze-
nin rotas› Türkiye’nin do¤u ve ku-
zeydo¤usu üzerinden, Karadeniz’e
do¤ru takip edecek. Bu nedenle,
Patriot PAC-3 füzelerinin bu böl-
gelere konuflland›r›lmas› hesapla-
n›yor.

FÜZE KKALKANI,
K‹ME KKALKAN OOLACAK?!

Füze Kalkan›n as›l amac› ne-
dir? Gerçekten iddia edildi¤i gibi
baflta Türkiye olmak üzere NATO
üyesi ülkeler, ‹ran’dan ya da Ku-
zey Kore’den veyahut bir baflka
ülkeden gelecek bir tehditle karfl›
karfl›ya m›d›r? Yoksa bu füze kal-
kan› ile ABD’nin bölgesel ve küre-
sel amaçlar›yla ve bölgedeki jan-
darmas›/ileri karakolu Siyonist ‹s-
rail’in güvenli¤i mi sa¤lanmak is-
teniyor? fiu kesin olarak bilinmeli-
dir ki, ABD’nin bölgeye konufllan-
d›raca¤› füze kalkan› projesinin
amac› ABD’nin kendisini ya da
NATO müttefiklerini ‹ran ya da
Kuzey Kore gibi ülkelerden gele-
cek füze sald›r›lar›na karfl› koru-
mak de¤ildir. Bu füze Kalkan› pro-
jesinin as›l amac›; 

1- Siyonist ‹srail’i, ç›kacak bir
‹ran-‹srail savafl›nda ‹ran sald›r›s›-
na karfl› güvenceye almakt›r. Böy-
lece Türkiye’yi yeniden Siyonist
‹srail ile ayn› blok içerisinde bulufl-
turarak, son dönemde çok yönlü
bir d›fl politika izleyen Türkiye’yi
yeniden Avrupa/‹srail odakl› d›fl
politika paradigmas›na geri dön-
dürmektir. Dolay›s›yla, Siyonist ‹s-
rail ile ‹ran herhangi bir silahl› ça-
t›flmaya girdikleri takdirde Türki-
ye, ‹ran’a karfl› Siyonist ‹srail’i sa-
vunan bir ülke görüntüsü içerisine
sürüklenecektir. ABD’nin ortaya
koydu¤u ve NATO arac›l›¤›yla
Türkiye’ye dayatt›¤› bu projenin

gerçeklefltirmek istedi¤i amaçlar-
dan birisi budur. 

2- Bu projenin bir di¤er amac›
ise Rusya’n›n burnunun dibine
yerlefltirilen füze kalkan› sayesin-
de bu ülkeyi bask› alt›na almak,
son dönemde eski topraklar›na yö-
nelik ilgisini artt›ran Rusya’y›
uyarmak ve bu ülkenin Türkiye ile
kurmaya çal›flt›¤› Karadeniz odak-
l› ittifak› sonland›rmakt›r. 

3- ABD’nin, Türkiye’de kura-
ca¤› füze kalkan› ile Türkiye’nin
Ortado¤u Politikas›’n›n birinci hal-
kas›n› oluflturan Türkiye-‹ran-Su-
riye-Lübnan Blo¤u’nu k›rarak,
Türkiye’yi tekrar Siyonist ‹srail ile
ayn› güvenlik çemberinin içine al-
makt›r. 

4- Elbette hedef sadece ‹ran
de¤ildir; asl›nda bütünüyle ‹slâm
co¤rafyas›d›r. Türkiye’nin Ortado-
¤u aç›l›mlar›, komflularla s›f›r so-
run, Suriye, ‹ran, Irak’la yap›lan
stratejik iflbirli¤i anlaflmalar›, hem
bu ülkelerle hem de bölge ülkele-
riyle yap›lan ticari, ekonomik, si-
yasi anlaflmalar ve entegrasyon
çabalar›, sorun çözücü bar›fl temel-
li proaktif giriflimlerle oluflturulan
olumlu havay› sona erdirmektir. 

5- Bir di¤er amaç da, Türki-
ye’nin -tabiri caizse- burnunu ye-
re sürtmektir. 1 Mart tezkeresiyle
bafllayan yak›n zamanlarda somut
baz› olaylarla devam eden olaylar,
ABD’nin hofluna gitmemektedir;
‹ran nükleer program›na karfl› BM
yapt›r›mlar›na ‘hay›r’ demesi, Ma-
vi Marmara krizi ile Siyonist ‹sra-
il’e yönelik çat›flma, Suriye ve Ha-
mas’la yak›n iliflkiler, Siyonist ‹s-
rail’in askeri tatbikatlardan d›fllan-
mas›, Çin’le yap›lan ortak askeri
tatbikat gibi! Bu projeyle Türkiye,
yeniden ve bütün politikalar›yla
emperyal ABD’nin istedi¤i yörün-
geye girmifl olacakt›r. ABD taraf›n-
dan Türkiye’nin ‘evet’ demesi için
s›k›flt›r›lmas›n›n nedeni de budur.

Siyonist ‹srail için misilleme ya-
parcas›na aylard›r büyükelçisini
bile Türkiye’ye göndermeyen
ABD, Türkiye üzerinde bir s›k›flt›r-
ma stratejisi bu nedenle uygula-
maktad›r. 

TÜRK‹YE’YE
KOMfiULARINDAN
B‹R TTEHD‹T YYOKTUR!..

Türkiye, son y›llarda komflu ül-
kelerle izledi¤i ‘s›f›r sorun’ politika-
s›, d›fl politikas›n›n da temelini
oluflturmaktad›r. Bu politika nede-
niyle, daha önce emperyal ülkele-
rin k›flk›rtmas›yla komflu ülkelerle
yaflad›¤› sun’i düflmanl›klar yerini
dostluklara b›rakm›fl, siyasi, eko-
nomik ve askeri iliflkiler geliflmeye
bafllam›flt›r. Böylece Milli Güvenlik
Siyaset Belgesinin de¤iflmez mad-
deleri aras›nda yer alan komflu ül-
kelerden kaynaklanan tehdit alg›-
lamas› da, izlenen bu politika saye-
sinde de¤iflmifltir. Nitekim Davu-
to¤lu; “Biz çevremizdeki hiçbir
komflumuzdan bir tehdit alg›lama-
s› içinde de¤iliz, NATO’ya dönük
de bir tehdit alg›lamas› veya tehdit
oluflturdu¤u kanaati içinde de¤iliz.
Ancak NATO’da bütün güvenlik
unsurlar›n› göz önüne alarak gele-
ce¤e yönelik planlama yapmakla
yükümlüdür. Biz de bu planlama-
lar›n içinde oluruz, olmaya devam
edece¤iz” diyerek bu durumu teyid
etmektedir. Türkiye’ye komflula-
r›ndan bir tehdit söz konusu olma-
d›¤›na göre, sormak gerekmez mi;
füze kalkan›na hangi tehditten do-
lay› ihtiyaç duyulmaktad›r? Türki-
ye’nin Yunanistan, K›br›s Rum Ke-
simi ve Ermenistan hariç hiçbir
komflusu ile en ufak bir problemi
yoktur. Yunanistan NATO üyesi,
Rum kesimi, üye olmaya çal›fl›lan
AB üyesidir. Ermenistan ise “stra-
tejik müttefik ABD’nin” ve Avru-
pa’n›n korumas› alt›ndad›r. Dolay›-
s› ile Füze sisteminin bu ülkelere
karfl› konuflland›r›lmas› söz konu-
su de¤ildir. Di¤er komflular, Rusya,
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‹ran, Irak, Suriye ve Bulgaristan ile
ise en ufak bir problem olmad›¤›
baflta Davuto¤lu olmak üzere bir-
çok yetkili ifade etmektedir. O hal-
de niçin bu füze kalkan› sistemi
Türkiye topraklar›na konuflland›r›l-
mak istenmektedir? Anlafl›lan odur
ki, füze kalkan›na Türkiye’nin de-
¤il, ABD’nin ihtiyac› vard›r; ›srar
hatta tehdit de bundan dolay›d›r.
Çünkü Amerika’n›n Bölgeden d›fl-
lamak istedi¤i as›l güçler, Çin, Rus-
ya ve Hindistan gibi Asya’n›n bü-
yük devletleridir. Amerika, enerji
kaynaklar›na tek bafl›na hâkim
olarak, dünyan›n efendisi olmak
istiyor. Bundan dolay›d›r ki, bu fü-
ze kalkan› sistemini Türkiye’ye ko-
nuflland›rmak suretiyle bu ülkele-
rin geliflmesini ve bölge ülkeleri
üzerindeki hegemonyas›n› durdur-
mak istemektedir.

Türkiye’nin ise ABD’nin aksi-
ne, bölge ve hatta Asya ülkeleriy-
le gittikçe geliflmekte olan iliflkileri
vard›r. Nitekim son on y›l içinde
Asya ülkeleri ile baflta ekonomik

alan olmak üzere, siyasi, askeri ve
kültürel alanlarda iflbirli¤i gelifl-
mifltir. Bat›’da dillendirilen en bü-
yük korkular›n bafl›nda, Türki-
ye’nin “saf de¤ifltirme” ihtimalidir.
Rusya, Türkiye’nin en büyük d›fl
ticaret orta¤›d›r. Çin ile d›fl ticaret
hacminin 2020 y›l›na kadar 100
milyar dolara ç›kmas› hedeflen-
mektedir. ‹ran, Suriye, Hindistan
ve Türk Cumhuriyetleri ile Türki-
ye’nin iliflkileri daha da geliflmek-
tedir. ‹flte, Çin’le yap›lan ortak as-
keri tatbikatta, uçaklar ‹ran üze-
rinden Türkiye’ye gelmifltir.
‹ran’la Türkiye’nin sadece do¤al-
gaz anlaflmas› yok, ayn› zamanda
petrol anlaflmas› da var... Günde 4
uçak iniyor ‹ran’dan Türkiye’ye...
‹ki halk aras›nda gittikçe derinle-
flen bir kaynaflma var. Suriye’de
de benzer geliflmeler yaflan›yor...
Türkiye kendi menfaatine olan
bunca iliflkiye ra¤men neden bu
ülkeleri kendisine düflman görsün.
Ama füze kalkan›n›n Türkiye top-
raklar›na konuflland›r›lmas›yla bu

iliflkiler tersine dönecek ve binbir
zorlukla oluflturulan dostluklar›n
yerini düflmanl›klar alacak, s›n›rlar
kapanacak ve vizeler kalkacakt›r.
Bu da, ABD’nin ama özellikle de
Siyonist ‹srail’in ifline gelecektir.
Bölgede yeniden yaln›zlaflan Tür-
kiye, tekrar Siyonist ‹srail’e sar›la-
cakt›r. Füze kalkan› projesinden
amaçlanan da budur. 

FÜZE KKALKANI, TTÜRK‹YE’Y‹
ÖN CCEPHE ÜÜLKE HHAL‹NE
GET‹RMEKTED‹R!..

NATO, 1990’dan sonra her on
senede bir yapt›¤› toplant›larla, ye-
ni stratejik konseptini belirlemek-
tedir. 19–20 Kas›m 2010’da Por-
tekiz’in Baflkenti Lizbon’da yap›-
lacak toplant› da, üçüncü defa ye-
ni stratejik konsept belirleyecektir.
NATO Zirvesi toplant›lar›nda ka-
rarlar oy birli¤i ile al›nmaktad›r.
Kas›m ay›nda yap›lacak toplant›da
Türkiye’den aleyhte bir karar›n
ç›kmamas› için 14 Ekim 2010’da
Brüksel’de NATO tarihinde ilk kez
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D›fliflleri ve Savunma Bakanlar› ile
bir toplant› gerçeklefltirilmifltir. Bu
toplant›da ABD Savunma Bakanl›-
¤›’n›n Avrupa ve NATO politika-
s›ndan sorumlu üst düzey yetkilisi
Jim Townsend füze kalkan› projesi
ile ilgili olarak yapt›¤› konuflmada
özetle: “Balistik füze tehditlerinin
nereden gelebilece¤ine bakt›¤›m›z-
da, bize göre Türkiye çok fazla ön
cephelerde yer al›yor. Dolay›s›yla
co¤rafi aç›dan, Türkiye, füze sa-
vunma sisteminin baz› bölümleri-
ne ev sahipli¤i yapmada iyi bir yer
olabilir… fiimdi Ankara bir karar
verecek, hem Türkiye’nin rolü ko-
nusunda, hem de özellikle, ‹ttifak
içinde, füze savunma sistemini bir
NATO kapasitesi olarak üstlenme-
ye dair siyasi kararla ilgili oylama
oldu¤unda Türkiye’nin nerede du-
raca¤› noktas›nda.” ABD’deki dü-
flünce kurulufllar›ndan Atlantik
Konseyi’nde düzenlenen toplant›-
da da bir soru üzerine Townsend,
Türkiye’nin, sistemin baz› unsur-
lar›na ev sahipli¤i yapma konu-
sunda isteksiz ya da karars›z oldu-
¤unu düflünmedi¤ini söylemifltir.

Brüksel’de yap›lan bu toplant›
esnas›nda ABD ve Türkiye aras›n-
da D›fliflleri Bakan› Ahmet Davu-
to¤lu ve Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, ABD’li meslektafllar›
Hillary Clinton ve Robert Gates’le
4’lü görüflme yapm›flt›r. Bu görüfl-
mede, füze Kalkan› projesi ‹ran’›
da ilgilendirdi¤i için, BM Güvenlik
Konseyi’ndeki gibi bir durumla
karfl›laflma riskini kald›rma, Türki-
ye’nin veto kullanma ihtimalini
engelleme ve Türkiye’nin bu pro-
jeye katk›da bulunma konular› ele
al›nm›flt›r. Türkiye, iç kamuoyuna
dönük aksini söylese de, gerek bu
görüflmede ve gerekse di¤er gö-
rüflmelerde bu projeye kat›lmak
konusunda isteksiz olmad›¤› bilin-
mektedir. Ancak, hem kendi ka-
muoyu, hem de bölge ülkeleri nez-
dinde daha çok s›k›nt›l› bir duruma

düflmemek için baz› flartlar ileri
sürmektedir. Asl›nda bu flartlar›n
hatta daha ilave flartlar›n emper-
yal ABD aç›s›ndan hiçbir önemi
yoktur. Çünkü ikili anlaflmalara
ra¤men ABD ‹ncirlik hava üssü
baflta olmak üzere birçok üssü an-
laflma flartlar›na ayk›r› olarak, hat-
ta Türkiye’yi hiç de haberdar et-
meden kulland›¤› bilinmektedir.
Dolay›s›yla Türkiye için önemli
olan, kendi ülkesinin ve bölge ül-
kelerinin aleyhine olan bu projeyi
flartl› kabul etmek de¤il, elinin ter-
siyle itmektir. Çünkü Türkiye bu
projeyle, kendisini bölgesel güç
haline getiren aç›l›mlar› sona erdir-
mifl olacak ve bölge ülkeleri nez-
dinde ABD’nin ileri karakolu ola-
rak de¤erlendirilecektir. ‹flte Türki-
ye, güya bu durumu minimize et-
mek için baz› flartlar ileri sürmek-
tedir. Bu flartlar› flöyle s›ralamak
mümkündür: 

1- Bu proje sayesinde elde edi-
lecek istihbari bilgiler, NATO üyesi
olmayan ülkelerle özellikle de ‹sra-
il ile paylafl›lmayacak.

2- ‹stihbarata Türkiye’nin do¤-
rudan eriflimi olacak.

3- ‹stihbarattan do¤acak her
tür karara Türkiye de müdahil ola-
cak.

4- Bu proje, NATO’nun “bir
müttefike sald›r›, bütün müttefik-
lere sald›r›d›r” prensibinin yer ald›-
¤› 5’inci madde çerçevesinde ve
‘cayd›r›c›l›k’ kapsam›nda olmal›d›r
ve bütün NATO topraklar›na ya-
y›lmas› sa¤lanacak.

5- NATO belgelerinde tehdit
olarak ‹ran, Suriye gibi ülkelerin
isimleri geçmeyecek. 

Asl›nda bu flartlar, zevahiri
kurtarmaya dönük flartlard›r. Yani
bu flartlarla, Türkiye ve bölge ülke
kamuoylar›na “Biz bu projeyi ka-
bul etmeyecektik, ancak biz bir
NATO üyesiyiz, onlar›n bu teklifi-

ni reddedemezdik” demifl olacak-
lard›r. Bütün bu olup bitenlere ve
uzun zamandan beri bu proje gün-
demde olmas›na ra¤men Baflba-
kan Erdo¤an sorulan bir soru üze-
rine “Bize yap›lm›fl bir teklif yok.
Bir talep olmad›¤› için de flu anda
herhangi bir aç›klama yapmay›
gereksiz görüyorum. Lizbon zirve-
sinde böyle bir emr-i vakiyle karfl›
karfl›ya kalmam›z mümkün de¤il”
fleklindeki cevab› gerçekleri yan-
s›tmamaktad›r. Çünkü bu proje,
Obama taraf›ndan 2008’de Erdo-
¤an ile yapt›¤› görüflmede günde-
me getirilmifl bir projedir.

Türkiye bu projeyle, NATO yet-
kilisinin de belirtti¤i gibi ön cephe
ülkesi, yani aç›k bir hedef haline
gelecektir. Ve ç›kacak herhangi bir
savaflta ilk vurulacak ülke de “ön
cephe” ülkesi olarak Türkiye ola-
cakt›r. Bu proje, NATO’nun ya da
ABD’nin küresel ç›karlar› u¤runa
ev sahibi ülkeyi hiç de do¤rudan il-
gilendirmeyen bir konuda hedef
haline getirmektedir. Füze kalkan›
projesi, ABD’nin kendi tehdit alg›-
lamas›na göre gelifltirdi¤i, davulun
kendisinde tokma¤›n Türkiye’de
olaca¤› bir projedir. K›saca ABD
kendini uzaktan savunacak, Türki-
ye ise ona savafl alan› olacakt›r.
Üstelik ABD ya da NATO iddia
edildi¤i gibi dost ve müttefik bir ül-
ke ya da kurulufl da de¤ildir. ABD
emperyal ve iflgalci bir ülke, NATO
ise, onun tetikçi kurulufludur. Bu-
nun en iyi ve son örne¤i Afganis-
tan iflgalidir. Bu iflgalde NATO’nun
5’nci prensibi devreye sokulmufl-
tur. Oysa her nedense bu prensip
Türkiye olunca hiç devreye sokul-
mam›flt›r. Kuzey Irak Kandil kay-
nakl› PKK terörü ile mücadelede
ABD; ortak düflman, istihbarat
paylafl›m› palavralar›n›n d›fl›nda
Türkiye’nin bu yak›c› güvenlik ih-
tiyac› için k›l›n› dahi k›p›rdatma-
m›flt›r. Ayn› umursamazl›k NATO
için de geçerlidir. Hatta NATO üye-
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si ülkeler, özgürlük savaflç›lar› de-
di¤i PKK unsurlar›n› besleyerek,
himaye ederek, para kaynaklar›n›
koruyarak ve siyasi haklar vererek
aç›kça desteklemektedirler. Aç›k
denizde T.C. vatandafllar›na alçak-
ça bir sald›r› ile Mavi Marmara kri-
zine yol açan Siyonist devlet terö-
rüne karfl› BM, ABD ve NATO ül-
keleri Siyonist ‹srail’i suçlayan ‹n-
san Haklar› Konseyi karar›na bile
olumlu oy vermediler. Gerek PKK
terörüne ve gerekse Siyonist ‹sra-
il’in vahflice sald›r›s›na karfl› NA-
TO’nun 5’nci prensibi iflletilmesi
gerekirken, tersine PKK terörünü
beslemeleri ve Siyonist terör örgü-
tü ‹srail’i himaye etmeleri, ne dost-
lukla, ne de müttefiklikle ba¤dafl›r.
Asl›nda bu durum, üyeli¤i de, dost-
lu¤u da, müttefikli¤i de bitiren bir
durumdur. 

TÜRK‹YE SSAVAfiA
SÜRÜKLENMEKTED‹R!..

Türkiye bu projeyle kendi
menfaatine olmayan bölgesel bir
savafla sürüklenmektedir. Oysa
ABD bu projeyle bir taraftan kendi
bölgesel ve küresel menfaatlerini
korumufl olacak, di¤er taraftan da
Siyonist ‹srail’in güvenli¤ini sa¤la-
m›fl olacakt›r. Ayn› zamanda da
Rusya’n›n, Çin’in ve Hindistan’›n
bölgesel güç olmas›n› da engellen-
meye çal›flm›fl olacakt›r. Di¤er
yandan da Türkiye’nin ‹ran s›n›r›-
na yerlefltirilecek ve do¤rudan
‹ran’› tehdit edecek olan bir füze
sisteminin Türkiye–‹ran iliflkilerini
ciddi manada bozaca¤› muhak-
kakt›r. Sadece Türkiye ‹ran iliflkile-
ri de¤il; Türkiye’nin Suriye ile Çin
ile ve Rusya ile hatta bölgenin di-
¤er ülkeleri ile de iliflkileri bozula-
cakt›r. Füze kalkan›n›n görmezden
gelinen önemli sonuçlar›ndan biri
de Türkiye’ye yönelik bir kuflatma
ifllevi görecek olmas›d›r. Türkiye,
bölge ülkelerince, So¤uk savafl dö-
neminde özellikle ‹srail’le kurdu¤u
iliflki ve NATO-Amerika ittifak› ne-

deniyle Bat›’n›n bölgedeki ç›karla-
r›n›n uzant›s› olarak de¤erlendiril-
di. Bu nedenle Türkiye, komflu ül-
kelerinin gözünde iflgalci ve em-
peryal Bat› ittifak›n›n ileri karako-
lu olarak alg›land› ve bunu destek-
leyecek pek çok olay da yafland›.
Bu projenin benzer sonuçlar do¤u-
raca¤› muhakkakt›r.

Bugün Türkiye’nin önünde
gerçekten ba¤›ms›z bir politika iz-
lemek için gerçekçi bir f›rsat bu-
lunmaktad›r. E¤er bu projeye ‘ha-
y›r’ derse o zaman küresel denge-
ler içinde Türkiye’nin imaj› olumlu
anlamda de¤iflmifl olacakt›r. Böl-
gede özellikle de Rusya ve Çin ile
gelifltirilen iliflkiler de flüpheden
ar›nm›fl ve anlam kazanm›fl ola-
cakt›r. E¤er ‘evet’ diyerek, füze
kalkan› projesini ülkenin Do¤u,
Güney ve Karadeniz illerine ko-
nuflland›r›lmas›na izin verirse, sa-
dece ‹ran ile de¤il, Rusya, Çin, Su-
riye ve di¤er Ortado¤u ülkeleri, be-
lirli bir süredir iyileflen iliflkiler bo-
zulur ve düflmanl›¤a dönüflür.
Türkiye, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan
bu yana Bat› ittifak› içerisinde yer
ald›, ancak bir arpa boyu mesafe
kat edemedi; muht›ralar, darbeler
birbirini izleyerek, siyasi, askeri ve
ekonomik olarak Bat›’ya ba¤›ml›-
l›ktan kurtulamad›. Türkiye flimdi
yol ayr›m›nda; füze kalkan›n› ka-
bul ederek yeniden esareti, vesa-
yeti kabul eder ya da füze kalkan›-
n› reddederek ayaklar›n›n üzerinde
durabilece¤ini içerideki azg›n az›n-
l›¤a ve d›fl emperyal ve Siyonist
güçlere gösterir. Bu nedenle Türki-
ye füze kalkan› projesi kapsam›n-
da önemli bir karar aflamas› arife-
sindedir. Bir tarafta sadece yükü-
nü tafl›d›¤›, hamall›¤›n› yapt›¤› Ba-
t› ittifak›, di¤er taraftan karfl›l›kl›
menfaatler do¤rultusunda ikili ilifl-
kiler kurdu¤u, ittifaklar oluflturdu-
¤u Ortado¤u ve Asya ülkeleri! Bu
iki kesim aras›nda karar vermesi
gerekmektedir. Ancak görünen

odur ki, Türkiye, sadece savunma
ve güvenli¤i için de¤il, di¤er iç ve
d›fl dinamikleri için de ABD’ye
do¤rudan ba¤›ml› oldu¤undan
‘hay›r’ karar›n› veremeyecektir.
Art›k ‘Ba¤›ms›z d›fl politika’ mace-
ras›nda AKP için sona gelinmifltir
ve gerçekle yüzleflme zaman›d›r.

Füze kalkan› projesi, Türki-
ye’nin bugünkü konumunu, gele-
ce¤ini, çocuklar›m›z›n yar›nlar›n›
etkileyecek vahim bir tuzakt›r.
Türkiye kamuoyunun böylesine
vahim bir tuzak karfl›s›nda sessiz-
li¤e gömülmesi, sesini yükseltme-
mesi anlafl›l›r gibi de¤ildir. ‹flin
üzücü taraf› referandumu bir milad
olarak de¤erlendiren, art›k hiçbir
fleyin eskisi gibi olmayaca¤›n›
söyleyen çevrelerde de ses ç›kma-
maktad›r. Oysa Amerikan ç›karlar›
u¤runa Türkiye’nin, dost ve kar-
defl ülkelerle çat›flmalar içine sü-
rüklenmek ve planlar›na karfl› di-
renmek bir insanl›k görevidir. Fü-
ze kalkan› projesiyle, Türkiye,
nükleer bir sald›r›da aç›k hedef ha-
line getirilmektedir. Dolay›s›yla
“Füze Kalkan›” projesine “Evet”
demek a¤›r bir tarihi sorumluluk-
tur. Bu sorumluluktan sadece evet
diyenler de¤il, hay›r demeyenler,
seslerini yükseltmeyenler de kur-
tulamayacakt›r. 

Füze kalkan›, Türkiye’nin ba-
fl›na geçirilen yeni bir çuvald›r. Bu
çuval, Özel Harp’çilerin bafl›na ge-
çirilen çuvala da benzemeyecektir.
Bu çuval, Türkiye’nin yar›nlar›n›
etkileyecek, gelece¤ini karartacak
ve gelecek nesillerinin al›nlar›na
sürülecek bir kara leke olarak ka-
lacakt›r. AKP hükümeti kanal›yla
Türkiye’nin gelece¤ini ipotek alt›-
na alacak bu vahim tuza¤a insani
de¤erlerini henüz kaybetmemifl
herkesin yüksek sesle itiraz etme-
si ve karfl› ç›kmas› gerekmektedir.
Sesini ç›kartmayanlar, olay›n he-
nüz fark›nda olmayanlar için 21
Kas›m, art›k çok geç olacakt›r!
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Amerika ve müttefikleri Irak ve
Afganistan iflgallerinin ard›ndan
bölgeye yönelik yeni proje ve tasa-
r›mlar peflinde gözüküyor. Bu güç-
ler Irak’a Irakl›y› bitirerek hâkim

oldular. Keza Afganistan’a da Af-
ganl›lar› bitirerek hâkim olmak isti-
yorlar. Irak’taki ve Afganistan’daki
çeflitli direnifl örgütleri Amerika ve
müttefiklerini durduramad›lar. Bi-
lakis ve özellikle El-Kaide daha çok
kendi halk›n›n kaybetmesine ne-
den oldu. Oysa ad›na direnifl örgü-
tü denilen örgütler kendi halklar›-
n›n de¤erleri ile bütünleflmeyi ve
ard›ndan da ilgili bölge ülkeleri ile
diyalog zemini oluflturarak ve ken-
dilerini terörize etmeden hedefe
(iflgalcilere) kilitlenerek mücadele
ortaya koysa idiler bugün Afganis-
tan da, Irak ta, Pakistan da daha
farkl› olur ve bu kadar insan da za-
yi olmam›fl olurdu. Olmad›. Hem
Irakl›lar hem Afganl›lar, hem de
tüm bölge çok fleyler kaybetti. Di-
lerim bu kay›plar›n devam› gelmez,
akl›selim galip gelir.

Amerika Irak’a gelifl nedenleri
aras›nda olan petrol bölgesi ve
petrol trafi¤ini kontrol alt›na alma-
y› baflard›. Irak’›, Afganistan’›, Pa-
kistan’› olabildi¤ince istikrars›zlafl-
t›rd›. Bunun yan› s›ra Amerika’n›n
bölge petrolüne ve trafi¤ine hâkim
olmas› ‹srail’in Amerika için öne-
mini azaltt›. Ve tabiî ki ‹srail de
Irak gibi önemli bir düflmandan
büyük ölçüde kurtulmufl oldu. Zira
Irak’›n güçsüzlü¤ü ve istikrars›zl›-

¤› ‹srail’in ifline yarad›. Yaln›z ‹sra-
il, hamisi Amerika’dan daha fazla
bir fleyler de bekliyor. Irak’›n daha
da istikrars›zlaflt›r›lmas›, Afganis-
tan’›n durumu, Pakistan’›n nükle-
er silahlardan ar›nd›r›lmas› gibi..

Ne var ki ‹srail bunlarla tatmin
olmuyor. Amerika ve müttefikle-
rinden daha çok güvence ve des-
tek bekliyor. Türkiye’nin ve
‹ran’›n hangi nedenlerle olursa ol-
sun fiii-Sünni Arap ve ‹slam dün-
yas›na duyduklar› ilgi ve gayreti
‹srail’i afl›r› flekilde tedirgin ediyor.
Ad› geçen bu iki ülke bölgede güç-
lü bir flekilde var olduklar› sürece
‹srail’in uykusunun kaçmas› kaç›-
n›lmazd›r. fiah zaman›ndaki
‹ran’›n ve Ak Parti iktidar› öncesi
Türkiye’nin ‹slam co¤rafyas›na
so¤uk bakmalar› ‹srail’e güç veri-
yordu. Oysa flimdi durum tam ter-
si. ‹ran Cumhurbaflkan› Beyrut’a
gidiyor, körfez emirliklerine ilgisini
ortaya koyuyor; Türkiye-‹ran ilifl-
kileri tüm artan çabalara ra¤men
bir türlü bozulmuyor v.s. ‹flte tüm
bunlar ‹srail’in huzursuzlu¤u ve
tatminsizli¤i için yeterli nedenler-
dir. Özellikle Türkiye’nin öncelikli
olarak Sünni dünyaya ilgisinin yo-
¤unlaflmas› ve hatta Pakistan ve
Afganistan’› da dâhil ederek böl-
gedeki tüm ‹slam ülkelerine ya da
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TÜRK‹YE ve ‹RAN’IN ‹ST‹KRARI
BÖLGEN‹N GELECE⁄‹ ‹Ç‹N
ELZEMD‹R!

SSüülleeyymmaann AARRSSLLAANNTTAAfifi
sarslantas46@hotmail.com

Amerika ve
müttefiklerinin Irak’ta,
Afganistan’da,
Pakistan’da gittikçe
artan sald›rganl›¤›,
katliam› ayn› zamanda
korkakl›¤›n›n da bir
ifadesi. Malum,
korkunun da ecele
faydas› yok. Bütün
mesele ‹slam
dünyas›n›n ve bilhassa
Türkiye ve ‹ran’›n
oyuna gelmeden, ihtilaf
ç›karmadan,
kendilerine ve ait
olduklar› co¤rafyaya
dayat›lan ekonomik,
siyasi, askeri
dayatmalara ‘dur’
diyebilecek kapasite ve
kararl›l›¤› devam
ettirebilmeleridir.



halk› Müslüman olan ülkelere
yaklafl›m› ‹srail’i afl›r› bir flekilde
kayg›land›r›yor.

Mavi Marmara Gemisi katli-
am›n›n ard›ndan aylar geçti. Tür-
kiye gerek kendi tavr› ile ve gerek-
se uluslar aras› kurulufl ve temsil-
cilerinin tav›rlar›n› etkileyerek Ma-
vi Marmara Gemisi katliam›n› tam
anlam›yla ‹srail aleyhine yönlen-
dirdi ve ‹srail’i mahkûm ettirdi.
Bilhassa Baflbakan Erdo¤an’›n
mevcut ‹srail kabinesini muhatap
almamas› ve hatta o kabineden
herhangi birisi ile resmi ya da gay-
ri resmi hiçbir oturumda bir araya
gelmek istememesi ‹srail’i afla¤›l›k
kompleksine sürükledi. Beyaz Sa-
ray’da en üst düzeyde ilgi gören
‹srail Baflbakan› Netenyahu son
Atina toplant›s›na Türkiye’nin
Baflbakan›n›n, ‘o gelirse ben gel-
mem’ demesinin ard›ndan Atina,
Netenyahu’yu davet etmedi, ede-
medi! Bu duruma aç›kça ‹srail’in
hem ‹slam dünyas› taraf›ndan
hem de ‹slam dünyas› ile iliflkileri-
ni bozmak istemeyen sair ülkeler
taraf›ndan tecrit edildi¤inin bir ifa-
desidir. Elbette ki gerek Türki-
ye’nin ve gerekse ‹ran’›n ortaya
koyduklar› bu politikalar, flahsi
politikalar olmaktan ziyade devlet
politikalar›d›r.

fiah zaman›ndaki ‹srail-‹ran
iliflkileri ile fazla uza¤a gitmeden
Süleyman Demirel’li, Tansu Çil-
ler’li ‹srail-Türkiye iliflkilerini göz
önüne getiriniz. MOSSAD-SAVAK
iflbirli¤i, MOSSAD-M‹T iflbirli¤i ve
bunlar›n ‹slam co¤rafyas›nda ve
bu co¤rafyan›n kanayan yaras› Fi-
listin’de oluflturdu¤u hayal k›r›k-
l›klar›n› düflününüz! Moda deyi-
miyle nereden nereye… Dün ka-
dehini ‹srail halk›n›n tüm umut ve
rüyalar›n›n gerçekleflmesi için kal-
d›ran bir Türkiye baflbakan›ndan
bu gün; ‘‹srail baflbakan›n›n bu-
lundu¤u yerde ben olmam’ diyen
Türkiye baflbakan›na. Bunlar

az›msanacak geliflmeler de¤il. ‹s-
rail’e, Amerika’ya, Almanya’ya
karfl› olmak ya da en az›ndan on-
lar›n her dedi¤ine evet dememek
de mümkün oluyormufl demek ki!
‹srail’e hay›r demenin, Türkiye’ye
gülerken “çimdik” atan Alman
Cumhurbaflkan›’n›n meclisteki ko-
nuflmas›n› az bir parlamento üyesi
ile dinlemenin, Amerika’n›n Türki-
ye’ye yerlefltirmek istedi¤i Füze
Kalkan› Projesi’ne hemen ‘evet’
dememenin dünyan›n sonu olma-
d›¤›n› gördük, görüyoruz ve daha
neler görece¤iz bakal›m.

Amerika, ‹srail ve müttefikleri
Türkiye ve ‹ran’› her zamankinden
daha dikkatlice izliyorlar. Türkiye,
‹ran ve Pakistan’da ve hatta buna
Irak yönetimini de dâhil edebiliriz.
Her zamankinden daha dikkatli bir
flekilde Amerika, ‹srail, Almanya,
Fransa ve ‹ngiltere’yi izliyor. Ade-
ta bir gruplaflma yaflan›yor. Türki-
ye ve ‹ran’›n merkezde oldu¤u ve
keza Amerika’n›n da merkezde ol-
du¤u iki grubun Ortado¤u’da, ‹s-

lam co¤rafyas›nda sanki satranç
oynamalar›n› seyrediyoruz. Taraf-
lar birbirlerinin elini s›karken bile
lades çekiflmifl adamlar gibi hep
‘akl›mda’ diyor. Ama er ya da geç
bunlardan birisi ‘akl›mda’ demeyi
unutacak ve di¤eri de mutlaka ‘la-
des’ diyecektir. Amerika ve mütte-
fiklerinin Irak’ta, Afganistan’da,
Pakistan’da gittikçe artan sald›r-
ganl›¤›, katliam› ayn› zamanda
korkakl›¤›n›n da bir ifadesi. Ma-
lum, korkunun da ecele faydas›
yok. Bütün mesele ‹slam dünyas›-
n›n ve bilhassa Türkiye ve ‹ran’›n
oyuna gelmeden, ihtilaf ç›karma-
dan, kendilerine ve ait olduklar›
co¤rafyaya dayat›lan ekonomik,
siyasi, askeri dayatmalara ‘dur’ di-
yebilecek kapasite ve kararl›l›¤›
devam ettirebilmeleridir.

Türkiye ve ‹ran’a hem kendi
gerçekleri, hem ait olduklar› co¤raf-
yan›n gelece¤i ve hem de emperyal
güçlerin bölgesel tasar›m ve ifllev-
lerini devam ettirip-ettirmeme aç›-
s›ndan çok önemli görevler düfl-
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mektedir. Her iki ülkenin de devlet
gelene¤inin buna elveriflli oldu¤u-
nu düflünüyorum. Dünyan›n en
hassas bölgesinde yer alan bu iki
ülke tarih boyunca bulunduklar›
konumun kendileri için hem avan-
taj hem de dezavantaj oldu¤unun
fark›ndad›rlar. Emperyal güç odak-
lar›n›n bu gün ve yar›n ad› geçen
ülkelere yönelik yeni tasar› ve pro-
jelerini hayata geçirmelerine zemin
haz›rlayabilecek k›r›lganl›klar da
bu ülkelerde yok de¤il. Mesela çe-
flitli uluslar aras› bas›n-yay›n or-
ganlar›nda ç›kan makale ve yo-
rumlarda ‹ran’›n fiii dünyas›na ilgi-
sinin yo¤unlaflt›¤› ve bu yüzden de
Sünni Arap dünyas› ile aras›na me-
safe koydu¤u ve yine Türkiye’nin
de Sünni dünya ile yo¤unlaflt›¤› ve
fiii ‹slam’a mesafeli durdu¤u tezleri
ifllenmekte. Do¤rusu her iki ülkede
de bu tezlerin izdüflümlerini gör-
mek mümkün. Zaten Gelece¤e yö-
nelik önemli kayg›lar›m›zdan birisi
de maalesef bu durumdur. Amerika
ve müttefikleri bunu çok iyi biliyor-
lar ve yumru¤u da sürekli bu kafl›-
m›z›n üzerine sall›yorlar. At›lan
yumruklar flimdilik ›skalay›p geçi-
yor. fiayet isabet ederse co¤rafya-
m›z›n bir gözü görmeyebilir…

‹ran mezhebî aç›dan çok has-
sas davran›yor. Dinin de¤iflebilir-
lerinden oluflan mezhebî kaide ve
ritüellerini de de¤iflmezler gibi ka-
bullenerek di¤er mezhep ve anla-
y›fllara karfl› bir durufl ortaya ko-
yuyor. Cumhurbaflkan› Ahmedi-
nejad’›n Beyrut gezisi güzel ama
bu güzelli¤i merhum ‹mam’›n
(Humeyni) Filistin’i, Filistinliyi
kucaklayan mesaj ve icraatlar›na
benzer bir yaklafl›mla tezyin etme-
si daha da güzel olurdu. Keza Irak,
Bahreyn ve di¤er co¤rafyalardaki
göstermifl oldu¤u yak›n alâkaya
Pakistan, Afganistan için de gös-
terse elbette daha iyi olur. Bunlar›
ilgi göstermedi¤i anlam›nda söyle-
miyorum. ‹ran’›n, fiii dünyaya
gösterdi¤i ilgiden daha çok Sünni

dünyaya ve yine Türkiye’nin de
Sünni dünyaya gösterdi¤i ilgiden
daha çok fiii dünyaya ilgi göster-
mesi tüm ‹slam co¤rafyas›nda da-
ha olumlu, ›l›ml›, yap›c›, yak›nlafl-
t›r›c› bir atmosferin oluflumuna
katk› sa¤lar. Aksi halde Amerika
ve müttefiklerinin Türkiye ve ‹ran
merkezli ve bu iki ülkenin karfl›
karfl›ya getirilmesi amaçlanan ta-
sar› ve projelerini nas›l akamete
u¤rataca¤›z?

Önümüzdeki günlerde bölgeyi
ve bilhassa ‹ran ve Türkiye’yi ilgi-
lendiren en önemli geliflme san›-
yorum Türkiye s›n›rlar› içerisine
yerlefltirilmesi düflünülen Füze
Kalkan› Projesi olacakt›r. NATO
konsepti içerisinde tasarlanan bu
projenin hayata geçirilmesi Türki-
ye ve ‹ran aras›nda yeni bir geri-
lim oluflturabilir. Böyle bir projeye
‘hay›r’ demek NATO üyesi bir ülke
için zor olsa da, projenin komflu ve
dost bir ülkeyi hedef almas›n› ön-
leyecek tedbirlerin al›nmas› veya
bu konuda karfl› taraf›n ikna edil-
mesi gerekmektedir. Sonuç itiba-
riyle yerlefltirilmesi düflünülen Fü-
ze Kalkan› Projesi sald›r› amaçl› bir
proje de¤il. Savunmaya yönelik
bir proje. Türkiye ve ‹ran’›n bu
proje nedeniyle karfl› karfl›ya gel-
melerine gerek yok. San›r›m, Tür-
kiye’nin komflular›na yönelik sal-
d›r› amaçl› bir proje olsa, Türkiye
t›pk› 1 Mart tezkeresinde oldu¤u
gibi bunu da reddeder. Kald› ki 1
Mart tezkeresi de lojistik amaçl› bir
projenin kabulünü içermekteydi
ve reddedildi. Baflbakanl›k Kriz
Kararnamesinin yürürlükte oldu¤u
bir zamanda, hava kirlili¤ini bile
ilgi alan›nda gören asker, hat›rla-
naca¤› üzere 1 Mart tezkeresinin
kabul ya da reddini Meclis’e b›rak-
t›. Ayn› flekilde Füze Kalkan› Pro-
jesi’ni de Meclis neticelendirecek.

Türkiye, ‹ran, Irak, Pakistan ve
Afganistan neredeyse saym›fl ol-
du¤um bu ülkelerin kaderleri birbi-

rine kenetlenmifl gibi. Zaten Türk
d›fl politikas› da ortaya koydu¤u
performans ve çabalarda Irak ka-
dar Pakistan’la, ‹ran kadar da Af-
ganistan’la ilgileniyor. ‹ran ve
Türkiye ikilisi bu olaylarda en çok
çaba sarf eden, risk alan ülkeler
konumunda. ‹ran her ne kadar fii-
i dünya ile daha yo¤un bir flekilde
ilgileniyor olsa da bu gün için bil-
hassa Irak’taki fiii muhalefeti tes-
kin ederek susturdu. Sistani’nin
esamesi okunmuyor, Mukteda
Sadr’›n varl›¤›-yoklu¤u belli de¤il.
Amerika petrole sahip olduktan
sonra Irak’taki hükümeti de unut-
tu adeta. Aradan geçen uzun za-
mana ra¤men Irak’ta hükümet ku-
rulamam›fl, ne gam Amerika için!
Amerika anlaflmalar›n› yapt›. Ku-
zey Irak’›n statüsünü belirledi, Ku-
zey Irak’› Türkiye’ye emanet etti
ve kendisi muharip gücünü çekti,
2011 sonuna kadar da idari ve lo-
jistik birliklerini çekecek ve Irak’›n
denetimi büyük ölçüde Türkiye ve
‹ran’a kalacak. O yüzdendir ki git-
tikçe Kuzey Irak kaynakl› PKK te-
rörünün atefli düflmeye bafllad›.
Muhtemelen PKK terörünün deva-
m›n› isteyen çeflitli odaklara ra¤-
men 2011 sonuna kadar bu da bi-
tecek. Hat›rlar m›s›n›z 1989 Var-
flova Pakt›’n›n da¤›lmas› ve yine
1990 SSCB’nin y›k›lmas›na kadar
Türkiye ve dünya Solcu ve Mark-
sistlerinin havas›ndan geçilmezdi.
Ne zaman ki Varflova Pakt› da¤›l-
d›, Sovyetler Birli¤i y›k›ld›, dünya
Solcular›n›n da fiyakas› bozuldu.
Ayn› flekilde iflgalci Amerika’n›n
Irak’› terkinin ard›ndan PKK’n›n
da, yandafllar›n›n da hiçbir fiyaka-
s› kalmayacakt›r. Ve tabiî ki sö-
züm ona halklar› u¤runa ‹slami
mücadele ve direnifl ortaya koydu-
¤unu iddia eden ve fakat sadece
masum insanlar› katleden çeflitli
örgütlerin de hayatiyeti sona ere-
cektir. Bu durum hem Irak, hem
Afganistan için geçerlidir. fiu anda
Irak’ta, Afganistan’da, Pakis-
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tan’da terörü azd›ran Amerikan ifl-
galinin ta kendisidir. Her iflgalci gi-
bi onlar da mutlaka günün birinde
bu topraklar› terk edeceklerdir. ‹flte
bu gün de, yar›n da bu topraklar›n
tecrübeli a¤abeylerine, devletlerine
görevler düflmekte ve düflecektir.

Türkiye bir süreden beri istik-
rarl› bir flekilde yol al›yor. Gelecek
dönem için de istikrarl› hükümet
ve istikrarl› Türkiye Projeleri yap›-
l›yor. T.C. devleti Ak Parti’nin ka-
rakafl›na kara gözüne hayran de-
¤il. Ancak devlet de biliyor ki en
az önümüzdeki bir ya da iki dö-
nem daha Türkiye ve bölge için is-
tikrar Ak Parti ile sa¤lan›r. Dün
Turgut Sunalp kuryesi ile Erba-
kan’› ‹sviçre’den getiren devlet
(Gazete Pazar 16 Mart 1997), bu
gün de Say›n Erbakan’a son yerel
seçimlerde Saadet Partisi’nin oyla-
r›n› % 5.5’e ç›karan Numan Kur-
tulmufl’un tasfiyesini niçin tavsiye
etmesin! 2011 seçimlerinde % 7-8

oy alan bir SP, istikrarl›, güçlü ve
belki de iki partili bir parlamen-
to’ya engel olabilirdi! Oysa güçlü,
istikrarl›, önemli ölçüde Kema-
lizm’den ar›nm›fl, halk›n ideolojik
olmayan ‹slami istek ve arzular›na
sayg›l› bir Türkiye bilhassa iflgal
sonras› Ortado¤u için, iflgal sonra-
s› Afganistan ve Pakistan için ve
yine birbirlerinin toprak bütünlü-
¤üne, komfluluk, kardefllik ilkeleri-
ne ba¤l› bir ‹ran için gereklidir.
Unutmayal›m ki ‹ran’›n bile Türki-
ye’ye sayg›s›, muhabbeti istikrar›
ile ilintilidir.

