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Değerli Genç Birikim Okuyucuları

Âlemlerin Rabbına hamdolsun. Hamd, ancak 
Allah içindir. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve 
mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amel-
lerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. Allah kimi 
hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi 
de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.

Öncelikle içinde bulunduğumuz başı rahmet 
ortası mağfiret sonu cehennemden azad olarak 
müjdelenen Ramazan ayınızı tebrik ediyor, üm-
mete hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz 
ediyoruz. Yine Ramazan ayı sonunda Müslü-
manlara hediye edilen Ramazan Bayramının da 
tüm ümmetçe rahat ve huzur içinde geçirilme-
sini niyaz ederiz.

Türkiyeli Müslümanlar olarak Dünyanın di-
ğer ülkelerinde yaşayan Müslümanlara göre 
maddi yönden bolluk ve huzur içinde yaşıyo-
ruz. Bu nedenle Rabbimize ne kadar şükretsek 
azdır. Ama bu şükrü de sadece söylemde bı-
rakmamalı ve amellerimizle de şükrümüzü eda 
etmeliyiz. Bize verilen rızkın içerisinde mazlum 
insanların haklarının da olduğunun idrakine 
varmalı ve onlara bu haklarını vermeliyiz. Ra-
mazan deyince aklımıza gelen ilk kavramlardan 
biri olan “infak”ı hayatımızın merkezine koyma-
mız gerekir. 

Tabii biz Müslümanlar açısından maddi 
imkânlar tek başına bir anlam ifade etmez ve 
etmemelidir de. Manevi imkânlarımız, dinimizi 
hayata geçirme fırsatlarımız, Allah’ın hükmü ile 
hükmedilmesi ve dinin sadece Allah’a ait olması 
bizler için çok daha önemli. Türkiyeli Müslüman-
lar olarak bu açıdan maalesef çok gerilerdeyiz. 
Günlük ibadetlerimizi belki rahat yapabiliyoruz 
ama bizler için bu yeterli olmamalı. Rabbimizin 
“Fitne kalkıp din yalnız oluncaya kadar cihad 
edin” emr-i ilahisi bizim daha yolun başların-
da olduğumuzu ve çok çalışmamız gerektiğini 
açıkça ifade etmektedir.

Müslümanların bu nedenle kendi şartları, ni-
telikleri, maddi ve manevi imkânları ne kadar 
elveriyorsa gayretlerini göstermeli gerekmek-
tedir. Elbette sonuç Allah’a (c.c.) aittir.

Bizler de Genç Birikim olarak 16 yıldır bu 
gayretin içerisinde sizlere bir şeyler aktarmaya 
çalışmaktayız. Allah (c.c.) hepimizin yardımcısı 
olsun. Bu ay da sizlere gündeme dair önemli 
ve güzel değerlendirmeleri içeren yazıları oku-
ma fırsatı vermiş olacağız. Yine İslami konulara 
değinen, değerlendiren güzel yazılarımız da var 
elbette.

Sizleri dergimizle başbaşa bırakırken Allah’a 
emanet ediyoruz.

Genç Birikim’den...
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ABD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
İngiltere’nin dünya hegemonyasında 
bıraktığı boşluğu doldurduğu günden 

bugüne kadar, Latin Amerika’dan, Afrika’ya, 
oradan da Asya’ya ve Ortadoğu’ya kadar çok 
geniş bir alanda egemen güç olabilmek adına 
sayısız ülke işgaline, sayısız darbeye ve sayısız 
katliama imza atmış bir ülkedir. Bunu, bazen 
yalnız başına, bazen yerli işbirlikçileri ile bazen 
de destek aldığı diğer emperyal güçler kanalıyla 
yapmıştır.

Kendi çıkarlarına karşı çıkan herkesi ve her 
ülkeyi çağdışı, terörist, insan hak ve özgürlük-

lerini hiçe sayan ülkeler, örgütler ya da kişiler 
kategorisine koyarak düşman ilan etmekten 
çekinmemiştir. ABD, sadece en büyük emper-
yalist bir ülke değil, aynı zamanda da en büyük 
terörist ülkedir! Bu iki özellik, kuruluşundan 
beri, ABD’yi en iyi şekilde tanıtan ve tanımlayan 
özelliktir. Çünkü ABD kuruluşundan beri, önce 
kendi kıtasındaki ülkeleri ve daha sonra yakın 
ve uzak diğer kıta ötesi ülkeleri içten ve dış-
tan oluşturduğu terörist grupların faaliyetleriy-
le, aşama aşama kendi hegemonyasına alarak 
günümüzün süper ülkesi konumuna gelmiştir. 
Bu konumunu devam ettirmek için her tür terör 
faaliyetini, meşru bir hak olarak görmektedir.

IŞİD, Neden Değil Sonuçtur!