Amerika ve müttefikleri her iki
ülke (‹ran ve Türkiye) için ve yine
tüm Ortado¤u, Afganistan ve Pa-
kistan için hesaplar›n› yaparken;
‹srail gittikçe yaln›zlaflmaya do¤ru
gidiyor. T›pk› Kuzey Irak’tan
Amerika çekildi¤inde Türkiye’deki
ve bölgedeki ayr›l›kç› güçler hangi
psikolojiyi yaflayacaklarsa, Ameri-
ka’n›n bölgeyi terk etmesinin ar-

d›ndan ‹srail de ayn› psikolojiyi
yaflayacakt›r. 2006 Temmuzun-
daki ‹srail-Hizbullah savafl› gös-
terdi ki ‹srail sanal bir güç. Karar-
l›lar ve hakl›lar her zaman için ka-
rars›z ve korkaklara galebe çal-
m›fllard›r.

Amerika’n›n NATO Konsepti
içerisinde haz›rlad›¤› Füze Kalkan›
Projesi’nin Türkiye ve ‹ran’›n ilifl-
kilerine zarar vermeden geçifltiril-
mesi en önemli problem olarak
önümüzde durmakta. Bir taraftan
Türkiye ve ‹ran bu problemi suhu-
letle halletmeye çal›fl›rken, di¤er
yandan da nas›l Amerika ve müt-
tefikleri çeflitli hesaplar yap›yor
iseler, bölgenin güçlü olan bu iki
ülkesinin de iflgal sonras› bölge is-
tikrar› ve kardeflli¤i için projeler
üretmelerinin tam zaman›d›r. Dile-
rim her iki ülke de tarihi sorumlu-
luklar›n› ihmal etmezler…

Kas›m 2010

13



Türkiye geçen Temmuz ay›n-
da terörle mücadele yasas›nda
de¤iflikli¤e gitmeden önce yüzler-
ce Kürt çocuk, PKK’ya destek
verdikleri gerekçesiyle a¤›r ceza
mahkemelerinde yarg›land› ve
büyüklerle ayn› cezaevine kon-
du. Yasa de¤iflikli¤inden sonra bu
çocuklar›n ço¤u serbest b›rak›lsa
da, manevi olarak yaflad›klar›
hasar›n etkileri hâlâ sürüyor.
Amerika’n›n Sesi muhabiri Dori-
an Jones, Diyarbak›r’da bu ço-
cuklar›n rehabilitasyonu için yü-
rütülen çal›flmalar› inceledi: ““1188
yyaaflfl››nnddaakkii HHeebbuunn AAkkkkaayyaa iiççiinn DDii--
yyaarrbbaakk››rr’’ddaakkii bbuu tteeddaavvii mmeerrkkeezzii
nneerreeddeeyyssee iikkiinnccii eevv ggiibbii.. 1155 yyaa--
flfl››nnddaa,, bbiirrkkaaçç aarrkkaaddaaflfl››yyllaa bbiirrlliikkttee
bbiirr ggöösstteerrii ss››rraass››nnddaa ppoolliissee ttaaflfl aatt--
tt››kkllaarr›› ggeerreekkççeessiiyyllee ttuuttuukkllaannmm››flfl::
‘‘GGöözzaalltt››nnaa aall››nndd››¤¤››mm ddöönneemm;; aann--
llaamm vveerreemmeeddii¤¤iimm bbiirr flfleeyyddii.. OOrrddaa,,
bbiizzii ggöözzaalltt››nnaa aalldd››kkllaarr›› zzaammaann;;
2200--3300 ppoolliiss,, ggeelliipp bbiizzii ddöövvüüyyoorr--
dduu.. BBiizz yyaannii bbiirr kkiiflfliiyyddiikk;; uuffaakktt››kk
oo zzaammaannllaarr,, bbooyyuummuuzz flfluu kkaaddaarrdd››..
OO 2200--3300 ttaannee,, 110000 kkiilloolluukk aaddaamm
ggeelliipp bbiizzii ddöövvüüyyoorrdduu.. TTaabbii bbuu
oollaayy,, hhaannii iinnssaann›› ddoollaayy››ss››yyllaa öökk--
sseelliiyyoorr;; bbaayyaa¤¤›› bbiirr eettkkiilliiyyoorr..’’

Hebun, reflit olmamas›na ra¤-
men çocuk mahkemesi yerine

a¤›r ceza mahkemesinde yarg›-
lanm›fl ve büyüklerle ayn› ceza-
evine konmufl. Bu y›lbafl›nda
tahliye edilen Hebun, babas›n›n
iknalar› sonucu Diyarbak›r’da
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n
kurdu¤u bu tedavi merkezine git-
meye raz› olmufl. Merkezde He-
bun gibi yard›ma ihtiyac› olan ki-
flilerin ilk gördükleri kifli, sosyal
hizmet görevlisi Nevim Yakut
Günay: ‘‘GGeeççeennlleerrddee bbiirr bbaaflflvvuurruu
aallmm››flfltt››mm,, oo ddaa ççooccuukkllaarrddaanndd››;; flfleeyy
ddiiyyoorrdduu,, “Ben fleyde kald›m; hani
kald›m cezaevinde ama bilmiyo-
rum, bilmem yani hani kald›m.
Hani o kadar, cezaevinde kal-
d›m” ddiiyyoorrdduu,, bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ssööyy--
lleeyyeemmiiyyoorrdduu yyaannii:: “‹flte ben za-
ten kendimi dile getiremiyorum;
umar›m beni anlam›fls›n›zd›r” ddii--
yyoorrdduu bbaannaa.. OO kkaaddaarr;; yyaannii ççooccuukk
bbööyyllee ttuuttuukk kkaall››yyoorr,, nnee yyaaflflaadd››¤¤››--
nn›› aannllaattaamm››yyoorr,, nnee hhiisssseettttii¤¤iinnii
aannllaattaamm››yyoorr..’’

Nevim, çocuklar›n ço¤u yard›-
ma ihtiyac› olmad›¤›n› söylese
de, ‘‘ÇÇoo¤¤uunnuunn yyüüzzüünnee bbaakk››pp ffeeccii
ttrraavvmmaa ggeeççiirrddii¤¤iinnii aannllaayyaabbiilliirrssii--
nniizz’’ diyor. Nevim, çocuklar› bu
merkezi kendi evleri gibi hisset-
mesi ve mutfa¤a gidip bir bardak
çay almak gibi, basit ifllerini ken-

dilerinin görmesi için teflvik ettik-
lerini söylüyor. 

1998’de kurulan Diyarba-
k›r’daki bu merkez, gözalt› ve ce-
zaevinde iflkence ve kötü mu-
amele gören kiflilerin rehabilitas-
yonuna yard›m etmeye çal›fl›yor.
Merkezin bugünlerde en çok ka-
p›s›n› çalanlarsa terörle mücadele
yasas› kapsam›nda, reflit olma-
malar›na ra¤men büyüklerle ayn›
cezaevine konan bu çocuklar.
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, sos-
yal hizmet görevlileri, psikiyatrist
ve anne-babalar›n yard›m›yla bu
çocuklara uzman deste¤i sa¤l›-
yor. Ancak zamanla baflvuran
çocuklar›n say›s› da artm›fl. ‹nsan
Haklar› Vakf›, artan say›daki ço-
cuklar›n durumuna çözüm bul-
man›n yollar›n› araflt›r›yor. Vak-
f›n Diyarbak›r flubesinden Necdet
‹pekyüz, yap›labilecek her türlü
yard›ma aç›k olduklar›n› söylü-
yor: ‘‘BBiizziimm iinnssaann kkaayynnaakkllaarr›› kkoo--
nnuussuunnddaakkii eenn bbüüyyüükk ss››kk››nntt››mm››zz,,
ssoossyyaall hhiizzmmeett uuzzmmaann›› vvee ppssiikkoo--
llooggllaarr.. KKüürrttççee bbiilleenn,, bbööllggee ddiilliinnii
kkoonnuuflflaabbiilleenn;; ggeelleenneekk,,  ggöörreenneekk--
lleerrii bbiilleenn,, yyaaflflaannaann flfleeyylleerrii ttaahhmmiinn
eeddeebbiilleecceekk vvee ssüürreeccii bbiilleecceekk bbiirr
ppssiikkoolloo¤¤aa iihhttiiyyaaçç vvaarr..’’ Bazen
ma¤durlar›n ailelerinin bile etki-
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lendi¤ine dikkati çeken ‹pekyüz,
sorunun çözümünün çok büyük
çaba gerektirdi¤ini belirtiyor. Ce-
zaevine gönderilen bu çocuklar›n
aileleri taraf›ndan kurulan ‘Ço-
cuklara Adalet’ adl› örgüt ‹nsan
Haklar› Vakf›’n›n bu tedavi prog-
ram›na destek veriyor. Çocuklara
Adalet’in kurucular› aras›nda He-
bun’un babas› Arif Akkaya da
var. Akkaya, Çocuklara Adalet
örgütünün; yaln›zca ma¤dur ço-
cuklara de¤il, bu çocuklar›n aile-
lerinin de yaflad›klar› travmalar›
atlatmas›na yard›mc› oldu¤unu
söylüyor: ‘‘BBuu ttüürr ttrraavvmmaallaarr››nn iillee--
rriiddee ççookk ddaahhaa bbüüyyüükk ssoorruunnllaarr çç››--
kkaarraabbiilleeccee¤¤ii üüzzeerriinnddee tteeccrrüübbeelleerrii--
mmiizz vvaarrdd››.. ÇÇüünnkküü bbeenn ddee ggöözzaalltt››--
nnaa aall››nnmm››flfltt››mm,, aabbllaass›› aall››nnmm››flfltt››,,
aabbiissii ddee aall››nnmm››flfltt››.. BBiizz,, kk››ssaa ssüürree--

ddee aattllaattaabbiillmmiiflflttiikk;; aammaa oonnuunn ççoo--
ccuukk oolluuflfluu,, hhââllââ kkeennddiinnii ggeelliiflflttiirree--
mmeemmeessiinnddeenn kkaayynnaakkll›› iilleerriiddee ççookk
bbüüyyüükk ttrraavvmmaallaarr yyaarraattaabbiilleeccee¤¤ii
üüzzeerriinnddee eennddiiflfleelleerriimmiizz vvaarrdd››..
OOnnuunn üüzzeerriinnee ggeettiirrddiikk,, iillkk bbaaflflvvuu--
rruummuuzzuu yyaapptt››kk..’’

Arif Akkaya, o¤lunun ceza-
evinden ç›kt›ktan sonra konufl-
may› kesti¤ini ve yaln›z kalmak
istedi¤ini; o aflamada, yard›ma
ihtiyac› oldu¤unu anlad›¤›n› be-
lirtiyor. fiimdi özgür olan Hebun
Akkaya üniversite planlar› yap›-
yor. En az›ndan flimdilik psiki-
yatrist deste¤ine ihtiyac› kalma-
m›fl ve bundan sonra derslerine
yo¤unlaflmak istiyor. ‘Kendisini
hâlâ çocuk olarak hissedip his-
setmedi¤i’ soruldu¤undaysa, ver-
di¤i yan›t flu: ‘‘YYaa,, nnaass››ll ddeerrlleerr,,

oonnllaarr›› yyaaflflaadd››kkttaann ssoonnrraa,, bbiirr iinnssaann
ççooccuukk oollaammaazz;; kkaallaammaazz,, ööyyllee kkaa--
llaammaazz.. MMeesseellaa eenn bbaassiittiiyyllee cceezzaa--
eevviinnee ggiirrmmeeddeenn öönnccee,, hhaannii bbeenniimm
bbeellllii bbiirr aammaacc››mm yyookkttuu hhaayyaattllaa iill--
ggiillii;; ppllaannllaadd››¤¤››mm,, yyaappmmaakk iisstteeddii--
¤¤iimm bbiirr flfleeyy.. AAmmaa ggiirriipp çç››kktt››kkttaann
ssoonnrraa,, bbuu aaddaalleettssiizzllii¤¤ii ggöörrüünnccee
hhaannii bbeenn hhuukkuukk ookkuummaakk iisstteeddiimm;;
zzaatteenn flfluu aannddaa ss››nnaavvllaarraa ddaa hhaazz››rr--
llaann››yyoorruumm..’’

Hebun, tahliye edilir edilmez
yard›m gördü¤ü için di¤er ma¤-
durlara göre nispeten flansl›; ama
bu tarz tedavi merkezleri, bir se-
ferde ancak k›s›tl› say›da çocu¤a
yard›mc› olabilecek durumda.
Ayn› kaderi paylaflan yüzlerce
çocuksa travmalar›yla hâlâ kendi
bafllar›na yüzleflmek zorunda.”
(Amerikan›n sesi, 26.10.2010)
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Okuyucular›ma zaman zaman
da olsa ailemin fertlerinden bah-
setmem onlar› da aileden birileri
gibi bildi¤imden olsa gerek. Hele
bir Nurettin abimle Selahattin
abim var ki sormay›n, gerçekten
bilgili ve son derece kültürlü a¤a-
beylerimizdir. Yukar›daki bafll›kta
geçen bu ifadeler Nurettin a¤abe-
yin her sohbetinde en çok kullan-
d›¤› ifadeler olsa gerek. Genç Biri-
kim Dergimiz kendilerini davet
edip de (Ali Kaçar Beyin dikkati-
ne!) konferanslar›ndan bizleri ye-
teri kadar faydaland›r›rsa tabi ki
Müslümanlar olarak memnun ka-
l›r›z. Böyle k›y›da köflede kalm›fl,
unutulmufl de¤erlerin bizlere akta-
rabilecekleri çok bilgi birikimleri-
nin oldu¤unu düflünüyorum.

Y›l 1977, Türkiye’de genel se-
çimler yap›lmaktayd›. Tabi ki Kürt
olmama ra¤men 1971-1988 y›lla-
r› aras›nda serde ülkücülük vard›.
“Dokuz ›fl›k doktrini, ülkü yolu, ‹s-
lam’a göre milliyetçilik, bozkurtla-
r›n dirilifli” gibi sayamayaca¤›m
kadar çok kitap ezberlemifl “Her-
gün, Ortado¤u, çaylak” gibi gaze-
te ve dergilere de abone olmufl-
tum. “Kan›m›z aksa da zafer ‹s-
lam’›n, komünistler Moskova’ya,
Tanr› Türkü korusun, ey Türk titre

ve kendine dön, Tanr› da¤› kadar
Türk/Hira da¤› kadar Müslüman›z,
düflman illeri viran olacak/Türkiye
büyüyüp turan olacak (dünya
Türklerini bir araya toplama fikri)”
Türklük can›m›z/‹slam kan›m›z”
gibi Birçok slogan› ise rüyalar›mda
bile ba¤›rarak söyler ve her daim
flu ülkücü yeminini içerdim. Allah
(cc)’a, Kur’an’a, Vatana, Bayra¤a
yemin olsun. fiehitlerim, Gazilerim
emin olsun. Ülkücü Türk Gençli¤i
olarak, komünizme, kapitalizme,
faflizme ve her türlü emperyalizme
karfl› mücadelemiz sürecektir. Mü-
cadelemiz son nefer, son nefes,
son damla kana kadard›r. Müca-
delemiz milliyetçi Türkiye’ye, Tu-
ran’a kadard›r. Ülkücü Türk Genç-
li¤i olarak, y›lmayaca¤›z, y›k›lma-
yaca¤›z, baflaraca¤›z, baflaraca¤›z,
baflaraca¤›z. Tanr› Türk’ü Korusun
ve Yüceltsin. Âmin”

Baflbu¤ diye hitap etti¤imiz Al-
parslan Türkefl’in “Ülkücü Türk
gençleri, Bozkurtlar›m” diye hita-
b›yla, 1977 seçimlerine girerken
“oy” av›na ç›km›flt›m. Oy kapma
ifline öncelikle saf kalpli anac›¤›m-
dan bafllam›flt›m. ‹kide bir anac›¤›-
ma ya¤ çeker Milliyetçi Hareket
Partisinin amblemi olan üç hilali
kastederek, ülkücülü¤ün sembolü

haline gelen “bozkurt” hayvan›n›
öne ç›kararak “n’olursun oyunu
bozkurda ver” der ve “tamam”
iflaretini al›ncaya kadar anac›¤›ma
yalvar›rd›m. Anac›¤›m›n oyunun
Milliyetçi Hareket Partisine (MHP)
gidece¤ini anlayan Milli Gençlik
Vakf›nda (Milli Selamet Partisine
ait) görev alan Nurettin abim de
anam› ikna etmeye çal›flm›fl
“n’olursun oyunu amblemi anah-
tar olan Milli Selamet Partisine
ver, Milli Selamet Partisine verilen
her oy ‹srail’e at›lan bir kurflun-
dur” demiflti.

Gün doldu zaman geldi ve ana-
c›¤›m›n ben bir koluna abim ise di-
¤er bir koluna girerek itekleye
itekleye köyümüzün ilkokuluna
oyunu kullanmaya götürdük.
Anac›¤›m “oy’unu” kullan›p d›flar›
ç›kt›¤›nda hemen “ne oldu?” diye
sormufltum. Bana cevaben “o¤-
lum” demiflti. “bu it midir, kurt
mudur her ne z›kk›msa bir türlü
kâ¤›tta bulamad›m, fakat olsa olsa
bu kurttur diyerek ona en çok ben-
zeyene mührü vurdum. Yal›n›z
mührü üstüne vurdu¤umun boy-
nuzlar› vard›” deyince “Eyvah!
Beni yakt›n anac›¤›m” demifltim.
Seçim heyecan›yla anac›¤›ma üç
hilal yerine hep bozkurt diye tel-
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kinde bulundu¤umdan, saf anac›-
¤›m da gitmifl elindeki mührü Tur-
han Feyzio¤lu’nun Güven Partisi-
nin amblemi “Koç’un” üzerine ya-
p›flt›rm›flt›.

Bunlar› niçin anlat›yorum? fiu-
nun için; Nas›l bir ülke ve ülkele-
rin sistemleri ve Siyonist emelleri
ile karfl› karfl›ya oldu¤umuzu, biz-
leri nas›l uyuttuklar›n› bilelim ve
bu demokrasi havarilerinin, bu za-
limlerin ve bu insanl›k suçlular›n›n
Müslümanlar› bölüp parçalamak
için sinsi oyunlar›na, seçim, geçim
gibi aldatmalar›na gelmeyelim. Zi-
ra ad›na cumhuriyet diyerek, de-
mokrasi, seçim, oy diyerek, bar›fl,
eflitlik, hoflgörü diyerek ve hep ay-
n› yöntemlerle, Türkiye’nin birçok
cezaevinde oldu¤u gibi, Ebu Garib
Cezaevi’nde, Felluce’de, Tela-
fer’de, Afgan da¤lar›nda, Pakistan
köylerinde, Guantanamo’da ve
daha bilinmeyen birçok gizli ifl-
kence merkezlerinde Müslümanla-
ra karfl› bir vahflet ve bir katliam
sergileniyor. Müslümanlara karfl›
bir kinle yaflam haklar›n› ellerin-
den almak için bir araya gelen em-
peryalist ülkeler, Müslümanlar›n
topraklar›n›, madenlerini, petrolle-
rini sömürmek, ülkelerini iflgal et-
mek, Siyonizmin emellerini yerine
getirmek için dünyada huzur, ada-
let b›rakmam›fl, savafllar›n, ölüm-
lerin katliamlar›n, vahfletin sebebi
olmufl, dünyan›n düzenini boz-
mufllard›r.

Allah (cc) kâfirlerin, Müslü-
manlara karfl› gönüllerinde besle-
dikleri kin ve nefretin büyüklü¤ü-
ne dikkati çekerek “Onlar size fe-
nal›k etmekten asla geri kalmaz-
lar, size s›k›nt› verecek fleyleri iste-
yip dururlar. Öfkeleri a¤›zlar›ndan
taflmaktad›r. Kalplerinin gizledik-
leri ise daha büyüktür! E¤er düflü-
nürseniz, biz size âyetleri aç›kla-
d›k” (Ali ‹mran-118) Buyurmak-
tad›r. Bu ayet-i kerime kâfirlerin
Müslümanlara karfl› durufllar›n›

belirtti¤i kadar, küfre ve kâfirlere
meyledenler için de bir ihtard›r.
Yani size bu ilahi hükümleri hat›r-
lat›yoruz ki, onlardan her zaman
uzak durun ve tehlikelerinden sa-
k›nmak için daima uyan›k bulu-
nun. Onlara bu gözle bakma flu-
urunu kaybedenler, bu tehlikeyi
idrakten de mahrum kalm›fllard›r.
Bu ilahi hüküm hat›rdan ç›kar›l-
mamal›, ellerine her an f›rsat geç-
ti¤inde yine Müslümanlara ayn›
vahfleti sergileyecekleri misliyle
zulüm ve iflkence yapacaklar›
unutulmamal›d›r. 

Kâfirlerin ve öne ç›kard›klar› re-
jimlerinin geçmifl tarihleri, vahflet,
katliam, soyk›r›m ve tüm insanl›k
suçlar›n›n tarihidir. Bu vahflet sa-
dece insanlar›n canlar›na, mallar›-
na kastetmekle yetinmemifl, inanç-
lar›na, maddiyatlar›na, e¤itimleri-
ne, insanl›klar›na da yönelmifl bü-
yük bir tecavüzdür. Nitekim son
birkaç yüzy›ld›r insanl›k âlemini
kas›p kavuran büyük harplerin ve
katliamlar›n tamam› büyük fleytan
Amerika, Yahudi fleriat›n› esas
alan ‹srail ve bunlara uflak olmufl
iflbirlikçi ülkeler taraf›ndan yap›l-
m›flt›r. Müslümanlar olarak bu ül-
kelerin sistemlerini sürdürebilme
ve yönetme arzular› için yasa, tü-
zük, kanun koyma, kanun de¤ifl-
tirmede öne sürdükleri bahaneleri
dinleyerek, yasalar›n› destekleyici
hareketlerde bulunmak, kâfirleri
tan›maya engel teflkil eder. Bunun
sonucunda da Gazze’de, Irak’ta,
Afganistan’da, Bosna’da, K›br›s’ta,
Çeçenistan’da yaflananlar› anla-
mak mümkün olmaz.

Allah (cc) “Ey Muhammed!
Sana indirilen Kur’an’a ve senden
önce indirilenlere inand›klar›n› id-
dia edenleri görmüyor musun? Ta-
¤ut’a muhakeme olunmalar›n› isti-
yorlar. Oysa onlar› tan›mamakla
emrolunmufllard›. fieytan onlar›
derin bir sap›kl›¤a sapt›rmak ister”
(Nisa-60) buyurmaktad›r. Bu

ayetten anlafl›lan; Gökleri ve yer-
leri yaratan Allah (cc)’›n insanlar
için inzal buyurdu¤u ayetlerine
muhalif heva ve heveslerinden
kaynaklanan kanunlar koymak ve
bu Kur’an’a z›t olan kanunlar› uy-
gulamak veya desteklemenin apa-
ç›k bir küfür oldu¤udur. 

Esas›nda Kur’an’a ve sünnete
z›t olmayan, insanlar›n hayat›n›
düzene sokan kanunlar› ‹dari ve
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Allah (cc) kâfirlerin,
Müslümanlara karfl›
gönüllerinde
besledikleri kin ve
nefretin büyüklü¤üne
dikkati çekerek “Onlar
size fenal›k etmekten
asla geri kalmazlar,
size s›k›nt› verecek
fleyleri isteyip dururlar.
Öfkeleri a¤›zlar›ndan
taflmaktad›r.
Kalplerinin gizledikleri
ise daha büyüktür!
E¤er düflünürseniz, biz
size âyetleri aç›klad›k”
(Ali ‹mran-118)
Buyurmaktad›r. Bu
ayet-i kerime kâfirlerin
Müslümanlara karfl›
durufllar›n› belirtti¤i
kadar, küfre ve
kâfirlere meyledenler
için de bir ihtard›r.
Yani size bu ilahi
hükümleri
hat›rlat›yoruz ki,
onlardan her zaman
uzak durun ve
tehlikelerinden
sak›nmak için daima
uyan›k bulunun.



fier’i kanunlar diye iki k›s›mda in-
celemek gerekir. ‹dari kanundan
maksat; ‹nsanlar›n durumlar›n›
Kur’an ve sünnete muhalif olma-
yacak flekilde düzenlemektir. Bu
gibi kanunlar›n insanlar taraf›n-
dan konulmas› caizdir. fieriat’e
muhalif olmamak kayd›yla yöneti-
cilerin, e¤itimcilerin, iflverenlerin
ve her türlü ticari hayattaki iflve-
ren ve iflçilerin ifllerini düzenleyen
kanunlar koymak da bunlardan-
d›r. Askere alma, terhis, hapisha-
ne, mesleki kanunlar, üretim ve
sat›fl gibi. fier’i kanuna gelince;
h›rs›zl›k, baflörtüsü, faiz, oruç, na-
maz gibi Allah (cc)’a ait olan hü-
kümleri kald›rarak, de¤ifltirerek
veya alaya alarak hüküm koyma
yetkisini kendisinde görmüfl olan-
lar, ilahl›k taslam›fl ve böylece ta-
¤ut olmufl olur. Her kim ç›k›p ta
Allah (cc)’›n kanunlar›ndan baflka
bu kanunlara itaat ederse, destek-
lerse veya tekfir etmezse veya bu-
na itaat edip destekleyenleri tekfir
etmezse kâfir olur. Müslüman ol-
du¤unu söylese, namaz k›lsa, oruç
tutsa, hacca gitse yine de fark et-
mez. Çünkü bu kifli Allah (cc) ka-
t›nda iman›n geçerli olmas› için
gerekli olan ta¤utu inkâr flart›n›
yerine getirmemifltir. 

Yani Allah (cc)’›n koydu¤u ku-
rallar›n tamam›na, bir k›sm›na, bir
ayetinin bile yerine göre durum,
baz› hal ve zamanlarda geçerli ola-
mayaca¤›na inananlar veya iman
edenlere karfl› ç›kanlar, bu durum-
da geçerli gördükleri befleri sistem
kanunlar›n› Allah (cc)’›n kanunla-
r›na tercih ettikleri için bilerek ve-
ya bilmeyerekte olsa ‹slam dinin-
den ç›km›fllard›r. Hatta fieriatta
bulunan cezalar› ortadan kald›r-
mak ve bu cezalar hakk›nda: “Ar-
t›k bunlar zaman›m›za uymaz”
demek gökleri ve yeri yaratan› in-
kâr etmek demektir. Böyle yap-
mak Allah (cc)’›n koydu¤u niza-
ma baflkald›rmakt›r. Çünkü hü-

küm ve hâkimiyetin yaln›zca Al-
lah (cc)’a ait oldu¤unu bilememifl,
ta¤uti sistemlere bafl e¤mifl yönet-
me ehliyetini, hüküm etme ege-
menli¤ini pervas›zca kendinde
görmüfltür. Oysa hiçbir mahlûkun
hükme ehliyeti yoktur. ‹nsan ise
yaln›zca Allah (cc)’›n hükümlerini
uygulamakla memurdur. Apaç›k
belli oluyor ki; fleytan›n kendileri-
ni kand›rd›¤› ve insanlar›n kafala-
r›ndan ç›kar›lm›fl Allah’›n fleriatine
muhalif kanunlara tabi olan kim-
selerin müflrik ve kâfir olduklar›n-
da flüphe edenler; hakk› görmek
hususunda basireti kör olmufl
kimselerden baflkalar› de¤ildir.
Hâlbuki Allah (cc) insanlar›n ha-
yatlar›n›n tanzimini en iyi bilen ve
dolay›s›yla onlara uygun kanunla-
r› da koyand›r. 

Türkiye cumhuriyeti devleti
için konuflacak olursak hâkimiyet
göstermelik bir vaziyet için de olsa
cumhura aittir. Aç›kça da cumhu-
ra ait oldu¤u hâkimiyetin Allah
(cc)’a ait olmad›¤› yazar hayat bil-
gisi ve yurttafll›k bilgisi kitaplar›.
Oysa insanlar› yaratan, onlar için
kanunlarda gönderdi¤ini bilmez
bu beyinsiz ders kitab› yazarlar›.
Bu yüzden hâkimiyet kay›ts›z
flarts›z her daim Amerika senfoni-
sine dâhil olan faflist mason ve
misyonerler cuntas›n›n olmufltur.
Amerika ve onun iti ‹srail isterler-
se bu hâkimiyeti ordu, yarg› ve
CHP ile paylaflabilirler. 

Allah (cc) “Kâfir olanlar birbir-
lerinin dostlar›d›r” (Enfâl-73) bu-
yurmaktad›r. Bu da demektir ki
›rklar›, renkleri ve dilleri ne olursa
olsun kâfirler ‹slam dinine göre bir
tek millet say›l›rlar. ‹slam dininde
de ilmi olarak bu hüküm: “EL-
KUFRU MILLETÜN VAHIDAH”
yani KÜFÜR TEK M‹LLETT‹R diye
ifade edilir.

Nurettin abim anlatm›flt›: Ada-
m›n biri “it” pazar›nda büyükçe bir

“it” ve yavrusunu sat›yormufl (ge-
nellikle Anadolu kültüründe kö-
peklere k›sacas› “it” derler) sat›c›,
anne ite fiyat olarak 50 lira, küçük
yavrusuna ise 100 lira fiyat biçi-
yormufl. ‹t al›c›s› müflterilerden bi-
ri hayretle sat›c›ya sormufl “yahu
kardeflim!” demifl “hiç kocaman
itin fiyat› yavru itten daha düflük
olur mu?” deyince sat›c› “evet
kardeflim bu büyük olan bir ‘it’
ama flu küçü¤ü ise ‘it o¤lu it’” di-
yerek cevab› yap›flt›rm›fl. Bilmem
anlatabildim mi?

DUA BUYURUNUZ.
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Kâfirlerin ve öne
ç›kard›klar›
rejimlerinin geçmifl
tarihleri, vahflet,
katliam, soyk›r›m ve
tüm insanl›k suçlar›n›n
tarihidir. Bu vahflet
sadece insanlar›n
canlar›na, mallar›na
kastetmekle
yetinmemifl,
inançlar›na,
maddiyatlar›na,
e¤itimlerine,
insanl›klar›na da
yönelmifl büyük bir
tecavüzdür. Nitekim
son birkaç yüzy›ld›r
insanl›k âlemini kas›p
kavuran büyük
harplerin ve
katliamlar›n tamam›
büyük fleytan
Amerika, Yahudi
fleriat›n› esas alan
‹srail ve bunlara uflak
olmufl iflbirlikçi ülkeler
taraf›ndan yap›lm›flt›r.



Referandum sürecinde yap›lan
tart›flmalar ve al›nan tav›rlar bu
ülkede ‹slami bir hareketin k›sa
zamanda neflv-ü nema bulmas›-
n›n zor oldu¤unu bir kez daha ka-
n›tlad›. ‹slami Hareket, de¤er ve
ilke, bütün zor koflullara ra¤men
istikamet sahibi olmak demektir.
Koflullara göre pozisyon almak,
de¤erleri ve ilkeleri görmezden
gelmek, bukalemunluk ve oportü-
nistliktir.

Türkiye Müslümanl›¤›, devlet
ve iktidar i¤vas›na meyyal bir an-
lay›fl› temsil etmifltir tarih boyunca.
Devlet ve iktidar sahibi olmak,
devlet ve iktidara karfl› nas›l davra-
n›laca¤› önemli bir zihinsel ve pra-
tik sorundur. Bu sorun tart›fl›lma-
dan ve çözüme kavuflturulmadan
sahih bir ‹slami anlay›fla ve hare-
kete kavuflmak zor görünüyor.

Müslüman flahsiyeti ve üm-
meti merkeze alan bir anlay›fl› ih-
ya ve infla etmek ilahi ve nebevi
bir sorumluluktur. Bu sorumluluk
ne pahas›na olursa olsun unutu-
lamaz ve ertelenemez. Bütün kül-
türel, sosyal, siyasal çaba ve aç›-
l›mlar bu amac› gözeterek yap›l-
mal›d›r. Bu amac› unutarak yap›-
lan çal›flmalar›n sonu sapmay›
beraberinde getirir.

Hz. Peygamber(s.a.v)’in dar-›
bekaya irtihalinden sonra karfl›-
laflt›¤›m›z iktidar imtihan›, bafl›-
m›z› a¤r›tmaya devam ediyor. ‹k-
tidar f›tri ve ilahi bir imtihand›r.
Olaya bafltan böyle bakmad›¤›m›z
zaman sorunu anlamak ve çöz-
mek zorlafl›r. Çünkü iktidar mese-
lesi insanl›k tarihi kadar eski ka-
dim bir meseledir. ‹nsanl›¤›n bafl
belas› sorunlar›n›n temeli bu kav-
ram ve iliflkiye dayan›yor. K›ya-
mete kadar bu imtihan peflimizi
b›rakmayacakt›r. ‹nsan, aile, sos-
yal kurum ve siyasi iliflkiler a¤›-
n›n bütününde iktidar merkezli
iliflkiler vard›r. Bu iliflkileri adalet
merkezli götürebilmek büyük bir
maharet istiyor.

‹nsanl›k bu sorunu Nübüvvet
ve Risalet rehberli¤inde en az za-
rarla atlatmay› bilmifl; ne zaman
bu rehberli¤e s›rt›n› dönmüflse bu
meselenin çözümü zorlaflm›fl ve
s›k›nt›lar a¤›rlaflarak devam et-
mifltir. Müslümanlar bu inanç ve
ilkeyi ak›llar›ndan ç›karmadan bu
konu üzerinde düflünmek zorun-
dad›rlar. ‹nsanl›k ister mü’min
olarak isterse inanmadan bu ilke-
ye teslim olmak zorundad›r. Paga-
nist hiçbir düflünce ve proje insan-
l›¤›n yaras›na merhem olamaz.

Referandum tart›flmalar› Müs-
lümanlar›n de¤er ve ilkeler aç›s›n-
dan büyük bir savrulma içinde ol-
du¤unu gösterdi. Gündelik politi-
kalara ve seküler siyasete angaje
olman›n nas›l bir sapma olufltur-
du¤una flahit olduk. De¤er ve ilke
merkezli, reel hayattan kopma-
dan nas›l bir Müslümanca yaflam
ve ‹slami Hareket oluflturaca¤›m›z
konusu üzerinde yeniden düflün-
mek zorunday›z.

Müslümanlar bugün büyük
bir kuflatma alt›nda yafl›yorlar.

Modern Liberal Kapitalist uy-
garl›k bizlere laik ve seküler yafla-
m› ve siyaseti zor kullanarak da-
yat›yor. Ya taraf olursunuz ya da
bertaraf olursunuz diyor. Ya “sis-
teme baflkald›rmadan, elefltirme-
den uyum sa¤layacaks›n›z, pas-
tadan pay verece¤im” diyor ya da
Afganistan, Irak, Lübnan, Filistin,
‹ran gibi bertaraf olmalardan biri-
ni seçmemizi istiyor. Bu vak›a gö-
rülmeden giriflilecek her çaba
beyhudedir. Bu kuflatmay› ancak
Allah’a ve ümmete dayanarak k›-
rabiliriz. ‹slami Hareketin daya-
naca¤› tek güç budur. Allah ve
ümmetin d›fl›nda s›¤›nacak güç
arayanlar›n sonu hüsrand›r.
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Modern Küresel Sistem Müs-
lüman ülke yöneticilerine ve
halklar›na bu tercihleri seçme ko-
nusunda ikna politikalar› uygulu-
yor; bazen havuç bazen sopa
göstererek. Müslüman bir ülke
olarak gördü¤ü Türkiye’ye de ay-
n› politikalar› uyguluyor. 28 fiu-
bat sürecinde Milli Görüfl Hareke-
ti üzerinden sopa, bu gün de AK
Parti üzerinden havuç politikas›
uyguluyor. Sonunda bizi biz ol-
maktan ç›karacak, uluslararas›
flirk güçlerine boyun e¤memizi is-
teyen kuflatma devam ediyor. 

Türkiye Müslümanlar› tarihle-
rinden miras ald›klar› iktidarla içli
d›fll› olma anlay›fllar›ndan dolay›
uluslararas› iktidar› ve yerel ikti-
dar› do¤ru bir flekilde kavray›p
analiz edemiyorlar. Bu yüzden
her zaman sil bafltan yap›yorlar.
Ciddi bir tarih ve siyaset tarihi
okumas› yapmad›klar› için her
türlü siyasi iktidar tuza¤›na he-

mencecik düflüyorlar. Müslüman-
lar “Mülk” anlay›fl›n› ilahi ve ne-
bevi anlamda do¤ru kavramad›k-
lar› müddetçe bu tuza¤a düflmeye
devam edeceklerdir. Konu uzun
ve derin; bir makale s›n›rlar›na
s›¤mayaca¤› için bu k›sa hat›rlat-
madan sonra Türkiye ölçe¤ine
yo¤unlaflal›m.

Türkiye Müslümanlar› uzun
bir dönem sa¤ iktidarlar›n payan-
das› olduktan ve iyice kullan›ld›k-
tan sonra içlerinden ç›kard›klar›
politikac›larla siyasi mücadeleyi
götürmeye çal›fl›yorlar. Refah,
Fazilet ve AK Parti deneyimleriy-
le de bunu yafl›yorlar. Tam iktidar
ve muktedir olamad›larsa da ke-
nar›ndan k›y›s›ndan, daha çok ik-
tidar›n nimetleri üzerinden politik
iktidarla hemhal oldular ve olma-
ya devam edece¤e benziyorlar.
Önceleri bekara kar› boflamak fet-
vas›nca ütopik ç›k›fllar yap›yorlar-
d›. fiimdi ise ummad›klar› kar›yla

birlikte reel politik aflklar yafl›yor-
lar. Bu süreç Müslüman halk,
Müslüman cemaat, sivil toplum
kurulufllar›, Müslüman âlim ve
mütefekkirler için büyük bir s›nav
sürecidir. Bu s›nav› sa¤l›kl› bir fle-
kilde atlat›p atlatmamak ahireti-
mizi ve gelecek nesillerimizi de et-
kileyecektir, bu yüzden vebali bü-
yüktür.

Müslümanlar›n iktidar›n› en
çok Müslüman âlim ve mütefek-
kirler elefltirmelidir. Çünkü bu
hem dini hem de siyasi sorumlu-
luktur. Dini sorumluluktur; çün-
kü emr-i bil maruf nehy-i anil
münker emri bunu gerektirir. Si-
yasi sorumluluktur; âlimler pey-
gamberlerin varisidir. Ama bu-
gün bakt›¤›m›zda âlimler, cema-
at önderleri, mütefekkirlerin si-
yasi iktidar karfl›s›nda g›k› ç›km›-
yor. Uluslararas› sistem ve onun
yerli uzant›lar› Müslümanlara
yapt›klar› bask›yla Müslümanlar›
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ölümü gösterip s›tmaya raz› edi-
yor. Bu sözlerimizle zorlu¤u ve
bask›y› istedi¤imiz anlafl›lmas›n.
Burada bir tuza¤a ve oyuna dik-
kat çekmeye çal›fl›yoruz. ‹nönü
iktidar›yla korkutup sa¤ iktidar-
lara, 28 fiubatla korkutup muha-
fazakâr iktidara fit olma oyunla-
r›na dikkat çekmeye çal›fl›yoruz.
Laik militarist bask› AK Parti ik-
tidar›na karfl› gözümüzü kör et-
memelidir; tam tersi gözümüz
daha aç›k olmal›d›r. AK Parti ik-
tidar› döneminde sorumlulu¤u-
muz iki kat fazlad›r. Oradan ge-
lecek her türlü ifsada karfl› du-
yarl› olmal›y›z. Müslümanlar›n
iktidar›nda hem dinimizin hem
dünyam›z›n zarar görme ihtima-
line karfl› teyakkuzda olmal›y›z.
Halk›n emaneti olan siyasi ve
ekonomik emanete karfl› yapt›k-
lar› yanl›fllarda AK Parti yöneti-
cilerinin yakas›na ilk önce Müs-
lüman âlim ve önderler yap›flma-
l›d›r. Onlar›n ifsad, istismar, yol-
suzluklar›na karfl› ilk önce Müs-
lümanlar›n sesi ç›kmal›d›r. Aman
flimdi seslenmeyelim, görmezden
gelelim anlay›fl›, ilerde telafisi
zor zararlara sebebiyet verebilir.
‹çimizdeki kötülükleri ve kötüleri
biz ay›klamal›y›z.

Benim anlay›fl›ma göre ‹slam
âlim ve mütefekkiri hiçbir zaman
iktidar yanl›s› olmamal›d›r. Müs-
lüman iktidar dönemlerinde bile
Allah’›n ve halk›n yan›nda dura-
rak murakabe ve muhalefet göre-
vini sürdürmelidir. Müslüman
âlim ve önderler hiçbir siyasi,
ekonomik güç oda¤›na angaje ol-
mamal›d›r; ba¤›ms›zl›¤›n› ve öz-
gürlü¤ünü korumal›d›r. Bu tav›r
Allaha ve halk›na karfl› gösterme-
si gereken bir görev ve sorumlu-
luktur. Bunlar güç odaklar›na bo-
yun e¤er ve yalakal›k yaparlarsa
halk sahipsiz kal›r ve ümmetin
üzerine zillet bulutlar› çöker.

Referandum sürecinde Müs-
lüman halk laik, seküler çetelerle
korkutularak karar almaya itildi.
Tabii ki bu gün ülkede büyük bir
bask› ve zulüm sistemi iflletili-
yor. Bu zulüm sistemine karfl›
ç›kmak her Müslüman’›n boynu-
nun borcudur. Bu flirk ve zulüm
sistemini de¤ifltirmek için gayret
etmek insani ve ‹slami sorumlu-
luktur. Bizleri Franko, militarist,
seküler sistemle korkutup, ang-
lo-sakson liberal kapitalist siste-
me raz› etmeye çal›fl›yorlar. Mili-
tarist bask›yla bu oyunu gölgele-
meye çal›fl›yorlar.

Türkiye’de sistem 12 Eylül
darbesiyle, 24 Ocak ekonomik
kararlar›yla nas›l siyasi ve ekono-
mik olarak o günkü sisteme en-
tegre edilmeye çal›fl›l›yorsa, bu-
gün de küreselleflmenin berabe-
rinde getirdi¤i sisteme entegre
edilmeye çal›fl›l›yor. O gün nas›l
halka sorulmadan anayasa ile en-
tegrasyonun hukuki, siyasi aya¤›
tamamlan›yorsa, bugün de yeni
anayasa çal›flmalar›yla ayn›s› ya-
p›lmaya çal›fl›l›yor. Bu atlan›larak
hokus pokus’la halk gaza getiril-
meye çal›fl›l›yor. Müslüman âlim
ve ayd›na düflen, ça¤›n›n Firavun
sisteminin sihrini altüst eden Mu-
sa olmakt›r.

Müslümanlar kendi kaderleri-
ne sahip ç›kacak bir ‹slami önder-
lik oluflturamad›klar› sürece ulus-
lararas› ve ulusal siyasetlerde fi-
güran ve payanda olmaya devam
edeceklerdir. Ancak ‹slami bir ira-
de olursa alaca¤›m›z kararlar›n ve
anlaflmalar›n siyasi ve stratejik
bir de¤eri olabilir. AK Parti ve
Tayyip Erdo¤an’a böyle bir görev
verdi¤ini düflünenler kendilerini
avutmaktan baflka bir fley yapa-
mayan zavall›lard›r.

Bugün Müslümanlar›n kah›r
ekseriyetinin destekledi¤i AK Par-
ti’nin siyasi ak›l hocalar›, kendile-

rini AB de¤erlerine ve liberal sis-
teme ba¤l› oldu¤unu söyleyen
ayd›nlardan olufluyor. AK Parti
yandafl› medyaya bakt›¤›n›z za-
man bunu rahatl›kla görebilirsi-
niz. Bu medyada yazan ‹slami
âlim ve mütefekkirlere verilen gö-
rev AB de¤er ve politikalar›na di-
ni k›l›f ve fetva oluflturmakt›r.
“Niye evet vermeliyiz” bafll›kl›
köfle yaz›lar›na bakarsan›z bunu
daha iyi görürsünüz. Saltanat dö-
nemlerinden bugüne ‹slam âlim-
lerine verilen görev harfiyen yeri-
ne getiriliyor. O yüzden zulmün
k›l›c› -Müslim!, gayr-i Müslim-
üstümüzde flak›lamaya devam
ediyor.

Mülkün sahibi bir iktidar anla-
y›fl› tiranlaflmakt›r, firavunlafl-
makt›r. Müslüman, mülkün sahi-
bini Allah olarak bilir. Müslüman
dünyada mülk içerisinde Allah’a
ve halka karfl› adalet bekçisidir.
Mülkün sahibi gibi de¤il, emanet-
çisi gibi davran›r. Her türlü iktidar
ve hâkim olma h›rs› ifsad edicidir.
Bu tuza¤a karfl› dikkatli olmal›y›z.
Arzda ifsad ve zulüm edene, kim
olursa olsun yol vermez insand›r
Müslüman.

‹slami Hareket’e, ‹slam âlimi-
ne ve mütefekkirine düflen b›k›p
usanmadan insanl›¤› Allah’a kul-
lu¤a, tevhide, adalete ve özgürlü-
¤e ça¤›rmak olmal›d›r. Allah’a
kullu¤a, adalete, özgürlü¤e düfl-
man her kim olursa -Müslim ve
gayr-i Müslim- onunla Allah ve
insanl›k ad›na savaflmak olmal›-
d›r.

‹nsanl›¤›n modern flirk olan
Kapitalizmin zulümleri alt›nda
inim inim inledi¤i bu ça¤da “bafl-
ka bir dünya mümkün, gelin bu
kapitalizm karanl›¤›n› ayd›nl›¤a
çevirelim, elbirli¤i ile diye” insan-
l›¤a hayk›rmak olmal›d›r, ‹slami
hareketin ve Müslüman âlimin
görevi.
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Girifl

Âdemo¤lu için tarihten ç›k›p
gelen bir yaflant› muhtemel olmad›-
¤› gibi arzulanan bir fley de de¤ildir.
‹nsana ve medeniyete anlam ka-
zand›ran ehemmiyetli dinamikler-
den birisi tarihtir. Dinamik kelime-
sini bilinçli kulland›k zira mazi ço-
¤u vakit bugünün düne yans›mas›-
d›r. ‹bn-i Haldun’un deyimi ile “su-
yun suya benzedi¤i kadar geçmifl
gelece¤e benzer.” Araplara ait olan
“bu gece dün geceye ne kadar da
benziyor” sözü tarih ile bugün ara-
s›ndaki sert temas› vurgulamakta-
d›r.

Tarihten ders almayan ve istik-
bale yönelik kaderini kendi “yarat-
t›¤›n›” zanneden kimselerin “ân›”

mutlaklaflt›rmas›
felaketlerin en bü-
yü¤üdür.1 Kur’an-›
Kerim insanl›¤›n
kendi kendini hap-
setmesine karfl› sü-
rekli zaman ve için-
deki de¤iflimleri

gündeme getirmifltir. Nitekim Alla-
hü Teâlâ (cc) flöyle buyurmufltur:
“Andolsun ffecre. OOn ggeceye. ÇÇifte
ve tteke. GGitmekte oolan ggeceye. NNa-
s›l, bbunlarda bbir aak›l ssahibi iiçin yye-
min vvar dde¤il mmi?”2 Ayetteki fecr
ve gece kavramlar› yaln›zca vakit-
sel de¤il idari, sosyal ve iktisadi bü-
tün de¤iflimleri gündeme getirmek-
tedir.3

Toplumsal oluflumun genel ge-
çer kanunlar›n› tespit edip hem
flimdiki hal hem de gelecek üzerine
düflünceler üretilmesine tarih felse-
fesi denilir.4 Fakat insan›n elindeki
bilgi kaynaklar›yla tarihi ihata ede-
bilmesi mümkün de¤ildir. Çünkü
(insan aç›s›ndan) insan›n bafllang›-
c› bilinmezliklerle doludur.5 Dolay-

s›yla ak›l (veya bilimle) toplumsal
oluflumun kanunlar›n› tespit ede-
bilmesi o kadar da kolay de¤ildir.
Salt duyu organlar› ve bilimsel ça-
l›flmalarla tespit edilen kanunlar›n
spekülasyona aç›k olaca¤› malu-
mun ilam›d›r. Zaten akl› ile do¤ru-
lar› tespit etti¤ini iddia edenler, çe-
flitli felsefelerini hikmet k›l›f›na so-
karak binlerce teori icat etmifllerdir.

Hadiseleri kronolojik s›ralama-
ya tabii tutsan›z bile öncelikleriniz
ve kulland›¤›n›z (zihninizi infla
eden) kavramlar›n›z bir “dünya gö-
rüflünün” semeresidir. Her ne ka-
dar tarihçinin “hiçbir ülkeye men-
sup olmamas› ve herhangi bir ide-
olojiyi savunmamas›” gerekti¤i
söylense de her disiplin gibi tarih
de bat›l veya hak yoruma aç›kt›r.
Mesela tekâmülü (evrimi) putlaflt›-
ranlar nezdinde yaflanan gaddar-
l›klar, olmas› gereken veya kaç›n›l-
mas› mümkün olmayan ahvaller-
dir. Ufukta güzel günler gelecektir.
Gericilik/irtica ve ilericilik flablonu-
nun özü budur.
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ORTADO⁄U’NUN ÖNEM‹

FFaazzll›› BB‹‹LL‹‹RR

Geçmiflten adam hisse kaparm›fl… Ne masal fley!
Befl bin senelik k›ssa, yar›m hisse mi verdi?
“Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret al›nsayd›, tekerrür mü ederdi?

MM.. AAkkiiff EErrssooyy

1 Günümüzde mutlaklaflt›r›lan kavramlardan
birisi de ahlak, adalet ve iyi-kötü kavramlar›
üreten siyasettir. ‹slam Tarihi’nde yaflanan iyi
ve kötü gibi kavramlar›n› “ak›l bilebilir mi”
tart›flmas› ile laikli¤in egemen oldu¤u toplum-
lardaki siyasetin de¤er oluflturmas› birbirin-
den ayr› konulard›r. Gerek Ehl-i Sünnet’e
mensup âlimler nezdinde gerekse de Ehl-i Bi-

dat’a göre fler’iat merkezi ve de¤er üretici bir
öneme sahiptir. Laiklikte ise hukukun kayna-
¤› vahiy d›fllanm›fl ak›l, bilim ve çevre flartlar›
mutlaklaflt›r›lm›flt›r. Sadece siyaset de¤il eko-
nomi, sosyal hayat ve hatta tekil birey bile
mutlaklaflmaya bafllam›flt›r. 
2 Fecr Suresi: 1- 5

3 M. Hamdi Yaz›r - Hak Dini Kur’an Dili- ‹lgi-
li ayetin tefsiri
4 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi; Tarih Madde-
si
5 “‹nsan›n üzerinden, henüz kendisinin an›-
lan bir fley olmad›¤› uzun bir süre geçmedi
mi?” ‹nsan Suresi: 1



Zaman›n tükenmesiyle insanl›-
¤›n da ilerledi¤i inanc›n› yani in-
sanl›k tarihi ça¤lara tefrik ederek il-
kellikten dünya cennetine do¤ru
gitti¤ini varsayan anlay›fla ilerle-
meci tarih anlay›fl› denilir. Bu anla-
y›fl günü mutlaklaflt›r›rken para-
doksal bir biçimde istikbali fazla
önemsemez. Ekolojik felaketlerin,
sosyal ve siyasi buhranlar›n kö-
künde bu zihniyet yatmaktad›r. Al-
lah (cc) Kur’an-› Kerim’de izana
sahip olanlar› flu flekilde tasvir et-
mektedir: ”Andolsun kki bbunlar›n
ço¤unun üüzerine oo ssöz hhak oolmufl-
tur. AArt›k bbunlar iiman eetmezler.
Hakikat, bbiz oonlar›n bboyunlar›na
öyle llaleler(demir halkalar) geçir-
dik kki bbunlar ççenelerine kkadar(da-
yand›). fiimdi oonlar, kkafalar› vve bbu-
runlar› yyukar› kkald›r›lm›fl hhaldedir-
ler. BBiz hhem öönlerinden bbir ssed,
hem aarkalar›ndan bbir ssed ççektik.
Böylece oonlar› ssar›verdik. AArt›k
görmezler. OOnlar›(azap ile) ha kkor-
kutmuflsun, hha kkorkutmam›fls›n
onlarca bbirdir. ‹‹man eetmezler. ““6

Arkalar›ndan ve önlerinden bir set
çekilmesi tarih ve gelecek idrakin-
den mahrum b›rak›lmalar›n› gün-
deme getirir. Kafa ve burunlar›n›n
yukar› kald›r›lmas› kibirli kiflilikleri-
ne yap›lan bir vurgudur. Bu flah›s-
lar›n mazi ve istikballerini sezeme-
melerinin nedeni dürüst bir tarih
ufkuna malik olmamalar›d›r. 

Tarihin BBafllang›ç MMekân› 

Bat›l› araflt›rmac›lar›n geneline
göre felsefe ve uygarl›¤›n menfleini
Yunanl›lar oluflturmaktad›r. Hâlbu-
ki tarihin bidayetini oluflturan ve
medeniyetlerin oluflum merkezi Or-
tado¤u’dur. ‹lk insan ve ilk pey-
gamber bu topraklardan insanl›¤a
seslendi¤i gibi birçok resul bu böl-
geden seçilmifltir. Ortado¤u; hem
medeniyetin befli¤i hem de uygar-
l›klar›n do¤u-bat› ve kuzey-güney
ekseninde transferini sa¤layan bir
havzad›r. Asya, Avrupa ve k›talar›-
n›n kesiflme noktas›nda bulunan

Ortado¤u, hem medeniyet merkezi
ifllevi görmüfl hem de medeniyetler
aras› münasebetlerin merkezinde
yer alm›flt›r. Bu m›nt›kada olan Kâ-
be Müslümanlar›n her y›l yerküre-
nin neresinde olursa olsun ziyaret
ettikleri ibadet, siyaset, kültür ve ti-
caret merkezidir. Yine Kudüs, üç
büyük dinin merkezidir ve Ku-
düs’te olan bir hadise tüm yeryü-
zünü tesir etme potansiyeline sa-
hiptir. ‹nsanl›¤›n ana kodlar›n› an-
cak bu bölgeyi izleyerek anlayabili-
riz. Bu bölgeyi ihmal eden aç›kla-
malar b›rak›n eksikli¤i yanl›fllarla
mâlul olacakt›r.

Küresel SSavafl›n MMerkezi

Cihan hâkimiyetini ele geçirmek
isteyen güçler için Ortado¤u daima
önemli olmufltur. ‹skender olsun
Osmanl› olsun bütün büyük kuv-
vetler bölgeyi zapt ederek yer küre
üzerindeki hükümranl›¤›n› sa¤la-
m›fllard›r. Yine küre buyru¤u ideali
olan Napolyon, Ortado¤u’nun kon-
trol edilmesi gerekti¤inin fark›nday-
d› ve bu sebeple M›s›r’a seferler dü-
zenlemifltir. 1. Dünya Savafl›’nda
‹ngiltere, Almanya, Fransa ve Rus-
ya aras›ndaki mücadeleler bu böl-
gede yo¤unlaflm›flt›r. Hitler, Alman
yay›lmac›l›¤›n›n perçinlenmesi için
topraklarla yak›ndan alâkal› olmufl-
tur. So¤uk Savafl sonras› ABD;
Rimland Teorisini esas alarak Irak
ve Afganistan’a sald›rm›flt›r. Rim-
land, Yale Üniversitesi profesörle-
rinden Nicholas J. Spykman taraf›n-
dan gelifltirilmifl ve kenar kufla¤a
(M›s›r’dan bafllayarak Afganistan’a
kadar) olan bölgeyi kontrol eden bir
gücün dünya hâkimiyetini de ele
geçirece¤ini iddia eden bir teoridir.
Bölgeyi denetim alt›na alan bir güç,
bat›da Avrupa Birli¤i’ni, kuzeyde
Ruslar›, do¤uda Çin, Hindistan ve
Japonya’y› kontrol alt›na alma be-
cerisini gösterir. K›saca bölge mede-
niyetlerin kesiflti¤i ve mücadele etti-
¤i bir havzad›r. Bölgeyi ihmal eden
herhangi bir erk, hem küresel bir
güç olamaz hem de bölgeyi elinde
tutan kuvvetin eksenine girmeye

mecbur kal›r. Bu sebeple Ortado-
¤u’daki iç ve d›fl siyaset her daim
canl› bir karakter çizer.

ABD’nin Irak ve Afganistan’›
iflgal etmesi kaybolan siyasi gücü-
nü dünyaya yeniden ilan etmesi
olarak ifade edebiliriz. Bu bölge
kontrol alt›na al›namad›¤› zaman
dünyan›n da kontrol edilebilmesi
mümkün de¤ildir. Fakat bölgedeki
denklemler öylesine kar›fl›kt›r ki
bölgeyi kontrol edebilmek ço¤u za-
man mümkün olamamaktad›r. Ta-
liban Cemaatinin k›t imkânlarla
NATO güçlerini Afganistan’da kö-
fleye s›k›flt›rmas› eldeki maddi güç-
lerle izah edilemez. 

Bir kere Taliban bölgenin geç-
miflidir. Hz. Peygamberin Medi-
ne’sinden Osmanl›ya kadar süren
‹slami yönetimin temel de¤erlerini
savunur. Dolays›yla Taliban Hare-
keti her ne kadar güçsüz görünse de
Sö¤üt’teki Osman Bey’i and›rmak-
tad›r. ‹çteki dinamik bütün dünyaya
yay›lma istidad› tafl›maktad›r. Ülke-
sini ve ‹slam’› savunmak niyetinde
olan Mücahidleri terörist olarak gö-
renler bu gerçe¤i göremezler. 

Bölgede tesis edilecek hakiki
paradigma bütün dünyay› çok ra-
hat bir flekilde etkileyebilir. Bu se-
beple küresel güçler Taliban gibi ‹s-
lami güçlerin bafl›n› kald›rtmamak
için elinden geleni yapmaktad›r.
Hatta Türkiye gibi laik ülkelerin
Müslüman camia üzerinde sanal
özgürlük destanlar› yazmas›na mü-
saade etmektedirler. Liberal ve mu-
hafazakâr de¤erlerin bekçisi olan
AK Parti’nin neo-‹slamc›l›k tezleri
veya diyalog temsilcilerinin ›l›ml›
‹slam modellerinin hakiki paradig-
malar› engellemek için kurguland›-
¤›n› söylersek abartm›fl olmay›z.
Dolays›yla bölgede sadece silahl›
güç gösterisi de¤il kültürel alanda
da fliddetli mücadeleler gündemde-
dir. Bölgedeki insanlar ‹slam F›kh›
ile dirilebilirlerse tüm dünyan›n
çehresi de¤iflecek ve küresel çeteler
a¤›r bir yenilgiye u¤rayacaklard›r. 
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Ticari DDamar

Bölgenin mihver ö¤elerinden
birisi ticari yollar›n burada olmas›-
d›r. Kureyfl Suresi’nde de iflaret
edildi¤i gibi bölge iktisadi faaliyet-
lerin merkezindedir. Ümit Bur-
nu’nun keflfedilece¤i 16. Yüzy›la
kadar ‹pek Yolu Bat› ile Do¤u ara-
s›ndaki ticaretin merkezindedir.
1869 y›l›nda Süveyfl Kanal›’n›n
aç›lmas› ile birlikte bölge, stratejik
olarak vazgeçilmez hale gelmifltir.
Bat› ile Do¤u aras›ndaki uzakl›¤›
%67 oran›nda azaltan Kanal, bü-
tün dünya için çok önemlidir. Bu
bölgenin hâkimiyetini veya kontro-
lünü ele geçiren güç dünya üzerin-
deki ticari dengeleri de kontrol al-
t›nda tutabilir.

Kara alt›n petrol, bölgenin eko-
nomik, politik ve sosyal olarak
önemini artt›ran etkenlerdendir.
Hatta denilebilir ki; iktisaden Orta-
do¤u’nun ehemmiyeti petrolden
kaynaklanmaktad›r. Petrol Basra
Körfezi ile K›z›ldeniz’in önemini
artt›rm›fl ve dünya deniz ticaretinin
kalbini oluflturmufltur. Sanayilefl-
mifl ve sanayileflen ülkelerin petro-
le ihtiyaçlar› petrolsüz bir yaflam›n
imkâns›zl›¤›n› getirmektedir.

En uzun nehirlerden Nil, bere-
ket kayna¤› Dicle ve F›rat bölgenin
tar›m potansiyelini oluflturur. Hiç
flüphesiz ziraat politikalar›na gere-
ken önem gösterilirse dünya tar›m
ticareti aç›s›ndan bölge merkezî
öneme sahip olur.

Siyasi MMerkez

Bölge ‹slam faktörü harici de-
¤erlendirmelere tabii tutulmufltur.
Hâlbuki Müslümanlar›n bu bölgeye
bak›fl›n› din flekillendirmifltir. Do¤u
ile Bat› aras›nda bir köprü vazifesi
gören ‹stanbul, Osmanl› Sultan› Fa-
tih Sultan Mehmet taraf›ndan fet-
hedilirken Hz. Peygamber (sav)
Efendimiz taraf›ndan verilen müjde
ile fethediliyordu. 

Bölge Balkanlardan bafllayarak
tarihi ve kültürel özellikleri ile ‹s-
lam’a ba¤l›d›r. Balkanlarda bulunan
bir camii, ‹stanbul’daki Sultanah-
met Camisi ve sözgelimi Medine ve-
ya Afganistan’da bulunan bir camii
ortak kültür ve tarih birikimini yan-
s›t›r. ‹lk önce Balkanlar bu bölgeden
ayr›larak buradaki ‹slam varl›¤› tas-
fiye edilmifl So¤uk Savafl sonras›
S›rplar, buradaki tarihi ve kültürel
eserleri yok etmifllerdir. Co¤rafya
alg›lamas›na sahip olan Müslüman-
lar, daha sonra bu bölgenin kendi
bölgeleri oldu¤unu unutmufllard›r.
Hâlbuki tarihî olarak sabittir ki;
Mekke nas›l bir ‹slam flehri ise Ati-
na veya Selanik de ‹slam flehridir.
Burada anlatmak istedi¤imiz fley,
bu bölgenin ‹slam faktörü olmadan
de¤erlendirmesi mümkün de¤ildir.
Böyle bir de¤erlendirme Müslüman-
lar için keskin bir tarih k›r›lmas›na
yol açar ki; tarih k›r›lmalar›n› yo¤un
olarak yaflayan topluluklar›n dünya
üzerinde etkin bir güç olmas› müm-
kün de¤ildir.

Allahü Teâlâ(cc) Kur’an-› Ke-
rim’de: ”Böylece ssizi vvasat bbir üüm-
met yyapt›k... TTa kki ppeygamber ssizin
üzerinize flahit oolsun, ssiz dde iinsan-
lar üüzerine flahitler oolas›n›z”7 bu-
yurmufltur. Burada geçen “vasat”
kavram› kelime olarak orta ve mer-
kez gibi manalara gelmektedir.
Ümmet kavram›n›n teflkilatl› bir
gücü ifade etti¤i malumdur. Ayette
geçen “flahitlik” kelimesi de önder-
lik manas›ndad›r. Buna göre Müs-
lümanlar peygamberin önderli¤in-
de insanl›¤a flahit olan merkez üm-
mettirler. Bu ümmetin do¤um yeri
olan bu co¤rafya önderlik misyonu
ile de uyuflmaktad›r. Yeni bir para-
digma düzleminde ‹slam Co¤rafya-
s›ndan dünyaya bakan ve onu fle-
killendiren bir anlay›fla sahip olma-
m›z flartt›r. Aksi takdirde bölgesel,
etnik veya ekonomik tan›mlamalar
çerçevesinde hedefler belirlenir ve
ç›karlar ayarlan›rsa küresel güçle-
rin etkisi çerçevesinde görev adam›
olmaktan kurtulamay›z. 

Türkiye’nin son zamanlarda
özellikle d›fl politika ekseninde yeni
aç›l›mlar ortaya koydu¤u bir ger-
çektir. So¤uk Savafl sonras› edilgen
siyaset etken siyasete dönüflme yo-
lundad›r. Bu noktada Türkiye ken-
disini merkez ülke statüsüne koy-
mufl ve dünyan›n de¤iflik ülkelerine
do¤ru diplomatik ata¤a kalkm›flt›r.
D›fl politika tek merkezli (AB veya
ABD) yap›dan ç›km›fl çok merkezli
bir yap›ya evrilmifltir. Bu geliflmeler
çok kimseler için olumlu olarak de-
¤erlendirilebilir. Ama burada çok
ciddi bir paradigma eksikli¤i söz ko-
nusudur. Zira Türkiye’nin bir pusu-
las› yoktur. 2005 y›l›n› Afrika y›l›
olarak ilan ettiniz fakat o insanlara
ne anlatacaks›n›z. Milliyetçili¤in
veya Kemalizm’in oradaki insanlar›
heyecanland›raca¤›n› bekleyemez-
siniz. Sadece ekonomik iflbirli¤inin
siyasi manada fazla bir kazan›m› si-
ze dönmez. Orada Avrupa de¤erle-
rine sahip olman›z› anlatman›zda
sizden daha çok Avrupa’n›n ifline
gelir. Türkiye milliyetçi ideoloji ile
kendi içerisindeki Kürtlerle bile tam
bir intibak içerisinde de¤ildir. Bu
noktada d›fla aç›lman›z paradigma
eksikli¤i nedeniyle yörüngenizin
sürekli de¤iflmesine sebep olur. Yö-
rüngenizin sürekli de¤iflmesinden
rahats›zl›k duyarak içe kapanman›z
da çare de¤ildir. Zira mevcut dünya
flartlar› böyle bir davran›fla izin ver-
memektedir. Sözgelimi ABD’nin
Irak’ta gündeme getirece¤i her Kürt
kart› siz ne kadar içinize kapan›rsa-
n›z kapan›n mutlaka sizi de derin-
den etkileyecektir. Kald› ki tarih,
kültür ve co¤rafyan›z böyle bir içe
kapanmay› imkâns›z k›lmaktad›r.
Bu durumda dünyay› anlamland›-
racak ve Türkiye’ye yörünge çize-
cek sadece ‹slam Dini’dir.

Ortado¤u vve ‹‹slam

“Allah bir flehri misal yap›yor
ki, o flehir güven ve huzur içerisin-
de bulunuyordu; oraya her yerden
bol bol r›z›k geliyordu. Nihayet o
flehir Allah’›n nimetlerine nankör-
lük etti. Allah da o flehir halk›na
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yapt›klar› ifller yüzünden açl›k ve
korku elbisesini tatt›rd›” (Nahl Su-
resi:112)

‹slam kendine mahsus yap›s›y-
la ilk günden bu yana toplumlar
üzerinde “medeniyet” infla etmifltir.
Hz. Peygamber (sav) Efendimizin
Medine’ye hicreti ile birlikte bu bel-
dede köklü içtimai de¤iflimler mey-
dana gelmifltir. Medine kelimenin
tam anlam›yla ‹slam flehri statüsü-
ne kavuflmufltur. fiehir ve ülke
kavramlar›na din geldikten sonra
bambaflka anlamlar yüklenmifltir.

‹slam flehrinin egemen rengi
adalettir. Kur’an’da “halk› zalim
olan flehir” temas›na s›kça de¤inil-
mifl ve Müslümanlar bu hususta
uyar›lm›flt›r: 

“Biz nnice üülkeleri hhelak eettik kki,
onlara aazab›m›z ggece yyatarlarken
yahut ggündüz iistirahat eederlerken
gelmiflti. AAzab›m›z kkendilerine ggel-
di¤i zzaman yyalvar›fl vve iitiraflar› aan-
cak flu oolmufltu: ““Gerçekten bbizler
zalimleriz.”8 Bu ve bunun gibi
ayetler Müslümanlar›n idraklerinde
derin izler b›rakm›fl ve fethettikleri
yerlerde zulme yer vermemeye
gayret etmifllerdir. Bugün hâlâ ‹s-
tanbul’da Bizans’a ait eserlerin bu-
lunmas› Müslümanlar›n talanc› bir
zihniyete sahip olmad›¤›n› gösteren
en önemli delillerden birisidir. Fakat
bütün bunlarla birlikte Müslüman-
lar bulunduklar› kente ‹slami bir ni-
telik vermekten çekinmemifllerdir.
Eskiden bir kamp görünümü arz
eden Basra ve Kufe gibi flehirleri
kuran Hz. Ömer(ra) burada ‹slami
bir rengi hâkim k›lm›flt›r. Bu flehrin
bir özelli¤i 636 y›l›ndan itibaren nü-
fusu 30 senede on binlerce artmas›-
na ve mevcut nüfus içerisinde z›m-
milerin nüfusu kayda de¤er bir fle-
kilde artmas›na ra¤men flehrin ‹sla-
mi görünümü kaybolmam›flt›r. Fa-
kat son zamanlarda kurulan laik
idareler Ayasofya’ya bile sahip ç›-
kamam›fllard›r. fiehirlerde adalet

yerine mafyalaflma egemen olmaya
bafllam›flt›r. Düflünebiliyor musu-
nuz (bir zamanlar) ‹slam Hilafetinin
baflkenti olan ‹stanbul’da genelev-
leri mevcuttur ve burada kad›nlar
“resmi” olarak sat›lmaktad›r. 

Dinin Müslümanlar› teflvik etti-
¤i en önemli hususlardan birisi “ce-
maatle k›l›nan” namazd›r. Bu se-
beple Müslümanlar yeryüzünün ta-
mam› mescid k›l›nsa bile namazla-
r›n› cemaatle k›lmak için camide
k›lmaya özen göstermifllerdir. fie-
hirlerde yap›lan camiler, abdest al-
mak için imar edilen çeflmeler, Cu-
ma Namaz› k›lmak için tüm flehri
kapsayacak nitelikte yap›lan “Cu-
ma Mescidleri” her vakit okunan
ezanlar flehirlerin ‹slamlaflmas›nda
önemli roller üstlenmifllerdir.

Ramazan Aylar› Ortado¤u’nun
bafltan afla¤› de¤iflmesine vesile
olan aylard›r. Bu ayda akflam vakit-
leri flehir hiç olmad›¤› kadar nefleli
ve hiç olmad›¤› kadar hareketlidir.
Teravih Namaz›ndan sonra dost
meclislerinde oturmak ve ‹slami
sohbetlerde bulunmak flehrin gece
de yaflamas›na vesile olmaktad›r.
Camiler bu ayda her vakit doludur.
Her Müslüman Kur’an okuma ya-
r›flmas›na kat›l›r. Ramazan Ay›’n›n
son on günü de Müslümanlar için
itikâf günleridir ve o günlerde cami-
ler a¤z›na kadar dolup taflar. Bu ay
ve ard›ndan gelen bayram; Müslü-
man flehrin oluflmas›na vesile olur.

Misafire ikram etme gibi ahlaki
kaidelerden dolay› ‹slam’›n egemen
oldu¤u diyarlarda herkesin dikkati-
ni çeken husus flehirde var olan
“han”lard›r. Buralarda yabanc›lara
ikramda bulunulur, temiz ve gü-
venli yerlerde kalmalar› sa¤lan›rd›.
‹slam Toplumunda yolda kalma di-
ye bir olgudan istisnalar olmakla
beraber rastlamak mümkün de¤ildi. 

Müslümanlar›n flehirlerine ‹sla-
mi damga vuran en önemli unsur-
lardan birisi de hiç flüphesiz vak›f-
lard›r. Müslümanlar vak›flar arac›-
l›¤› ile flehrin ‹slamlaflmas›na çok

önemli katk›larda bulunmufllard›r.
Hanlar, çeflmeler, camiler, medre-
seler/okullar, hatta hayvanlara
yemlikler hep bu vak›flar arac›l›¤›
ile yap›lm›flt›r. 

‹slam’›n egemen oldu¤u flehir-
lerde ‹slami kurumlarda Ortado-
¤u’nun ‹slami renginde önemli kat-
k›lar sa¤lam›fllard›r. Müslümanla-
r›n aras›nda kurulan ve iyili¤i emr
etmek ve kötülükten de engelle-
mekle yükümlü “muhtesipler” his-
be kurumu alt›nda çarfl› pazarlar›n
bile ‹slamileflmesini sa¤lam›fllard›r. 

‹slam son derece dinamik bir
dindir ve gitti¤i her yerde kendi
rengini egemen k›lm›flt›r. Ortado¤u
denilen co¤rafyada yönetimler ‹s-
lam d›fl› olsa bile flehre bakan kim-
seler orada ‹slam’›n hâkim yüzünü
görebilirler. ‹stanbul’a kuflbak›fl›
bakan kimsenin ilk dikkat edece¤i
fley flehrin camileri ve çeflmeleridir.
‹slam bu co¤rafyan›n tarihidir, sos-
yal hayat›d›r, kültürüdür k›saca ca-
n› ve kan›d›r. ‹slam’› bu co¤rafya-
dan ç›kar›p att›¤›n›z takdirde karfl›-
n›zda sadece demir beton y›¤›nlar›-
n› görürsünüz. Burada anlatmak
istedi¤imiz sadece tarihi gerçekler
de¤ildir. Anlatmak istedi¤imiz fley
bunun çok daha ötesindedir.

Bu co¤rafyay› ‹slams›z ve onun
dinamikleri d›fl›nda anlayamazs›-
n›z. Bu co¤rafyada ‹slams›z ve
onun hükümlerini kap› d›flar› ata-
rak yönetemezsiniz. Böyle bir fley
yönetmek olmaz. Olsa olsa bask›
ve dayatma olur. 

Bilindi¤i gibi ABD, bu co¤rafya-
da “Büyük Ortado¤u Projesi” gibi
siyasi, sosyal, ekonomik ve kültü-
rel boyutu olan bir plan haz›rlam›fl
durumdad›r. Pakistan’da bulunan
medreselerin müfredat›na bile mü-
dahale etmektedir. Fakat ABD ve
onun iflbirlikçilerinin bilmedi¤i bir
fley var ki; ‹slam tek bafl›na tüm
planlar› bozacak yap›da bir dindir.
Bu co¤rafyada ‹slam daha son sö-
zünü söylemedi daha... Ve son gü-
len iyi güler...

Kas›m 2010
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-K›l›n›p bitirilen ve mescide
hapsolunan namaz, emredilen ve
ikâme edilip bitmeyen namaz de¤il-
dir-

Allah’a ibadet ve O’nu anma
amac›yla yoktan yarat›lan insan,
dünyaya gelmeden önce yani he-
nüz an›lmaya de¤er bir fley de¤il-
ken yoklu¤unun üzerinden epey
uzun bir zaman geçmifltir1. Do¤um
öncesi gibi ölüm sonras›nda da var-
l›¤›ndan eser olmayaca¤› uzun bir
zaman karfl›s›nda k›sac›k bir an2

denilecek hayata sahip olan insan›n
Allah kat›nda an›lmaya de¤er yüce
bir varl›¤a yükselifli, yarat›c›s›na ne
kadar itaat etti¤i ve O’nu ne kadar
and›¤› ile ilgili bir durumdur. Allah
insan› var ettikten sonra onu terk
etmeyerek kendisine kullu¤un nas›l
yap›laca¤›n› da bildirmifl ve kat›n-
daki en büyük ibadeti izah ederek
ona emretmifltir. fiüphesiz ki

Âdem’den (a.s) beri insan›n ömrü
boyunca Allah’› anmas›n›n delili
olarak emredilen ibadet, namaz›
ikame eetmektir.

Türkçede namaza karfl›l›k gelen
ibadet, Kur’an’da “salâ” kavram› ile
zikredilir. Baz› ayetlerde farkl› ma-
nalarda kullan›lsa da “salâ” ile kas-
tedilen ço¤unlukla namazd›r. Di¤er
flekillerde dua3, (dua ile flan›n› yü-
celtip) destekleme4, rahmete bü-
ründürme5, atefle koyma, ateflte
yanma, cehenneme sokulma6 ve
tap›nak7 manas›nda kullan›lm›flt›r.
Herhangi bir ayette geçen “salâ”
kelimesi ve ondan türeyen di¤er ke-
limelerin hangi anlamda kullan›ld›-
¤› tart›flmaya gerek duyulmayacak
derecede aç›k oldu¤u için, namaz
olarak zikredilen ibadetin Kur’an’da
ne flekilde geçti¤i ve Allah kat›nda-
ki önemi flüphe götürmez derecede
aç›kt›r. Öte yandan fiil olarak emre-

dilen ve övülen namaz ibadetinin
ifa edilmesi için kullan›lan “Salâ”
kelimesi bütün ayetlerde “kâme”-
aya¤a kalkmak, dikilmek- fiilinden
türeyen “Eqîm, eqîmu, yuqîmu,
muqîm, muqîmin, eqâme, iqâme,
eqîmne, qâimun, eqâmtum” keli-
meleri ile birlikte geçer. Bu ba¤lam-
da “salâ” hiçbir ayette Türkçede
“namaz k›lmak” manas›na gelen
“Eddâs’salâ, eddûs’salâ, edeytu-
mus’salâ, idde’s salâ” yani “nama-
z› eda etmek” gibi “edâ” fiili ile bir-
likte kullan›lmam›flt›r. 

S›kça eemredilmesine vve öövül-
mesine rra¤men, flekil vve tteknikle iil-
gili oolan ““namaz nnas›l kk›l›n›r, nne fle-
kilde eeda eedilir yya dda nnamazda nne
okunur?” ggibi ssorular›n ccevab›
Kur’an’da yyer aalmaz. Namaz›n ön
flart› olarak emredilen abdestin8 bi-
le nas›l al›naca¤› Kur’an’da ayr›nt›-
l› bir flekilde aç›klan›rken onun flek-
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NAMAZ ve ORTA NAMAZ - I

TTeevvffiikk UU⁄⁄UURR

1 Gerçek flu ki, insan›n üzerinden, daha ken-
disi an›lmaya de¤er bir fley de¤ilken, uzun za-
manlardan bir süre gelip-geçti. ‹‹nnssaann 11
2 K›yameti gördükleri gün onlar, sanki dün-
yada ancak bir akflam yahut bir kuflluk vakti
kadar kalm›fl gibidirler, Naziat-46
3 DDuuaa mmaannaass››nnddaa SSaallââ:: Onlar›n Beytullah ya-
n›ndaki dduuaallaarr›› da ›sl›k çalmak ve el ç›rpmak-
tan baflka bir fley de¤ildir, Enfal-35, Peygam-
ber’in dduuaallaarr››nn›› almaya vesile edinir, Tevbe-
99, Ve onlar için dduuaa et. Çünkü senin dduuaann on-
lar için sükûnettir, Tevbe-103, Her biri kendi
dduuaass››nn›› ve tesbihini ö¤renmifltir, Nur-41.

4 -DDuuaa iillee-- ddeesstteekklleemmee mmaannaass››nnddaa SSaallââ:: fiüphe-
siz, Allah ve melekleri Peygambere ssaallaatt eder-
ler. Ey iman edenler, siz de ona ssaallaatt edin ve
tam bir teslimiyetle ona selam verin, Ahzab-56
5 RRaahhmmeettee eerrddiirrmmee mmaannaass››nnddaa SSaallââ:: ‹flte Rable-
rinden bbaa¤¤››flflllaammaallaarr vvee rraahhmmeett hep onlarad›r.
Ve do¤ru yolu bulanlar da onlard›r, Bakara-
157, Sizi karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›karmak için
üzerinize rraahhmmeettiinnii ggöönnddeerreenn O’dur, Ahzap-43
6 CCeehheennnneemmee aatt››llmmaa,, aatteeflflee ssookkuullmmaa mmaannaa--
ss››nnddaa SSaallââ: Haks›zl›kla yetimlerin mallar›n› yi-
yenler flüphesiz kar›nlar›na ancak atefl t›k›n-
m›fl olurlar; zaten onlar alevlenmifl aatteeflflee ggiirree--

cceekklleerrddiirr,Nisa-10, Kim düflmanl›k ve haks›z-
l›k ile bunu yaparsa onu aatteeflflee kkooyyaaccaa¤¤››zz,, NNii--
ssaa--30 ..vb gibi bir çok ayette atefle sok(ul)ma
anlam›nda kullan›lm›flt›r.
7 MMââbbeedd,, hhaavvrraa mmaannaass››nnddaa SSaallââ:: ‹çlerinde Al-
lah’›n ismi çok an›lan manast›rlar, kiliseler,
hhaavvrraallaarr ve mescidler elbette y›k›l›rd›. Hac-40
8 Abdest ayeti olarak geçen ayetin meali flu
flekildedir; Ey iman edenler! Namaz k›lmaya
kalkt›¤›n›z zaman yüzlerinizi, dirseklerinize
kadar ellerinizi y›kay›n; bafllar›n›z› meshedip,
topuklara kadar ayaklar›n›z› da (y›kay›n).
(Maide,6



len nas›l ikâme edilece¤inden söz
edilmemesinin sebebi kanaatimizce
fludur: Abdest, namaza bafllamak
için maddi bir flart olup ibadetin özü
olan “huflû”ya konu olan bir amel
de¤ildir. Oysa namaz, biçim ve fi-
ziksel flekillerin ayr›nt›lar›na kur-
ban edilmemesi gereken ruh ve
kalp ile yap›lan bir ibadettir. Elbette
buradan normal durumlarda namaz
herhangi bir flekilde ikame edilebilir
sonucu ç›karmaya veya sünnette
detayl› olarak aç›klan›p tüm mez-
heplerin üzerinde ittifak etti¤i “fati-
ha, k›yam, rüku, secde, kuûd ve se-
lam” gibi rükünlerin önemsiz oldu-
¤unu ima etmeye çal›flm›yoruz. Fa-
kat Allah kat›nda namaz› ikâme et-
menin, teknik ve fizikî aç›dan na-
maz›n nas›l k›l›naca¤›ndan çok çok
daha önemli oldu¤unu vurgulama-
ya çal›fl›yoruz. Yine “namaz› ikame
etme”yi “namaz› k›lma”dan ay›rt
etmeye çal›fl›rken Kur’an’da geçen
kelimelerin, kullan›ld›¤› flekliyle öz-
gün haline sad›k olmaya davet et-
miyoruz. fiüphesiz Kur’anî kavram-
lara sad›k kal›nmas› önemlidir fakat
fiili olarak ikâme edilen bir namaz›
“k›l›nan namaz” ya da k›l›n›p biti-
rilmifl bir namaz› “ikame edilmifl
namaz” fleklinde tan›mlamak, na-
maz amelinin ehemmiyeti yan›nda
bir önem teflkil etmez. Burada as›l
konumuz, Allah’›n fliddetle emretti-
¤i, mü’min, müttakî ve Müslüman
olman›n en önemli vasf› olarak ni-
telendirip övdü¤ü namaz›n, bir
Müslüman’›n ömrü boyunca neye
tekâbul etmesi ve nas›l ikame edil-
mesi gerekti¤i ile gündelik hayatta
ikâmesi korundu¤u müddetçe so-
nuçlar› ve davran›fllara yans›mas›-
n›n nas›l oldu¤unu -olmas› gerekti-
¤i de¤il!- izah etmeye çal›flmakt›r.

Namaz, Müslüman olup Al-
lah’›n emir ve yasaklar›na teslim
olunan andan itibaren ölene dek
gün gün aksat›lmadan hayat›n ta-
mam›nda var olmas› ve sürekli diri
bir flekilde tutulmas› gereken bir
ibadettir. fiuursuzluk, delilik ve bi-
linç kayb›na yol açan hastal›k d›-

fl›nda her günün belirli vakitlerinde
ifa edilmesi zorunlu oldu¤u için,
hiçbir özür kabul etmeyen “devam-
l›l›k” emri, onu di¤er ibadetlerden
ay›ran en önemli özelliktir. Ki na-
maz›n ikame edilmesine engel ola-
cak fluursuzluk hali, istisna edilme-
sine bile gerek görülmemifltir. Bilin-
cini kaybeden bir insan›n Allah’›n
emrini bilmesi mümkün olmad›¤›
için, namaz emrine uymamay› ma-
zur gösterecek istisnai flartlar›n be-
lirtilmesine de gerek olmam›flt›r. Sa-
daka, zekât, s›la-i rahim, cihad,
hac, umre, oruç ve benzeri ibadet-
ler, ekonomik ve bedensel durum
gibi maddi flartlar göz önünde tutu-
larak gücü yeten -istata’â- Müslü-
manlar için emredilmifltir. fiartlar el-
verdi¤inde bile bu ibadetlerin her
gün ya da her y›l tekrar› bir ömrün
uzunlu¤una k›yasla çok olmaya-
cakt›r yani günlere bölünen hayat›n
her an›n› kapsamayacakt›r. Buna
karfl›n her gün belli vakitlerde tek-
rar edilmesi gereken namaz›n em-
rinde hiçbir mazeret kabul edilmez.
Yani Müslüman olmak ve Allah’a
teslim olmak imkân dâhilinde ise,
namaz› ikame etmek de mümkün
ve farz olacakt›r. Ne hastal›k, ne fa-
kirlik ne de s›cak savafl bir Müslü-
man’› namazdan al›koyabilecek bir
özür olarak belirtilmemifltir. Allah’a
iman eetmenin bbedensel vve rruhî aaç›-
dan mmümkün ooldu¤u ttüm zzaman
ve mmekânlarda nnamaz› iikame eet-
mek dde mmümkün oolaca¤› iiçin, nna-
maz›n oolmad›¤› bbir ‹‹slam’dan ssöz
edilemeyecektir. Bir baflka deyiflle
yata¤›nda olan hasta fluurunu kay-
betmediyse o Müslüman’d›r ve na-
maz k›lmal›d›r ya da açl›ktan k›vra-
nan bir fakir fluur ya da iman›n›
kaybetmediyse o namaz k›lmal›d›r
veya kâfirlerle çarp›flan bir mücâhid
hayat›n› henüz yitirmediyse o da
namaz› ikâme etmekle yükümlü-
dür. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Müslü-
manlar için namaz her flartta ifa
edilip korunmas› gerekli olan bir
ibadettir. Öyleyse “cinleri ve insan-
lar› ancak bana ibadet etsinler diye

yaratt›m” ayetinde geçen “ibadet”,
yarad›l›fl›n amac› ve Allah’› sürekli
anmak demek olan kullu¤u ifade
etti¤ine göre, kullu¤un ilk ve son
delili namaz olup di¤er bütün iba-
det, amel ve davran›fllar bu ibadet
etraf›nda anlam kazan›p ortaya ç›-
kacakt›r. Bundan dolay› namaz,
kullu¤un dimdik tutulmas› gereken
ekseni ve hayat boyunca her gü-
nün belirli vakitlerinde sürekli yeni-
lenerek yaflat›lmas› ve sapa sa¤lam
ayakta tutulmas› farz olan dire¤i
olarak karfl›m›za ç›kar. 

Mazeretler ve maddi flartlar göz
önünde bulunduruldu¤unda savafl
meydan›nda cihad›n, hac ve umre-
nin, orucun, hatta namazdan sonra
sürekli onunla birlikte an›lan zekâ-
t›n olmad›¤› bir ‹slam ve Müslüman
tahayyül etmek mümkünken, han-
gi sebep ve flart olursa olsun nama-
z›n ikame edilmedi¤i bir ‹slam ve
Allah’a teslimiyetten katiyen söz
edilemez. Zay›f erkek ve kad›nlar
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Namaz, Müslüman olup
Allah’›n emir ve
yasaklar›na teslim
olunan andan itibaren
ölene dek gün gün
aksat›lmadan hayat›n
tamam›nda var olmas›
ve sürekli diri bir
flekilde tutulmas›
gereken bir ibadettir.
fiuursuzluk, delilik ve
bilinç kayb›na yol açan
hastal›k d›fl›nda her
günün belirli
vakitlerinde ifa
edilmesi zorunlu
oldu¤u için, hiçbir özür
kabul etmeyen
“devaml›l›k” emri, onu
di¤er ibadetlerden
ay›ran en önemli
özelliktir.



küfür karfl›s›nda fiili olarak savafl-
masalar da, bedeni zay›f ve a¤›r
hasta olan bir insan oruç tutmasa
da, fakir insan sadaka ve zekât ver-
mese de, yoksul ve hasta hac ve
umreyi ifa etmese de o yine Müslü-
mand›r. Fakat MMüslüman›m ddiyen
insan aayn› zzamanda hher flartta nna-
maz› iikâme eetmeye eelveriflli ooldu-
¤unu kkabul eetti¤i iiçin oonun nnamaz›
terk eetmesi aaklî vve vvahyî ddelillere
göre mmümkün dde¤ildir. ‹nsan, Al-
lah’a teslim olup ‹slam’a girdi¤inde
ayn› zamanda flunu kabul etmifl
oluyor; “Gücün yetti¤i durumlarda
sadaka ve zekât vermek, oruç tut-
mak, Allah yolunda cihad etmek,
hac ve umreyi yapmak”. Ama ayn›
insan Müslüman oldu¤unda flunu
deme hakk›na sahip olamaz; “gü-
cüm yetti¤i sürece namaz› ikame
edece¤im”. Çünkü bu flekliyle ön
kabulün manas› fluna dönüflür;
“Gücüm yetti¤ince Müslüman ola-
ca¤›m” yani güç yetirilmedi¤i za-
man Müslüman olmama gibi bir ta-
lepte bulunulmaktad›r”. Oysa Allah
namaz›n ikamesini hiçbir flarta ba¤-
lamam›flt›r, tek yeter ve gerek flart
Müslüman olmakt›r, ancak Müslü-
man olunmad›¤› zaman namaz terk
edilebilir. O zaman Müslüman ol-
mak, namaz ile bafllar ve namaz ile
devam eder, di¤er ibadet ve davra-
n›fllar ikame edilen namaz›n etra-
f›nda flekillenir ve anlam kazan›r.

Kur’an’da namaz ibadetinin ya-
p›lmas›, “edâ” yani k›lmak, k›l›p bi-
tirmek veya tek bafl›na sadece “sal-
lî”, “sallû” kelimeleri ile de¤il bütün
ayetlerde dik tutmak, ayakta b›rak-
mak manas›na gelen “ikâme” fiiliy-
le birlikte an›l›r dedik. fiüphesiz on-
larca ayette bu ibadetin ifa ediliflini
“ikâme” ile kullan›lmas› bir rastlan-
t› ya da sözün gelimi de¤ildir. Elbet-
te rükünleri, yap›l›fl flekli ve gün
içinde vakitleri belli oldu¤u için na-
maz, bafllanan ve bitirilen bir iba-
dettir. Her ne kadar namaz, k›yam
ve kuûd’da önemli dualar bar›nd›r-
d›¤› için dua ritüeline benzese de if-
titah tekbiri ve selam gibi flartlara

haiz oldu¤u için duay› da içinde ba-
r›nd›ran duadan fazla bir ibadettir.
Belirlenmifl bir vakitte; abdest, dua,
flekil ve Allah’› tazim, takdis, tesbih
ve yüceltme ile yap›lan bir ibadet
oldu¤u için namaza özel flartlar›
olan bir dua da denilebilir. Peki,
bafllanan ve bitirilen bir ibadet ne-
den “edâ” ya da “qadâ” fiili ile de¤il
de bütün ayetlerde “iqâme” fiili bir-
likte emredilir? Hâlbuki yine
Kur’an’da, ifâ edilmifl, eda edilmifl
bir namaz, örne¤in Nisa suresi “Na-
maz› bitirince dde ayakta, otururken
ve yan›n›z üzerinde yatarken Al-
lah’› aan›n” ve Cuma suresinde “Na-
maz bitirince dde art›k yeryüzüne
da¤›l›n Allah’›n lütfundan isteyin.
Allah’› ççok zzikredin; umulur ki kur-
tulufla erersiniz.” fleklinde “qadâ”
fiili birlikte kullan›l›r. Görüldü¤ü gi-
bi “ikâme” ile emredilen ibadet, ifa
edildikten sonra “ikâme edilen na-
maz” fleklinde de¤il de “qadâ” fiili
ile “k›l›nan namaz” fleklinde kulla-
n›lmaktad›r. Sorumuzu tekrar ede-
lim; Namaz neden “ikâme” -ayakta
tutmak- ile emredilir? Elbette kav-
ramlar üzerinde bu kadar durmam›-
z›n nedeni filoloji çal›flmas› yapmak
de¤ildir, konunun özü olan namaz-
dan çok “qadâ, edâ, kâme” fiilleri-
nin anlam›na odaklanmak da de¤il-
dir. Bilakis amac›m›z, namaz›n,
“ikâme” edilmeden Allah’›n emret-
ti¤i ibadet olmayaca¤›n› vurgula-
maya çal›flmakt›r. fiöyle düflünmek
gerekirse; namaz ve “ikâme etmek”
birbirinden ayr› ve ba¤›ms›z iki fley-
dir. Namaz ibadet, “ikame etmek”
de bir fiil daha do¤rusu eylemdir.
Daha da somutlaflt›r›l›rsa; Namaz,
meflhur olan hadiste geçti¤i gibi
“direk” olarak düflünülürse, bu du-
rumda dik tutmak, ayakta sapa
sa¤lam dikey b›rakmak demek olan
“ikâme etmek” direkten ba¤›ms›z
bir eylem olmaktad›r. Oysa “k›l-
mak” ya da “edâ etmek” fiili na-
mazdan ba¤›ms›z ele al›namaz. Ya-
ni namaz denildi¤inde ayn› zaman-
da k›lma ya da eda etmede kastedil-
mifl olur. Bu fiiller namaz amelinin

bizzat içindedir ve belli vakitte na-
maz ibadetinin bafllat›l›p bitirilmesi-
ni ifade eder. Buna karfl›l›k namaz›
ikâme etme emri namaz› k›l›p bitir-
mekten fazla bir eylem içerir. Bura-
da bir ibadet, direk gibi dimdik tu-
tulmas› emredilmektedir. Yani sa-
dece namaz ibadetinin yap›lmas›n›
de¤il “ibadetin ikâmesi” istenilmek-
tedir. Evet, yavafl yavafl “k›l›p bitir-
mek” demek olan “edâ” ile dik tut-
mak demek olan “ikâme” fiili ara-
s›ndaki fark ortaya ç›kmaktad›r. Bu
noktada konunun özüne inmek için
sorulmas› gereken soru fludur; Na-
maz neden “ikâme” edilir”? Ne fle-
kilde ikame edilir? ‹kâme edilen bir
namaz nedir?

Namaz k›lmak için aya¤a kalk-
mak, namaz› aya¤a kald›rmak de-
mek olan onu “ikâme etmek” de¤il-
dir. Çünkü bir fleye tüketmek niye-
tiyle bafllamak ile tükenmemek,
kaybetmemek için onu sürekli yan›
bafl›nda, göz önünde b›rak›rcas›na
“dik tutmak” ayn› fley de¤ildir. Öy-
leyse namaz nas›l dik tutulacakt›r?
Bu sorunun do¤ru cevab›, konunun
bafl›nda da belirtildi¤i gibi bir insa-
n›n, yarad›l›fl amac›na ne kadar
uyup uymad›¤›yla ilgilidir. Yani bir
Müslüman, yarad›l›fl amac›na ne
kadar odaklan›rsa namaz› dik tut-
may› da o oranda baflaracakt›r. Bu
ba¤lamda namaz›n “ikâme” edilip
edilmemesi hayat›n hangi amaç
üzerine infla edildi¤iyle ilgili bir du-
rumdur. Yani hayat›n ak›fl yönünü
etkileyip yaflam biçimini flekillendi-
ren, onsuz hayat›n bir anlam ifade
etmedi¤i ve o yok oldu¤u, kaybedil-
di¤i, y›k›ld›¤› durumda yaflam›n an-
lam›n› ortadan kald›ran fley ne ise
hayat onun üzerine ikame edilmifl
demektir.

Bir Müslüman için hayat Al-
lah’a iman yani ‹slam üzerine kuru-
lur fakat ‹slam nedir? ‹slam, Al-
lah’›n emir ve yasaklar›n›n toplam›-
d›r ama emir ve yasaklar ne zaman
anlam›n› yitirir? Yukar›da belirtildi-
¤i gibi, namaz›n ikâme edilmedi¤i

ge
nç

 b
iri

ki
m 28



bir ‹slam söz konusu olamayacaksa
namaz emrine itaat edilmedi¤i bir
durumda Allah’›n di¤er emir ve ya-
saklar›na uyulup uyulmamas› da
anlams›zl›¤a bürünecektir. Çünkü
hiçbir mazeret ve ruhsat kabul et-
meyen “namaz› ikâme etme em-
ri”ne uyulmad›¤› zaman baz› du-
rumlarda kendilerine uyulmama gi-
bi özür kabul eden di¤er emir ve
yasaklara itaat edip etmeme husu-
sunu tart›flmak ak›l-d›fl› bir durum
olacakt›r. Çünkü kiflinin Allah’la
olan iliflkisinin samimiyetini ortaya
koyan amel, en baflta ve ilk olarak
namazd›r. En önemli ibadet olan
namaz terk edilince, dua ve Al-
lah’tan yard›m dileme ihtiyac› da
ortadan kalkacakt›r. Çünkü namaz›
terk eden bir insan, namaz k›lmad›-
¤› halde zaman zaman Allah’› ha-
t›rlay›p oturup dua edecek de¤ildir.
Bu durumda insan›n Allah’la olum-
lu bir iliflkisinden söz edilemeyece¤i
için iliflki içinde olunmayan bir ila-
h›n di¤er emir ve yasaklar›na uy-
maya çal›flmak –samimiyet ne olur-
sa olsun!- bofla ç›kar›lan amellerin
peflinde koflmak olacakt›r. Tembel-
lik gibi bir aç›dan masum görülebi-
len özür ya da hata, asl›nda Allah
kat›nda pek de öyle de¤ildir. Çünkü
tembellik mazereti ile de olsa nama-
z› terk eden bir insan, Allah’a teslim
olmam›fl ve O’nu anmay›p dua et-
meyen kibirli bir insand›r. fieytan
böyle bir insan›n nefsine hâkim ol-
mufl, tembellik üzerinden namaz›
terk etmeyi ona hofl göstermifl ve
oruç, hac, zekât, Allah yolunda
mücadele(!) gibi ibadetler ile dü-
rüstlük, do¤ruluk, iyilikseverlik gibi
davran›fllar› gözünde büyüterek ke-
limenin en basit anlam›yla onu
kand›rm›fl ve yoldan ç›karm›flt›r.
Oysa namaz›n olmad›¤› bir din, te-
melinden y›k›lm›fl bir dindir böyle
bir din içinde di¤er ibadetlerle avun-
maya çal›flan bir insan, y›k›lan bi-
nan›n kal›nt›lar› aras›nda hâlâ de-
mir, beton ve tu¤laya sahip olmak-

la avunan bir insand›r. ‹flte namaz
bu binan›n direkleridir, bina yani
din de bu direkler üzerine infla edi-
lir ve namaz d›fl›ndaki di¤er ibadet-
ler de bu bina içinde yap›l›r. Öyley-
se ddinin ddire¤i oolan namaz› iikâme
etmek, iiçinde yyaflan›lan bbina ddemek
olan ddinin ddirekleri oolan nnamaz› hha-
yat›n hher ggününde ddimdik, ssapa-
sa¤lam aayakta ttutmak demektir.
Böylece bir yaflam biçimi olan dini
yaflamak, sapasa¤lam ve sars›lma-
yan direkler üzerinde infla edilen bir
binan›n içindeki yaflama dönüflür.
Elbette yaflam tarz› olan din, bina
gibi statik ve dura¤an olmad›¤› için
bu bina hareketli, dinamik ve insan
nereye giderse onunla birlikte hare-
ket eden bir yap›ya sahiptir. Seküler
olmayan ve günün her an›nda Al-
lah’a iman eden bir insan hasta da
olsa, savafl meydan›nda da bulun-

sa, fakir de olsa, evinde ailesiyle
birlikte, d›flar›da dostlar› ile yolda
seyahatte olsa, laik bir iflyerinde
a¤›r çal›fl›yor olsa da bu binay› öle-
ne dek her mekânda namaz direkle-
rini dik tutarak infla etmekle yü-
kümlü olacakt›r. Nerede olursa ol-
sun o, dimdik duran namaz direkle-
ri üzerine infla edilen din binas›n›n
içinde olmak zorundad›r. Böylece
bütün davran›fllar› bu binan›n için-
de flekillenen yaflam biçiminden do-
¤arak d›fl dünyaya yans›r.

Her durumda namaz nas›l “ikâ-
me” edilecektir? Allah’›n emir ve ya-
saklar›n›n bütünü demek olan dini,
yaflam biçimi ve yaflam›n anlam ve
amac› olarak görmeyen bir insan
için bu soru elbette anlams›zd›r.
Ama “bu dünyada ne içi yafl›yo-
rum?” sorusuyla her gün yüzleflme-
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yi fliar edinen ve sadece Allah istedi-
¤i için bu dünyaya geldi¤inin fark›-
na varan insan›n hangi hal üzerine
olursa olsun onun de¤ifltirmeyece¤i
bir amac› olacakt›r ki o da “Allah”
olacakt›r. ‹flte bu amaç d›fl›nda geri-
de kalan tüm amaç, hedef ve niyet-
ler bunun etraf›nda anlamland›r›la-
cak, böylece dinin gündelik yaflama
müdahale eden tüm emir ve yasak-
lar› hayat›n› yavafl yavafl flekillen-
dirmeye bafllayacakt›r. Yani söz ko-
nusu namaz olunca her fley terk edi-
lecek ya da ertelenecektir. Elbette
ortam›n ve flartlar›n elverdi¤i ölçüde
namaza koflman›n vakti Cuma na-
maz›na k›yasla de¤iflken olup belir-
lenmifl vaktin herhangi bir an›nda
namaz ikâme edilebilir. Ama öyle bir
flekilde ikâme olunmal›d›r ki namaz
ya da namaz için kalkmak söz ko-
nusu olunca, sanki Allah’›n Cuma
namaz› için “Ey iman edenler! Cuma
günü namaza ça¤›r›ld›¤›n›z zaman,
hemen Allah’› anmaya koflun ve
al›fl verifli b›rak›n.”9 Ça¤›rd›¤› gibi
bu ça¤r›ya riayet edilmelidir. Cema-
atle ya da camide k›lmak daha efdal
olsa da toplumlar›n gelecekte nas›l
bir yap›ya bürünece¤inden ve her
insan›n içinde bulundu¤u durumdan
haberdar olan Allah, sadece Cuma
namaz›n›n di¤er Müslümanlarla bir-
likte k›l›nmas›n› emretmekte önce-
likli önem verdi¤i vakit namazlar›
içinse böyle bir flart koflmamakta
bunun yerine namaz›n ikâmesini ve
devaml›l›¤›n› emretmektedir. Bu-
nunla birlikte Cuma namaz› için ya-
p›lan ça¤r› ile belirlenmifl vakitlerde
namaz› ikame etmenin ça¤r›s› ayn›
tondad›r. Tek fark, vakit namaz›
içinde bulunulan vaktin herhangi bir
an›nda ve tek bafl›na ikâme edilebi-
liyor olmas›d›r. Öyleyse vakit geldi-
¤inde her türlü meflguliyet namaz
için terk edilecektir.

fiuras› aaç›kt›r kki hherhangi --evet
ne oolursa oolsun hher ttürlü- iifl, ffaaliyet
ya dda aamel, nnamaz iiçin tterk eedilmi-
yorsa bböyle bbir ddurumda nnamaz,
ikâme eedilmemifl oolur, ne önceleni-
yorsa, en baflta ne önemseniyorsa

ikâme olunan fley odur. Bir bbaflka
durum iiçin tterk eedilmeyen, yyok ssa-
y›lmayan, öönemsenmeyen vve öönce-
likli oolarak een bbaflta ttutulan fley nne
ise ““ikame” eedilen fley oo oolacakt›r.
Yani gündelik hayat, neyin etraf›n-
da dönüyorsa hayat›n üzerine ikâ-
me olundu¤u eksen ve amac› da o
olur. Bu takdirde namaz öyle ikâme
olunmal›d›r ki namaz bir tarafta, din
–hac, oruç, zekat, cihâd, fakirlere
yard›m, zulme karfl› direnme, zalime
karfl› mücadele- ve dünyan›n –ifl,
güç, her türlü önemli meflguli-
yet..vb- her türlü emir ve yasaklar›
bir tarafta olmal›d›r. Yani namaz için
her fley terk edildi¤inde ve hiçbir fley
için namaz terk edilmedi¤inde na-
maz, günlük hayat›n etraf›nda dön-
dü¤ü dik bir eksen fleklinde ikâme
edilmifl olacakt›r. Oysa günlük ha-
yat›n sa¤›nda, solunda, bir köflesin-
de ya da arkada, yerde at›l bir eflya
gibi günün en önemsiz an›na hap-
sedilen ve k›l›n›p tüketilen, Arapça
deyimle “neteflâ olunan” bir ç›rp›da
süpürülüp bitirilen namaz, ikâme
olunan de¤il Allah’›n k›lanlar›n yü-
züne çarpaca¤› bir namaz olacakt›r.
Çünkü böyle bir namaz Allah’a say-
g› duymayan, Allah’la kaba bir ilifl-
kisi olan ve Allah’a karfl› kaba ve
terbiyesiz olup ne yapt›¤›n›n fark›n-
da olmayan flaflk›n ve hüsran içinde
olan bir insan›n namaz› olacakt›r.
Çünkü amac› Allah’a itaat olmas›
gereken hayat, Allah’›n emretmedi-
¤i baflka fleyler üzerine bina edildik-
ten sonra, bu hayat›n önemsiz ve
k›sa bir bölümü Allah’› minnet alt›n-
da b›rak›rcas›na “iflte senin emrini
de yerine getirdim” edas›yla k›l›n›p
bitirilen bir namaz küstahça baflla-
n›p bitirilen bir namaz olacakt›r ve
ne kulun ne de Allah’›n böyle bir
namaza ihtiyac› yoktur. Böyle bir
namaz› k›l›p nefsi temizlemek yeri-
ne, bu namaz› terk ederek bir vakit
namaz›n› edâ etmemenin, insan›n
ruhunda do¤uraca¤› piflmanl›k ve
suçluluk duygusunun hazz›na var-
mak herhalde ki Müslüman’a daha
faydal› olacakt›r!

Namaz›n tterk eedilmesine yyol
açan hhay›rl› vve ssâlih hherhangi bbir
amel, kkifli iiçin hhay›rl› aamel oolmak-
tan çç›kar. Zulme karfl› mücadele sâ-
lih ameldir ama zalime karfl› müca-
dele edildi¤i için namaz›n ikâme
edilmesine f›rsat olmuyorsa zulme
karfl› mücadele bat›llafl›r. Ya da in-
sanlar› din hakk›nda ayd›nlatmak
sâlih ameldir ama insanlar› bilgilen-
dirme eylemi kifliyi namazdan al›-
koyuyorsa bu durumda ayd›nlatma
ifli hay›rs›z bir sonuca ç›kar. Nama-
za üflenerek ve onu a¤›rdan alarak
kalk›lmas›, gün içinde her türlü
meflguliyete bo¤ulduktan sonra –el-
bette bu meflguliyet hay›rl› bir fley
de olabilir, örne¤in ailenin geçimi
için a¤›r ifl yükü alt›nda çal›flma, ya
da Kur’an tilaveti veya kimsesizlere
yard›m veya yoksullar› iafle veya
kâfirlerle s›cak savafl halinde olun-
mas›, ya da Müslümanlar› kurtarma
devlet kurma toplant›lar›..vb- vak-
tin son an›na hapsedilmesi, ciddi ve
hay›rl›(!) ifllerin peflinde kofluldu¤u
için en arkaya at›l›p tehir edilmesi
gibi durumlar söz konusu ise bu
hallerin psikolojisi içinde namaz›
ikâme etmek mümkün olmayacak-
t›r. Çünkü burada yaflam›n anlam›
ve hayat›n ekseni kaym›fl ve yara-
d›l›fl›n amac› de¤iflmifltir. Oysa ey
Müslüman! Sen yirmi ya da en faz-
la elli y›l önce yoktun, bir hiçtin,
karanl›klar içinde bir yokluktan iba-
rettin, varl›¤›ndan eser yoktu, seni
kimse anm›yordu, senden kimse
söz etmiyordu bugün vars›n ama
yine en fazla k›rk y›l sonra yok ola-
caks›n, yoklu¤a kar›flacaks›n, varl›-
¤›ndan eser olmayacak, ezeli olan
Allah ruhundan üfleyerek sen bir
hiçken sana nimetini ba¤›fllad›, var
etti, sen do¤madan bu evrenin üze-
rinden epey bir zaman geçmiflti, sen
öldükten sonra da yoklu¤unun üze-
rinden hiç tahmin edemeyece¤in
kadar uzun zaman geçecek, varl›-
¤›nda geçen zaman yoklu¤unda ge-
çen zaman›n karfl›s›nda bir an, bir
gün yani bir hiç olacak. Sonsuz ya-
rat›c›, k›sac›k ömründe yüce zât›n›

ge
nç

 b
iri

ki
m 30



namazla anmana karfl›l›k seni son-
suza dek anaca¤›n› ve senin gibi
zerre olan bir varl›¤› r›zas›na ka-
vuflturaca¤›n› ahd ediyor ama sen
O’ndan daha çok biliyormuflças›na
baflka fleyleri önemseyip ciddi
amellerin peflinde düflüyor ve Yüce
Yarat›c›na minnet edercesine bir
günün sadece bir saatini O’nu ana-
rak geçirmekte zay›fl›k gösteriyor
ve tembellik ediyorsun!? Oysa Ya-
rat›c›na duan, yalvar›fl ve yakar›fl-
lar›n yoksa sen nesin ki? Senin ila-
h›nla olan ba¤›ndan kim söz edebi-
lir? Rabbi’nin en sevdi¤i ibadeti terk
ettikten sonra büyük ve ulvi ifllerin
peflinde kofltu¤unu iddia eden sen!
Namaz› ikâme etmiyorsan bu kib-
rinle Allah’a nas›l yakaracak ve
yalvaracaks›n, zay›f ve aciz bir kul
oldu¤unu nas›l itiraf edeceksin. Oy-
sa namaz›n yoksa sen nas›l dua
edecek ve hangi psikoloji ile Al-
lah’tan yard›m dileme gere¤i göre-
ceksin? Sen bu iflledi¤in yüce amel-
lerin(!) varken dua etme gücünü
kendinde nas›l bulacaks›n?

Namaz›n yoksa bu kibirle Al-
lah’la nas›l bir iliflkin olabilir ve O’na
ne flekilde yakarabilirsin? Sen secde
edip kullu¤unu ve Allah karfl›s›nda-
ki acziyetini ispatlamam›fls›n ki yar-
d›ma ve duaya muhtaç olas›n? Allah
sana nerede ve hangi flartlar alt›nda
olursan ol namaz› ayakta dimdik bir
flekilde tut buyuruyor, Oysa sen
kendince hay›rl› amellerin(!) peflinde
koflarken namaz› e¤ip büküyorsun,
onu yerlerde gezdiriyorsun, günü-
nün en bofl ve gereksiz an›na tutsak
ediyorsun, onu kaybetmiflçesine giz-
liyor ve önemli anlar›ndan ç›kar›yor-
sun! Sen bu halinle Allah’a olan
sayg›ndan ve hürmetinden nas›l söz
edebilirsin ki? Müdürün, liderin,
imam ve önderin, sevdi¤in sana bir
vazife verdi¤inde baflka fleyleri de¤il
bu vazifeyi önceliyorsun ama Al-
lah’›n en baflta kuvvetle emretti¤i

namaz› arkaya at›yorsan Allah’a
olan ba¤l›l›¤›n ve sayg›ndan nas›l
söz edeceksin? Sen bu kibrinle Allah
kat›nda asla ciddi olamazs›n ve cid-
diye al›nacak amellere sahip ola-
mazs›n. Çünkü Allah karfl›s›nda ya-
rad›l›fl amac›n›n gere¤i olarak müte-
vaz› bir kul pozisyonunda kalman›n
ve her an Allah’la samimi ve somut
bir iliflki kurman›n yolu duad›r. Hiç-
bir araç ve gerece ihtiyaç duymadan
insan›n her an›nda yapabilece¤i dua
ile insan Allah’a o kadar yak›nlafl›r
ki sanki kul “ya rabbi neredesin, ba-
na yard›m et” der demez Allah’›n
“yak›n›nday›m”10 dedi¤ini iflitecek
gibi olur. ‹flte Allah’›n emretti¤i, ifa
edildi¤i sürece övdü¤ü belli vakitler-
de yap›lmas› gereken ve deyim ye-
rindeyse özel bir dua olan namaz,
ikâme edilmedi¤i zaman, Allah için
yaflamak ve onun karfl›s›nda kullu-
¤un ifadesi demek olan dua da yiti-
rilmifl ve ortadan kalkm›fl olur. Öy-
leyse namaz, ölene dek her gün ye-
nilerek tekrarlanmas›, eskitilmesine
izin verilmeden göz önünde tutul-
mas› ve günlük yaflam›n merkezine
dik bir flekilde tutulmas› gereken bir
ibadettir. ‹flte her günün belli vakitle-
rinde namaz› aya¤a kald›ran insan,
ömrü boyunca Allah’la irtibat halin-
de kalmad›¤› bir gün olmayaca¤›
için, bu ömür Allah için yaflanan bir
hayata dönüflecektir.

“Namazlar› vve oorta nnamaz›n› kko-
ruyun. AAllah’a ggönülden bboyun ee¤e-
rek ((namaza) kkalk›n”11. ‹kâme edil-
mifl namaz, kapal› mekân, cami,
mescid ve odalarda bafllan›p bitirilen
bir namazdan daha çok bir fleydir.
Yani böyle bir namaz, cami ve mes-
cidden taflarak oradan ç›kar ve onu
ikâme edenin önünde bir rehber gibi
hareket edip hayat›na müdahil olur.
Bu ba¤lamda “insan namaz› ikâme
etti¤ine göre davran›fllar› da flöyle
flöyle olmal›d›r” fleklinde bir sonuç
ç›karmak yerine ikâme edilmifl na-

maz›n onu ikâme edenin günlük ha-
yat›ndaki davran›fllar› flöyle olur de-
mek daha do¤ru olacakt›r. Öyleyse
dik tutulan bir namaz, Müslüman’›n
davran›fllar›n› düzenleyip hayat›n›
Allah’la olan ba¤ etraf›nda flekillen-
dirir. Bu aaç›dan iikâme eedilen nnamaz,
k›l›n›p bbitirilen nnamaz dde¤il, eetkisi
tükenmeyen vve iinsan ddavran›fl›na
her aan mmüdahale eeden nnamazd›r.
Böyle bir namaz Allah’la olan ba¤›
sürekli yenileyip korudu¤u için bu
ba¤a sahip olan bir insan›n hayâs›z-
l›¤a ve kötülü¤e meyletmesi zorlafla-
cakt›r. Çünkü ikâme edilen ve her an
yan›nda dik bir direk gibi duran, onu
terk etmeyen namazla birlikte hare-
ket etmek zorunda kalan bir insan
Allah’tan utan›r ve hayâs›zl›¤a mey-
letmekten kaç›n›r. fiüphesiz bu du-
rum, Allah’a gönülden ba¤lan›p
O’na karfl› derin sayg› içinde bulu-
nanlar için geçerli olacakt›r. Ama bu
insanlar, Allah’a gönülden nas›l
ba¤lan›r? Elbette ve öncelikle nama-
z› ikâme ederek. ‹flte namaz ikâme
olundu¤u zaman insan›n o vakit
içindeki psikolojisini etkileyecek, bu
psikoloji ile hareket eden insan ise
sonraki vaktin namaz›n› ikâme et-
menin peflinde olacak, böylece ard›
ard›na ikâme olunan namazlar, kifli-
yi Allah’a yaklaflt›r›p sonraki vakit-
lerin namazlar›n› koruyacakt›r. Böy-
lece namaz günlük hayat›n ortas›na
bir direk gibi oturtulup ikâme edildi-
¤inde, kifli ister istemez Allah’a gö-
nülden ba¤lan›p O’na derin sayg›
duymaya bafllayacak, Allah’a ba¤la-
nan bir insan için ise namaz› ikâme
etmek kolaylaflacakt›r ve bu durum
ölüme dek her gün de¤iflmeden tek-
rarlanacakt›r. Bu ddurum hhayat bboyu
ne iile kkorunacakt›r? fiüphesiz orta
namaz›n korunmas›yla!

Bu minvalde sözü bitirirken, bir
sonraki bölümde amac›m›z, nama-
z›n Kur’an’da nas›l zikredildi¤ini ve
Yüce rabbimizin s›kça övüp bir nevi
namazlar›n dire¤i olarak tabir ede-
bilece¤imiz orta nnamaz›n mahiyet
ve ehemmiyetini ortaya koymaya
çal›flmak olacakt›r.
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Bir ülkenin imaj›n› de¤ifltirmek
on y›llar sürer. Fakat Türkiye bunu
çok çok daha k›sa sürede baflard›.
Henüz on y›l öncesinde Türkiye’de;
ekonomi çökmüfl, bankalar iflas et-
mifl, enflasyon yüksek seviyelere
ç›km›fl ve IMF yard›ma ça¤›r›lm›flt›.
Ayr›ca; baflar›s›z koalisyon hükü-
metleri ve ordunun yönetimdeki
gölgesi politik olarak da ülkeyi ç›k-
maza sürüklemiflti. Bir NATO üyesi
olarak y›llarca so¤uk savafl›n k›y›-
s›nda yaflayan ülkenin AB üyelik
süreci de bir ilerleme göstermiyordu.

Son on y›lda ise, ülke 2009 kri-
zinden etkilense de floku çabuk atla-

t›p Avrupa’daki di¤er ülkelerden da-
ha h›zl› bir büyüme sa¤lad›. Türki-
ye; Yunanistan, Portekiz, ‹spanya
ve hatta ‹talya’n›n yakaland›¤› Ak-
deniz hastal›¤›n› kolay atlatt›, enf-
lasyonu tek haneli rakamlara dü-
flürdü ve IMF’yi gönderdi.

Politik yap› ise büyük bir gelifl-
me gösterdi. Yaklafl›k 8 y›ld›r tek
bafl›na iktidar olan Erdo¤an, orduyu
saf d›fl› b›rakt›. Son 12 Eylül seçim-
leriyle de ordu ve yarg› üzerindeki
kontrolünü artt›racak anayasa de¤i-
flikli¤i için yeterli oyu ald›. Yine AKP
hükümeti AB üyeli¤i konusunda da
politik ve ekonomik, birçok reformu

yerine getirdi. Bu h›zl› de¤iflim göz-
den kaçmad› ve Türkiye, G20 ve
BM güvenlik konseyinde önemli
roller elde etti. fiu an ise devler ku-
lübünün kap›s›n›n efli¤ine geldi. Ba-
z› otoriteler gelecek on y›lda Türki-
ye’nin, Çin ve Hindistan hariç tüm
dünya ülkelerinden daha fazla bü-
yüme gösterece¤ini söylerken, baz›-
lar› da 2050 y›l›nda dünyan›n
onuncu büyük ekonomisi olaca¤›n›
iddia ediyorlar.

Bu beklentilerin en büyük ne-
denlerinden biri de Türkiye’deki el-
veriflli nüfus yap›s›d›r. AB’de ortala-
ma yafl 40 iken 72 milyon insan›n
yaflad›¤› Türkiye’de yafl ortalamas›
sadece 29 ve 2050 y›l›nda Türki-
ye’nin nüfusunun 100 milyon ol-
mas› tahmin ediliyor. E¤er Türkiye
gelecekte AB’ye al›nacak olursa en
kalabal›k ülke unvan›n› da elde ede-
cektir.(Almanya’n›n 2050 de 70
milyon olmas› tahmin ediliyor).

On y›l öncesine kadar s›radan
bir ülke olarak kabul edilen Türkiye,
flu an geliflen ekonomisi ve genç
nüfusuyla lider ülke konumuna gel-
di. Avrupa, Rusya ve Ortado¤u ara-
s›nda bulunmas› nedeniyle elde etti-
¤i co¤rafi pozisyon, enerji boru hat-
lar›n›n üzerinde olmas›, sadece
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komflular›yla de¤il, Çin bölgesinde
ve Afrika k›tas›nda yeni ba¤lar kur-
mas›, ülkeyi ekonomik ve politik
anlamda güçlendirdi. Bunun yan›n-
da; Erdo¤an’›n ‹srail’e karfl› ç›k›flla-
r›, Müslüman ülkeler aras›nda nadir
olarak görülen fonksiyonel bir laik
demokrasiye sahip olmas›, ekono-
mik, diplomatik ve askeri alandaki
gücü, Müslüman dünyas›nda da
onu lider konumuna getirdi.

Problemli KKonular

On y›l öncesine kadar, Osmanl›
‹mparatorlu¤u için kullan›lan “hasta
adam” yak›flt›rmas› Türkiye için de
geçerliydi. Ülke için problemli mese-
lelerin önde geleni ise Kürt sorunu
olarak tan›mlanabilir. Nüfusun
%14’ünü oluflturan Kürtlerin ço¤un-
lu¤u güneydo¤udaki fakir kentlerde
yaflamaktad›rlar ve onlar› temsil etti-
¤ini iddia eden PKK gerillalar› silahl›
eylemlerine devam etmektedir.

Bir di¤er ciddi problem ise eko-
nomidir. Ekonomi güçlenmesine
ra¤men halen enflasyon tamamen
kontrol alt›na al›nm›fl de¤ildir. Do-
¤u ve güneydo¤uda özellikle kad›n-
lar ve gençler aras›nda iflsizlik yay-
g›n durumdad›r. BM gelifltirme
program›n›n raporlar›na göre Türki-
ye’nin refah düzeyi Rusya, Roman-
ya ve Arnavutlu¤un alt›ndad›r.
Bundan daha da kötüsü rüflvet al›fl-
veriflinde Türkiye Güney Afri-
ka’dan sonraki s›ray› almakta ve
Küba ile ayn› s›radad›r. (Berlin mer-
kezli bir lobi grubunun araflt›rma
sonuçlar›na göre)

AB üyeli¤i konusunda da ifller
yolunda gitmemektedir. Reformla-
r›n ço¤u yerine getirilmesine ra¤-
men, özellikle K›br›s meselesini ba-
hane eden AB üyeleri ifli yokufla
sürmektedirler. AB’de söz sahibi
olan Almanya, Fransa Avusturya
ve Hollanda Türkiye’yi AB’de iste-
mediklerini aç›kça söylemifllerdir.
Tüm bunlar üzerine art›k Türk’lerin
AB hevesi günden güne azalmak-
tad›r.

Kitaba BBakarak YYapmak

Ülkeler ekonomik krizlerden çok
fley ö¤renir. Ekonomik aç›dan peri-
flanca geçen 1990‘l› y›llardan sonra
2000-2001 y›l›ndaki kriz Türkiye’yi
tam anlam›yla çökertti. Gayrisafi
yurtiçi hâs›la %6 düfltü, lira çöktü,
bankalar yard›m ça¤r›s›nda bulundu
ve IMF yard›ma ça¤›r›ld›. Bankala-
r›n kurtar›lmas› tüm gayrisafi yurti-
çi hâs›lan›n üçte birine mal oldu. Bu
ac› verici tecrübe derin izler b›raksa
da en az›ndan yedi y›l sonra gelecek
yeni krize karfl› daha haz›rl›kl› olun-
mas›n› sa¤lad›.

Mart 2001’de dünya bankas›n-
da ekonomist olan Kemal Dervifl
ekonominin bafl›na geçti, bankala-
r›n kurtar›lmas› ve yeni bir ekonomi
politikas›n›n oluflturulmas›n› sa¤la-
d›. Sonras›nda AKP döneminde de
Ali Babacan ekonomik iyileflmenin
mimarlar›ndan oldu. 1990’larda y›l-
l›k GDP art›fl› %4 iken 2002-2008
y›llar› aras›nda bu oran %6’y› bul-
du. Doksanl› y›llarda y›ll›k enflas-
yon %75 iken flu an bu oran sadece
%9’dur. Geçen eylül ay›nda yay›n-
lanan OECD raporunda Türkiye, or-
ganizasyonun en h›zl› büyüyen ül-
kesi olarak gösterildi.

Ekonominin geliflmesinin bir di-
¤er nedeni de Türkler’in karakter
de¤ifltirmesi olarak söylenebilir. Os-
manl› döneminde Ermeniler, Rum-
lar ve Yahudiler ekonomi ile ilgile-
nirken gururlu Türkler orduda görev
almakta ve çiftçilik ile ilgilenmek-
teydiler. fiu an ise durum de¤iflti.
Geçmiflte ticaretin merkezi ‹stanbul
iken, günümüzde; Bursa, Kayseri
ve Konya gibi Anadolu flehirleri de
ad›ndan söz ettirir oldu. fiu an Tür-
kiye; dünya’n›n en büyük çimento
ihracatç›s› ve ikinci büyük mücev-
her ihracatç›s›d›r. Yine Türkiye, Av-
rupa’da televizyon ve dvd üretimin-
de lider, motorlu tafl›t üretiminde ise
üçüncü s›radad›r. Enka, Türkcell,
Çal›k Holding, Koç ve Turkish Airli-
nes gibi firmalar uluslar aras› arena-
da h›zla büyürken, Sovyetlerden

Ortado¤u’ya kadar Türk giriflimciler,
flirketler ve iflçilere rastlamak art›k
flafl›rt›c› de¤ildir.

Bunlara karfl›n Türkiye’nin ken-
di içinde de yeni ekonomik reform-
lara ihtiyac› vard›r. OECD raporuna
göre “ifl yap›labilme kolayl›¤›” aç›-
s›ndan 183 ülke aras›nda Türkiye
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73’üncü s›rada yer almaktad›r. Ül-
kede yüksek vergiler ve bürokrasi
halen bir sorundur. Bir di¤er kronik
sorun da iflsizliktir. Bu y›l iflsizlik
oran› ciddi oranda düflse de halen
%10’un üzerindedir. Özellikle genç-
ler, vas›fs›zlar ve do¤u’da yaflayan-
lar bu say›y› oluflturmaktad›r. 

Türkiye’nin endüstriyel yap›s›
halen Çin ve Hindistan’la mücadele
edebilecek konumda olmasa da, Or-
tado¤u ve ‹ran’la gelifltirdi¤i yeni po-
litik ba¤lar ekonomik olarak da
meyvelerini vermeye bafllam›flt›r.
2002’de Avrupa’ya yap›lan ihracat
%56 iken bu gün %50‘ye düflse de
Ortado¤u’ya yap›lan ihracat %9’dan
%18’e ç›km›flt›r. Bu ticarete Azer-
baycan ve Türkmenistan gibi ülkeler
de eklenince Türkiye’nin Pazar bul-
ma sorununun olmad›¤› aflikârd›r.

Davuto¤lu EEtkisi

Geçmiflte Türkiye’nin d›fl politi-
kas› çok basitti. Atatürk; padiflah›
devre d›fl› b›rakt›, Latin alfabesini
kabul etti, halifeli¤i kald›rd› ve ülke-
nin yüzünü bat›ya çevirdi. 1952’de
NATO üyesi olan Türkiye bat› yan-
l›s› olarak Sovyetlere karfl› durdu,
sonraki y›llarda da AB’ye girme ça-
balar›nda bulundu. ABD gibi, Türki-
ye de sürekli ‹srail yanl›s› oldu.
Komflular›na düflman gözüyle bakt›
ve “Türk’ün Türk’ten baflka dostu
yoktur” felsefesiyle d›fl politika yap-
maya çal›flt›.

Son birkaç y›ld›r tüm bu anlay›fl
yok oldu ve yeni slogan ”komflular-
la s›f›r problem” olarak belirlendi.
Ço¤u komfluyla vize ve ticaret an-
laflmalar› yap›l›rken ‹srail’den de
uzaklafl›ld›. 

Bu çarp›c› de¤iflimin mimar› ise,
geçmiflte baflbakan dan›flman› olan
ve 2009’da D›fliflleri Bakanl›¤› göre-
vine gelen Davuto¤lu oldu. Davu-
to¤lu, AKP iktidara gelmeden önce
yazd›¤› kitapta kendisini “yeni Os-
manl›” olarak tan›ml›yor ve Türki-
ye’nin, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
geçmiflteki nüfuz bölgesiyle tekrar

ba¤lar›n› kurmas› gerekti¤ini savu-
nuyor. Ayr›ca, Türkiye’nin bölgede
figüran de¤il, bafl aktör olmas› ge-
rekti¤ini söylüyor.

Son dönemde bu anlay›flla gelifl-
tirilen d›fl politika do¤rultusunda ül-
ke, Ortado¤u, ‹ran, Balkan Ülkeleri,
Türkmenistan, Azerbaycan v.b. Or-
ta Asya ülkeleriyle s›k› ba¤lar gelifl-
tirdi ve bölgede lider ülke seviyesine
geldi.

Elbette tüm bunlar›n da bir bede-
li vard›. Türkiye özellikle Erdo¤an’›n
h›rç›n tav›rlar› nedeniyle kadim dos-
tu ‹srail, BM ve ABD ile ciddi sürtüfl-
meler yaflad›. Gazze operasyonu,
Mavi Marmara bask›n›, ‹ran’›n BM
yapt›r›mlar›na karfl› desteklenmesi,
Türkiye ile ‹srail iliflkilerini ciddi ma-
nada bozdu. Yine ‹ran’la gelifltirilen
iliflkiler, ABD’lileri Ermeni soyk›r›m›-
n› kabul etme sürecine soktu. Milli-
yet gazetesinden Semih ‹diz Türki-
ye’nin d›fl politikas›n› esprili bir fle-
kilde flöyle tan›ml›yor. “Davuto¤lu
infla ediyor, Erdo¤an y›k›yor ve Gül
parçalar› topluyor”.

Türkiye AAB’ye GGirebilecek mmi?

Türkiye’nin AB’ye girme çabala-
r› 1959’a kadar uzan›r. O dönemler-
de Avrupa Komisyonu’nun ilk bafl-
kan› olan Alman politikac› (H›risti-
yan Demokrat Parti) Walter Hallste-
in “Türkiye Avrupa’n›n bir parças›-
d›r.” demiflti. Maalesef flu an Halls-
tein’in partisindeki ço¤u kifli bu gö-
rüflü paylaflm›yor.

Asl›nda Türkiye 1987’ye kadar
üyelik konusunu ciddi bir flekilde ta-
kip etmedi. Özal dönemiyle h›zla-
nan üyelik çal›flmalar› 90’l› ve
2000’li y›llarda h›z kazand›. Fakat
son aflamada Merkel ve Sarkozy’in
net tepkileri nedeniyle ciddi bir t›-
kanma yafland›. Türkiye’nin üyeli-
¤ine engel olarak üç mesele öne sü-
rülüyor. Birincisi; K›br›s sorunu,
özellikle Güney K›br›s’›n AB’ye gir-
mesi ve sonuçland›r›lamayan politik
görüflmeler. ‹kinci sorun ise iç politi-
kada laik yap›lar ve ordu taraf›ndan

AKP’ye karfl› yürütülen savafl ve
darbe tehlikesi ve son bahane ise
2008’de bafllayan ve özellikle
2009’da Avrupa’ya a¤›r hasar ve-
ren ekonomik kriz ve bu kriz nede-
niyle AB’nin daha fazla geniflletil-
mek istenmemesi.

Anket sorusu “Türkiye’nin
AB’ye kat›lmas›n›n iyi olaca¤› ko-
nusunda hemfikir misiniz?”

Tüm bunlar›n bir sonucu olarak
Türkler’in AB hevesi azalmaya bafl-
lad›. 2005’teki Anket sonuçlar›na
göre (PEW Global Attidudes Sur-
vey) Türkler’in %68’i AB’ye girmek
isterken, karfl› ç›kanlar›n oran› %27
olarak bildiriliyor. fiu an ise ayn›
kuruluflun yapt›¤› anket sonuçlar›na
göre AB’ye girmek isteyenlerin ora-
n› %54 iken, karfl› ç›kanlar›n oran›
%40 olarak bildiriliyor. Yine Eylül
ay›nda Alman Marshall Fonu’nun
aç›klad›¤› sonuçlara göre 2004’te
AB‘ye girmek isteyen Türklerin ora-
n› %73 iken 2010’da sadece %38.
Halk›n ilgisinin azalmas›, politik il-
giyi de azalt›yor. Son dönemde hü-
kümet konuyla ilgili yapt›¤› aç›kla-
malarda; yeni reformlar› AB istedi¤i
için de¤il, ülke faydas›na oldu¤u
için yapt›klar›n› bildiriyor. Yine de
gelecekte K›br›s meselesinin çözül-
me ihtimali ve 2012 Fransa seçim-
lerinde Sarkozy’in büyük ihtimalle
seçilememe ihtimali Türkiye’nin ifli-
ni kolaylaflt›rabilir.

K›br›s MMeselesi

K›br›s, Türkiye’nin AB üyeli¤i
hayallerini y›kmaya devam ediyor.
Problemin tarihsel süreci 1878’de
Berlin Kongresinde adan›n ‹ngilizle-
re kiralanmas›na kadar dayan›r.
1960’ta ba¤›ms›zl›¤›n› elde eden
K›br›s, teoride federal bir ülkedir ve
hem Rumlar›n hem de Türkler’in
haklar› göz önüne al›nmaktad›r.
Sonras›nda yaflanan 1964 ve 1974
olaylar› neticesinde ada bölünmüfl
durumdad›r.

Lefkofla flu an Avrupa’n›n bö-
lünmüfl olan son baflkentidir. Alt›
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kez yap›lm›fl olan adan›n birlefltiril-
mesine yönelik BM görüflmelerini
reddeden Denktafl, 1983’te KKTC’yi
kurmufl olsa da bu ülke sadece Tür-
kiye taraf›ndan tan›nmaktad›r. Son-
ras›nda sadece güney bölgesinin
AB’ye al›nmas› ve Annan’›n birlefl-
me plan›na karfl› olan Ero¤lu’nun
KKTC’de yönetime seçilmesi ise du-
rumu daha da ç›kmaza sokmufltur.

Gaziantep’in SS›n›r TTan›mayan 
Yükselifli

Ankara Kayseri, Konya gibi
Anadolu flehirlerinin baflar› hikâye-
leri art›k s›ra d›fl› olaylar de¤il. Bu-
nun yan›nda ülkenin do¤usunda ve
güneyinde de isimsiz kahramanlar
var. Bunlardan biri, 1,35 milyon
nüfuslu ve ülkenin alt›nc› büyük
flehri olan Gaziantep’tir. AKP’li be-
lediye baflkan› As›m Güzelbey flehri
“Türkiye’nin parlayan y›ld›z›” ola-
rak nitelendiriyor. 

fiehir, günümüze kadar; turistik
yerleri, f›st›k, baklava, F›rat nehri
v.b. özellikleriyle tan›n›yordu. Fakat
son birkaç y›lda flehir ekonomik ola-
rak patlama yapt›. fiehir etraf›nda
çok say›da; beyaz eflya, ayakkab›,
hal›, plastik ambalaj fabrikalar› ku-
ruldu. Belediye baflkan›n›n söyledi-
¤ine göre, bölgenin y›ll›k ihracat› 4
milyar dolar› buluyor ve bu da
100.000 yeni ifl demek. fiehirde ifl-
sizlik oran› güneydo¤u verilerine ve
Türkiye geneline göre çok düflük.
Do¤al olarak, Güzelbey bu baflar›y›
kendi partisinin çabalar›na ba¤l›yor.
Kendilerinden önce flehirdeki ya-
banc› yat›r›mc› say›s›n›n az oldu¤u-
nu ve ticari tafl›mac›l›k yollar›n›n
yetersiz oldu¤unu söylüyor. fiu an
ise; yollar›n onar›lmas›, havaalan›-
n›n gelifltirilmesi, vergi indirimi ve
en önemlisi komflu ülkelerle vizenin
kalkmas›, bu baflar›da büyük rol oy-
nad›.

Halep’e uzanan eski ipek yolu
üzerinde bulunan Antep’in geliflimi-
nin as›l s›rr›, Irak ve Suriye ile gelifl-
tirilen kuvvetli ba¤lar ve vize muafi-

yeti olarak tan›mlanabilir. fiu an fle-
hirdeki ihracat›n yar›dan fazlas›;
Irak, Suriye ve di¤er Ortado¤u ülke-
lerine yap›l›rken sadece dörtte biri
Avrupa’ya gidiyor. Geliflen yap›s›y-
la Antep modern Anadolu ve Türki-
ye’nin sesi olma yolunda ilerliyor.

Tüm TTürkler BBirlik ‹‹çinde mmi?

Türkiye afl›r› merkezci bir ülke-
dir ve az›nl›klara kötü muamele et-
mektedir. Türkiye’deki okullar›n ço-
¤unlu¤unda haftal›k bayrak töreni
yap›l›r ve tören bitiminde çocuklar
hep bir a¤›zdan “ne mutlu türküm
diyene” diye ba¤›r›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u de¤iflik
milletlerin ve dinlerin bar›nd›¤› bir
mozaikti, fakat Atatürk’ün Türki-
ye’si; Türk olmayanlara karfl› ta-
hammülsüz ve sürekli onlar› gör-
mezden geliyor.

Gerçekte, günümüzde de Türki-
ye çok milletli ve çok dinli yap›s›n›
devam ettiriyor. Nüfusun %99‘u
Müslüman ve bunlar›n ço¤u Sünni.
Fakat %10-15’lik bir alevi az›nl›k
var. Yaklafl›k 14 milyon Kürt Sünni
az›nl›k var fakat etnik ve dilsel aç›-
dan Türklerden farkl›lar. Kürtlerin
yaklafl›k 3 milyonu ‹stanbul’da ya-
fl›yor. Bu durum ‹stanbul’u dünya-
n›n en büyük Kürt flehri yap›yor.
Kalanlar ise fakir güneydo¤u bölü-
münde yafl›yorlar ve buradaki nüfu-
sun %85-90’›n› oluflturuyorlar. 

Kürt olgusu y›llarca görmezden
gelindi ve Kürtler “da¤ Türkleri”
olarak nitelendirildiler. Kürt kültürü
ve dili bask› alt›na al›nd›. Okullarda,
medyada ve hatta parlamentoda
Kürtçe konuflmak yasakland›.
1990’larda Leyla Zana mecliste bir-
kaç kelime Kürtçe konuflmaya yel-
tendi ve tutukland›. 1978’de Abdul-
lah Öcalan taraf›ndan kurulan PKK
ise y›llarca Suriye’den yard›m ald›,
1984’ten beri devletle ciddi bir ça-
t›flma içinde olan örgüt, eylemlerini
sadece güneydo¤u’da de¤il, tüm ül-
kede gerçeklefltiriyor. Ayr›ca hem
Amerika’da hem de Avrupa’da PKK

terörist bir organizasyon olarak ka-
bul edilmifl durumda. 

Ordunun sert tavr› nedeniyle ise
yaklafl›k bir milyon Kürt köylerin-
den flehirlere göç etmifl durumda.
Yine binlerce flüpheli ordu taraf›n-
dan öldürülmüfl ya da hapsedilmifl.
PKK’n›n bu 26 y›ll›k baflkald›r›s› so-
nucu ise ölenlerin say›s› ço¤unlu¤u
Kürt olmak üzere 40.000’i buldu ve
bu say›, Kuzey ‹rlanda’da IRA terö-
ründe ölenlerin on kat›ndan fazla.
Öcalan’›n hapsedilmesinin PKK’y›
zay›flatt›¤› düflünülse de halen ör-
gütü yönetti¤i konusunda aç›k delil-
ler mevcut.

Sorunla ilgili en somut ad›mlar
yine AKP hükümeti zaman›nda at›l-
d›. Kürtçe yay›n yapan bir ulusal
kanal aç›ld›, Erdo¤an Kürtlerin gay-
r› resmi baflkenti Diyarbak›r’a birçok
ziyarette bulundu, 2005’te, devletin
onlara yapm›fl oldu¤u kötü muame-
leden dolay› Kürtlerden özür diledi.
Tüm bunlar›n meyvesi olarak AKP
2007 seçimlerinde bölgede Kürt
partisinden daha fazla oy ald›.

Diyarbak›r’daki ‹nsan Haklar›
Derne¤i’nin avukat› olan Sezgin
Tanr›kulu “Türkiye’nin Kürt sorunu
konusunda mevcut durumun son
flans oldu¤unu, Erdo¤an’›n bu ko-
nuda cesaretli oldu¤unu ve bölgeye
bar›fl getirerek liderli¤ini taçland›ra-
bilece¤ini söylüyor.

Il›ml› ‹‹slamc› HHükümetin
Generallerle SSavafl› 

Türkiye’deki politik yap›, etnik
yap› gibi garip ve renklidir. Partiler
çabukça kurulur ve çabukça kaybo-
lur, politikac›lara ani bir flekilde ya-
sak gelebilir, tüm flekillerde ve bo-
yutlarda koalisyonlar denenir ve
s›kl›kla ordunun yönetimi ele geçir-
me ihtimali vard›r. Fakat bunlar›n
tümü Türkiye’nin 2001’deki ekono-
mik krizinden sonra de¤iflti.

Kas›m 2002 seçimlerinde sadece
iki parti parlamentoya girebilecek
oyu ald›. Erdo¤an’›n ›l›ml› ‹slamc›
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partisi AKP (%34) ve Baykal’›n li-
derli¤indeki Atatürk’ün CHP’si
(%19). Bu sonuçlar AKP’nin tek ba-
fl›na hükümet kurabilmesi için ye-
terliydi. Erdo¤an bu sefer Erbakan
döneminde yaflananlar nedeniyle
daha liberal bir imaj çiziyordu. Yine
de bu tutum ordunun ve laik çevre-
lerin geçmiflteki tutumlar›n› yumu-
flatmad›. AKP’yi zorlayan konular
ise; ‹mam Hatip mezunlar›n›n duru-
mu, zinan›n suç say›lmamas› ve ba-
flörtüsü meselesi oldu.

Sezer’in cumhurbaflkanl›¤› sona
erdikten sonra Erdo¤an Gül’ü aday
gösterdi ve Nisan 2007’de ordu in-
ternet yoluyla darbe yapt›. Bunun
üzerine Erdo¤an erken seçim karar›
ald› ve %47’lik bir zafer elde ederek
yoluna devam etti. Gül cumhurbafl-
kan› oldu ve art›k cumhurbaflkan›n›
halk›n seçmesi yönünde yasa ç›ka-
r›ld›. Böylece 2012’de Erdo¤an’›n
cumhurbaflkan› olmas› ihtimali de
güçlendi. 2008’de ise anti laik akti-
viteleri nedeniyle AKP, Erdo¤an ve
Gül bir kez daha yarg›land› ve tek
oyla kurtuldular. (Ayn› mahkeme
2009’da Kürtlerin partisini kapat-
m›flt›.)

Bu y›l 12 Eylül’de yap›lan refe-
randumda ise AKP ordu ve yarg›
üzerinde ciddi anayasal de¤ifliklikler
yaparak bir nevi intikam›n› ald›. Ar-
t›k AKP’nin halletmesi gereken iki
ciddi sorun var. Birincisi, ülke in-
sanlar›n›n ço¤unlu¤unun AB rüya-
s›ndan vazgeçmifl olmas› di¤eri de
Erdo¤an’›n otokratik kiflili¤i nede-
niyle muhaliflere zarar vermesi.

Muhalefetten bahsedecek olur-
sak, haberler kar›fl›k. May›s ay›nda
karizmatik ama baflar›s›z lider Bay-
kal bir seks skandal› sonras› görevi
b›rakt› ve yerine Gandhi lakapl› K›-
l›çdaro¤lu geçti ve Atatürk’ün parti-
sini canland›rma sözü verdi. Fakat
son seçimlerde “hay›r” oyu kullana-
mayarak popülaritesinin bir k›sm›n›
azaltt› ve daha çok politik tecrübeye
gereksinimi oldu¤u ortaya ç›kt›.

Ayr›ca, K›l›çdaro¤lu bir Alevi’dir
ve etnik kökeninde Kürt ve Ermeni
unsurlar vard›r. Kendisi AB üyeli-
¤inden yana ve ordunun siyasete
kar›flmas›na karfl›d›r. Hükümetle il-
gili olarak, AKP’nin ve Erdo¤an’›n
muhalefete ve muhalif medyaya
karfl› tahammülsüz tutumlar›yla öz-
gürlükleri (Ergenekon ve Do¤an
vakalar›) k›s›tlad›klar›n›,  AKP’nin
halen laiklik ile ilgili problemleri ol-
du¤unu, d›fl politikada ise ülkeyi
bat›dan uzaklaflt›rd›klar›n› iddia et-
mektedir. CHP’nin Kürtlerle de ilifl-
kileri pekiyi de¤il. K›l›çdaro¤lu Kürt
sorununun kültürel ve politik de¤il,
ekonomik kaynakl› bir mesele oldu-
¤unu iddia ediyor. Partisinin oyu-
nun güneydo¤u’da çok düflük ol-
mas› ise bu politikan›n baflar›s›n›
gösteriyor.

Peki, gelecek yaz yap›lacak se-
çimlerin sonucu ne olacak? Anket-
lere göre AKP, %38-40 oyla tekrar
en fazla oyu alsa da 2007’den daha
az oy alacak. CHP %30’lar›n üzerin-
de görünürken, BDP’nin de koltuk
kazanma ihtimali var ve MHP’nin
de %10 baraj›n› aflmas› bekleniyor.
Referandumda AKP’yi destekleyen
herkesin tekrar destek vermesi pek
beklenmiyor.

Ya UUzun DDönemde?

Gelecek y›l veya iki y›l ülkenin
gelece¤i aç›s›ndan kritik olacakt›r.
‹kinci dünya savafl›ndan bu yana
ekonomi olabilecek en iyi seviyede
ve Avrupa’n›n baz› ülkelerinden da-
ha h›zl› büyüyor. AKP hükümeti
Atatürk’ten bu yana en ciddi re-
formlar› yapt› ve Kürt meselesinde
çözümün efli¤ine gelindi. E¤er gele-
cek y›lki seçimleri de kazan›rsa
1980 askeri yönetimi taraf›ndan
yaz›lan anayasay› tekrar yazacak.

‹flte bu noktada baz› flüpheler
beliriyor. Laik kurumlar AKP’nin ve
Erdo¤an’›n halen köktendinci ha-
yallerinden ar›namad›¤›n› söyler-
ken, ‹stanbul cafe’lerindeki insan-
lar, e¤er baflörtüsü kamusal alanda

serbest kal›rsa Türkiye’nin ‹ran gibi
olabilece¤i konusunda tedirginler.

Ço¤u AKP’linin ve Erdo¤an’›n
dindarl›¤› flüphe götürmese de Türki-
ye bu tip bir tehlikeden çok uzakta
olan, modern, ço¤ulcu ve demokra-
tik bir ülkedir. Son on y›ldan ders ç›-
karacak olursak, laikler ortada hiçbir
neden yokken afl›r› tepkiler gösterdi-
ler ve sonuçta hep AKP kazand›.

Türkiye’yi demokrasiden uzak-
laflt›rabilecek bir baflka durum ise
Erdo¤an’›n partizanca ve elefltirilere
tahammülsüz tavr›d›r. Bu tav›r, ül-
keyi bölünme aflmas›na getirebilir.
Eylül’deki referandum’un sonuçlar›-
na göre, Anadolu’nun ço¤unlu¤u
evet derken, ‹stanbul’un ço¤unlu¤u,
‹zmir ve bat›’da hay›r oyu bask›n
ç›kt›. E¤er yeni bir anayasa haz›rla-
yacaksa, Erdo¤an’›n bu sonuçlar›
ciddiye almas› laz›m. Fakat halen
böyle bir e¤ilimde olmad›¤› çok aç›k.

Uzun süreli tek parti hükümetle-
rinin bir baflka kötü taraf› da rüflve-
te göz yumulmas›d›r. Parti liderleri
temiz olabilir fakat çevrelerindekiler
için ayn› fley söylenemez.

Türklerin ço¤unlu¤u art›k AB
üyeli¤inin olmamas›n› bir mesele
olarak görmüyor. Avrupal›lar zaten
bizi kabul etmeyecekleri için bizim
hakk›m›zda ne düflündükleri art›k
önemli de¤il diye düflünülüyor.

Türkiye Rusya ve Ortado¤u ile
yeni iliflkiler gelifltirmifl olsa da libe-
ral bir demokrasi ülkesi için bu ilifl-
kiler Avrupa’n›n yerini tutamaz. Y›l-
larca AB hayali gerçekleflmese de bu
duruma düflen ilk ülke Türkiye de-
¤il. ‹ngiltere’nin üye olmas› 10 y›l
sürerken, ‹spanya’n›nki 9 y›l sürdü.

Toparlayacak olursak, Türkiye
sadece Brüksel istedi¤i için de¤il,
kendi menfaati için de modernlefl-
meye devam etmelidir. Böylece AB
Türkiye’yi birlik d›fl›nda tutma ko-
nusunda çok daha zorlanacak ve
olumlu ad›mlar atmak zorunda ka-
lacakt›r.
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Zaman›n, hayat›n, dünyan›n,
kâinat›n sahibi olan Rabbimiz Malik
ül-Mülk/mülkün yegâne sahibidir.
Mülk üzerinde tek hüküm sahibi
O’dur. ‹nsan›n maliki de yaln›zca
O’dur. ‹nsan› yaratan ve onun s›rla-
r›na vak›f olan tek güç Allah’t›r.
“Andolsun, insan› biz yaratt›k ve
nefsinin kendisine f›s›ldad›klar›n›
biliriz ve biz ona flah damar›ndan
daha yak›n›z.”(Kaf-16) ‹nsan için
iyi ve do¤ru olan› bilen ve ö¤ütle-
yen de sadece Rabbimizdir. Rabbin
emirlerine itaat etmek insan için
yükselifltir, onurdur. Rabbimizin ha-
yat›m›za koydu¤u yaflam ölçüleri
insan kalabilmemizin teminat›d›r.
Rabbimizin arz›nda yafl›yoruz ve
O’nun bize sundu¤u, hayat›m›z›
idame ettirmeyi sa¤layan imkânlara
muhtac›z. Rabbimizin kâinata koy-
du¤u kanunlar d›fl›na ç›kam›yoruz.
Oksijen olmadan nefes alam›yoruz.
Bu ba¤lamda sadece bir örnek, ör-
nekleri rahatl›kla ço¤altabiliriz, hiç
flüphesiz. ‹nsan olarak eksi¤iz, aci-
ziz. E¤er insan vahye uygun olarak
gerekti¤i gibi kul olursa, gerçek an-
lamda insanlaflarak, kâmil insan ol-
ma yolunda ilerler.

Allah’a kul olma bilincine sahip
olan insan de¤erlidir. Rabbe kul ol-
mak; sa¤lam bir iradeyle O’nun ha-
yat için öngördü¤ü ilkelere ba¤l› kal-
mak demektir. ‹nsan, kâinat içerisin-
de kendisinin dolay›s›yla kullu¤unun

fark›nda olarak hayat sürdüren tek
varl›kt›r. Kulluk fluurundan mahrum
olmak f›trat› yozlaflma rüzgârlar›na
karfl› korumas›z b›rak›r. Kulluk insa-
n›n Rabbiyle rab›tas›n› kurdu¤u gibi,
insan› hakikate do¤ru yönlendirir.
‹nsan› kendisiyle buluflturur. ‹nsan›n
alg›s›n› kâinata çekerek oradan haki-
kate do¤ru ufkunu açar. Böylece in-
sanda Enfüsten/kendisinden yani iç
âlemden, afaka/d›fl âleme do¤ru ge-
niflleyen bir tasavvur oluflur. Ubudi-
yet/kulluk kavram›n› do¤ru olarak
ö¤renen insan, haddini bilir. Kendisi-
ni kibre düflürecek ve azg›nl›¤a sü-
rükleyecek tehlikelere karfl› dikkatli
olur. Haddini bilen insan Rabbine
sayg›da kusur etmez. Ez cümle ola-
rak ifade edecek olursak, “Men arafe
nefsehu fekad arafe Rabbehu/ Nefsi-
ni bilen insan Rabbini bilir.”

Allah(c.c) insan› kendisine kul
olmas› için yaratm›flt›r. Kulluk ba¤›-
n› koparan insan yaflam damarlar›n›
da kesmifl olur. Allah(c.c) insan›
takva ve fücur e¤ilimleriyle iç içe ya-
ratm›flt›r. Yeryüzünde ak›l, irade ve
ihtiyar/seçme yeteneklerine sahiptir.
‹nsan takva merkezli bir hayata talip
olarak, hayat›n› bu do¤rultuda de-
vam ettirirse Rabbe kul olur. Kulluk
fluuruna ulaflan kifli sa¤lam bir dala
tutunmufltur. Her mü’min Rabbine
kulluk ba¤›yla yönelerek O’nun r›za-
s›n› ve yak›nl›¤›n› kazanma cehdi
içinde olur. Bu fluurla yaflayanlar,

insana ve evrene bu kulluk fluuruy-
la bir bak›fl aç›s› gelifltirerek, Müslü-
man’ca bir yaflam›n takipçisi olurlar.

‹badetlerdeki amaç insan›n e¤itil-
mesidir. ‹badet sorumlulu¤u, f›trat
üzere yarat›lan insan› kemale/ol-
gunlu¤a götürür. Asl›nda hayatta
Allah’›n ad›yla bafllayarak, Allah
ad›na yap›lan her ifl ibadet say›l›r.
‹badetler insan› gelece¤e tafl›makta
çok önemlidir. Çünkü ibadetler insa-
na bu dünyada nas›l yaflayacaklar›-
na dair bir yol haritas› çizer. Kifliye
insan olman›n anlam›n› ö¤retir. ‹yi-
li¤i ve do¤rulu¤u yaflatmay›, kötülü-
¤ü ve yanl›fll›¤› yok etmeyi ö¤retir.
‹badet; ümmetin fertlerine, ‹slam’›n
öngördü¤ü insan›n nas›l olmas› ge-
rekti¤ini, bu fertlerin niteliklerinin ne
oldu¤unu göstermek, ö¤retmek için
yap›lan kesintisiz bir temrindir/al›fl-
t›rmad›r. Din yaflanmal›d›r. Hayatla
ilgili olan her fley akideye/inanca
uygun olarak tezahür etmelidir. Ak-
si durumda, insan teorik olarak
Müslüman’ca düflünse bile, pratik
olarak ‹slam’› yaflam alan›na yans›t-
mad›¤›nda, akideyi amele dönüfltür-
medi¤inde Müslüman’ca yaflamak
iddias›n› kaybedip, baflka düzenlerin
emrine ram olur. 

Her mü’min, ‹slam’›n hayat dili-
ni yaflat›p, medeniyet tasavvurunu
istikbale tafl›mak gibi çok önemli bir
misyonu yüklenmifltir. Müslümanlar
olarak kendimizi bulup, kendimiz
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olarak kalmak zorunday›z. Ümmet
olarak medeniyet köklerimizde bu
imkâna fazlas›yla sahibiz. Önderi-
miz, ö¤retmenimiz Peygamber Efen-
dimiz (s.a.v) ümmeti için üsvei ha-
sene/en güzel örnektir. Ald›¤› vahyi
hayat›na yans›tm›fl adeta canl›, yü-
rüyen bir Kur’an olarak yaflam›flt›r.
O’nun(s.a.v) hayat›nda öz, söze ve
eyleme dökülmüfltür. Akide somut-
laflarak, amelleflerek O’nun (s.a.v)
elinde, dilinde, gözünde bir hayat bi-
çimi ortaya ç›karm›flt›r. Peygamber
Efendimizi çok yak›ndan tan›yan ve
gönülden takip eden Hz. Aifle anne-
mize, O’nun (s.a.v) ahlak› soruldu-
¤unda flöyle cevapland›rm›flt›r: “Siz
Kur’an okumuyor musunuz? O’nun
(s.a.v) ahlak› Kuran’d›.”

Hikmetsiz ibadet olmaz. ‹badetin
hikmetlerinden biri de kulu Yarat›c›-
ya yak›nlaflt›rmakt›r. Kul, Rabbine
yak›nl›¤› hedeflerken merkezinde
Allah olan bir yaflam biçimiyle var
olarak hakikat dairesinde kalma flu-
uru kazan›r. Namaz, oruç, hac gibi
tüm ibadetlerin hikmeti de kulu tak-
va iklimine ulaflt›rmakt›r. Teslimiyet,
ihlas ve takvan›n hâkim oldu¤u bir
ruhla yaflayan insan, kimlik sahibi
bir Müslüman olarak yol kat eder.
Muttaki olmak, Rabbimizin kullar›na
iflaret etti¤i bir hedeftir. Takva ile be-

zenen kul kendisini tehlikelere karfl›
korur. Takva sözünü kuflanarak,
takva elbisesini giyinen insan takva
az›¤›yla yeryüzündeki yürüyüflünü
hedefe do¤ru tevekkülle sürdürür.
Allah, yeryüzünü insanl›k için mes-
cit k›lm›flt›r. ‹badet etmek için uygun
bir zaman ve yer beklemenin aldat›-
c›, geciktirici, özden uzaklaflt›r›c› bir
taraf› vard›r. Mescit mihrab›yla, ha-
yat mihrab› aras›nda bir ba¤ kurmak
gerekir. Mescit mihrab›nda infla edi-
len yaflam fluuru, hayat mihrab›n›n
her alan›na yans›t›lmal›d›r. 

Hac ibadeti hayat yolculu¤unu
müflahhas sahnelerle tarif eder. Ade-
ta insano¤lunun hayat serüvenini
ubudiyet boyutuyla resmeder. Varo-
lufl mücadelesinin sahnelendi¤i bu
tabloda hayat›n ibadet oldu¤u, iba-
detin hayat bahfletti¤i fluuru nakfle-
dilir gönül hücrelerine. Hac bir
okul… ‹slam E¤itim Enstitüsü gibi
bir fonksiyonu var mü’minin haya-
t›nda. Hayat yolculuktur, uzun oldu-
¤unu sand›¤›m›z bir yürüyüfltür.
Hac bu yürüyüflü, befler hikâyesi
üzerinden aktararak insana bu ba¤-
lamda kapsaml› bir temrin imkân›
sunar. Bu da bize bilinçli bir çabay-
la, tutkuyla, teenniyle, tevekkülle bir
takipte olmay› ö¤ütler. Hac günleri
bir bak›ma insan›n kendisini arad›¤›,

özüne ulaflmak için kofluflturdu¤u
anlard›r. 

Hac menasiki ve meflairiyle sim-
gesel anlamlarla doludur. Bu sembo-
lik eylemler hacc›n ruhunun kavra-
n›lmas› ve yakalanmas› aç›s›ndan
çok önemlidir. Hac ibadeti, tavaftan
say’a, vakfeden fleytan tafllamaya
kadar her aflamas›nda bir ruh, bir
fluur kazand›r›r insana. Hacer-i Es-
ved’i selamlarken, Makam-› ‹bra-
him’de, Hicir’de namaz k›larken,
zemzem içerken insan kendisini bir
çekim merkezinin içinde bulur. Çün-
kü bu mukaddes mekân yerden ye-
di kat gö¤e kadar meleklerin aflkla
döndükleri arz›n merkezidir. Kâina-
t›n yarat›l›fl›ndan sonra, Hz.
Âdem’in Kâbe’yi infla etmesiyle ilk
medeniyet bu evin etraf›nda kurul-
mufltur. ‹lk insandan itibaren O mü-
barek mekân›n her santimetre kare-
si cazibe merkezidir, tarif edilemez
bir flekilde insan› kendisine do¤ru
çeker. Hac asr›saadetten beri aflkla,
flevkle, sab›rla ifa edilmektedir. Daha
do¤rusu Hz. Âdem’den beri Hicaz
topraklar› bir cazibe merkezi olarak
dolup taflm›flt›r. Hz. ‹brahim’in o¤lu
Hz. ‹smail ile Beytullah’› tekrar infla
ederek, insanlar› Allah’›n evini ziya-
ret etmeye ça¤›rd›¤› andan beri in-
sanl›k oraya do¤ru ak›yor. Lebbeyk
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nidalar›yla Rabbin ça¤r›s›na, Rah-
man›n misafirleri olarak icabet edi-
yorlar. ‹nsanl›¤a rahmet kanatlar›
takarak, kurtulufl ufuklar› açan bu
güzide yolculu¤a ç›kmak, Peygam-
ber Efendimizin ayak izini takip ede-
rek, oradaki o muazzam ruhu solu-
yarak, bu ulvi ruhla tüm hayat› tat-
land›rmak f›rsat›n› sunar insana.

Elhamdülillah, hicri 1429 y›l›nda
hac ibadetini eda etmek bize de na-
sip oldu, flükürler olsun. Mekke’de
olmak nas›l anlat›l›r! Bir de hac mev-
simindeki coflkun cemaatin içindey-
seniz, ak›p gidersiniz bir damla gibi
Mahfler’in ayd›nl›¤›na do¤ru. Um-
manda bir damla olman›n bilinciyle
güçlenen, yüreklenen nebevi izleri
bulup ad›mlar› bihakk›n bu takipte
yorman›n hazz›, insana Allah için
cehdetmenin tatl›l›¤›n› hat›rlat›yor.

Peygamber flehri Medine-i Mü-
nevvere’deyiz. Rabbimiz izin verirse
haccetmeye niyetliyiz. Mescid-i Ne-
bevi’de namaz k›ld›ktan sonra de-
¤erli yol arkadafllar›m›zla, Medi-
ne’den Mekke’ye gideceklerin ihra-
ma girecekleri Abyar Ali mevkiinde-
ki mikat mahalline gidip, Zülhuleyfe
mescidinde ihrama giriyoruz. “Leb-
beyk Allahümme Lebbeyk/Buyur
Allah’›m geldim, emrindeyim” sesle-
nifli dillerimizde yükselirken, gönül-
lerimiz bu coflkunun çarp›nt›s›na tu-
tulmufltu. Mikat yerine gelmekle
hacc›n ilk aflamalar›ndan birini ya-
flam›fl olduk. Dünyaya ait ne varsa
onlardan vazgeçerek, hacc›n ruhuna
uygun bir k›yafete bürünmek gere-
kir. ‹hram giyinen hac› aday› o an-
dan itibaren normalde helal olan ifl-
leri hac günleri süresince terk ede-
cektir. Dünyadan ahirete yönelerek
adeta kefenlenerek bir mahfler pro-
vas› yaflayacakt›r. Bu ruh hali in-
sandaki beden tasavvurunu yak›n-
dan etkiler. Art›k insan dünya ve
içindekilerin ve bedenin mülk de¤il
emanet oldu¤u fluurunu bir kez daha
yaflayarak tecrübe eder. ‹hram giyen
hac› aday› tüm bölgesel iflaret ve
sembolleri ç›kararak, Ümmeti Mu-
hammed’in mensubu oldu¤u fluuru-
nu hisseder. Dikiflsiz, iki parça olan
beyaz giysisiyle ümmetin fertleri

aras›nda statü fark› ortadan kalkar.
Amir-memur, zengin-fakir ayr›m›
olmadan ümmet tek bir yürek olarak
ayn› hedefe yönelir.

Yenilenmifl bir ruhla niyetlendi-
¤imiz hedefe bizi kolayl›kla ulaflt›r-
mas› için Rabbimize yakar›flla araç-
lar›m›za binerek kutlu bir yolculu-
¤un atmosferine ad›m at›yoruz, Al-
lah’›n izniyle. Tekbir, tehlil ve telbi-
yelerle yol al›yoruz Mekke’ye do¤ru.
Heyecan ve özlem dolu bir yolculuk-
tan sonra Mekke-i Mükerreme’ye
ulaflman›n mutlulu¤unu da yafl›yo-
ruz hep birlikte. Mübarek günlerde,
mübarek mekâna kavuflturan Rab-
bimize binlerce flükrediyoruz. 

Mekke’ye vard›ktan sonra kalp-
lerimiz daha h›zl› çarpmaya bafll›yor.
Arz›n merkezinde bulunan, yeryü-
zünde bina edilen ilk evin sahas›na
ad›m atmak üzereyiz. Saniyeler son-
ra Beytullah’› müflahede etmekte
olacaks›n›z. Kâbe’ye ilk nazar…
Duygu dolu anlar, dua dua kanatla-
narak yükselirken gözden akan iki
damla yafl ta bu tablodaki ruha bir
anlam katk›s›nda bulunuyor. Bu
karfl›laflma onuncu kez de olsa fark
etmiyor. Coflku azalm›yor aksine ço-
¤al›yor. Allah’›n davetlisi olarak ora-
da bulunan bahtiyar misafir bu mu-
azzam manzara karfl›s›nda haflyete
kap›l›r. Ubudiyet fluurunun boyutla-
r›na gark olarak Kâbe-i Muazza-
ma’n›n çevresinde pervane olup dö-
ner de döner.

Safa ile Merve tepeleri aras›nda
Hacer annemizi anarak, onun gös-
terdi¤i çabay› anlaman›n peflinde
yürüyoruz. Onu zemzeme kavufltu-
ran çaban›n ne kadar de¤erli oldu¤u-
nu düflünüyoruz. Say’i belirtmek is-
tedi¤imizde, Hz. Hacer’in Safa ve
Merve aras›ndaki koflmas›d›r diyo-
ruz. Okurken ya da anlat›rken ko-
layca ifade ediyoruz, gitti ve geldi.
Sanki bir anda oldubitti gibi anl›yo-
ruz. Oradaki ruhu, derinli¤i, zorlu¤u,
çabay› hakk›yla idrak edemiyoruz.
Say’i mekân›nda bizzat tatbik ede-
rek tecrübe etti¤imizde bu amel hak-
k›ndaki alg›m›z geniflliyor, derinlefli-
yor… Hacer annemizin eyleminin

ne kadar azim ne kadar de¤erli bir
çaba oldu¤unu anlamaya çal›fl›yo-
ruz. Say; ekinsiz, susuz bir vadinin
k›zg›n çölünde yapayaln›z ve yavru-
su için endiflelenen bir annenin ruh
halini, tevekkülünü, teslimiyetini
iman›n› resmeder. Bu idrakin omuz-
lar›m›za nas›l bir sorumluluk yükle-
di¤inin fark›nda olarak bu ba¤lam-
daki misyonumuzu unutmadan bi-
hakk›n yerine getirmemiz gerekiyor.
Hacer annemizin makam›na ulafl-
may› arzuluyorsak, bu talebimizin
icaplar›n› eda etmemiz flart.

Tavaf ve say’den sonra Ara-
fat’tay›z. Arafat, hacc›n en önemli
rüknü olan vakfenin yap›ld›¤› yerdir.
O mevki bilmek, tan›mak, tan›fl ol-
mak yeridir. Nefes al›nacak bahçe
buras›d›r. Güller buradan derlenir.
Piflmanl›klar›n dillendirilip, af ve
ma¤firet dilenme anlar›n› yafl›yoruz
orada. ‹niltiler gözyafllar›yla duaya
dönüflüyor. Sadece O’ndan (c.c) is-
temenin coflkusunu yafl›yoruz. Dua
dua istiyoruz. Af diliyoruz, a¤l›yo-
ruz, yalvar›yoruz… Çaresizliklerimi-
zi arz ediyoruz… Sabah namaz›n›
k›ld›ktan sonra biraz dinleniyoruz.
Dünyan›n de¤iflik yerlerinden gelen
kardefllerimizle birlikte çad›rlarda
gölgeleniyoruz. Basitçe yap›lm›fl ça-
d›rlarda flartlar çok uygun de¤il,
konfor yok. Ama çad›r ehli halinden
oldukça memnun görünüyor. Her-
kes bir kelime daha fazla “zikret-
mek” telafl›yla sükûnu kuflanm›fl, o
sahnedeki rolünü ifa peflinde. Bu-
lundu¤u bu mübarek mekân›n mad-
desine de¤il manas›na talip. Dünya-
n›n geçicili¤ini iliklerine kadar hisse-
diyor insan. Yurtlar›ndan tehcire
zorlanan Filistinli kardefllerimizin
zorunlu olarak ikamet ettikleri mül-
teci kamplar› düflüyor akl›ma. Ora-
lardaki ›st›rap ve bitkinliklerin foto¤-
raflar› zihnime hücum ediyor adeta. 

Arafat da¤›nda, Rahmet tepesin-
de vakfede merhamet diliyoruz Rab-
bimizden. Nefsi emmare’den kurtu-
lup nefsi mutmainne’ye ulaflmak
için yalvar›yoruz. Rabbe yak›nlaflt›-
r›c› ruhu hissedip bulmak için durup
idrak melekelerimizi çal›flt›rmay› de-
niyoruz. Durup düflünüyoruz. Tefek-
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kürü derinlefltirmek için çabal›yoruz.
Nefeslenip ruhun iniltilerine kulak
veriyoruz. Çünkü buras› nefes al›na-
cak bahçedir. Güller de ancak bu
ba¤da derlenir. Burada konaklayan
Rahman›n misafirleri bülbülün güle
olan aflk›n›n›n s›rr›na vak›f olurlar…
Hac yolcular›, ulafl›lan her noktan›n
son de¤il yeni bir bafllang›ç oldu¤u-
nu anlarlar. Hep daha ileriyi hedefle-
mek, her gün bir ad›m daha ileriye
geçmek için çal›flmak fluurunda ola-
rak, ayakta olman›n, davay› aflkla
devam ettirmenin edebini hissederek
ö¤renirler. Ahdi misak bir kez daha
hat›rlan›r. Rabbe bir kez daha söz
verilir s›rat› müstakimde istikrarla
yürümek için.

Sonras›nda ak›n ak›n Müzdelife-
ye ak›fl. Emre itaat için ad›m ad›m
hedefe yürüyüfl. Nebevi sünneti
canland›rmak için ilahi emre yolcu-
luk Müzdelfeye do¤ru. ‹stikametin
istirahat istasyonudur, bekleme sa-
lonudur Müzdelife. ‹nsan burada
adeta kabir hayat›n› yafl›yor. ‹nsan
bir köfleden seyre dald›¤›nda muaz-
zam manzaralara flahit oluyor. Müz-
delifeye ulaflanlar önce akflam ve
yats› namazlar›n› k›l›yorlar. Sonra
bu bekleme salonunda geceliyorlar.
Yan yana dizilerek uyuyanlar… Bir
fleyler at›flt›ranlar… Koflturanlar…
Daha önce gelenler yavafl yavafl gi-
diyorlar. ‹hramlar›yla bembeyaz ke-
fenlere bürünmüfl yürüyen ölüler gi-
bi kafileler halinde bir sonraki men-
zile ulaflmak için kofluflturuyorlar.
Kabirlerinden kalkarak bölük bölük
mahfler yerine yönelen ölüleri canl›
bir foto¤raf olarak seyrediyor insan
ürpertiyle… Bu muazzam tablo kar-
fl›s›nda nereye gidiyorum, istikame-
tim ne? Ve içinden ç›k›lmaz bir mu-
hasebe… Anlam denizlerine do¤ru
dald›¤›nda insan capcanl› bir mahfle-
re uzan›yor… Nereye… Nas›l…
Neyle… Biz ne yap›yoruz!... Bizim
eylemimiz gelmek mi, gitmek mi? 

Bu yolculuk bize meflari harama
hürmeti, haremi muhafazay›, hudu-
du koruma bilincini kazand›r›yor.
Rabbin emrine ittiban›n güzelli¤ini
yaflat›yor. Vakti de¤erlendirip, so-
rumluluklara haz›rlanma inceli¤ini

gösteriyor. Orada fluurlu bir durufl,
bilinçli bir haz›rlan›fl ruhuna yaklafl›r
insan. Tek tek toplanan çak›l tafllar›,
fleytana karfl› giriflilecek savaflta si-
lah olacak. Buras› nefse, fleytana, fe-
sada, f›ska, zulme, inkâra, bencilli-
¤e, ihtirasa, kine karfl› gard›n› alarak
tüm zalimlerle, fleytan ruhlularla
mücadelenin tekbir ve tehlillerle bir
kez daha anlafl›ld›¤›, yafland›¤› an-
lam merkezi. Buras› Müzdelife, her
bir nefsin/ferdin lebbeyk lebbeyk ni-
dalar›yla hayk›rarak Rabbe yöneldi-
¤i mekân. Ol deme an›n›n, yap deme
izninin, git deme emrinin beklendi¤i
sab›r ve tevekkül alan›d›r.

Müzdelife vakfesi hayat›n anla-
m›na iflaret eder. Nazarlar› geçici
dünyadan gerçek gelece¤e, fani
âlemden ebedi yurda çevirir. Mahfle-
ri, oradaki bekleyifli, orada ayakta
durman›n zorlu¤unu hat›rlat›r. Gü-
nahkâr kul orada hangi yüzle, ne ce-
saretle durabilir? ‹lahi Huzurda bu-
lunman›n haflyetini hissetmek, tat-
mak… ‹draki zorlayarak bunu anla-
maya u¤raflmak… Oradan yüklene-
bildi¤in manay› yaflama tafl›mak…
O günün dehfletinden korunmak için
ölmeden önce nefisleri hesaba çek-
mek… Gönül bu duygular içinde
havf/korku ve reca/ümit sarkac›nda
sal›n›rken, gecenin rengi tül tül aç›-
larak fecre yaklafl›yor. Kalk›p topar-
lan›yoruz. Sabah namaz›n› k›l›p,
Müzdelife vakfesinde tüm ümmetin
kurtulufl ve sebat› için Rabbimize
yalvar›yoruz. Günefl do¤madan ön-
ce ayr›l›yoruz. Ümmet umman›nda
bir damla olarak Mina’ya do¤ru yü-
rüyüfle bafll›yoruz. 

Bayram›n birinci günü ilk önce
Mina’daki çad›rlara u¤ray›p yan›-
m›zdaki birkaç eflyay› b›rak›yoruz.
Sonra Müzdelife’de toplad›¤›m›z tafl-
lar› alarak fleytan tafllamak için Mi-
na s›n›rlar› içinde olan cemerata
do¤ru yöneliyoruz. Dünyan›n dört
bir yan›ndan gelen mü’minlerle tek
bilek olarak fleytana ve dostlar›na
karfl› mevzileniyoruz. ‹lk gün sadece
büyük fleytan› yedi kere tafll›yoruz.
Bu eylem tamamen semboliktir.
fieytan insan›n apaç›k düflman›d›r.
Bu sinsi düflmana karfl› her an haz›r-

l›kl› olarak flerrinden korunmal›y›z.
fieytan›n ça¤r›s›na, anlay›fl›na ve
sistemine karfl› koymak gerekir.
fieytan›n dostu olup onun temsilcili-
¤ini yapan zalim ve azg›nlar› da tafl-
lamak gerekir.

fieytan tafllan›p, kurban kesildik-
ten sonra ihramdan ç›k›l›r. Böylece
Mina’da bayram bafllar. Bayram,
meflakkatli bir süreç içinde hac me-
nasikini eda eden kullar›na, Rabbi-
mizin arma¤an›d›r. Mina kullar›n Al-
lah’›n lütfüne mazhar oldu¤u me-
kân. Bu mekânda Rabbimiz kullar›-
n›n temennilerini, arzular›n›, ça¤r›la-
r›n› karfl›l›ks›z b›rakmaz. Peygamber
Efendimizin sünnetine uyarak bay-
ram› Mina’da geçiriyoruz. Hayat›m›-
z›n en güzel bayramlar›ndan birisini
yafl›yoruz. Hacla ilgili ibadetleri eda
sürecinde gerçekten yoruluyor in-
san. Mina’da çad›rda oturup bir bar-
dak çay› yudumlad›¤›n›zda bütün
yorgunlu¤unuzu al›p götürüyor.
‹nan›lmaz bir flekilde bunu yafl›yo-
ruz. Baflka bir yerde olsak hiçbir güç
bizi yerimizden k›p›rdatamazd›. Ama
burada bir anda dinçleflip, hareketle-
niyorsunuz. Hac ibadetini eda eder-
ken sembolik de olsa çeflitli haller
yaflayarak kabir âlemine kadar git-
mifltik. Bu ba¤lamda Mina’da bulun-
mak cennete ulaflmak gibi geldi bize.
Dünya hayat› ac›s› ve tatl›s›yla ça-
bucak geçmiflti. fiimdi nimetlere nail
olman›n mutlulu¤unu yafl›yorduk
Mina çad›rlar›nda. Rabbimizin üzeri-
mizdeki nimetlerine flükrederek kar-
defllerimizle kucaklafl›yorduk. Mi-
na’da bayram› yafl›yorduk… Bu
duygular içinde tüm kardefllerimin
bayram›n› tebrik ederken, ‹slam Âle-
mi’nin kurtulufluna vesile olmas›n›
niyaz ederim.

“Ey Rabbimiz! Bizden bunu ka-
bul buyur, flüphesiz sen iflitensin, bi-
lensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana bo-
yun e¤enlerden k›l. Neslimizden sa-
na itaat eden bir ümmet ç›kar. Bize
ibadet usullerimizi göster, tövbeleri-
mizi kabul et. Zira tövbeleri çokça
kabul eden, çok merhametli olan an-
cak sensin.” (Bakara-127,128)
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‹lk insandan günümüz insan›-
na kadar her anne-baba çocukla-
r›n› hayata haz›rlama gayretinde-
dir ve onu bir e¤itime tabi tutar.
‹nsan›n e¤itimi ise belli bir yaflla
s›n›rl› tutulacak kadar dar çerçe-
veli de¤ildir; öyle ki dünyaya gö-
zünü aç›p kapay›ncaya kadar
e¤itim devam eder. 

‹nsan yetifltirmede gözden
uzak tutulmamas› gereken ve hiç
eskimeyen metot “ö¤üt’tür. “Na-
sihat, ders, vaaz, hat›rlatma” ke-
limeleri ile de ifade edilebilen
ö¤üt, insan yarat›l›fl›na uygun bir
tarzd›r. Yarat›l›fla uygun oldu¤u-
nu da bir ad› “ö¤üt” olan Kur’ân-
› Kerimden ö¤reniyoruz.

Meselâ, Cenab-› Hak, pey-
gamberi Nuh’a (as), “Cahillerden
olmayas›n diye Ben sana ö¤üt
veriyorum” buyuruyor. (Hud Su-
resi, 46)

‹nsanlar›, Rabbinin yoluna
hikmetle ve güzel ö¤ütlerle davet
et.” (Nahl Süresi, 125.)

“Onlara ö¤üt ver ve kendileri-
ni ›slah etmeleri hususunda tesir-
li bir söz söyle.” (Nisa Suresi,
63.)

Günümüz Türkiye’sinde ma-
zisinden kopar›lm›fl bir neslin

canh›rafl inleyifli kulaklar›m›z› t›r-
mal›yorsa, bu durum, vahye sa-
vafl açm›fl Bat› kaynakl› bir e¤iti-
min meyvesinden baflka bir fley
de¤ildir. “Bana ö¤üt verme, para
ver” anlay›fl›d›r ki, koca bir nesli
özünden ve de¤erlerinden mah-
rum yaflatm›flt›r. “Ö¤üt” almay›
zül telâkki eden anlay›fl, her tür-
lü yolsuzluklar›n ayaklar›m›za
dolaflmas› neticesini üretmifltir.

Ö¤üdün Kur’ânî bir e¤itim me-
todu oldu¤unu Lokman’›n (as)
flahs›nda görüyoruz. Lokman’›n
(as) o¤luna ö¤üt verirkenki üslu-
bu ise bize ‹slam’da terbiye meto-
dunun flefkat ve merhamet temel-
leri üzerine bina edildi¤ini göster-
mektedir. O hitap tarz› da yaz›m›-
za bafll›k olan “Ey Yavrucu¤um!”
hitab›d›r. Kur’an-› azimüflan’›n
Lokman (as) flahs›nda bizlere ö¤-
retti¤i bu hitap tarz› baflta Hz.
Peygamberimiz (sav) olmak üze-
re ve daha birçok ‹slam büyü¤ü-
nün çocuklar›na nasihatlerinde
kendini göstermektedir.

“Ey Yavrucu¤um” hitab›yla
bafllayan nasihatlerin bir yaz›ya
s›¤d›r›lamayacak kadar çok oldu-
¤unu ve bu konuda ciltler dolusu
eserlerin yaz›ld›¤›n› söylemek
abart› olmasa gerek. Özellikle

Kur’an’da bu hitapla bafllayan
nasihatler baflta olmak üzere, Hz
Peygamberimizden (sav) Hz.
Ali’ye, ‹mam-› Gazali’den fieyh
Edebali’ye, ‹mam-› Rabbani’den
Mevlana’ya kadar bu konuda
söylenmifl birçok k›ymetli ö¤üdü
görmek mümkün. “Ey yavrucu-
¤um” veyahut ta baflka bir ifade-
siyle “Ey o¤ulcu¤um” hitab›yla
bafllayan bu seslenifller e¤itimde
tarihi bir gelenektir. Buyurun bu
gelene¤i yeniden ihya etme¤e…

“EY YAVRUCU⁄UM”
Ö⁄ÜTLER‹

KUR’AN’DAN

“Ey yavrucu¤um” ö¤üdünün
birinci ve as›l kayna¤› Kur’ân-›
Kerim’dir. Bir nasihat, zikir ve
ö¤üt kitab› olan Yüce Kitab›m›z
bu konuda da bizlere mükemmel
bir örnek ve k›lavuz olmaktad›r.
Kur’ân’da geçen bu manadaki
ö¤ütler peygamberlerden o¤ulla-
r›na olmaktad›r. Bu peygamber-
lerin bafl›nda da Hz. ‹brahim ve
Hz. Lokman gelmektedir.

HHzz.. ‹‹bbrraahhiimm’’iinn oo¤¤lluu HHzz.. ‹‹ssmmaa--
iill’’ee öö¤¤üüttlleerrii::

“O¤lu ‹smail kendisiyle bera-
ber ifl yapacak yafla gelince ‹bra-
him ona dedi ki: 
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‘Yavrucu¤um, ben rüyamda
seni kurban etti¤imi gördüm. Sen
buna ne dersin?’ ‹smail ise, ‘Ba-
bac›¤›m,’ dedi. ‘Sen emrolundu-
¤un fleyi yap. ‹nflaallah beni sab-
redenlerden bulacaks›n.” (Saffat
102)

HHzz.. LLookkmmaann’’››nn oo¤¤lluunnaa öö¤¤üüttlleerrii::

Lokman, o¤luna ö¤üt verir-
ken flöyle konufltu: “Ey Benim
sevgili o¤lum! Allah’tan baflkas›-
na ilahi s›fatlar yak›flt›rma! Bil ki,
böyle (düzmece) ortakl›k yak›fl-
t›rmalar, gerçekten büyük bir zu-
lümdür!

Biz insana anne ve babas›n›
(onlara iyilikle davranmay›) tav-
siye ettik. Annesi onu, zorluk üs-
tüne zorlukla (karn›nda) tafl›m›fl-
t›r. Onun (sütten) ayr›lmas› da,
iki y›l içindedir. Hem bana, hem
de anne ve babana flükret, dönüfl
yaln›z banad›r.

E¤er, hakk›nda hiçbir bilgi sa-
hibi olmad›¤›n bir fleyi bana ortak
koflman için seninle u¤rafl›rlarsa,
onlara itaat etme. Fakat dünyada
onlarla iyi geçin. Bana yönelenle-
rin yoluna uy. Sonra dönüflünüz
ancak banad›r. Ben de size yap-
makta oldu¤unuz fleyleri haber
verece¤im.”

(Lokman,) “Ey yavrucu¤um!”
(diye devam etti) “Ortada yaln›z-
ca hardal tanesi kadar bir fley de
olsa, (yapt›klar›n›z) bir kayan›n
içinde (sakl›) da bulunsa yahut
gökler(in tepesin)de ve yer(in de-
rinliklerin)de de olsa Allah onu
ayd›nl›¤a ç›kar›r: çünkü Allah,
kuflkusuz, ak›l s›r ermez bir (hik-
met Sahibi)dir ve her fleyden ha-
berdard›r.

Yavrucu¤um! Namaz› k›l, iyi-
li¤i emret, kötülükten vazgeçir-
meye çal›fl, bafl›na gelenlere sab-
ret. Do¤rusu bunlar, azmedilme-
ye de¤er ifllerdir.

Küçümseyerek insanlardan
yüz çevirme ve yeryüzünde bö-
bürlenerek yürüme. Zira Allah,
kendini be¤enmifl övünüp duran
kimseleri asla sevmez.

Yürüyüflünde tabiî ol, sesini
alçalt. Unutma ki, seslerin en çir-
kini merkeplerin sesidir. (Lok-
man 13–19)

HZ. PEYGAMBER‹M‹ZDEN 

HHzz.. PPeeyyggaammbbeerriimmiizz ((ssaavv))’’iinn
EEnneess’’ee öö¤¤üüttlleerrii::

“Yavrucu¤um! Abdestini tam
al, ta ki hafaza/koruyucu melekle-
ri seni sevsin ve ömrün uzat›ls›n.”

“Ey O¤ulcu¤um! Elinden gel-
di¤i nispette namaz› b›rakma, zi-
ra bu takdirde melekler daima sa-
na rahmet okurlar.”

“Ey Yavrucu¤um! Evinden
ç›kt›¤›n zaman ehli k›ble’den gör-
dü¤ün herkese selam ver, böyle-
ce ma¤fur olarak eve dönersin.
Ey yavrucu¤um! Kendi evine gir-
di¤in zaman da kendine ve ev
halk›na selâm ver” 

“Ey Yavrucu¤um! Kimseye
karfl› kalbinde kötülük tutmadan
sabahlamaya, akflamlamaya çal›fl.
Zira bunda muvaffak olabilirsen,
hesab›n› çok kolay verirsin, sana
ölümden daha sevgilisi olmaz”.

“Ey yavrucu¤um! Müslüman-
lar›n büyüklerine hürmet, küçük-
lerine merhamet et...”

“Ey Yavrucu¤um! Duay› çok
yap. Zira dua muhakkak kazalar›
bertaraf eder.

“Ey Yavrucu¤um! ‹flte bu be-
nim sünnetimdir. Kim benim
sünnetimi ihya ederse beni ihya
etmifl olur; beni ihya eden de
cennette benimle olur.”

HZ. AL‹’DEN

HHzz.. AAllii’’nniinn oo¤¤lluu HHzz.. HHaassaann’’aa
vvaassiiyyeettiinnddeenn::

“Ey yavrucu¤um! Yüce Al-
lah’a karfl› daima sorumluluk bi-
lincini canl› tutman›, emirlerine
uyman›, onu anarak kalbini ko-
ruman›, ipine s›ms›k› sar›lman›
tavsiye ederim. E¤er ona sar›l-
san, seninle Yüce Allah aras›nda
daha sa¤lam herhangi bir ip ola-
bilece¤ini sanm›yorum.”

“Ey yavrucu¤um! Kalbini
ö¤ütle dirilt, zahitlikle de öldür;
sa¤lam imanla güçlendir, hikmet-
le ayd›nlat; ölümü akl›nda tut-
makla dizginle, kalbine bu dün-
yan›n fena bulaca¤› gerçe¤ini
yerlefltir, dünyan›n felaketlerini
görmesini sa¤la, zaman›n sald›r›-
lar›ndan, gece ve gündüzlerin kö-
tülüklerinden koru.”

“Ey yavrucu¤um! ‹yili¤i em-
ret, sen de iyilerden ol. Kötülü¤ü
elinle ve dilinle engelle, kötülü¤ü
yapana var gücünle karfl› koy.
Yüce Allah yolunda hakk›yla ci-
hat et. Bu konuda hiçbir k›nay›c›-
n›n k›namas›ndan çekinme. Nere-
de olursa olsun, hak için tüm güç-
lüklere dayan. Dinini iyice ö¤ren.
Kötülüklere karfl› nefsini sabret-
meye al›flt›r. Hak u¤runda sabret-
mek, ne güzel bir karakterdir.”

“Ey yavrucu¤um! Sana hiçbir
fleyin zarar vermeyece¤i dört il-
keyi tavsiye diyorum. Zenginli-
¤in en üstünü ak›l; yoklu¤un en
büyü¤ü ahmakl›k; en korkunç
fley kendini be¤enmek, asaletin
en yücesi ise güzel ahlakt›r.”

“Yavrucu¤um! Ahmak ile
dost olmaktan sak›n! Çünkü o,
sana yard›m etmek isterken zarar
verir. Cimri ile dost olmaktan sa-
k›n! Çünkü o, ona ihtiyaç duydu-
¤un anda senden uzak durur. Kö-
tü adam ile de dost olmaktan sa-
k›n! Çünkü o,seni en küçük bir
fleyle satar. Yalanc› kimse ile de
dost olmaktan sak›n! Çünkü o,
serap gibidir, sana uza¤› yak›n,
yak›n› da uzak gösterir.”
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“Ey yavrucu¤um! Nefsini
kendinle bir baflkas› aras›nda öl-
çü yap. Kendin için sevdi¤ini
baflkas› için de iste. Kendin için
sevmedi¤ini baflkalar› için de
sevme. Zulme u¤ramay› sevme-
di¤in gibi, sen de zulmetme. Sana
iyilik etmelerini istedi¤in gibi sen
de iyilik et. Baflkas› için çirkin
gördü¤ünü kendin için de çirkin
gör. Bildi¤in az olsa da, bilmedi-
¤ini söyleme. Sana söylenmesin-
den tiksindi¤in fleyi baflkalar›na
söyleme. Bil ki, kendini be¤en-
mek do¤rulu¤un z›dd› ve kalbin
afetidir.”

“Ey yavrucu¤um! Do¤ru he-
define yöneldi¤inde, rabbine kar-
fl› oldu¤undan daha çok müteva-
z› ol. Bil ki, senin önünde mesa-
fesi uzun, s›k›nt›s› çok olan bir
yol vard›r. Bu konuda güzel ar-
zular edinmekten geri durma.”

“Ey yavrucu¤um! Gelecek
için geçmiflten ders al. Çünkü
olaylar birbirine benzer. Dara gir-
medikçe ders ç›karmayan gibi ol-
ma. Çünkü ak›ll› kimse e¤itimle,
hayvanlar ise ancak kötekle ibret
al›rlar. Bafla gelen belalar›, kesin
inanç ve sabr›n gücü ile kendin-
den sav. Yak›nlar›na iyi davran;
çünkü onlar uçman› sa¤layan
kanatlar›n, ayakta durmana im-
kân veren kökün ve tutmay› sa¤-
layan ellerindir.”

‹MAM-I GAZAL‹’DEN:

“Ey yavrucu¤um! Allah’tan
nas›l korkulmas› gerekiyorsa öy-
le kork. O’na kulluk görevini ge-
re¤i gibi yap. Haram k›ld›¤› fley-
lerden mümkün oldu¤u nispette
kaç›n. Allah’›n saadete uzanan
yolundan ayr›lma. Hayat›n› dü-
zene sokan emirlerini sak›n ih-
mal etme ki, yaflay›fl›n s›hhat
bulsun, gözlerin ayd›n olsun.
Çünkü gizli ve kapal› hiçbir fley
Allah’tan gizli ve kapal› de¤ildir.”

“Ey yavrucu¤um! Akl›n›n he-
men kabul etmeyece¤i fleyi söy-
leme. Lüzumsuz lâftan, çok gül-
mekten, flaka ve alaya almaktan,
din kardeflinle tart›flmaktan sa-
k›n. Böyle yapmak sayg›de¤erli¤i
götürür, kin ve düflmanl›k kap›la-
r›n› açar.”

“Ey yavrucu¤um! A¤›rbafll›,
terbiyeli, sayg›l› ve nezaketli ol-
maya çok dikkat et ve itina gös-
ter. Ancak böyle yaparken guru-
ra kap›lma. Sonra senden bu s›-
fatla söz edilir. Halka tepeden
bakma. Sonra senden bu s›fatla
bahsedilir. Bütün ifllerinde orta
yolu tut. Çünkü ifllerin en hay›rl›-
s› orta yoldur. Az konufl. Karfl›-
laflt›¤›n her Müslüman’a selâm
ver.”

“Ey yavrucu¤um! Kendini iyi-
ce s›k›nt›ya sokmufl bir miskin
gibi gözü aç; mal k›ymeti bilme-
yen, ilerisini görmeyen bir sefih
gibi savurgan olma. Sana ait
haklar› belirle. Dostuna sayg›l›,
düflman›na insafl› ol. Tamahkâr
olma. Kalbin kat› ve kara olur.
Çok mal artt›rmak için hasislik et-
me. Darg›n ve küsülü olanlar› ba-
r›flt›r ki, sen de yar›n K›yamet gü-
nünde mesrur ve flad olas›n.”

‹MAM RABBAN‹’DEN

“Ey yavrucu¤um! Bu dünya
imtihan yeridir. Onun yüzü yal-
d›zla ve çeflitli yüzlerle süslen-
mifltir. Sureti nak›fll›d›r. Çirkin bir
kad›n gibi kafl› çekilmifl, yanakla-
r› boyanm›fl. ‹lk bak›flta tatl› gelir,
göze tazelik ve canl›l›k hayali ve-
rir; lâkin gerçekte o üzerine koku
sürülmüfl cifeye benzer. Onun
âfl›¤› sefih ve büyülüdür. Fitneye
düflmüfl, ç›ld›rm›fl ve aldat›lm›flt›r.
Kim onun görünüflüne aldan›rsa
ebedi kay›p zehri ile zehirlenmifl-
tir. Kim onun tazeli¤ine ve tad›na
bakarsa sonsuzlu¤a kadar pifl-
manl›k duyar. 

Rasul-u Ekrem Efendimiz
flöyle buyurmufltur: “Dünya ve
âhiret iki kuma gibidir; birini raz›
etsen, di¤eri dar›l›r.” 

“Ey yavrucu¤um! ‹badete yö-
nelme vakti gençliktir. Ak›ll› olan
bu vakti kaç›rmaz, f›rsat› ganimet
bilir. Zira ifl önemlidir. ‹nsan yafl-
l›l›k zaman›na kalmayabilir. Kal-
d›¤›n› farz edelim, derlenip topar-
lanmak nasip olmaz. Böyle bir
derlenip toparlanman›n mümkün
oldu¤unu farz edelim, bir amel ifl-
lemeye güç yetiremez. Zira o za-
man, zaaf›n ve aczin bast›rd›¤›
zamand›r. Hâlbuki flu anda derle-
nip toparlanma durumu vard›r,
elde edilmesi kolayd›r.”

“Ey yavrucu¤um! Hayat›n›n
en güzel zamanlar› heva ve he-
veste geçti. Allah düflmanlar›n›n
r›zas›n› kazanma yolunda geçip
gitti. fiimdi ömrünün sonu kald›.
Bugün de bunu Hakk›n r›zas› is-
tikametinde harcamazsak, o en
güzel ömrün yerini doldurma
iflinde bir tedarik görmezsek, is-
terse pek az olsun, çekece¤imiz
zahmeti ebedi rahata vesile bil-
mezsek, az sevap ifllemek sure-
tiyle çok günahlar›m›za kefaret
ettirmezsek, yar›n hangi yüzle
Allah’›n kat›na varaca¤›z? Hangi
çareye baflvuraca¤›z? 

Hülasa “Ey Yavrucu¤um!”
hitab›yla bafllayan ve her biri
serlevha hükmünde olan bu ve-
ciz tavsiyelerin hepsini burada
almak elbette mümkün de¤il, an-
cak acizane kendi derlediklerimi
sizinle paylaflabildim. Dile¤im
odur ki, biz ebeveynler ve e¤i-
timciler Kur’an’›n bizlere göster-
di¤i Rabbani e¤itim metodu do¤-
rultusunda yavrular›m›z› yetiflti-
rirsek, Allah’›n izniyle güzel
günler yak›nd›r. Ne mutlu yav-
rular›m›z› Kuran’›n ve sünnetin
eflsiz nasihatleri do¤rultusunda
yetifltirenlere…
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B- HHAD‹S-‹ fiER‹FLERDEN
DEL‹LLER

Bafltan ifade edelim ki, hadis-
lerden delilleri sünnet münkirleri-
nin, (daha genel bir ifadeyle vahyi
gayri metluv münkirlerinin) ikna
olmas› için de¤il de, bu konuda
hakk› arayan kardefllerimiz için
serdedece¤iz:

1- Hz. Peygamber Efendimiz
bir hadisinde: “Haberiniz olsun!
Bana bir kitap ve bir o kadar da
misli (sünnet) verildi. Haberiniz
olsun rahat koltu¤u üzerinde karn›
tok bir halde kurulmufl kiflinin, ‘Bu
Kur’an’a sar›l›n. Onda nelere helal
denmiflse onlar› helal edinin nelere
de haram denmiflse onlar› haram
edinin’ diyece¤i zaman yak›nd›r.
Haberiniz olsun ehli efle¤in eti size
helal de¤ildir. Y›rt›c› hayvanlardan
köpek diflli olanlar da helal de¤il-
dir. Anlaflmal› olanlar›n yitikleri de
helal de¤ildir. Ancak sahipleri ta-
raf›ndan ihtiyaç duyulmadan at›-
lan müstesna. Kim bir topluma mi-
safir olarak inerse onu a¤›rlamala-
r› o topluma gerekli bir görevdir.
fiayet misafir etmezlerse hak etti¤i

miktar kadar onlar› cezaland›r›r.”
(19) buyurmufltur.

Hz. Muhammed, hadiste ifade
edildi¤i üzere kendisine Kur’an ve
art› olarak bir vahyin indirildi¤ini
belirtmifltir. Devam›nda bir tak›m
fleyleri helal ve haram k›lm›flt›r.
Hz. Peygamber hüküm koyarken,
bu hükümleri kendi kafas›ndan
koymam›flt›r. Rasulullah’›n Kur’an
›fl›¤›nda onda olmayan hükümleri
koymas› da elbette ki bir vahyin
mahsulüdür ve Hz. Peygamber’in
bu noktada koymufl oldu¤u hü-
kümler “O size temiz fleyleri helal,
pis fleyleri haram k›lar.” ayetine
racidir.(20)

2- Ebu Hureyre (r.a.)’nin nak-
letti¤ine göre: Hz. Peygamber
(a.s.) bir gün insanlar›n aras›nda
oturuyordu. O s›rada ona bir zat
geldi ve: “Ey Allah’›n Rasulü! ‹man
nedir?” dedi. “Allah’a, meleklerine,
kitaplar›na, Allah’a kavuflmaya,
peygamberlerine inanman ve keza
son dirilmeye iman etmendir” bu-
yurdu. ‹slâm nedir? dedi. “‹slâm,
Allah’a kulluk etmen ve ona hiç bir
fleyi ortak yapmaman, farz namaz›

dosdo¤ru k›lman, farz k›l›nm›fl olan
zekât› vermen ve Ramazan’da oruç
tutmand›r” buyurdu. Ey Allah’›n
Rasulü! ‹hsan nedir? dedi. “Allah’a
onu görürcesine ibadet etmendir.
Her ne kadar onu görmüyorsan da
o seni muhakkak görür.” buyurdu.
Ey Allah’›n Rasulü, K›yamet ne za-
mand›r? dedi. (Cevaben Efendimiz)
Buyurdu ki: “Bu konuda sorulan
sorandan daha çok bilgiye sahip
de¤ildir. Fakat onun alâmetlerini
sana haber verece¤im: Cariyenin
efendisini do¤urmas›, onun alâ-
metlerindendir. Yal›nayak ve ç›p-
lak kimseler, insanlar›n idarecileri
olduklar› zaman, iflte bu da onun
alâmetlerindendir. Koyun çoban-
lar› yüksek bina kurmakta birbirle-
riyle yar›fla bafllad›klar› zaman, ifl-
te bu da onun alâmetlerindendir.
(K›yametin vakti) Allah’tan baflka
kimsenin bilemeyece¤i befl fleye
dâhildir.” Bundan sonra Peygam-
ber: “K›yamet vakti hakk›ndaki
bilgi ancak Allah’›n kat›ndad›r.
Ya¤muru O ya¤d›r›r, rahimlerde
olan› O bilir. Hiç kimse yar›n ne
kazanaca¤›n› bilemez, yine hiç
kimse nerede ölece¤ini bilemez,
flüphesiz Allah her fleyi bilendir,
her fleyden haberdard›r” ayetlerini
okudu.
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(19) Ebu Davut, 6 (4604); fiât›bî, el-Muvâfakât fi-Usûli’l-Ahkâm (Türkçesi: Mehmet Erdo¤an),
c.4,s.4 ve devam›, ‹z Yay›nc›l›k, ‹stanbul,1993.

(20) Araf 7/157



Ebu Hureyre (r.a.) der ki: Son-
ra o flah›s dönüp gitti. Arkas›ndan
Allah Rasulü (a.s.): “O adam› ba-
na geri getiriniz” diye emretti. Bu-
nun üzerine sahabeler onu geri ge-
tirmek için aramaya bafllad›lar, fa-
kat kimseyi göremediler. Bunun
üzerine Allah Rasulü (a.s.): “‹flte
o, Cebrail’dir. ‹nsanlara dinlerini
ö¤retmek için gelmifltir.” buyur-
du.(21) 

Hadiste ifade edildi¤i üzere
Cebrail (a.s.), bizzat Efendimizin
ifadesiyle “insanlara dinlerini ö¤-
retmek için” gelmifltir.

3- Ebu Hureyre (r.a.)’den Ra-
sulullah Aleyhisselâm’›n flöyle de-
di¤i rivayet edilmifltir. “Allah Azze
ve Celle buyurdu ki, Kulum bir iyi-
lik düflünür de yapmazsa onu ken-
disi için bir iyilik olarak yazar›m. O
iyili¤i yapt›¤›nda, on kattan yedi
yüz kata kadar sevap yazar›m. Bir
kötülük düflünür de yapmazsa,
bundan dolay› aleyhine bir fley
yazmam. Kötülü¤ü ifllerse sadece
bir kötülük olarak yazar›m.”(22)

Yine Ebu Hureyre (r.a.)’den
Rasulullah Aleyhisselâm’›n flöyle
buyurdu¤u rivayet edilmifltir:”Al-
lahü Teâlâ buyurdu ki; Âdemo¤lu,
dehr’e küfrederek Bana eziyet
eder. Dehr Benim. ‹fl Benim elim-
dedir, gece ile gündüzü birbiri ard›-
na Ben getiririm.(23)

Hazreti Peygamber’in Allah
Teâlâ’dan rivayetle ifade buyurdu-
¤u hadislere “Kudsi Hadis” denilir.
Hz. Peygamber’in istedi¤i ibare ile
ifade etmek üzere bazen Cibril
(a.s) vas›tas›yla ve bazen de va-
hiy, ilham ve rüya suretiyle Allah
Teâlâ’dan rivayet etti¤i hadistir.
Kudsi hadislerin, bir taraftan ilk
kaynak olarak Allah Teâlâ’ya iza-

fe edilmesi, di¤er taraftan Hz. Pey-
gamber’in hadisleri aras›nda ve
hadis lafz›yla zikredilmesi, bunla-
r›n baz› yönlerinden Hz. Peygam-
ber’in hadislerine benzerli¤ini or-
taya koymaktad›r. Zira Kur’ân-›
Kerim Allah kelâm› olup Hz. Pey-
gambere vahyolunmufltur; kudsî
hadislerin de ilk kayna¤› Allah Te-
âlâ oldu¤una ve Hz. Peygamber
taraf›ndan ondan rivayet edildi¤i-
ne göre, bunlar da vahiydir.(24) 

Hadis-i Kudsi’ler peygamberi-
mize Kur’an d›fl›nda gelen vahyi
ispatlayan verilerdendir.

4- Hz. Huzeyfe(r.a.)’nin riva-
yet etti¤i bir hadiste Rasulullah
(sav) flöyle buyurmaktad›r: “Bu,
âlemlerin Rabbinin elçisi Cibril’dir.
Kalbime flunlar› ilham etti: Hiç
flüphesiz bir nefis, ulaflmas› gecik-
se de r›zk› tamamen eline geçme-
den ölmez. Öyleyse Allah’tan kor-
kun ve r›zk›n›z› güzel yollardan

aray›n. Sak›n r›zk›n›z›n gecikmesi
sizi, onu Allah’a isyan ederek al-
maya sevk etmesin. Hiç flüphesiz,
Allah kat›ndaki fleylere ancak
O’na itaat edilerek ulafl›l›r.”

“Cibril kalbime flunlar› ilham
etti” cümlesi peygamberimize
Kur’an d›fl›nda gelen vahiyler gel-
di¤ini ispatlamaktad›r.(25)

5- Ebu Said el-Hudri (r.a.) di-
yor ki: “Rasulullah (sav) bir gün
sahabelerine namaz k›ld›r›rken pa-
buçlar›n› ç›kard› ve sol taraf›na
koydu. Cemaat bunu görünce on-
lar da pabuçlar›n› ç›kar›p att›lar.
Rasulullah (sav) namaz›n› bitirin-
ce onlara: “Sizi pabuçlar›n›z› at-
maya sevk eden sebep nedir?” di-
ye sordu. “Biz senin onlar› ç›kar›p
att›¤›n› gördük, biz de att›k” dedi-
ler. Rasulullah (sav) de buyurdu
ki: “Bana Cibril (as) geldi ve pa-
buçlar›mda pislik bulundu¤unu
bildirdi. Sizden biriniz mescide gel-
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di¤i zaman pabuçlar›na baks›n.
Onlarda bir pislik veya eziyet ve-
recek bir fley görürse, onu silsin ve
onlarla namaz›n› k›ls›n.“(26)

Hadisteki “Bana Cibril (as) gel-
di ve pabuçlar›mda pislik bulundu-
¤unu bildirdi” ifadesi net bir ifade
olarak Peygamberimize Kur’an d›-
fl›nda gelen vahiyler geldi¤ini is-
patlamaktad›r.

6-Abdullah ‹bn-i Ömer (r.a.)
kendisine: Biz hazar namaz› ile
korku (havf) namaz›n› Kur’an’da
buluyoruz. Fakat sefer (yolculuk)
namaz›n› Kur’an’da bulam›yoruz.
Nas›l oluyor bu? diyen Ümeyye
‹bn-i Abdullah’a; Bak ye¤enim!
Biz hiçbir fley bilmezken Allah bi-
ze Muhammed (sav)’i peygamber
olarak gönderdi. Biz, Muhammed
(sav)’i neyi, nas›l yaparken gör-
müflsek, onu öylece yapar›z” de-
mifltir.(27) 

Hz. Ömer(r.a.) fiam seferine
ç›kt›¤› zaman yolda iken Suriye
arazisinde veba salg›n› haberi gelir.
Yoluna devam edip etmeme ve
al›nmas› gereken tedbir hususunda
tereddüde düfler. Önce yan›ndaki
Muhacirûn’u dinler, farkl› tavsiye-
lerde bulunurlar. Sonra Ensar’› ça-
¤›r›r, onlar› dinler onlar da farkl› gö-
rüfller ileri sürerler. Sonra: “Bana
fetih muhacirlerinden olan Kureyfl
yafll›lar›n› ça¤›r›n” der. Bunlar ihti-
laf etmeksizin dönmeyi teklif eder-
ler. Hz. Ömer (r.a.) kararda zorluk
çekerse de, bir ihtiyac› için oradan
ayr›lm›fl bulunan Abdurrahman
‹bn-i Avf (r.a.)’›n dönüflü meseleyi
çözer: “Ben, der, Rasulullah(sav)’›
dinledim: “Bir yerde veba oldu¤unu
duyarsan›z oraya gitmeyin, bulun-
du¤unuz yerde ç›karsa oray› terk

etmeyin” demiflti. Sâlim ‹bn-i Ab-
dillah(r.a.)’›n kesin ifadesine göre,
Hz. Ömer (r.a.) bu rivayet üzerine
geri dönme emri verir.(28)

Bir gün Abdullah b. Mes’ud
(r.a.): “Allah Teâlâ, dövme yapan
(ben yapan) dövme yapt›ran, tüy-
lerini alan, güzellik için difllerinin
aras›n› törpületen ve Allah‘›n ya-
ratma fleklini de¤ifltiren kad›nlara
lanet eder” demifltir. Onun bu sö-
zü, Esed o¤ullar›ndan Ümmü Ya-
kub isimli Kur’an’› çok iyi okuyan
ve anlayan bir kad›na ulaflm›fl ka-
d›n da ‹bn-i Mesud’a gelerek, “‹flit-
ti¤ime göre sen flöyle ve flöyle
olan kad›nlara lanet okumuflsun”
demifltir. Abdullah bin Mesud
(r.a.) da o kad›na flu cevab› ver-
mifltir: ”Niçin ben, Rasulullah
(sav) taraf›ndan lanetlenen ve Al-
lah’›n kitab›nda da hükmü bulu-
nan kimseleri lanetlemeyeyim?”
Kad›n: “Ben Kur’an’›n iki kapa¤›-
n›n aras›nda bulunan bütün ayet-
leri okudum. Böyle bir lanetleme
bulamad›m.” demifl, Abdullah bin
Mes’ud (r.a.) da, “E¤er okumufl
olsayd›n onu bulurdun. Sen Allah
Teâlâ’n›n “Peygamber size ne ver-
diyse onu al›n. Size neyi yasakla-
d›ysa ondan da kaç›n›n” ayetini
okudun mu? diye sormufl, kad›n:
“Evet okudum” demifltir. Bunun
üzerine Abdullah (r.a.): “Kad›nla-
r›n bunlar› yapmalar›n› Rasulullah
(sav) yasaklam›flt›r” demifltir.(29)

Yukar›daki üç rivayetten anla-
fl›lan odur ki; Sahabe-i Kiram,
Peygamber Efendimizin her za-
man vahiy almakta oldu¤unu bil-
mekteler ve Peygamberimizin bu-
yurduklar›n›n aynen yüce Allah’›n
buyurduklar› gibi oldu¤unun idra-
ki içindedirler.

C- ÂÂL‹MLER‹M‹Z‹N
GÖRÜfiLER‹

Tabiun âlimlerinden Hasan b.
Atiyye flöyle demektedir: Cebrail
Rasulullah (sav)’a ayn› Kur’an’›
indirdi¤i gibi sünneti indirir ve Ona
Kur’an’› ö¤retti¤i gibi ö¤retir-
di.(30) 

Müctehid âlimlerimizden ‹mam
fiafi: “And olsun ki, Allah, onlara,
kendi ayetlerini okuyan, onlar›
ar›tan, onlara Kitab› ve hikmeti
ö¤reten, kendilerinden bir Pey-
gamber göndermekle mü’minlere
iyilikte bulunmufltur. Halbuki on-
lar, önceleri apaç›k sap›kl›kta idi-
ler.” Ayetini zikredip flöyle der: Al-
lah Teâlâ kendilerine, Kitap ve
Hikmet’i ö¤retmekle kullar›na
yapt›¤› ihsan› zikretmektedir. Bu
nass’larda geçen hikmetin Hz.
Peygamber (sav)’in sünnetinden
baflka bir fley oldu¤unu söylemek
uygun de¤ildir. Sebebi fludur: Al-
lah Teâlâ hikmeti Kur’an’la birlik-
te zikretmifltir.”(32) 

‹bn-i Hazm bu meseleyi izah
ederken, flu tespitte bulunmufltur:
‘Okunan vahiy, Kur’an’d›r. Naz-
m›, mucizedir. Her türlü tahrif ve
tebdilden korunmufltur. Okunma-
s›yla ibadet edilir. Cebrail vas›ta-
s›yla peygamberimize uyan›kken
indirmifltir. Uyku, ilham veya bafl-
ka bir yolla indirilmedi¤i hususun-
da icma vard›r. Vahy-i gayri met-
luv’a gelince nazm›, mucize de¤il-
dir. Fakat nakledilen vahiydir.
Bunlar Hz. Peygamberin hadisleri-
dir. “‹man, ‹slâm ve ihsan”›n tari-
fini yapan hadiste oldu¤u gibi ha-
disler, Peygamberimize ya Cibril
vas›tas›yla uyan›kken ya da bu-
nun d›fl›ndaki di¤er vahiy flekille-
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(26) Ebû Dâvûd Kit. ‹lim bab: 10 hn. 3660;
Tirmizî Kit. ilim bab: 7 hn. 2656-2657; ‹bni
Mace Kit. Mukaddime bab: 18 hn. 230, 232,
236; Müsned ‹mam› Ahmed c. I Sh. 437 c. III
Sh. 225 c. IV Sh. 8

(27) ‹brahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve

fierhi, Akça¤ Yay›nlar›: 9/229.

(28) ‹brahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve
fierhi, Akça¤ Yay›nlar›: 1/47-49.

(29) Buhâri, Kit. Libas, bab: 82, 84, 85, 87;
Müslim, Kit. Libas: bab: 120 hn. 2125; Ebû
Dâvûd; Kit. Terecciil bab: 5, hn. 4169; Tirmi-

zi, Kit. Edeb, bab: 33 ‹m. 2782; ‹bn Mace, Kit.
Nikâh, bab: 52 hn. 1989

(30) Darimi Mukaddime: 49.

(31) Al-i‹mran Suresi, 164

(32) ‹mam fiafi, er Risale, 78



riyle gelmifllerdir. Ancak bunlar›n
manalar› vahiyle gelirken laf›zlar›
Peygamberimize aittir. Zaten ha-
dislerin Kur’an’dan ayr›ld›¤› taraf
da buras›d›r. Onun için hadisleri
manalar›yla nakletmek caiz görül-
müfltür.(33)

‹bn-i Kayym el Cevziyye de-
mifltir ki: “Allah Teâlâ (c.c.) kendi-
sine ve Rasulü (sav)’ne itaati em-
retti. Peygambere emrettiklerini,
Kitab’a arz etmeksizin bizatihi
kendisine itaatin vacip oldu¤unu
bildirmek için, ‘peygambere de ita-
at ediniz’ buyurarak “itaat” emrini
tekrarlad›. Hz. Peygamber (sav)
bir emir verdi¤i zaman, o emir
Kur’an’da bulunsun bulunmas›n,
mutlak ve müstakil olarak kendi-
sine itaatin vacip oldu¤unu bildi-
rirdi. Çünkü O’na, Kitap ve bera-
berinde benzeri de¤erde sünnet
verilmifltir. Allah Teâlâ, Ashab-›
Kiram’›n, Hz. Peygamber ile toplu
bir iflteyken ondan izin almadan
herhangi bir yola ve yere gitme-
melerini, iman›n gereklerinden k›-
l›nca, O’nun izni olmadan ilmi bir
görüfle ve hükme gitmemeleri da-
ha öncelikli olarak iman›n bir ge-
re¤i olmaktad›r. Hz. Peygamberin
(sav) böyle bir konudaki izni ise
getirdi¤i vahiy ve sünnetin o fleye
izin verdi¤ini göstermesi ile bilin-
mektedir.”(34)

Günümüz âlimlerinden Mu-
hammed Hamidullah flöyle de-
mektedir: Vahiy, bizzat Rasulul-
lah Muhammed (sav) taraf›ndan
gayet aç›k bir flekilde iki s›n›fa
ayr›lm›fl bulunmaktad›r. Baz› du-
rumlarda O: “Bu Allah’›n kat›n-
dad›r; onu yaz› ile tespit edin, ez-
berleyin ve namazlar›n›z›n belli
yerlerinde tilâvet edin” diyor. ‹flte
bu iflaret etti¤i fley, Kur’an-› Ke-

rim çerçevesine girer. Di¤er baz›
durumlarda ise O: “Bunu flöyle
yap›n” diyor ve hatta bazen hiç-
bir söz (hadis) sarf etmeksizin sa-
dece belli bir flekilde hareket edip
iflliyordu ve bütün bu gibi durum-
larda yaz› ile tespit emrini vermi-
yordu. ‹flte bu halde karfl›m›za
vahy-i metluv ile vahy-i gayri
metluv fark› ç›kar; bu ikinci s›n›fa
girenler, umumiyetle Hz. Pey-
gamber’in “hareket”, “ifl” ve “tu-
tumlar›na” dair anlat›lanlar hadis
yahut bundan farkl› bir mana ta-
fl›mayan sünnet fleklinde adland›-
r›l›r. Kur’an’a nazaran Peygam-
ber, her ne söylediyse vahiy üze-
rine söyledi. Bununla beraber bü-
tün söylediklerinin namazlarda
okunmas›n› emretmedi. Buradan,
‘tilavet edilmifl, okunmufl’ vahiy
ile ‘tilavet edilmemifl’ vahiy ara-
s›ndaki fark anlafl›l›r.(36)

Bütün bunlardan sonra flöyle
bir tespitte bulunmak mümkün-
dür: Dinin tebli¤i sadece Kur’an-›
Kerîm vas›tas›yla yap›lmam›fl; Al-
lah Teâlâ, pek çok ayr› yolla pey-
gamberine dini bildirmifltir. Dola-
y›s›yla Sünnet vahiy kaynakl›d›r
ve vahyin onay›ndan geçmifltir.
Di¤er yandan bir dinin sadece kut-
sal kitap ile duyurulaca¤›na dair
bir delil bulunmamaktad›r. Ayn›
flekilde Kur’an-› Kerîm’in de bütü-
nüyle bir kerede nazil olmay›fl›, di-
nin tamamlanmad›¤› fleklinde an-
lafl›lmad›¤› gibi, eksiklik olarak da
görülmemifl ve Müslümanlar, Ra-
sulullah (sav)’›n bütün bildirdikle-
rine Kur’an ve Sünnet ay›r›m›
yapmadan uymufllard›r.

En son olarak flunu ifade ede-
lim ki; Peygamberimize Kur’an d›-
fl›nda gelen vahyi ispatlayan aç›k-
lamalar›m›zdan, tüm hadis külli-

yat›n›n vahiy oldu¤unu savundu-
¤umuz sonucu ç›kar›lmamal›d›r.
Bu husustaki tercih etti¤imiz gö-
rüfl, ça¤›m›z›n büyük âlimlerinden
Seyyid Ebu’l Âla Mevdudi’nin gö-
rüflüdür. 

Mevdudi “O, hevadan (kendi
istek, düflünce ve tutkular›na gö-
re) konuflmaz. O (söyledikleri),
yaln›zca vahyolunmakta olan bir
vahiydir.”(37) ayetlerini tefsir
ederken flöyle der: Bu ba¤lamda
flöyle bir soru yöneltilebilir: “Hz.
Peygamber’in (s.a) tüm sözleri Al-
lah kat›ndan m›d›r? De¤ilse flayet,
Hz. Peygamber’in (s.a) sözlerin-
den hangisi kendisine ait, hangisi
Allah’›n vahyidir?” Böyle bir soru-
nun cevab›n› flu flekilde verebiliriz:
Kur’an kesinlikle bir vahiydir ve
içindeki tüm sözler istisnas›z Al-
lah’a aittir. Hz. Peygamber’in (s.a)
kendi sözleri ise üç kategoriye ay-
r›labilir:

1) Hz. Peygamber’in (s.a) ‹s-
lâm’› tebli¤, Kur’an’› beyan ve
izah niteli¤i tafl›yan sözlerinin tü-
münün vahiy kaynakl› oldu¤una
flüphe yoktur. Maazallah bunlar
hevas›ndan uydurdu¤u düflünce-
ler de¤ildi. Bir bak›ma Hz. Pey-
gamber, (s.a) Allah’›n tayin etti¤i
resmi bir sözcüydü. Bu tür vahiy,
kelimesi kelimesine Kur’an gibi
nazil olmufl de¤ilse bile, Hz. Pey-
gamber’in (s.a) söyledi¤i bu sözler
yine de vahiy ilmine dayanmakta-
d›r. Ancak Kur’an ve Hz. Peygam-
ber’in (s.a) sözleri aras›ndaki fark,
Kur’an’›n anlam›yla birlikte keli-
melerinin de Allah taraf›ndan nazil
olmas›, buna karfl›l›k Hz. Peygam-
ber’in (s.a) izah niteli¤indeki söz-
lerinin, Allah taraf›ndan ö¤retilmifl
olmas›na ra¤men, kelimelerinin
kendisine ait olmas›d›r. Bu bak›m-
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(33) ‹bn Hazm, ‹hkâm fi-Usuli’l-Ahkâm,
I/95, 1. bask›, Beyrut,1985

(34) ‹bn Kayy›m el-Cevziyye, ‹’lâmü’l-Mu-
vakki’în an-Rabbi’l-Âlemin, s. 58, 1.bask›,

Beyrut,1991

(35) Muhammed Hamidullah, Kur’an-› Kerim
Tarihi, s.16 (Türkçesi: Salih Tu¤) ,‹stanbul
1993

(36) Muhammed Hamidullah, Muslim Con-
duct Of State (terc., ‹slamda Devlet ‹daresi,
s.16,‹stanbul-1963

(37) Necm 3-4



dan, Kur’an’a, “Vahyi Celî”(38)
Hz. Peygamber’in (s.a) bu tür söz-
lerine de “Vahyi Hafî”(39) denilir. 

2) Hz. Peygamber’in (s.a)
Müslümanlar›n lideri olmas› mü-
nasebetiyle Allah’›n kelimesini
yüceltmek ve dini ikame etmek
için mücadele ederken muhtelif
zamanlarda verdi¤i emirleri kap-
sayan sözleri. Bu mücadele bo-
yunca Hz. Peygamber, (s.a) za-
man zaman sahabeyle istiflarede
bulunmufltur. Bu istiflareler so-
nunda O, bazen kendi reyinden
vazgeçip, sahabelerin reyini ka-
bul etmifltir. Bazen de sahabeler
“Bu sizin kendi sözünüz mü yok-
sa Allah’›n vahyi midir?” diye
sormufllar, O da “Benim sözüm-
dür.” karfl›l›¤›n› vermifltir. Bazen
Hz. Peygamber (s.a.) içtihat edip,
bu do¤rultuda emir verdikten he-
men sonra, Allah Teâlâ, Onun
buyru¤unun aksini bildiren ayet-
ler inzal etmifl ve bunun üzerine
Hz. Peygamber (s.a) yanl›fl olan
içtihad›n› düzeltmifltir. Buraya ka-
dar anlat›lanlardan anlafl›ld›¤› gi-
bi, Hz. Peygamber’in (s.a.) sözle-
ri hevas›ndan olmay›p, Allah’›n
teyid etmesiyle kesinlik kazan-
m›flt›r. “Hz. Peygamber’in (s.a.)
her söyledi¤i vahiy midir?” soru-
suna gelince, Onun bir insan ol-
mas› hasebiyle söyledi¤i sözler,
sahabeleriyle istiflare ederek ald›¤›
kararlar veya Allah’›n aksini em-
retti¤i konulardaki içtihatlar› va-
hiy de¤ildir. Fakat bunlar›n d›fl›n-
da söyledi¤i sözler “vahyi hafî”

grubuna girer. ‹slâm hareketinin
önderli¤ine, Müslümanlar›n emir-
li¤ine, ‹slâm devletinin baflkanl›-
¤›na kendili¤inden tayin olmad›¤›
gibi, Onu halk da seçmemifltir. Bu
mevkiler O’na Allah taraf›ndan
verilmifl ve O da bu mevkilerdeki
yetkisini Allah’›n emriyle kullan-
m›flt›r. Hz. Peygamber’in (s.a.)
kendi içtihatlar›na dayal› icraat›
da Allah taraf›ndan teyit edilmifl-
tir. Yani Onun görüflleri, Allah’›n
kendisine verdi¤i ilme dayanmak-
tad›r. Ancak yan›ld›¤›nda Allah
Teâlâ hemen Onun söz konusu
yanl›fll›¤›n› “Vahyî Celî” ile dü-
zeltmifltir. Bundan, Rasulullah’›n
(s.a) kendili¤inden yapt›¤› içti-
hatlar›n Allah’›n r›zas›na muvaf›k
oldu¤u anlafl›l›yor. Çünkü böyle
olmasayd›, muhakkak Allah ken-
disini ikaz ederdi. 

3) Hz. Peygamber’in (s.a) bir
insan olmas› hasebiyle, peygam-
berlikten önce ya da sonra, Nü-
büvvet ile ilgili olmayan sözleri.
Bu ba¤lamda öncelikle bilinmesi
gereken husus, kâfirlerin, Rasulul-
lah’›n bu tür sözleriyle ilgili itiraz-
lar›n›n bulunmay›fl›d›r. Onlar Hz.
Peygamber’i, yukar›daki iki kate-
goriye giren sözlerinden ötürü, da-
laletle suçluyorlard›. Dolay›s›yla
söz konusu ayette Hz. Peygam-
ber’in (s.a.) Nübüvvet ile ilgisi bu-
lunmayan sözleri kastedilmemek-
tedir. Ancak yine de belirtmek ge-
rekir ki, Hz. Peygamber’in (s.a.)
bu tür sözleri bile hak ve do¤rulu-
¤un d›fl›nda baflka bir fley ifade et-

mez. Çünkü Allah, Onu takva tim-
sali bir peygamber olarak gönder-
mifltir. Bununla birlikte Hz. Pey-
gamber’in (s.a.) her sözü vahyin
nuruyla ayd›nlanm›flt›r. Nitekim
Ebu Hureyre’nin rivayetine göre,
Rasulullah (s.a) “Ben Hak’tan
baflka hiç bir fley söylemem” dedi-
¤inde ashaptan biri “Ya Rasulullah
ama siz bazen bizlerle flakalafl›yor-
sunuz” diye sorunca O, “Ben ger-
çekten de Hak’tan baflka bir fley
söylemem” demifltir. (Müsned-i
Ahmed, Ebu Davud) Amr b. el-
As’›n o¤lu Abdullah flunlar› anlat›-
yor: “Ben Hz. Peygamber’in (s.a.)
a¤z›ndan ç›kan her sözü yaz›yor-
dum. Bunun üzerine baz› kimseler
bana, “Sen Rasulullah’›n (s.a)
söyledi¤i her sözü yaz›yorsun.
Oysa O, bezen k›zg›n bir halde de
konuflur” deyince, ben de yaz-
maktan vazgeçtim. Bir defas›nda
da bu hususu Rasulullah’a arz et-
tim. Bunun üzerine O, “Sen yaz.
Can›m› elinde tutan Allah’a yemin
ederim ki, benim a¤z›mdan
Hak’tan baflka bir fley ç›kmaz” de-
di.”(40)

Yaz›m›z› Hz. Muhammed
Efendimizin flu hadisleriyle bitir-
mek istiyorum: ”Ümmetimden k›-
yamete kadar hak üzere sebat
eden ve muhalefet edenlerin ken-
dilerine zarar veremeyece¤i bir
grup daima var olacakt›r.(41) Bu
ilmi, her kufla¤›n adil olanlar› dev-
ralacakt›r. Bunlar, afl›r›lar›n tahri-
fat›n›, bat›l ehlinin ona s›zarak ya-
paca¤› tahribi ve cahil kimselerin
tevillerini ondan (‹slâm dininden)
uzak tutarlar.”(42)

Rabbim, bizleri afl›r›lar›n tahri-
fat›n›, bat›l ehlinin ona s›zarak ya-
paca¤› tahribi ve cahil kimselerin
tevillerini ‹slâm dininden uzak tu-
tan adaletli salihler zümresine il-
hak eylesin.
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(38) Vahyi Celî: Aç›k vahiy yani Kur’an’da
bulunup, tilavet edilen vahiy

(39) Vahyi Hafî: Gizli vahiy yani Kur’anda bu-
lunmayan, vahy-i gayri metluv denilen vahiy

(40) Ebû Dâvûd, Kit. ‹lim, hn: 3646 Darimi;
Kil. Mukaddime bab: 13; Müsned ‹mam Ah-
med c. II. sh. 162, 192. 

Mevdudi, Tefhimul Kur’an, c. 6, Sh: 12-14,
‹nsan Yay›nlar›, ‹stanbul, 1991.

Mevdudi’nin Sünnet anlay›fl› hakk›nda Yrd.
Doç.Dr Yavuz KÖKTAfi’›n Mevdudi’nin Ha-
disle ‹lgili Görüflleri Ve Hadis Tahlilleri Üzerine

(Sakarya Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergi-
si 8/2003) makalesi okunmaya de¤erdir.

(41) Müslim, ‹mâre, 53,hadis nr: 4927-
4935.

(42) Hadisi ‹bnu’l-Kayyim, Miftâhu Dârî’s-
Seade, c. 1, Sh: 163-4 (Beyrut, Dâru’l-Kütü-
bi’l-‹lmiyye bask›s›)’de zikretmifl, çeflitli is-
nâdlardan geldi¤i için onu kuvvetli görmüfl-
tür. Ayn› flekilde Ibnu’l-Vezir de “Bu, ‹bn-i
Abdilberr’in sahih olarak niteledi¤i meflhur
bir hadistir. Ahmed b. Hanbel’in bu hadis
sahihtir, dedi¤i de rivayet edilir.” diyerek
hadisin sahih oldu¤unu ifade etmifltir.



Bu dönem genel olarak “bulu¤a
ermek ile reflit olmak” aras›ndaki
y›llar› kapsar. “Bulu¤” de¤iflebile-
ce¤i gibi, “reflit olmak” (büyük in-
san olmak) da kesin olarak ölçüle-
mez. Bu nedenle bulu¤ yafl›n›n so-
nunu genelde 20-21 yafl olarak al-
mak gerekir.

Bu dönemde 14 yafl›ndaki ço-
cuk ile 19 yafl›ndaki çocuk, psiko-
lojik olarak çok farkl›d›r. Ergenli¤i,
bafllang›ç (13–15) ve son dönem
(16–21) fleklinde ikiye ay›rmak
mümkündür.

Ergenli¤in bafllang›ç ve son dö-
nemlerindeki ortak geliflme nokta-
s›, insan›n kendine özgü bir “kifli-
lik” oluflturmas›d›r. Çocuk bilinçsiz
olarak “Ben kimim?” sorusunu so-
rar. Çocukken bu soruyu hiç sor-
mam›flt›r. Ergenlik ça¤›n› baflar›yla
aflt›¤›nda bu sorunun cevab›n› da
vermifl olacakt›r.

Ergenlik öncesi çocukta kiflilik
oluflmam›flt›r. Ergenlik, “ba¤›ml›-
l›ktan ba¤›ms›zl›¤a” uzanan bir sü-
reçtir. Bu süreç düz bir çizgi fleklin-
de seyretmez. Ba¤›ms›zl›¤a at›lan
üç ad›ma karfl›l›k, ba¤›ml›l›¤a geri
dönen iki ad›ma benzetilebilir. Bo-
calamalar tekrarlan›r. Genç kendi
içinde bir savafl vermektedir. Ço-
cuk bir yan›yla ailesinden ba¤›ms›z

olmay› ve kendi ayaklar› üzerinde
durmay› isterken, di¤er yan›yla
duygusal yönden ana-babaya ba-
¤›ml›l›¤›n kendine sa¤lad›¤› rahat-
l›¤› ve güveni özler. Anne babalar
bu ikilemi, bocalamay› hofl görme-
lidirler.

Bu evreye ““bbaaflflkkaallaaflfl››mm”” yyaa ddaa
““ffaarrkkll››llaaflflmmaa”” evresi de denebilir.
Nas›l kozadan ç›kan t›rt›l, ne koza-
daki biçimine ne de kelebe¤e ben-
ziyorsa; aynen ergen de, ne çocuk
ne de eriflkin olan, kimli¤ini belir-
leme savafl› içinde ç›rp›nan bir bi-
reydir. K›saca, bu döneme; “F›rt›na
ve gerginlik” dönemi diyebiliriz.

BBUU ÇÇAA⁄⁄IINN TTEEMMEELL
ÖÖZZEELLLL‹‹KKLLEERR‹‹

*Duygusal coflku ve taflk›nl›k,
çabuk kurulan ve bozulan iliflkiler

*Kolay etkilenme

*Kiflili¤in s›n›rlar›n› aflma

*Toplum içinde sivrilme

*‹lgi çekme, rol sahibi olma ça-
bas›

EERRGGEENN‹‹NN RRUUHHSSAALL
VVEE SSOOSSYYAALL SSOORRUUNNLLAARRII

Ergenlik döneminin temel özel-
liklerinden biri “güvensizlik”tir. Er-
genin at›lgan, gösteriflçi ya da çekin-
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ERGENL‹K DÖNEM‹

Ergenlik öncesi çocukta
kiflilik oluflmam›flt›r.
Ergenlik, “ba¤›ml›l›ktan
ba¤›ms›zl›¤a” uzanan
bir süreçtir. Bu süreç
düz bir çizgi fleklinde
seyretmez. Ba¤›ms›zl›¤a
at›lan üç ad›ma
karfl›l›k, ba¤›ml›l›¤a
geri dönen iki ad›ma
benzetilebilir.
Bocalamalar
tekrarlan›r. Genç kendi
içinde bir savafl
vermektedir. Çocuk bir
yan›yla ailesinden
ba¤›ms›z olmay› ve
kendi ayaklar› üzerinde
durmay› isterken, di¤er
yan›yla duygusal
yönden ana-babaya
ba¤›ml›l›¤›n kendine
sa¤lad›¤› rahatl›¤› ve
güveni özler. Anne
babalar bu ikilemi,
bocalamay› hofl
görmelidirler.



gen bir birey olmas›na sebep olabilir.
Bu evrede baflkalar›n›n kendisi hak-
k›nda verecekleri hükümler konu-
sunda afl›r› duyarl›d›rlar.

Bir di¤er önemli sorun da “h›z-
l› de¤iflme ve geliflim”dir. Bir ergen
hat›ra defterine flu sat›rlar› yaz›yor:
“Bende garip fleyler oluyor, sadece
bedenimin d›fl›nda de¤il, içimden
geçenlerde de gariplikler var.” Bu
h›zl› de¤iflme-geliflme ergen için bir
kayg› kayna¤› olabilir.

Ergenler genellikle kendilerini
yafl›tlar›yla k›yaslarlar. Bu k›yasla-
ma sonucunda, kendilerini onlar-
dan eksik gördüklerinde üzüntü
duyarlar.

Karamsarl›k; gerçekle ilgili ça-
t›flmalar, kiflisel üzüntü ve flüphe-
lerin sonuncunda meydana gelir.
Bu tür bir karamsarl›k içinde bulu-
nan genç duygular›n› flöyle ifade
eder.

“Henüz 16 yafl›nday›m. Ölmek
için çok erken. Hatta ölümden söz
etmek için bile. Ama insan her fle-
ye haz›rl›kl› olmal›. Herhangi bir
kaza ya da normal yollardan ve in-

tihar ederek ölürsem ki, -hiç dü-
flünmüyorum- benim içim manevi
de¤eri çok büyük olan birkaç eflya-
n›n korunmas›n› istiyorum. Beni
seven tüm sevdiklerime, lütfen be-
ni s›k s›k an›n ve lütfen a¤lamak
yerine dua edin. Beni unutmay›n.
Cennette buluflmak üzere.”

Ergene ddee¤¤eerr vveerriillmmeellii. “Benim
de¤erim yok” diyen fert de¤er veri-
len ortamlar arar. Fark edilmemek
ölümden beterdir.

“Ergeni dinlemek, sorunlar›na
e¤ilmek, kiflili¤ine sayg› göstermek
ergende “de¤erliyim” duygusunun
geliflmesine ve bunun gereklerini
yapmaya yöneltecektir.

Rasulullah(s.a.v)’›n meclisinde
bulunanlar›n her birinin; “Allah
Rasulü’nün en çok kendisini sev-
di¤i” hissine kap›ld›klar›n› hat›rla-
yal›m.

Bu dönem “Annem babam her
fleyi bilir” düflüncesinin, yavafl ya-
vafl “Annem babam nereden bile-
cek, onlar›n dönemi geçmiflte kald›,
ben onlardan daha iyi bilirim.” gibi
düflüncelere yerini b›rakt›¤› evredir.

Bedenlerinin yeni görüntüsüne
al›flk›n olmamalar›, kendilerini
mutsuz hissetmelerine neden ola-
bilir. Baz› gençler dikkat çekmek
için ya da farkl› görünmek ad›na
makyaj, saç renk ve biçimiyle öne
ç›kma çabas› içindedirler.

AANNNNEE--BBAABBAA--GGEENNÇÇ
‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR‹‹//AA‹‹LLEE ‹‹ÇÇ‹‹
ÇÇAATTIIfifiMMAALLAARR

Ergenin, davran›fllar›na rehber-
lik edecek de¤erleri kazanmas› ve
sosyal yönden sorumluluklar›n›
ö¤renmesi konusunda yard›ma ih-
tiyac› vard›r. Bu ihtiyac› karfl›layan
ve ergenin hayat›nda etkili olan
toplumsal kurum aaiillee’’dir. Aile yu-
vas›nda gördükleri; olgunlaflmakta
olan ergenin kiflilik yap›s›n› biçim-
lendirmede çok büyük ve derin et-
kisi vard›r.

Kur’an-› Kerim’de, aile içi e¤iti-
min en güzel bir örne¤ini, hikmet
sahibi olarak zikredilen (Lokman
31/12) Hz. Lokman’da buluruz.
Cenab-› Hak, bilhassa çocuk e¤iti-
minde yer verilmesi gereken metot
ve muhtevan›n esaslar›n›, Hz.
Lokman’›n o¤luna nasihat suretin-
de, onun a¤z›ndan nakletti¤i cüm-
lelerle bize ders vermektedir:
“O¤ulca¤›z›m, Allah’a ortak kofl-
ma. Çünkü flirk, elbette büyük bir
zulümdür. O¤ulca¤›z›m, (yapt›¤›n
iyilik) bir hardal tanesi kadar olsa
dahi bir kaya içinde, ya göklerde
yahut yerin içinde (gizlenmifl) olsa
bile Allah onu getirir. Çünkü Allah
latiftir. Hakk›yla haberdard›r.
O¤ulcu¤um namaz› dosdo¤ru k›l,
iyili¤i emret. Kötülükten vazgeçir-
meye çal›fl. Sana isabet eden fleyle-
re katlan. Çünkü bunlar kati suret-
te farz edilen umurdand›r. ‹nsan-
lardan (kibirlenip) yüzünü çevir-
me. Yeryüzünde fl›mar›k yürüme,
zira Allah, her kibir taslayan›, ken-
dini be¤enip ö¤üneni sevmez. Yü-
rüyüflünde mutedil ol. Sesini alçalt.
Seslerin en çirkini efleklerin an›r›fl›-
d›r” (Lokman, 31/ 13, 16-19)
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Cenab-› Hak, yukar›da kaydet-
ti¤imiz, Hz. Lokman’›n o¤luna
olan nasihatlerinin aras›nda evlat-
lar›n anne-babalar›na gösterecek-
leri sayg› ve hürmetten, bunun
öneminden bahsederken bu itaatin
hudutlar›n› da belirtir. “E¤er on-
lar/anne-babalar›n, hakk›nda her-
hangi bir ilmi delil bulunmayan bir
fleyi Bana flirk koflman için seni
zorlarlarsa kendilerine itaat etme.
Onlarla dünyada iyi geçin…”
(Lokman, 31/15. ayet) 

‹letiflim çok önemlidir. Çocuk-
luk y›llar›ndan itibaren bafllat›la-
mayan diyalogun gençlik y›llar›n-
da bafllamas› oldukça güçtür.

Genç, anne babas›na “güven”
duydu¤u ölçüde, sorunlar›na onla-
r› da ortak eder ve çözüm kolaylafl-
m›fl olur. “Evimiz en emniyetli/gü-
venilir yer” duygusu olmal›d›r.

Bir genç flöyle diyor: “Babamla,
annemle arkadafl olmay› çocukluk-
tan beri hep istedim. Fakat babam
sürekli araya mesafe koyuyor ve
ço¤unlukla onunla konuflmay› bile
baflaram›yorum.”

Yetiflkinlerin tutumlar›, ergenin
haklar›yla sorumluluklar› aras›n-
daki “denge”yi kurabilecek türden
olmal›d›r. Örne¤in, bir gün “Sen
daha çocuksun, bilmezsin” diyen
bir yetiflkin ertesi gün “Kocaman
adam oldun, hâlâ bilmiyorsun”
fleklinde suçlamas›, ergeni denge-
sizli¤e iten bir sebeptir.

Ergenlik, ergenle yetiflkin de-
¤erlerinin çat›flt›¤›, farkl›laflt›¤› bir
dönem olmakla beraber, anne ba-
ba, ergenin kendini özdefllefltirece-
¤i en önemli “model”dir. Uzmanla-
r›n da belirtti¤i gibi, en önemli e¤i-
tim metodu “model alma” yönte-
midir.

Asr-› Saadet’te, Rafi ad›nda bir
çocuk bir hurma bahçesine girerek,
a¤açlar› tafll›yor ve hurmalar› ye-
meye çal›fl›yormufl. Bu s›rada bah-
çe sahibi gelerek, çocu¤un yaka-

s›ndan tuttu¤u gibi Rasulul-
lah(s.a.v)’a getiriyor ve çocu¤u
Peygamberimize flikâyet ediyor.
Rasulullah(s.a.v) Rafi’ye: Ey evla-
d›m, niçin böyle yapt›n? diye so-
rar. Çocuk: “Aç oldu¤um için” de-
di¤inde, Rasulullah(s.a.v) flöyle
buyurur:

“A¤ac› tafllama, fakat dibine
düflenlerden yiyebilirsin.”

Efendimiz, durumun iç yüzünü
ö¤reniyor, ne yap›p ne yapmamas›
gerekti¤ini aç›kl›kla ortaya koyu-
yor. Do¤ru davran›fl› beyan ediyor.

Anne baban›n duygusal sorun-
lar›n›n olmas›, evlilikte baflar›l›
ol(a)mamalar›, sürekli kavga ve
çekiflme içinde olmalar›, genci bir
karmaflaya, iç çat›flmaya veya suç-
lu davran›fla itebilir.

Afl›r› koruma, çocuklarda ay-
r›mc›l›k, baz› çocuklar›n uyum bo-
zukluklar›n› görememe, ergenlerde
uyum bozuklu¤una sebep olan
ana-baba davran›fllar›ndand›r.

Kifli, çocukken ailesine karfl›
al›c› durumdayken, ergenlikle be-
raber aileden uzaklaflt›¤› görülür.
Baflkalar›n›n da düflüncelerini içine
alan yeni alanlara ilgi duymakta-
d›r. Ergenin bu tür davran›fllar›n›n
temelinde; baflkalar› taraf›ndan be-
¤enilmek, kabul edilmek iste¤i,
fliddetli ba¤›ms›zl›k arzusu ve ken-
di kiflili¤ini oluflturma ve kan›tla-
ma gereksinimi yatmaktad›r. Erge-
nin özerkli¤i için sürdürdü¤ü bu
savafl, yaln›zca ailesine karfl› de¤il,
tüm otoriteye karfl›d›r.

Ergenin görüfl ve düflünceleri
hiçbir zaman tebessüm ya da alay-
l› bir gülüflle karfl›lanmamal›, “Bu
konular hakk›nda sen ne bilirsin
ki!” “Onlar› düflünmek için daha
çok küçüksün!” gibi sözler söylen-
memelidir.

Aile içi ve d›fl›ndaki faaliyetleri
“desteklenmeli, cesaretlendirilmeli-
dir.” ‹lk giriflimleri baflar›s›z ya da

uygunsuz olsa bile, bu tav›r de¤ifl-
tirilmemelidir. ‹stedi¤i baz› ev so-
rumluluklar›n› üstlenmesine f›rsat
verilmelidir.

ÖÖZZEETT

*Anne babalar, e¤itimciler ön-
celikle bu evrenin, geliflimin gere¤i
““ggeeççiiccii bbiirr bbuunnaall››mm ddöönneemmii”” oldu-
¤unu bilmeli ve buna göre hareket
etmelidirler.

*Objektif, dengeli, sab›rl› ve
kuvvetli olmaya özen göstermeli-
dirler.

*Baflkalar› ile k›yaslamamaya,
baflkalar›n›n önünde elefltirmeme-
ye dikkat etmelidirler.

*Art›k çocuk olmad›¤›n› sözle
ve davran›flla hat›rlatarak gerekli
güven ve deste¤i sa¤lamal›d›rlar.

*Dengeli ve düzenli iletiflim ku-
rarak, diyalogu gerçeklefltirmeli,
ortak de¤erler oluflturmal›d›r.

*Duay› hayat›m›z›n her alan›n-
da oldu¤u gibi, bu alanda da ihmal
etmemeli, Rabbimizle olan rab›ta-
m›z› güçlendirmeliyiz.

SSOONNUUÇÇ

Yüce Allah flöyle buyurmakta-
d›r: “Mallar›n›z ve çocuklar›n›z im-
tihan sebebidir.” Bizler birçok fley-
le imtihan edildi¤imiz gibi çocukla-
r›m›zla da imtihan olunmaktay›z.
Bunun fluuruna vararak çocuklar›-
m›zla, çocukluk y›llar›ndan itiba-
ren, arkadaflça ve sa¤l›kl› bir ileti-
flim kurmay› baflarabilmenin çaba
ve gayreti içinde olmal›y›z. 

Yaz›m›z› Rabbimizin bizlere ö¤-
retti¤i bir dua ile sonland›rmak isti-
yorum.

“Ey Rabbimiz” derler. Bize zev-
celerimizden nesillerimizden gözle-
rimizin bebe¤i olacak (salih insan-
lar) ihsan et. Bizi takva sahiplerine
rehber k›l.“(Furkan, 74)
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Kitab›n› zaman›n etken güç-
lerine göre yorumlayanlardan
korumay›, k›yamete kadar oriji-
nalli¤i üzerinde kalmas› görevini
üstüne almaya, onu flerefli haf›-
zalar›n zihninde ve mushafla
korumay›, tefsirini, te’vilini mut-
taki ve muhavvid müfessirlerin
eliyle korumay› ve bunlar›n yo-
rum tefsir ve flerhini cahillere b›-
rakmay›p flerefli selef âlimleri-
mizle korumay› ve zapt alt›na
almay› üstüne1 alan Allah’a
hamd olsun.

Zaman›n otoriter güçlerine
boyun e¤meyen dik durufluyla
ilkeli ve seviyeli ümmet olmay›
ö¤reten Allah Rasulüne ve O’na
zalimlerin zulmünden ve k›nay›-
c›n›n k›namas›ndan korkmadan
korkmamak üzere biat eden sa-
habeye ve bu biat üzere k›yame-
te kadar var olacak muvahhidle-
re salât-ü selam olsun.

Do¤ru haber gazetesinin 17
Eylül tarihli bir makalesinde ge-
çen referandum ile ilgili tama-
men tutars›z bir izahat üzerine

sessiz kalman›n mevzu bahis
hatay› kabullenifl anlam›na gel-
mesi sebebiyle cevap vermeyi
davetçi bir Müslüman olarak üs-
tüme bir borç bildim. Buna ceva-
ben yazd›¤›m reddiyeyi/makale-
yi/sitemimi derginiz yolu ile mu-
vahhid kardefllerimle paylaflmak
ve bu vesile ile derginizin y›llar-
d›r bozmad›¤›, hasseten bu kritik
süreçte olmas› gereken yerde ol-
mas› ve ilkesini hayk›rmaktan
geri durmamas›ndan dolay› teb-
rik ve takdir etmek istedim.

Rabbim imkânlar›n›z› genifl-
letsin, duruflunuzu bozmas›n,
ayaklar›n›z› kendi yolunda sabit
k›ls›n.

Öncelikle flunu belirtmek is-
terim ki amac›m kimse ile satafl-
mak, cedele girmek de¤ildir.
Böyle bir niyet tafl›maktan Al-
lah’a s›¤›n›r›m. Düzeltmek iste-
di¤im ise kifli de¤il hatan›n ken-
disidir.

Nitekim flerefli selefimizden
aktar›lan flu anekdot da bize onu
ö¤ütlemektedir. Allah Rasulünü
örnek alarak her biri ayr› bir de-
¤er olan sahabeden Ebu Derda
(r.a.) insanlar›n günah iflleyen

birini k›nad›¤› bir ortama rastlar.
Yap›lan›n yanl›fll›¤›n› flu ifade-
lerle izah eder ve düzeltir. “Ey
insanlar! fiayet siz onu bir çu-
kurda görseniz onu oradan ç›-
karmayacak m›s›n›z?” O toplu-
luk “Evet” diye cevap verir. Ebu
Derda “O halde ona sövmeyiniz
ve sizi bu duruma düflürmeyen,
düflmekten kurtaran Allah’a
hamd ediniz.” O topluluk taac-
cüble “Ey Ebu Derda sen ona
k›zm›yor musun?” dediklerinde
Ebu Derda cevaben “Ben sadece
onun yapt›¤› ifle k›zar›m o ifli
terk etti¤i takdirde kardeflim-
dir.”2

Bu makaleyi kaleme al›rken
izledi¤imiz yol bundan baflkas›
de¤ildir. Asl›nda makale bir ca-
mian›n mahallemizde satt›¤› sal-
yangozu meflrulaflt›rmaya çal›fl-
mas›n›n ötesinde, bu salyango-
zun mahallemize sat›lmamas›
gerekti¤ini söyleyen, bildiren ki-
flileri tehditvari bir üslupla elefl-
tirmesi, yap›lan elefltirinin hak-
s›z oldu¤unu, ayetler ve kav-
ramlar› çarp›tarak, sapt›rarak ol-
mad›k yorumlarla ümmetin özel
kavramlar›n› basite indirgeyip
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bir camian›n mal› halinde pazar-
lamaya çal›flmas› olmasa idi bel-
ki de bu durumda bu makaleyi
yazma ihtiyac› duymayacakt›m.
Çünkü bu salyangozun (referan-
dumun meflrulaflt›rma eylemi )
ne oldu¤unu baflta derginiz ol-
mak üzere gerekli cevab› birçok
abi ve kardeflimiz dili, kalemi ve
yüre¤iyle ortaya koymufl, izah
etmifl, dillendirmifltir.

Konuya girifl yapmak gere-
kirse; mevzu bahis makalenin
problemleri olan bölümlerini befl
maddede verip sonra gerekli iza-
hat› yapaca¤›m. Yazar makale-
sinde der ki:

Madde 1- ‘’Müslümanlar ta-
hakkuk eden icma’n›n bereketiy-
le referandumda galip gelmifltir.’’
Buna göre referandum Müslim-
gayri müslim mücadelesi olarak
veriyor. %58’lik oy oran›n› ken-
dince icma kabul ediyor.

Madde 2- “Kehf Suresi’nde
geçen gençlerin bulundu¤u yer
keflif olunca taraflar aras›nda
tart›flma ç›kt›. LA‹KLER! ‘’Bun-
lar›n üzerinde bir an›t yapal›m”
derken Müslümanlar ise ‘’Bunla-
r›n üzerine bir mescit yapal›m
diye diretti ve onlar galip geldi3.
Ayetini nas›l bir alâka kurabil-
miflse o haliyle alâkas›z olmas›-
na ra¤men getirip konuya tuttu-
ruyor. Geçen konuflmay› laikler
ile Müslümanlar aras›nda geç-
mifl kabul ediyor. Birinin galip
oldu¤unu belirtip o galibiyetiyse
referanduma tutturuluyor.’’4

Madde 3- ‘’Müslümanlar›n
deste¤ini ceman ve icma ile
alanlar buna lay›k olmad›¤› e¤i-
limleri ve hesaplar› baflkalar› için
oldu¤u takdirde süratle ÇARPI-
LACAKLARDIR. Çünkü Müslü-
manlar yanl›fl üzere birleflmez-
ler. Buna ra¤men sonuç onlar›n
hayr›na ve maslahat›na olma-
m›flsa bu onlar›n yanl›fl karar
vermelerinden dolay› de¤ildir.’’

Madde 4- ‘’Referandum
Müslümanlara vahdetin t›ls›m›n›
keflfettirdi. O da icma’d›r. Çünkü
ayn› konuda karar› vermek ic-
ma’n›n oluflmas› için yeterli-
dir.’’5 demektedir. 

Madde 5- ‘’‹ctimai yönü
olan, toplum içinde genifl flekilde
temsil eden, sadece kendisini
esas kabul etmeyen ve ‹slam’›
en genifl flekilde anlayan her ‹s-
lami camia, cemaat icma’n›n
oluflmas›nda temel unsurdur, ar-
t›k ölçü budur.6 Bu vas›flara ha-
iz olmayan üstelik icma’ya karfl›
gelenlerin hiçbir k›ymeti yoktur.
Dahas› her konuflmalar› aleyhle-
rine bir delildir.7 ‹cma’da belirle-
yici katk›s› olan her hareket üm-
metin ifllerinde söz ve karar sa-
hibidir. Bundan etkisi olmayan
sözü de karar› da bofltur demek-
tir. 

Görüldü¤ü gibi tam bir ah-
kam kesme edas› ile içinde bu-
lundu¤u camiay› icma ve karfl›-
s›nda olanlar› icma’ya karfl› ko-
yanlar olarak tan›mlayan ve bu
yolla ötekilefltiren yazar arkada-

fla nasihat olarak bu tür kavram-
lar› aktarmadan önce, bir karara
var›p ahkam kesmeden önce
sözlükten çok bu konuda yetki
sahibi âlimlerden, fakihlerden
dinleyip ö¤renmesini tavsiye
ederim.

Bu k›sa giriflten sonra konu-
yu izaha, konunun temelini tefl-
kil eden istismar edilmifl icma
kavram›n› aç›klamakla girelim.

‹‹CCMMAA NNEEDD‹‹RR??

‹cma; mazi fiili ‘’Toplamak,
derlemek, dermek ve birlefltir-
mek anlam›na gelen’’ ce-me-e
‘dir.8 Cemaat, topluluk ve ordu
anlam›na gelen cemu-cumu keli-
mesi de buradan türemifltir. Yine
k›yamet günü toplanmay› ifade
eden yevm-ül cem kelimesi de
buradan gelir. Topluluk ve cemi-
yet anlam›nda ise ecmeu cumu
kelimesi kullan›l›r. Yine parmak-
lar›n birleflerek bir araya gelme-
sine yumruk anlam›nda cummul
yedi kelimesi kullan›l›r. Oy birli-
¤i veya bir fikir veya düflünce
etraf›nda âlimlerin bir araya gel-
mesine ise icma denir. Bunun
sözlük anlam› budur fakat kulla-
n›ld›¤› yere uygunlu¤u usulü f›-
k›h bilginlerinin kulland›¤› ma-
nada ele almak gerekir ki o du-
rumda ise icma; ayn› dönemde
yaflayan âlimlerin ayn› konuda,
farkl› bir mekânda, çok farkl›
yerlerde de olsalar ayn› fikri be-
yan etmeleridir. Örne¤in sahabe
döneminde ya da bir sonraki dö-
nemde ça¤dafl olan âlimlerin bir
fikirde ittifak sa¤lamalar› o ko-
nuda icma etmeleridir. Bir sonra-
ki as›rda ç›kan fikir ya da fikirle-
rin ona zarar› olmaz ve icmay›
bozmaz. Sahih olarak rivayet
edilen Peygamber(as)’in ‘’Üm-
metim hata üzere icma etmez.’’
hadisi uyar›nca daha sonra ge-
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4-Böyle bir rivayeti kabul etsek bile bu konu-
ya delil teflkil etmez. Fakat aç›k ve sarih ola-
rak ne ayette ve ne de herhangi bir hadiste
buna iflaret eden bir veri mevcut de¤ildir. Za-
ten mescit dikenlerin Hakk yolda oldu¤u iddi-
as› da çürük bir iddiad›r. Aleyhisselam’›n me-
zarlara, peygamberlerin ve büyüklerin mezar-
lar› üstüne, mescit dikenleri lanetlemifl ve
bundan ümmeti nehyetmifltir.

5-Bu yazar›n kendi iddia ve düflüncesidir.
Ba¤lay›c›l›¤› yoktur.

6-Bu yazar›n kendi iddia ve düflüncesidir.
Ba¤lay›c›l›¤› yoktur.

7-Bundan da neyi kastetti¤i, neye, kime, niçin
delil oldu¤u anlafl›labilir de¤ildir.

8-Mazi fiilin manas›n› mastar› üzerinden ver-
meyi uygun buldum.



len hiçbir görüfle itibar edilmez.
Çünkü icma Kur’an ve sünnet-
ten sonra ümmetin en önemli
delil kayna¤›d›r. Bundan dolay›-
d›r ki fakih ulema gerek f›k›h,
gerek baflka konularda söz sahi-
bi olacak kiflinin icma’ya ters
düflmemesi için ‘icma’y› bilmesi
farzd›r’ derler. ‹cma bu kadar
önemlidir.

‹slam tarihinde bilgilerin do¤-
ru elde edilmesi ya da do¤ru bir
sonuca var›lmas› anlam›nda ay-
r› bir yere sahip olan bir kavram›
bulundu¤u CAM‹AYA KURBAN
ETMEK ciddi bir sorumluluk ve
ciddi bir ar›za olsa gerek.

Konumuzun temelini teflkil
eden icma’ya böylelikle aç›kl›k
getirdikten sonra s›ras›yla yuka-
r›da verdi¤imiz maddeleri aç›kla-
yal›m.

Madde 1- ‹cma kelimesinin
as›l anlam› ile yazar›n kulland›¤›
yer ve mana itibariyle kavram›n
asl› aras›nda hiçbir alâka ve
benzerli¤in olmad›¤› yukar›daki
aç›klamalar›yla ortaya konmufl
ve izah edilmifl, aç›klanm›flt›r.
Çünkü bu as›rda yaflayan âlimler
bir yana Türkiye’de yaflayan
âlimler bile bir fikir birli¤ine sa-
hip de¤ildir. Ve yine sözüne iti-
bar edilen tevhidi çizgideki ca-
mia ve âlimler ise referandum-
dan uzak durulmas› konusunda
kimisi haram, kimisi küfür kav-
ram› ile fikir birli¤i içindedirler.
Kald› ki âlimlerin de¤il kendi di-
ni ve inanc› ile aras›na uçurum-
lar›n girdi¤i halk›n bu kadar has-
sas bir konudaki birlikteli¤ini ic-
ma olarak vermek ya kavram›
bilmekten yoksun, aciz olmay›

ya da bilerek kelimelerin yerini
de¤ifltirmek hastal›¤›d›r. Ki bu
Kur’an’›n k›nad›¤› eski geçmifl
ümmetlerin hastal›¤›na9 yaka-
lanman›n bir ürünüdür.

Madde 2- Kehf Suresi’nin bu
konuya delil getirilmesi en az
yukar›da icma kelimesinde yap›-
lan ciddi bir sapma gibi bir sap-
ma ve yan›lmad›r. Çünkü ‘’Onlar
ifllerini, meselelerini tart›fl›rken’’
ayetindeki laikler ve Müslüman-
lar olarak beynehumvehum
(aralar›nda onlar) kelimesini,
zamirini ikiye bölüp iki ayr› grup
olarak veren hangi zamir bulun-
maktad›r ki kifli buradan yola ç›-
karak böyle bir sonuca vars›n?
Nitekim buna iflaret eden bir za-
mir bulunmamaktad›r. Bu tür
bilgileri Kur’an ve sünnetle aç›k
ve sarih olarak beyan edilmedik-
çe hiç bir k›ymet ve de¤eri yok-
tur. K›ymeti olmayan bir bilgi
üzerinden yola ç›k›p ayetlere ol-
mad›k bir mana vererek, verme-
ye çal›flmak ciddi bir yan›lg›dan
sapmadan baflka bir fley de¤ildir.

Madde 3- Müslümanlar›n
deste¤ini ceman ve icma ile
alanlar ‘’Ceman ve icma - toplu
ve icma ifadesi de yukar›daki
aç›klamalar ekseninde havada
kald›¤›n› beyan etmifltik. Fakat
yazar istedikleri sonucun elde
edilmemesi durumunda ise hata
etmifl olmad›klar›n› ve sorumlu
olmayaca¤›n› beyan etmifl. Bunu
da var oldu¤unu iddia etti¤i ic-
ma’ya dayand›rm›flt›r. Biz de di-
yoruz ki Allah ve Rasulü’ne mu-
halefet etme hususunda, haram
olan, küfür, flirk ya da yanl›fl
olan bir ifle Müslümanlar›n mey-
letmesine ve sebep olan herkese

sebep oldu¤u günah›n ayn›s› ol-
du¤u muhakkakt›r. Nitekim bu
konuya Rabbimiz Azze ve Celle
flu aç›k ve net olan ayetle hük-
me ba¤lam›flt›r: ‘’Kim kötü bir
iflte arac›l›k eder vesile olursa
ondan da kendisine bir pay var-
d›r.’’10 Bu ayete binaen deriz ki
her oya bir mesuliyet vard›r. Yi-
ne Allah Rasulü (as) flöyle bu-
yurur. ‘’Kim de ‹slam’da kötü bir
ç›¤›r açarsa günah›n› al›r, ondan
sonra onunla amel edenlerin gü-
nah› kadar da günah al›r. Onla-
r›nki de eksilmez.’’11 ‘’Haks›z
yere öldürülen her canda
Âdem’in ilk o¤luna bir günah
pay› vard›r. Çünkü öldürme ola-
y›n› ilk önce o adet edinmifltir,
ç›karm›flt›r.’’12 Hadisi de bu ko-
nuda yeterince aç›klar mahiyet-
tedir. Bu durumda da nasihat
olarak iflin meflrulu¤unu savu-
nup mesul olmama durumunun
izah›n› yapmak yerine tevbe et-
meyi ve bunu ilan etmeyi tavsi-
ye ederiz.

Madde 4- Referandumda ço-
¤unlu¤u Müslümanlar, ‘’evet’’te
birleflmeyi vahdet ve bunun so-
nucunu icma olarak tarif etmifl-
tir. Okurken tüylerimizi diken di-
ken eden bu ifade karfl›s›nda an-
cak flunu diyoruz. Tamamen be-
fleri olan bir yasada ‘’Cahiliyye-
nin hükmünü mü istiyorlar’’13

ayetine ra¤men icma gibi bir
kavram› befleri ideoloji etraf›nda
toplanan toplulu¤a mal etmek
ve buna ‘’vahdet’’ demek hangi
düflüncenin ve akidenin ürünü-
dür? Bunu sormak isterim.

Madde 5- Bu maddede ise
hem dikte, empoze hem de çelifl-
ki söz konusudur. ‹cma’n›n ken-
disi ile olufltu¤u beyan etti¤i ca-
mias›n› tarif ederken ‘’Kendisine
esas kabul etmeyen’’ demifltir.
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9- Bakara 59 ve birçok ayet buna iflaret et-
mektedir.

10-Nisa 85

11-Nevevi, Riyazüs Salihin

12-Buhari, Müslim

13-Maide 50



Fakat kastetti¤i camian›n refe-
randum konusunda hiç kimseyi
ve görüflünü esas almad›¤› ma-
lumdur. Velev ki olsa, camias›-
n›n tek söz sahibi oldu¤unu be-
yan ettikten sonra’’ Art›k ölçü
budur.’’ ifadesi ile camias›n›n
fikrini dikte, empoze ederek o
sözün hükmünü düflürmektedir.
Sonra çok iddial› bir cümle ile
‘’Ümmetin ifllerinde söz ve karar
sahibidir.’’ ifadesi ile kendi ca-
mias›n› ümmetin bütün ifllerinde
söz sahibi kabul etmifl bunu dik-
te etmifltir. D›flta kalanlar ise
‘’Sözü de karar› da bofltur.’’ ifa-
desi ile hepten bitirmifltir.

Toplayacak olursak, öncelik-
le her toplulu¤un icma olmad›¤›-
n› icma’da esas olan büyük bir
grup cemaat, cemiyet de¤il olsa
olsa cemaat, cemiyetlerin öncü-
lerinin veya âlimlerin farkl› yer-
lerde de olsa ayn› yerlerde bir-
leflmesini belki zorlayarak ic-
ma’ya dâhil edebiliriz. Fakat
çoklukla öne ç›kt›¤›n› kabul
edenlerin bir konuda birleflmesi
kesinlikle icma de¤ildir.

Cemaat belki kelime itibariyle
ayn› kökten türeyerek üç ya da
fazlas›n›n bir araya gelmesi olsa
da ya da kimi yerde ümmet yeri-
ne kullan›lm›fl olsa da ‘’‹brahim
tek bafl›na ümmetti, cemaat-
ti’’14 ayeti ›fl›¤›nda kabul edilen
‹bn-i Mes’ud’un beyan etti¤i flu
sözdür: ‹bn-i Mes’ud’a cemaat
nedir? Diye soruldu¤unda O ‘’Bir
kifli de olsa Hakk’a ileten Hakk
üzere oland›r.’’15 diye cevaplar.
O vakit flunu diyebiliriz. Burada
az da olsa Hakk üzere olan
Hakk’a yönlendiren Hakk üzere
birleflen; flirke zulme küfre ya da
harama ortak olmayan karfl› ç›-

kan grup hatta kifli sözü kale
al›nmak zorunda olan bir cema-
attir. Aksi durumda büyük bir
kalabal›k da olsa çoklu¤u dünya

ile de tarif edilse sözü kale al›n-
maz, itibar da edilmez.

Nitekim hilafet merkezinin
oldu¤u ve ‹slam’›n valiler tahsis
etti¤i ve topraklar›n geniflledi¤i
bir dönemde tek bafl›na Allah
Rasulünden ald›¤›n› hayk›ran
Hz. Ali’nin O’nun hakk›nda
‘’O’ndan baflka k›nay›c›n›n k›-
namas›ndan korkmadan Hakk’›
anlatan kalmad›’’ dedi¤i Ebu
Zer’in de Hakk üzere olan Hakk
bir cemaat olmad›¤›n› kimse ifa-
de ve iddia edemez. 

Not: Yazar›n kimi zaman a¤›r
ithamlar›na cevaben cevaplar›-
m›z›n a¤›rlaflt›¤›n›, hedef ald›¤›-
m›z fleyin temel olarak yazar›n
üzerinde bulundu¤u camia de¤il
aksine üzerine bulundu¤u hata
oldu¤unu ifade etmekle birlikte
Türkiye’de ciddi bir taban bul-
mufl ve tevhidi çizgide oldu¤u
iddias›yla öne ç›km›fl bir camia-
n›n bu süreçte böyle bir karar
vermelerini üzüntü ile karfl›lam›fl
ve geçen seçimde aç›ktan hiçbir
partiyi desteklemediklerini be-
yan eden mevzu bahis mecmua-
n›n neden bu seçimde böyle bir
siyaset izledi¤ini anlam›fl de¤iliz.
Yine makalemizin cezaevi koflul-
lar›nda yaz›ld›¤›n›, elimizde kay-
naklar olmad›¤›n› bu sebeple
fark›na varmadan yapabilece¤i-
miz hatan›n tamam›n›n flahs›ma
ait oldu¤unu, do¤runun ise her
tür hatadan ar ve pak, temiz ‹s-
lam’dan oldu¤unu beyan ve ik-
rar ederiz derim.

Yay›nlar›n›zda muvaffakiyet-
ler dilerim. Hepinizi âlemin el-
emim Allah’a emanet ederim.

Yusufi medreseden kardefli-
niz Abdullatif Mermer.
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14-Nahl 120

15-Kurtubi

Cemaat belki kelime
itibariyle ayn› kökten
türeyerek üç ya da
fazlas›n›n bir araya
gelmesi olsa da ya da
kimi yerde ümmet
yerine kullan›lm›fl
olsa da ‘’‹brahim tek
bafl›na ümmetti,
cemaatti’’ ayeti
›fl›¤›nda kabul edilen
‹bn-i Mes’ud’un beyan
etti¤i flu sözdür: ‹bn-i
Mes’ud’a cemaat
nedir? Diye
soruldu¤unda O ‘’Bir
kifli de olsa Hakk’a
ileten Hakk üzere
oland›r.’’ diye
cevaplar. O vakit
flunu diyebiliriz.
Burada az da olsa
Hakk üzere olan
Hakk’a yönlendiren
Hakk üzere birleflen;
flirke zulme küfre ya
da harama ortak
olmayan karfl› ç›kan
grup hatta kifli sözü
kale al›nmak zorunda
olan bir cemaattir.
Aksi durumda büyük
bir kalabal›k da olsa
çoklu¤u dünya ile de
tarif edilse sözü kale
al›nmaz, itibar da
edilmez.



NNaammaazz ÖÖmmüürr BBooyyuu
HHeerrggüünn BBeeflfl VVaakkiitt KK››ll››nnmmaall››

Zekât› vermek için belirli dü-
zeyde mala sahip olmak gerekir-
ken, hac için genel anlamda ifa et-
me imkân›, oruç için sa¤l›kl› olmak
gerekir. Namaz ise; yolcu, mukim,
hasta, sa¤l›kl›, zengin, fakir gibi
hiçbir ayr›m gözetilmeksizin tüm
Müslüman bireylerin ifa etmesi
beklenen bir ibadettir. 

Namaz senenin veya ömrün
herhangi bir alan›yla ya da zama-
n›yla s›n›rl› de¤il, her gün mini-
mum befl defa k›l›nmak suretiyle
kulluk ve Allah ile bafl bafla olma
bilincini sürekli canl› tutmaktad›r.
Buna mukabil oruç senede bir ay,
zekât senede bir defa, hac ise
ömürde bir defad›r… Bu nedenle,
namaz› “gözümün nuru” olarak
tan›mlayan Hz. Peygamber “Na-
maz dinin dire¤idir” buyurmufltur. 

Bizler, Allah taraf›ndan, kendi-
sine kulluk/ibadet etmek amac›yla
yarat›lm›fl›zd›r. (Zariyat, 51/56)
Kulluk/ibadet ise, belirli zamanla
ya da dönemle s›n›rl› olmay›p
ömür boyu devam edecek ve ha-
yat› bütünüyle kuflatacak bir amel-
dir. Salât› ikame ise, bu amelin en
faziletlisidir. Dolay›s›yla kul, kul

olman›n gere¤i olarak faziletli
amellerin bafl›nda gelen namaz
ibadetini terk edemez ve erteleye-
mez. Kul, kullu¤undan/ibadetin-
den tehlike an›nda da vazgeçemez.
Nitekim bir ayette; “Fakat tehlike-
deyseniz, yaya ya da binek üzerin-
de (namaz›n›z›) eda edin!” (Baka-
ra 2/239) buyrularak bu durum,
teyid edilmektedir. Kulluk/ibadet
savafl an›nda dahi terk edilemez.
S›cak bir çat›flma ihtimali varsa,
namaz tek rekâta kadar düflürüle-
bilir. Teçhizat›n› kuflanm›fl olan
müfreze nöbetlefle namaz›n› eda
eder.(Nisa 4/101). Bu Kur’anî tali-
mat›n bize vermek istedi¤i hakikat
fludur: Sad›k/muttaki bir kulu Al-
lah’a ibadetten can korkusu bile
vazgeçiremez.

Ayr›ca, günde befl vakit k›l›nan
namaz, mü’mindeki unutkanl›k ve
gafleti yok eder, mü’minin bilincini
ve iradesini canl› tutar. Namaz,
mü’minin sürekli olarak Allah
(cc)’a yönelip dönmesini sa¤lar ve
Rabbimizin emirleri do¤rultusunda
bir yaflam sürdürmesine yard›mc›
olur. Bu nedenle amellerin sürekli-
li¤i makbuldür. Bir Hadiste,
“Amellerin Allah’a en sevimli gele-
ni, az da olsa sürekli ve devaml›
olan›d›r”(Buhârî, ‹man 32; Müs-

lim, Müsafirîn 216,217, Münafi-
kun 63/78) buyrulmaktad›r. Na-
maz› ikame edebilmek; ancak onu
sürekli, kesintisiz ve devaml› k›l-
makla/eda etmekle mümkündür.
Yüce Rabbimiz’in namazla murad
etti¤i hikmet ve faydalar›n ortaya
ç›kmas› ve bunlar›n bir ömür boyu
kulun hayat›n› süslemesi için na-
maza kesintisiz devam etmek flart-
t›r. Hiçbir fley, onun k›l›nmas› için
bir engel teflkil etmez: Ne meflgale,
ne ifl, ne efl, ne afl ve ne de savafl! 

K›sacas›, hiçbir bahane ve hiçbir
gerekçe namaz› terk etmeyi gerek-
tirmez. Su mu bulamad›n›z? O hal-
de teyemmüm edeceksiniz. Cami
veya mescid mi bulamad›n›z? ‹flte
tüm yeryüzü! Yolculukta m›s›n›z? O
halde namaz› k›saltacak ve iki vak-
ti birlefltirebileceksiniz. Savaflta m›-
s›n›z? O halde binekte, tafl›tta yahut
yaya yahut da nöbetlefle namaz k›-
lacaks›n›z. Hasta m›s›n›z? O halde
oturarak yahut bafl›n›zla yahut da
gözünüzle namaz k›lacaks›n›z; asla
terk etmek yoktur.

Namaza devam etmek, sadece
zor ve güç anlarda önem kazanan
bir husus de¤ildir. Huzur ve refah
ortam›nda da namaza devam ede-
bilmek, flüphesiz bir sab›r ve sebat
iflidir. Hatta diyebiliriz ki; rahat,
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huzurlu ve imkânlar›n bol oldu¤u
ortam ve zamanlarda namaz› mu-
hafaza edebilmek, s›k›nt›l› ve me-
flakkatli anlarda namaza devam
etmekten daha güç bir ifltir. Afla¤›-
daki ayetler, böylesi ortamlarda
mü’minin namaz konusunda gös-
terebilece¤i gevflekli¤e dikkatimizi
çeker: 

“Onlar ki, yeryüzünde kendile-
rini yerleflik k›l›p iktidar sahibi
yapt›¤›m›z takdirde, namaz› ikame
ederler.” (Hac, 22/41). “Nice
adamlar vard›r ki, ne bir ticaret, ne
de bir al›flverifl, Allah’› anmak, na-
maz› ikame etmek ve zekât› ver-
mekten kendilerini al›koymaz.”
(Nur, 24/37). Allah Teâlâ, kullar›-
n›n hangi hallerde gevfleyip nama-
z› ihmal edebileceklerini en iyi bi-
lendir. ‹flte bu ayetlerde, iktidar sa-
hibi olman›n, maddî olarak kuv-
vetli olman›n, al›flverifl ve ticaretle
meflgul olman›n, Allah’› anmay›
unutturabilece¤ine ve namaz› ih-
male sebep olabilece¤ine iflaret
vard›r.

Müslüman farz›yla, nafilesiyle
namaza kesintisiz devam etmeli-
dir. Hastal›k ya da yolculuk gibi
herhangi bir mazeret sebebiyle na-
mazdan uzak kalamaz. Nereye gi-
derse namaz farizas› onunla bera-
berdir. O nerede f›rsat bulursa na-
maz›n› orada eda eder. Peygamber
Sallallahu aleyhi vesellem flöyle
buyurmaktad›r: “...Ve yeryüzü be-
nim için bir mescid ve bir temizlen-
me arac› k›l›nd›. Ümmetimden her-
hangi bir kimseye namaz nerede
eriflirse, orada k›l›versin...” Bu Ha-
dis te aç›kça göstermektedir ki yer-
yüzünün tamam› ibadet yeridir.
Çünkü ibadet, sadece dört duvar
aras›nda yap›lmaz. Yeryüzünün
tamam› Allah’›n hâkimiyeti alt›n-
dad›r.

EEnn FFaazziilleettllii AAmmeell NNaammaazzdd››rr!!....

Kur’an-› Kerim salih amelden
bahsederken hep namaz› ön plana

ç›kar›r. Namaz kadar Kur’an’da
s›kl›kla bahsedilen baflka bir ibadet
bulunmamaktad›r. Amelin zirvesi
namazd›r. ‹man, amelin temeli,
amel de ahlâk›n temelidir. 

Namaz k›lmak yarat›c› huzu-
runda, onun büyüklü¤ünü ikrar
ederek ve onun koymufl oldu¤u
kurallara uyulaca¤›n› ifade ederek
e¤ilmektir. Namaz ayn› zamanda
bir ahid yenileme, bir iman tazele-
me ve Allah’a ra¤men herhangi bir
tasarrufta bulunulmayaca¤›n› vaad
etmektir. Bu yönüyle namaz sade-
ce hukuki birtak›m formlar›n/flekil-
lerin icra edildi¤i bir törenden iba-
ret olmay›p insan›n tümüyle bilin-
cini infla ederek ona hassasiyet ve-
ren, bak›fl aç›s› kazand›ran, haya-
t›n›n her alan›nda yönlendirici olan
bir amel olarak karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. Kur’an-› Kerim’de namazla
ilgili geçen ifadeler namaz›n insan-
da oluflturmas› beklenen bilinç dü-
zeyi ve insan›n hareketleri üzerin-
deki tesire iflaret etmektedir. Bu
ifadelerden birkaç› flunlard›r:

1. “Dediler ki: Ey fiuayb! Baba-
lar›m›z›n tapt›klar›n› (putlar›), ya-
hut mallar›m›z hususunda diledi¤i-
mizi yapmay› terk etmemizi sana
namaz›n m› emrediyor? Oysa sen
yumuflak huylu ve çok ak›ll›s›n!”

(Hûd 11/87). Kavmini flirki b›ra-
karak tevhid inanc›n› benimseme-
ye davet eden Allah’›n peygambe-
ri fiuayb böyle bir tepkiyle karfl›-
laflmaktad›r. Ayetten fiuayb’›n (as)
kavminin namaz›n sadece belirli
birtak›m formlar› yerine getirmek-
ten ibaret olmad›¤›n›, failinin sair
hayat›n› da etkiledi¤i konusundaki
kanaatlerine iflaret etmektedir.

2. “Namazlar› ve orta namaz›
muhafaza edin. Allah’a sayg› ve
ba¤l›l›k içinde (kanitîn olarak) na-
maz k›l›n” (Bakara 2/238). Bu
ayette de namaz k›larken sahip
olunmas› gereken ruh haline dik-
kat çekilmektedir. Namaz›n sadece
et ve kemikle de¤il ayn› zamanda
içten gelen bir ba¤l›l›kla k›l›nmas›
istenmektedir. Namaz›n Allah’a
teslimiyetle eda edilmesi emredil-
mektedir.

3. “Gerçekten mü’minler kurtu-
lufla ermifltir; Onlar ki, namazlar›n-
da huflû içindedirler” (Mü’minûn
23/1–2). Bu ayette kurtulufla gö-
türecek olan iman›n namazla des-
teklenmesi, namaz›n da huflu içer-
sinde k›l›nmas› gerekti¤i ifade edil-
mektedir. Buna göre mü’minin en-
cam›n› flekillendiren namaz huflu
ile k›l›nan namazd›r.
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5. “Muhakkak ki ben, yaln›zca
ben Allah’›m. Benden baflka
ilâh yoktur. Bana kulluk et;
beni anmak için namaz
k›l” (Tâhâ 20/14). Bu
ayette namaz›n amaçla-
r›ndan birine, belki de
en önemlisine iflaret
edilmektedir: Namaz
k›lmak suretiyle Al-
lah’› hat›rlama.

6. “Sana kitaptan
vahy edileni oku ve
namaz k›l, flüphesiz
namaz hayâs›zl›k ve
fenal›ktan al›kor; Al-
lah’› hat›rlamaksa en
büyüktür. Allah yap-
t›klar›n›z› bilmektedir”
(Ankebût 29/45).

Namazda Allah’›
anmak; bütün s›fatla-
r›yla O’nu hissetmek,
kalb ve vicdan› O’na
ba¤lamak, O’nun sonsuz
kudretini ve mutlak irade-
sini, rahmetini, ihsan›n› ve
azab›n› hayal ve haf›zaya yer-
lefltirmek ve bu suretle her türlü
fenal›ktan, cürüm ve cinayetlerden
uzak kalmakt›r. ‹flte namaz›n biz-
zat kendisi bafll› bafl›na bir ibadet
oluflunun yan›nda Allah’› hat›rlat-
mas›n›n tabi-
i bir sonucu olarak hayat›n di¤er
alanlar›nda fonksiyonel bir özelli¤e
de sahip olmaktad›r. Namaz konu-
sunda Hamîdullâh flu aç›klamalar-
da bulunmaktad›r:

“Kur’ân-› Kerîm yeryüzünde
Allah’›n hükümranl›k atmosferini
yaratmak gayesiyle, günde befl va-
kit cemaat namaz› kaidesini koy-
mufltur. Mü’min böylelikle, her na-
maz süresince birkaç dakika yara-
t›c›s›na teslimiyet ve flükrünü eda
etmek için, bütün maddî ve flahsî
menfaatlerini terk eder. Haklar ve
vazifeler karfl›l›kl› oldu¤undan, na-
maz insan›n vazifesi, Yaratan›n ise
bir hakk›d›r”.

‹slam’da namaz›n yeri t›pk› ba-
fl›n bedendeki yeri gibidir. ‹bn
Ömer Rad›yallahu anh’dan flöyle
dedi¤i rivayet edilmifltir: Rasûlul-
lah Sallallahu aleyhi vesellem bu-
yurdu ki: “Emaneti olmayan›n
iman› yoktur. Abdesti olmayan›n
namaz› olmaz. Namaz› olmayan›n
dini olmaz. fiüphesiz namaz›n din-
deki yeri t›pk› bafl›n bedendeki ye-
ri gibidir.”

Namaz flahadet kelimesinden
sonra ‹slam’›n ikinci önemli esas›-
d›r. Onunla Müslüman ile kâfir bir-
birinden ay›rt edilir. Namaz, ‹s-
lam’›n göstergesi, iman›n alâmeti,
gözün bebe¤i, kalbin huzurudur.
Enes b. Malik Rad›yallahu
anh’dan flöyle dedi¤i rivayet edil-
mifltir: Rasûlullah Sallallahu aleyhi

vesellem buyurdu ki: “Ve gözü-
mün bebe¤i namazdad›r.”

‹slâm’da namaz›n çok
büyük yeri vard›r. Baflka

herhangi bir ibadet bu
konuma ulaflamaz.
Namaz dinin dire¤idir,
onsuz din ayakta
durmaz. Muâz b. Ce-
bel Rad›yallahu
anh’›n rivayet etti¤i
bir hadise göre Rasû-
lullah Sallallahu aley-
hi vesellem flöyle bu-
yurmufltur: “Sana
bütün iflin bafl›n› ve
onu ayakta tutan di-
re¤ini, zirve noktas›n›
söyleyeyim mi? Ben,
söyle ey Allah’›n Ra-
sûlü dedim. fiöyle bu-
yurdu: “‹flin bafl› ‹s-
lam, onu ayakta tutan
dire¤i namaz, zirve

noktas› ise cihadd›r...”

Rasûlullah Sallallahu
aleyhi vesellem, bir baflka

hadisinde flöyle buyurmufltur:
“‹slam befl temel üzerine bina

edilmifltir. Allah’tan baflka hiçbir
ilâh olmad›¤›na, Muhammed’in
Allah’›n kulu ve Rasûlü oldu¤una
flehadet etmek, namaz› dosdo¤ru
k›lmak, zekât› vermek, Beyt’i hac-
cetmek ve ramazan ay›nda oruç
tutmak.” (Buhârî, Müslim)

Bundan dolay› kul her zaman
namaz›n etkisi alt›nda kalmaya
devam eder. ‹man› güçlenip, artar.
Kararl›l›¤› daha bir pekiflir ve kifliyi
hayat›n meflguliyetlerinden çekip
al›r, insan› aldat›c› hususlar karfl›-
s›nda nefsin muzaffer olmas›n›
sa¤lar. Yüce Allah flöyle buyur-
maktad›r: “(Öyle) Adamlar ki, ne
ticaret, ne de al›fl-verifl onlar› Al-
lah’› zikretmekten, dosdo¤ru na-
maz› k›lmaktan ve zekât› vermek-
ten ‘tutkuya kapt›r›p al›koymaz’;
onlar kalplerin ve gözlerin ink›lâba
u¤rayaca¤› (dehfletten allak bullak
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olaca¤›) günden korkarlar.” (Nur,
24/37)

Dolay›s›yla ‹slam’da tevhid
akidesinden sonraki en önemli un-
sur iman-amel bütünlü¤ünün en
iyi ifadesi namazd›r. Kiflinin na-
maz k›l›p k›lmamas› onun cehen-
neme gidip gitmemesinin ölçütle-
rinden biridir: “‘Sizi bu sekar ce-
hennemine sokan nedir?’ diye so-
rarlar. Onlar derler ki: ‘Namaz k›-
lanlardan de¤ildik.’” (Müddessir
74/42-43). Cabir (r)’dan rivayet
edilen “Kifli ile flirk ve küfür aras›n-
da namaz› terk etmek vard›r” Ha-
disi de Kur’an’daki bu gerçe¤i ifade
etmektedir.

Namaz, tevhid’in prati¤idir.
‹mandan aksiyona geçifltir. Tev-
hid’in temel ilkelerini hem dilimiz-
le, hem kalbimizle ve hem de hare-
ketlerimizle tekrar edip iman ve ik-
rar›m›z› tazelemektir. Namaz, ima-
n›n varl›¤›n› kan›tlayan en önemli
belirtidir. Namaz, Allah ad›na ya-
p›lan bir k›yamd›r! Küfrün ve flir-
kin her türlüsüne, tap›nman›n ve
ba¤l›l›klar›n her çeflidine, nefsin ve
fleytan›n tüm istek ve arzular›na
karfl› Allah ad›na k›yam!

Allah’›n Rasûlü’ne soruldu:
“Allah’›n en çok sevdi¤i amel han-
gisidir?” “Vakti gelince k›l›nan na-
mazd›r” buyurdu. (Buhârî, Namaz
Vakitleri 6; Tirmizî, Salât 173) 

Birisi Rasûlullah’a “‹slâm ne-
dir?” diye sordu. Peygamberimiz;
“Bir gündüz ve gecede befl vakit
namazd›r” buyurdu (daha sonra
oruç ve zekât› anlatt›). (Buhârî,
‹man 39; Müslim, ‹man 8). 

Bir baflka hadisde ise flöyle bu-
yurmufltur: “Kim emrolundu¤u gi-
bi abdest al›r ve emrolundu¤u gibi
namazlar› k›larsa, onun geçmiflteki
günahlar› ba¤›fllan›r.” (‹bn Mâce,
‹kametu’s-Salâh 1396). 

“Cennetin anahtar› namazd›r.”
(Müslim, ‹man10; Tirmizî, Zekât

2; Nesâi, Salât 4). Yine bir hadiste
flöyle buyurmufltur Peygamber
Efendimiz (as): “Befl vakit namaz›
Allah, kullar›na farz k›lm›flt›r. Ek-
siksiz olarak, erkân ve adab›na ria-
yetle o namazlar›n› k›lan kimseyi,
Allah Teâlâ’n›n, cennete koyaca¤›-
na dair va’di vard›r. ‹stenildi¤i o
namazlar› k›lmayan kimseye ise
Allah’›n va’di yoktur. Dilerse onu
azapland›r›r, dilerse de cennete ko-
yar.” (Nesai, Salât 6) Yine Rasû-
lullah, namaz hakk›nda flu tan›m-
lamalarda bulunmufltur: “Namaz,
gözümün nurudur.” “Namaz,
mü’minin mi’rac›d›r.”

K›sacas› namaz, sürekli bir
yükselifl ve yücelifltir. Münker’den
ma’ruf’a, kötülüklerden iyiliklere,
zulumâttan nur’a, tekebbür’den te-
zellül’e, dünyevîlikten uhrevîli¤e,
nefsin ve fleytan›n esaretinden ilâ-
hî hürriyete ve özgürlü¤e do¤ru bir
yücelifl, bir geçifl ve bir ink›lâpt›r.

Namaz; iman ile küfür aras›nda
bir perde, mü’min ile kâfiri birbirin-
den ay›ran alâmet-i fârika (ay›r›c›
özellik), cennete ya da cehenneme
girme konusunda tayin edici fak-
tördür. K›saca namaz, dinin ol-
mazsa olmaz en birincil amelidir.

Allah’›n Rasûlü, konuyla ilgili
hadislerinde flöyle buyurur: “Mu-
hakkak ki namaz, insan ile küfür
ve flirk aras›nda bir perdedir. Na-
maz› terk etmek bu perdeyi kald›r-
makt›r.” (Müslim, ‹man 134). Ni-
tekim baz› rivayetlerde, namaz› bi-
lerek terk edenin kâfir olaca¤›, ba-
z› rivayetlerde ise “Allah’›n zim-
metinden uzaklaflaca¤›” (Ahmed
b. Hanbel, V/238; ‹bn Mace,
4034) ifade edilmifltir. Afla¤›daki
hadis ve ayet, iman ile küfür ara-
s›ndaki bu kesin çizgiyi belirleme-
de namaz›n ifade etti¤i anlam› apa-
ç›k ortaya koymaktad›r: “Allah’tan
baflka ilah olmad›¤›na ve Muham-
med’in Allah’›n Rasûlü oldu¤una
flehadet edinceye, namazlar›n› k›-
l›p zekâtlar›n› verinceye kadar in-

sanlarla savaflmaya emrolundum.”
(Buhârî ve Müslim). 

Bir baflka hadiste ise, “Onlarla
bizim aram›zda alâmet-i fârika na-
mazd›r. Binâenaleyh namaz› terk
eden, kâfirlere benzemifltir.” (Tir-
mizî, 2623; Nesâi, I/231; ‹bn Mâ-
ce, 1079). 

“Namaz dinin dire¤idir. Onu
terk eden flüphesiz dini y›km›fl
olur.” (Beyhaki). ‹flte ölçü budur.
“E¤er tevbe ederler, namaz k›larlar
ve zekât verirlerse, yollar›n› ser-
best b›rak›n.” (9/Tevbe, 5)

Namaz; mü’mini ruhen yücel-
ten, onu maddî-manevî kir ve pas-
lardan ar›nd›ran, fahflâ ve münker-
den al›koyan, nefsin ve fleytan›n
esaretinden kurtaran, kibir, gurur
ve bencillik gibi hastal›klar› tedavi
eden, vakar ve tevazu duygular›n›
art›ran mükemmel bir ibadettir.

Namaz; mü’mini Allah kat›na
yükseltip O’na kavuflturan bir mi-
ract›r. Namaz; kalbi pekifltiren ona
kuvvet ve metanet kazand›ran bir
nurdur. Namaz; gönülleri ferahla-
tan, ruhlar› ayd›nlatan bir flifad›r.
Namaz, fani ve fena olan flu dün-
yadan, ebedî olan ilahî âleme aç›-
lan bir penceredir. Namaz; mü’mi-
ni gerçek özgürlü¤üne kavuflturan
ruhî bir ink›lâpt›r.

Namaz; ömür boyu, her türlü
hal ve ortamda sürekli devam eden
bir sab›r e¤itimidir. Namaz; günlük
hayat›n ak›fl›n› befl kez durdurup
düzenleyen, vakti en verimli ve en
yararl› bir biçimde kullanmay› sa¤-
layan bir hayat nizamnamesidir.
Namaz; mü’minin günlük faaliyet-
leri hakk›nda, düzenli olarak Rab-
bi’ne hesap vermesini sa¤layan bir
otokontrol mekanizmas›d›r. Na-
maz; duâ, tevbe, isti¤far, zikir, flü-
kür, hamd, tesbih, tenzih gibi ö¤e-
leriyle mü’mini manen e¤iten ve
olgunlaflt›ran bir ibadetler bütünü-
dür. (Devam edecek)
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‹slam’a at›lan iftiralardan biri
kad›nlarla ilgili oldu¤u için kad›n
bahsini burada biraz aç›klamak isti-
yorum.

Burada kad›nlar›n manevi yön-
den erkeklerle eflitli¤ini temin etmek
maksad›yla, tarih boyunca insanla-
r›n iliklerine iflleyen kad›nlar hor gö-
rülmekteydi. ‹flte Hz. Muhammed
(s.a.v.) de bu istihkar edici hüküm-
lerin y›k›labilmesi için kad›n mese-
lesine hususi a¤›rl›k verip ahlaki bir
k›s›m esaslar koymay› uygun bul-
mufltur.

‹slam’dan önceki Arap cemiye-
tinde kad›nlara ve k›z çocuklar›na
karfl› umumi bir istihkar hâkimdi.
Kad›nlara ikinci s›n›f muamelesi ya-
p›l›yordu, hiçbir konuda konuflma
ve kendini savunma hakk› yoktu.
Zaten varl›¤› bir suç olarak kendisi-
ne yetiyordu. Hatta cahiliye devrin-
deki toplumlarda ‘Kad›n insan m›-
d›r, de¤il midir?’ tart›flmas› yap›l-
maktayd›. Kimisi ak›ll› hayvan ki-
misi yar›m kalm›fl bir erkektir diyor-
du. Ancak ‹slam geldikten sonra ka-
d›n›n insan olma aç›s›ndan erkek gi-
bidir neticesini ortaya ç›kard›.

Ve yine Hz. Ömer ‘Cahiliyye
devrinde kad›na hiçbir de¤er ver-
mezdik, ‹slam gelip Allah’›n onlar-
dan (kad›nlardan) bahsetti¤ini gö-
rünce onlar›n üzerimizde baz› hak-

lar›n›n oldu¤unu gördük.’ der. Ni-
tekim hadis ‘Kad›nlar erkeklerin
anne-baba bir kardeflleridir.’ Allah
Teâlâ size kad›nlar için hay›rhah
olman›z› tavsiye eder, zira onlar
anneleriniz teyzeleriniz ve k›zlar›-
n›zd›r. 

Cenab-› Allah eflini senin için bir
libas seni de onun için bir libas k›l-
m›flt›r gibi pek çok ibarelerle daima
kad›ndan bahsetmifl, riayet edilmesi
gereken hukuku, hürmet edilmesi
gerek flahsiyeti oldu¤unu tekrar et-
mifltir.

Cahiliye Araplar› kad›n›n mülki-
yet hakk›n›n olmad›¤›n› ve hiçbir
hukuki flahsiyet tan›mad›¤›n› hatta
kad›n›n savafl yapamayaca¤›na dair
vicdanlar›nda hâkim olan umumi
kanaat zikredilmekteydi. ‹slam dini
ise kad›nlar› hukuken erkeklerle ay-
n› seviyeye getirip erkeklerin sahip
olduklar› bütün haklara onlar› da
sahip k›lmaktan baflka, Allah karfl›-
s›nda da bir hususta eflit mesuliyet-
leri yüklemifltir. Namaz, oruç, zekât
gibi bütün vecibeler kad›na da em-
redilmekte emre uyuldu¤u veya
uyulmad›¤› takdirde ayn› ceza ve
mükâfatlara maruz kalmaktad›r. Bu
söylediklerimizi ‘Kad›nlara Cuma,
cenaze ve bir de cihat hariç erkekle-
re farz olanlar›n hepsi farz k›l›nm›fl-
t›r.’ hadis-i flerif’i do¤rulamaktad›r. 

Öte taraftan Hz. Peygam-
ber(s.a.v.) kad›nlar›n istihkar edil-
mesine sebep olan espriyi kökten
kald›rmak için kad›nlar›n askeri se-
ferlere kat›lmas›na mani olmam›flt›r.
Bütün gazvelere kad›nlar›n kat›ld›-
¤›n› teyid eden rivayetler vard›r. Bu-
hari Kitabü-l Cihad’da mealen ka-
d›nlar›n cihad› kad›nlar›n deniz se-
ferine kat›lmas›, kiflinin han›m›n›
seferde yan›na almas› kad›nlar›n
gazvede erkeklere su tafl›mas› gaz-
vede kad›nlar›n yaral›lar› tedavisi,
kad›nlar›n yaral› ve ölüleri harp sa-
has›ndan çekmeleri adlar› alt›nda
tam yedi ayr› bapta ilgili hadisleri
vererek bu hususun sünnetteki
ehemmiyetini ortaya ç›karm›flt›r.

Arap cemiyetindeki cahili düflü-
nürlerin kad›na yapt›klar› ikinci s›n›f
muamelenin yan› s›ra k›z çocuklar›-
na da ayn› tür muamele yap›l›yor-
du. Kur’an’› Kerim’in ifadesiyle de
onlardan birine k›z çocu¤u müjdesi
verilince kendi pek öfkeli olup yüzü
simsiyah kesilirdi.(Nahl:58) Hatta
bu öfke k›z çocuklar›n› diri diri top-
ra¤a gömmeye kadar götürüyordu.
Sebebi ise sadece k›z çocu¤u olarak
dünyaya gelmesiydi.

K›z› da erke¤i de Allah iradesiy-
le yaratm›flt›r. ‘Evlatlar›n›z size Al-
lah’›n bir ba¤›fl (hibesi)dir. Diledi¤i-
ne k›z diledi¤ine erkek verir. fiu
halde bu ilahi hibeye karfl› sadece
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sevinç ve flükür izhar etmek laz›m-
d›r.’ ‘Babalar›n›z ve o¤ullar›n›zdan
hangisinden fayda yönüyle size da-
ha yak›n oldu¤unu bilmezsiniz.’
Nisa suresi on birinci ayette de ifa-
de etti¤i üzere k›z ve o¤ullardan
hangisinin daha hay›r oldu¤u meç-
huldür. fiu halde biri için üzülmek
ilahi ihsan› be¤enmemek, kadere
itiraz etmek manalar›na delalet etti-
¤inden mü’minlik edebiyle ba¤dafl-
maz. Hatta ‹slam müellifleri do-
¤umda k›z haberi gelince cahiliye
düflüncesine muhalefet için daha
fazla sevinç izhar edilmelidirler. Ni-
tekim Hz. Aifle’ye ailelerden bir do-
¤um haberi ulafl›nca k›z m› erkek
mi diye hiç sormay›p yarad›l›fl› tam
m› diye sordu¤u, evet cevab›n› al›n-
ca âlemlerin Rabb’ine hamdolsun
dedi¤i belirtilir.

Ve yine güvenilir hadislerde k›z
çocu¤u yetifltirmenin Allah indinde-
ki ecrinin büyüklü¤ü ifade edilmifl-
tir. ‘Kimin üç k›z çocu¤u olur da on-
lara sabreder, kendi mal›ndan yedi-
rir içirir ve giydirirse k›zlar k›yamet
günü ateflle onun aras›nda perde
olurlar.’ Bu ecri elde etmek için ye-
tifltirilecek k›z çocu¤unun üç olmas›
da flart de¤ildir. ‹ki ve hatta terbiye-
si yap›lm›fl bir k›z çocu¤u için ayn›
vaad beyan edilmifltir. Tirmizi’nin
bir tahricinde haklar›nda Allah’tan
korkup (iyi muamele etmek) flart›y-
la bunlar›n k›z› veya k›z kardefli bu-
lunmalar›n›n da fark etmeyece¤i be-
lirtilir. 

Baz› durumlarda da k›zlar›n er-
kek çocuklar›na takdim edildi¤ini
görmekteyiz. Her fleyden önce k›z
ve erkek çocuklar›n hibe-i ilahiye
oldu¤unu belirten ayette k›zlar önce
zikredilmektedir. ‘Diledi¤i kimseye
k›z evlat verir, diledi¤i kimseye er-
kek evlat verir.’(fiuara:49) Baz›
âlimler bu ayet-i kerime’ye bakarak
k›zlar›n erkeklerden daha hay›rl› ol-
du¤u hükmünü ç›karm›fllard›r. Bu-
nu teyid eden bir hadis ‘bir kad›n›n
ilk do¤umunun k›z olmas›, onun
u¤urlu veya hay›rl› olmas›ndand›r.’
Zira Cenab-› Hak ayet-i kerime’de
önce k›z çocuklar›n› zikreder. 

Sünnette de Hz. Peygamber ih-
san ve ikramda k›z ve erkek çocuk-
lar› aras›nda eflit davranmay› emret-
tikten sonra ‘E¤er ben birisini üstün
tutacak olsayd›m, k›zlar› üstün tu-
tard›m’ der. Nitekim Hz. Peygam-
ber(s.a.v.) sefere ç›karken son ve-
dalaflt›¤› seferden dönünce de ilk
u¤rad›¤› kimsenin Hz. Fat›ma oldu-
¤u belirtilmektedir. 

Yine kaynaklar›n ittifakla belirt-
ti¤ine göre terbiye kitaplar›m›zda
‘Çarfl›dan getirilen de¤iflik yeni bir
fley olursa bunu çocuklar aras›nda
taksim yaparken k›zlardan bafllan›r.
Zira onlar kalben daha hassas, ru-
hen daha incedirler.’ Kaidesi yer et-
mifltir. 

‹SLAM’DA KADINLA ‹LG‹L‹ TE-
MEL ‹LKELER

Kad›n insan olma aç›s›ndan er-
kek gibidir. ‹slam’›n kad›nlar hak-
k›nda getirdi¤i temel ›slahatlardan
biri budur. Allah Rasul’ü buyuruyor
‘Muhakkak kad›nlar erkeklerin bir
parças›ndan baflka bir fley de¤ildir.’

Daha önceki toplumlarda din
adamlar›n›n yap›flt›rd›klar› lanetlik
durum bertaraf edildi. 

‹slam’da evlenilecek kad›nlar›n
say›s›na s›n›r koydu. Bu s›n›r› dört
kad›nla belirledi. Ama flart koflarak
‘E¤er han›mlar aras›nda adaleti sa¤-
layabilecekse evlenmesine izin veril-
di.’ ‹slam’dan önce Araplarda ve çok
evlili¤i kabul eden milletlerde daha
önce herhangi bir s›n›r yoktu. ‹slam
kad›nda bulundu¤u söylenen huzur-
suzlu¤u menetti: ‹slam’dan önceki
Araplar›n ve di¤er milletlerin kad›n-
da bulundu¤una inand›klar› u¤ru-
suzluk telakkisini kökünden kaz›d›.

‹slam kad›n erkek aras›nda yar-
g› eflitli¤i getirdi: ‹slam hukuku ister
bir erkek ister bir kad›n olsun öldü-
rene ölüm cezas› verir. Hz. Ömer
zaman›nda bir kad›n› erkekler bir-
likte öldürmüfllerdi. Katil erkeklerin
öldürülmeleri için Hz. Ömer emir
verdi ve hepsi öldürüldü. Hatta ‹s-
lam zina için erkekle kad›na ayn›
cezay› getirdi.

‹slam kad›na mülkiyet hakk›
verdi; ayn› zamanda sorumluluk
vermifltir. ‹slam kad›na ikram edil-
mesini emretmifltir: ‹slam kad›na efl
olsun, anne olsun, k›z olsun hep ik-
ram edilmesini emretmifltir. ‘Bir
adam Rasulullah’a gelerek cihad et-
mek istiyorum dedi. Rasulullah ona
dedi ki ‘Anan sa¤ m›d›r?’ Adam
‘evet’ dedi. Allah Rasulü: ‘Onun
aya¤›na dikkat et cennet oradad›r.’
buyurdu. 

‹slam k›z çocuklar›n›n katlini
yasaklad›: ‹slam’dan önce di¤er top-
lumlarda k›zlar ya diri diri gömülü-
yor veya putlar önüne b›rak›l›yor,
ölünceye kadar oralarda kal›yor ve-
yahut herhangi bir dilek için kurban
ediliyordu. 

‹slam’›n getirdi¤i en önemli ilke-
lerden biri kad›n›n e¤itimine önem
verilmesidir. ‹slam, kad›n› cehalet-
ten kurtar›p ve onun durumunu
yükselterek flerefli k›lm›flt›r. ‹slam
tarihinde bunun örnekleri çoktur.
Örne¤in Hz. Aifle annemizin ilmi sa-
hada gösterdi¤i baflar› bütün kad›n-
lara en büyük örnek olarak gösteril-
melidir. Hz. Aifle devaml› ilimle
meflgul olur bilmedi¤i bir fley duy-
du¤u zaman onu belleyene kadar
okurdu. Sahabeden en büyük fakih-
ler bile f›khi meselelerde Hz. Aifle’ye
dan›fl›yorlard›. Aifle validemiz sade-
ce f›k›h hadis ve tefsir alan›nda de-
¤il her alanda kendini gelifltirmifltir. 

Urve ‘Hz. Aifle’nin hakk›nda fliir
bilgisine hayret etmiyorum. Çünkü
Hz. Ebubekir’in k›z›d›r. F›k›h konu-
sunda da hayret etmiyorum çünkü
Hz. Peygamber’in zevcesidir. Fakat
t›p konusundaki bilgisi beni hayrete
düflürüyor’ dedi¤i nakledilmektedir.

‘E¤er ‹slam kad›n›n e¤itim alma-
s›n› yasaklasayd› Hz. Aifle valide-
miz baflta ilmi noktada olsun hiçbir
konuda e¤itim almaz ve kendini ge-
lifltirmezdi. ‹nflallah biz Müslüman
han›mlar olarak cahiliyenin getirmifl
oldu¤u düflüncelerden bir an önce
ar›n›p Aifle validemiz gibi ‹slam yo-
lunda Allah ve Rasulü için bir fleyle-
rimizi feda edebiliriz. (Âmin)
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Hz. Osman’›n Halifelik Döne-
mine bafllamadan önce Hz. Os-
man’dan bahsedersek:

-Hz. Ebubekir’in davetiyle ‹sla-
ma girdi. 

-Mekke’nin zengin ailelerin-
dendi. Mazlum Müslümanlar›n
muamelelerine o da maruz kald›.

-Kur’an› hayat› pahas›na dilin-
den düflürmeyen Halifeydi.

-Meleklerin bile kendisinden
haya etti¤i insand›.

-Zinnureyn s›fat› vard›. (Hz.
Peygamber’in k›zlar› Rukiye ve
Ümmü Gülsüm ile evliydi.)

-Sahibul Hicreteyn sahibiydi.
(Habeflisten ve Medine Hicretleri)

-Hudeybiye gününde cesaret,
itaat, ak›ll›l›k, sevgi, Rasulullah’a
ölümü pahas›na ba¤l›l›k gösterdi.

-Ve Rasulullah’›n (Hz. Os-
man’›n ölüm haberleri üzerine)
sahabelerden ölüm üzerine R›d-
van Biat› almas› da karfl›l›kl› bir-
birlerine ba¤l›l›¤›n en güzel gös-
tergesiydi)

-Tebük seferinde Hz. Peygam-
ber’in kim yard›m edecek sözün-
den sonra Hz. Osman üzerinde er-

zaklar›yla birlikte 100’er 100’er
toplam 300 deve ba¤›fllad›. Hz.
Peygamber cevaben “Bu günden
sonra iflledi¤i hiçbir günah Hz. Os-
man’a zarar vermeyecek” buyur-
mufltur. Baflka bir hadiste de bun-
dan sonra Osman’a iflledikleri için
sorumluluk yok” denilmifltir.

-Hudeybiye’de sahabe; Osman
Beytullah’a kavufltu, Onu tavaf et-
ti, ne mutlu Ona dediklerinde Ra-
sulullah; “Beytullah’› biz tavaf et-
medikçe Osman da tavaf etmez”
buyurmufltur. 

-Birgün Hz. Peygamber, Ebu-
bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman Uhud
da¤›n›n üzerinde bulunduklar› s›-
rada da¤ hareket etmeye bafllay›n-
ca Hz. Peygamber; ey Uhud Da¤›
yerinde kal, senin üzerinde; bir
nebi, bir s›dd›k, iki de flehid var
demifltir.

-Peygamberimiz flöyle buyur-
mufltur: “Rume kuyusunu kim
açarsa ona cennet vard›r.” Rume
Kuyusunu Hz. Osman Yahudiler-
den sat›n al›p, Müslümanlara hibe
etmifltir.

Halife SSeçilmesi

Hz. Ömer Mecusi bir köle tara-
f›ndan hançerlenip yaralanm›flt›.

Hz. Ömer’in ilk düflüncesi kendin-
den sonra ‹slam Devleti baflkanl›-
¤›na yani halifeli¤i kimin yapaca¤›
idi. Hz. Ebubekir’in elini tutarak
Ona biat etmiflti. Hz. Ebubekir
Onu halifeli¤e tayin etmiflti. Ken-
disinden sonra ise büyük sorumlu-
luk gerektiren bu durumu alt› kifli-
lik fluraya havale etmiflti. Cennetle
müjdelenen on kifliden alt›s›yd›.
Abdurrahman Bin Avf, Osman Bin
Afvan, Hz. Ali, Sad Bin Ebu Vak-
kas, Talha Bin Ubeydullah, Zü-
beyr Bin Avvam. fiura baflkan›
olarak Abdurrahman Bin Avf se-
çildi. Alt› kiflilik flura Zübeyr Hz.
Ali lehine, Talha Hz. Osman lehi-
ne, Sad Bin Ebu Vakkas Abdur-
rahman Bin Afvan lehine adayl›k-
lar›ndan ayr›ld›lar. Abdurrahman
Bin Afvan adayl›ktan çekilip ha-
kem oldu. Sadece Hz. Osman ve
Hz. Ali kald›. fiuran›n topland›¤›
evi Ebu Talhaya b›rakan Abdur-
rahman Bin Avf kimin halife ola-
ca¤› konusunda Müslümanlarla is-
tiflare yapmaya gitti. Medine hal-
k›yla üç gün boyunca istiflareler
yapan Abdurrahman Bin Avf Hz.
Osman m›, yoksa Hz. Ali mi diye
peçelerine bürünmüfl olan kad›nla-
ra da sormufltur. Daha sonra Me-
dine halk›n› mescide ça¤›rm›fl, Hz.
Osman ve Hz. Ali’den kim seçilir-
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se seçilene biat edilece¤i-
ne dair söz alm›flt›r. Her
ikisi de Halifeye biat ede-
ceklerini söylemifllerdir.

Abdurrahman Bin
Avf Allah’›n kitab›, Ra-
sulullah’›n sünneti, Ebu-
bekir ve Ömer’in takip et-
tikleri esaslara göre biat
edece¤ini ikisine de sor-
duktan sonra “Allah’›m
duy ve flahit ol , Allah’›m
duy ve flahit ol ki, boy-
numdaki emaneti ç›kar›p
Hz. Osman’›n boynuna
geçirdim” dedikten sonra
ilk biat eden Hz. Ali oldu. 

Ve ‹‹lk DDua

Elinizden geldi¤ince
hay›rla muamele edin.
Allah’›n Dünyay› att›¤›
gibi siz de Dünyay› at›n. Servet ve
o¤ullar Dünya hayat›n›n süsüdür.
Geriye baki kalacak olan salih
amellerdir ki Rabbinin nezdinde
sevapça daha hay›rl› ve ümit ba¤-
lamaya daha lay›kt›r. (Kehf Suresi
45,46)

Hz. Osman Hilafete geçti¤inde
‹slam askerlerinin maafllar›na ol-
dukça yüksek zam yapt›. 

Mesidi Nebevide ibadet edenler
için, yolculuk yapanlar için, fakir
ve miskinler için sürekli kurulu
olan bir sofra kurdurdu. Hala gü-
nümüzde bile Peygamber Mesci-
dinde sürekli sofralar kurulup in-
sanlara yiyecekler verilir.

Cuma günleri okunan ezandan
önce bir ezan daha okunmas›n›
Hz. Osman içtihat etmifltir. ‹slam
Devleti topraklar› Hz. Osman za-
man›nda Do¤uda Türkistan’a Bat›-
da ise ‹spanya’ya kadar ulaflm›flt›.
Hz. Osman zaman›nda ilk deniz
seferi yap›lm›fl ve K›br›s fethedil-
miflti. Muaviye’nin komutanl›k
yapt›¤› K›br›s seferine birçok saha-
be kat›lm›flt›. Bayan sahabelerden

Ümmi Haram yani ‹bn Samit’in
han›m› kat›lm›flt›. Hz. Peygamber-
den flehid olmak için dua istemiflti.
Hz. Peygamber de dua etmiflti. ‹s-
lam askerleri K›br›s’a ç›kt›klar›nda
Ümmi Haram’›n bindi¤i kat›r bir
yerden atlarken Onu düflürdü ve
boynu k›r›lan Ümmi Haram orada
flehid oldu. Kabri hala K›br›s’ta bu-
lunmaktad›r.

Afrika ve Asya’da yap›lan sa-
y›s›z savafllarda birçok ganimetler
de elde edilmiflti ve Devlet bütçesi
ekonomik olarak güçlü durumday-
d›.

Zekât toplama usulü Hz. Os-
man Döneminde de¤iflti. Zekât›
daha önce devlet tahsildarlar› top-
larken Hz. Osman zaman›nda tah-
sildarlara gerek kalmadan Müslü-
manlar›n zekâtlar›n› kendi bulun-
duklar› yerlerde ihtiyaç sahiplerine
verebilecekleri hükmünü getirdi.
‹hsan Süreyya S›rmaya göre Hz.
Osman’›n gayesi flu idi: Üç k›taya
yay›lm›fl olan büyük devlette
Müslümanlar›n say›s› belli de¤ildi.
Görevlendirilen memurlar›n zekât›

tespit etmeleri mümkün de¤ildi. ‹s-
lam Devleti ‹spanya’dan Çin’e ka-
dar uzan›yordu. Bazen 100 km de
bir tek Müslümandan baflka kimse
bulunmuyordu. Buralara tahsildar
gidip bir Müslüman bularak zekât
almaya çal›flmas›n›n maliyeti yük-
sekti. Üstelik bazen buldu¤u bu
Müslüman da zekât veremeyebile-
cekti. Netice olarak zekât memur-
lar›na ödenecek paralar toplanan
zekât paralar›ndan fazla olabile-
cekti. 

Müslümanlar namaz, oruç gibi
ibadetleri kendileri bilinçli bir fle-
kilde yerine getirebiliyorlarsa ze-
kât› da kendileri ihtiyaç sahibi
Müslümanlara do¤rudan verebilir-
ler düflüncesiyle Hz. Osman böyle
bir karar alm›flt›.

Hz. Osman’›n Hilafetinin ilk al-
t› y›l›nda Müslümanlar aras›nda
herhangi bir problem yaflanma-
m›flt›. Ama daha sonra fitne hare-
ketleri bafllam›flt›.

Kaynak: ‹hsan Süreyya S›rma;
‹slami Tebli¤in Örnek Halifeler Dö-
nemi.
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Hayatlar ertelenebilir mi? Ödevler
ertelenebilir mi? Sorumluluklar ertele-
nebilir mi? Vazifeler ertelenebilir mi?
Mes’uliyetler ertelenebilir mi?

Bugün yap›lmas› gereken, flimdi
yerine getirilmesi icab eden ifller, gö-
revler, ödevler sonraya ertelendi¤in-
de, sonraya b›rak›ld›¤›nda büyük
oranda eksiklikler ve kusurlar olufla-
cakt›r. Her günün ve her an›n kendi-
ne göre ihtiyaçlar› ve el-an yerine
getirilmesi laz›m gelen durumlar›
vard›r. Baflka günlere ve baflka za-
manlara ertelendi¤inde hem kendi
an›ndaki gerçekleflmesi gerekenler
sekteye u¤ram›fl hem de di¤er za-
manlar›n ödevleri katmerleflmifl olur.
An›n vacibini yerine getirmekle
mes’uldür her birey.

Kullu¤unun getirdi¤i ve kullu-
¤undan kaynaklanan terk edilmeye
asla müsait olmayan haller ve vakit-
ler vard›r müminlerin. Rabbe verilmifl
sözleri, zamana adanm›fl iflleri vard›r
Müslümanlar›n; hem kendilerini hem
de tüm toplumu ba¤layan sorumlu-
luklar› ve kayg›lar› vard›r.

Bir ö¤renciye, sorumluluklar› ve
vazifeleri hat›rlat›ld›¤›nda, bu ba¤-
lamda uyar›larda bulunuldu¤unda s›-
navlardan sonra yapaca¤›n› veyahut
da okulu bitirdikten sonra bafllayaca-
¤›n›; ö¤retmen, derslerin yoruculu-
¤undan, ö¤rencilerin verdi¤i bitkin-
likten ders saatlerinin çoklu¤undan
dert yanarak tatilde yapabilece¤ini;
esnaf, ifllerin çok yo¤un olmas›ndan,
borç-alacak durumlar›ndan ötürü ka-
fas›n›n devaml› meflgul olmas›ndan,
geç vakitlere kadar çal›flt›¤›ndan do-
lay› hiçbir fleye el atamad›¤›n›, vakit
ay›ramad›¤›n› ve ifllerin rahatlamas›-
n› bekledi¤ini; iflçi, iflyerinde adeta
soluksuz çal›flt›¤›n›, dinlenmeye bile
vaktinin kalmad›¤›n›, maafl›n›n ihti-

yaçlar›n› karfl›lamas›na yetmemesi
durumundan rahats›z oldu¤u, çoluk-
çocu¤uyla yeterince ilgilenemedi¤i ve
onlar› mesud edemedi¤inden müte-
vellit, yak›n zamanda Bismillah de-
mek istemesi; kad›n ise, çocuklar›n›n
kendini fena halde meflgul etmesi,
onlar› büyütmek-e¤itmek için verdi¤i
zaman›n baflka fleylerle ilgilenmesini
engellemesi, eflinin isteklerini yerine
getirmeye çal›flmas› da ayr› tabi, tüm
bunlar›n iyi yönde bir fleyler yapma-
s›na mani oldu¤unu… söyler de söy-
ler... Evet, malum flahsiyetlerden ma-
lum flikayet ve dertlenmeleri duyma-
m›z pek yabanc›s› olmad›¤›m›z söz-
ler. Elbetteki örnekler bunlarla s›n›rl›
de¤il. Daha nice bahaneler üretilip s›-
ralanabilir sayfa sayfa; yeter ki asli
vazifeleri atlatabilme, erteleyebilme
cengâverli¤ini göze alabilsin insan,
daha neler peyda olur neler…

Okumalar, sohbetler, dersler, bir
kayg› sonucu oluflan/oluflturulan bir-
liktelikler, ‘ne yapma’ya ve ‘ne ya-
p›lma’ya dair istiflarî görüflmeler, ya-
ni insan kazanmalar, halkay› genifl-
letmeler… Hepsi ileride, elbet bir gün
ve müsait olunca m› gerçekleflecek?
Dünyevîleflme yolunda h›zl›, kararl›
ve baflar›l› ad›mlarla zirveye ulaflma
noktas›na gelmifl Müslüman fiahsi-
yetler(!); uhrevîleflmenin yollar›nda-
ki tenhal›klara hiç mi iç geçirmez, hiç
mi kayg›lanmaz, hiç mi “galiba do¤-
ru yapm›yorum, zarar›n neresinden
dönsem kâr” demez, diyemez, de-
dirtmez? 

Bugün, okumad›¤›m›z, anlama-
d›¤›m›z, kavramad›¤›m›z, paylaflma-
d›¤›m›z, hayk›ramad›¤›m›z hakikat-
lerimizi, erdemlerimizi, söylem ve
eylemlerimizi daha ne vakit icra ede-
ce¤iz? Dünün, bugünün ve yar›nla-
r›n ‹blislerini (Lanet onlar›n üzerine
olsun) raz› etmenin, bugünün iflini

yar›nlara b›rakman›n ac› kayb›na da-
ha ne kadar zaman göz yumaca¤›z?
Cehennem yak›t› olmaya, eflref-i
mahlûkat olmaktan esfel-i safilin’e
düflmeye neden bu denli hevesliyiz?
Erteledi¤imiz, geciktirdi¤imiz, gelme-
si için ümit besledi¤imiz o yar›nlar
gelmeden, ya bizim gitme vaktimiz
gelirse? 

Rabbimizin adil hesab› ve elim
azab›, asla ve kat’a gecikmez ve erte-
lenmez. An’› geldi¤inde ve muhatab›-
n› buldu¤unda, kesinlikle ink›taya
u¤ramayacak olan o çetin gün için,
vaktin kadr-u k›ymetini bilip tekraren
sorumluluklar›m›z› kuflan›p, okun-
mas› gerekeni okuyup, olmas› gere-
kenleri oldurup vahyin kanatlar› al-
t›nda, Rasulullah’›n (salât-u selamla-
r›n en güzeli Ona olsun) bayraktarl›-
¤›yla Rahman, Rahim olan Allah Az-
ze ve Celle’yi raz› edecek bir hayat›n
kap›s›n›n tokma¤›n›, olanca samimi-
yetimizle ve hissiyat›m›zla vurman›n
zaman› gelmedi mi, gelmedi mi, gel-
medi mi? 

Erteleyenler ve bekleyenler saf›n-
da olmaktan Rabbimize s›¤›narak,
““ttüümm ttaaflflllaarr››nn aalltt››nnaa eelliimmiizzii kkooyymmaamm››zz
ggeerreekkttii¤¤ii”” bilincini yeniden yayg›n-
laflt›rmak ve yinelemek durumunda-
y›z/zorunlulu¤unday›z. Erteleyenle-
rin ve bekleyenlerin tekleyece¤ini, tö-
kezleyece¤ini, paslan›p pörsüyece¤ini
ve kolayc›l›klar›n insanlar› hep kayba
götürece¤ini söylemek kehanet de¤il.

R›zas›n› isteyenlere ve aziz dini
‹slam’› yegane hayat tarz› belleyenle-
re, rahmet ve savafl elçisi Muham-
med Rasulullah’› rehber bilenlere,
Rabbimizin yollar›n› açaca¤›na iman
ediyoruz.

Ertelenmiflliklerden tazelenmifl-
liklere uzanmak temennisi, kayg›s›
ve duas›yla…

ge
nç

 b
iri

ki
m 64

ERTELENM‹fiL‹KLER...
FFaattiihh PPAALLAA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