Ali KAÇAR
kacarali@hotmail.com
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TERÖRÜN ASIL MÜSEBBİBİ ABD’DİR

Bireysel ve örgütsel terörün tek müsebbibi 
başta ABD olmak üzere diğer emperyal ülkeler-
dir. Bu emperyal ülkelerin işgalleri, tecavüzleri, 
katliamları olmasaydı, bireysel ya da örgütsel 
terörün gündeme gelmesi de mümkün olmaya-
caktı. Çünkü El Kaide, IŞİD ya da benzeri diğer 
örgütler durduk yere ortaya çıkmamıştır. Bu ör-
gütlerin –gerek sağ, gerek sol ve gerekse İsla-
mi örgütlerin- oluşmasına ve gelişmesine, kü-
resel emperyal ve onların bölgesel işbirlikçileri 
zemini hazırlamıştır. Yani işgaller, katliamlar ve 
daha da önemlisi insan onuru çiğneyen, ayak-
lar altına alan Ebu Gureybler, Guantanamolar, 
ABD ve Siyonist İsrail işgal ve tecavüzleri ol-
masaydı, IŞİD ve benzeri örgütler taraftar bu-
lur muydu? Elbette bul(a)mazdı. Ama nedense 
herkes, terörü ortaya çıkaran nedenlere değil, 
sonuçlarına bakarak hüküm vermektedir. Dola-
yısıyla IŞİD’i ve benzeri örgütleri suçlamaktan, 
terör örgütü olarak değerlendirmekten başka 
bir şey yapmıyorlar. Bu değerlendirme, ne ka-
dar doğru ve ne kadar İslami ve insanidir? Asıl 
sorgulanması gereken bu değil midir? Elbette 
bunları söylerken İslam’ın asla kabul etmediği 
eylemleri savunuyor ya da kabul ediyor deği-
liz. İslam’ın onaylamadığı eylemler, ister IŞİD, 
ister El Kaide, ister HAMAS ya da benzeri ör-
gütler yapsın, asla kabul edilemez. Dolayısıyla 
Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de ve diğer yer-
lerde yapılan ama İslam’ın onaylamadığı ey-
lemleri asla tasvip etmiyoruz. Ama IŞİD’den, 
El Kaide’den önce bütün Ortadoğu’yu, Asya’yı, 
Afrika’yı kana bulayan ABD’yi, Filistin’de insan-
lık suçu işleyen Siyonist İsrail’i, Çeçenistan’da 
soykırımı gerçekleştiren Rusya’yı, Çin’i, 
Fransa’yı, Almanya’yı ve bu coğrafyanın bu hale 
gelmesinin tek müsebbibi İngiltere’yi suçlamak, 
hatta suçlamak da yetmez karşı koymakla işe 
başlamak gerekmez mi? 

Sormak lazım değil mi, kendi ülkesinden 
binlerce km uzaklıktaki Afganistan’da, Irak’ta, 
Pakistan’da ABD’nin ne işi var? ABD işgali kar-
şısında, binlerce, yüz binlerce insanı katledilen, 
tecavüze uğrayan, onurları ayaklar altında çiğ-
nenen, namusları kirletilen Afganlılardan, Irak-
lılardan direnişten ve karşı koymaktan başka 
ne beklenebilirdi? Son günlerde (12 Haziran’da) 
kaybolan üç vatandaşının (30 Haziran’da) öl-
dürülmüş olmasından dolayı Filistin’de terör 
estiren, girmedik sokak, talan edilmedik ev bı-
rakmayan, Hamas’ın önde gelen (meclis baş-
kanı dahil) yöneticilerini tutuklayan, el-Halil’in 

etrafını kuşatan, Filistinlileri diri diri yakarak 
öldüren Siyonist İsrail’e kimin sesi çıkıyor? 
ABD’lilerin ya da Siyonist İsrail’in vatandaşla-
rına sadece bir Ebu Gureyb ya da bir Guatana-
mo yaşatılsa idi, acaba nasıl bir tavır alırlardı? 
Herhalde İslam dünyasına karşı nükleer bomba 
kullanarak Üçüncü Dünya Savaşı başlatırlardı. 
Ama ölen ve öldürülenler Filistinliler, Iraklılar, 
Afganlılar, Somaliler, Orta Afrikalılar ya da Ara-
kanlılar olunca ya ses yok, ya da çok cılız ses 
çıkarılmakta! Çünkü emperyal ve Siyonist güç-
ler tarafından, bu topraklarda öldürülen kat-
ledilen insanlar basit bir ‘savaş zayiatı’ olarak 
değerlendirilmektedir. Ama bu topraklardaki 
insanlar kendilerini, kızlarını, eşlerini kısacası 
katliama karşı, tecavüze karşı onur ve haysi-
yetlerini korumak için ayağa kalktıkları zaman, 
ortalık yıkılıyor; terörist, vahşi, gerici, mürteci 
gibi kendilerine uygun olan sıfatları bu insanla-
ra yakıştırmaktadırlar. 

IŞİD’in ya da bir başka örgütün İslam’a uy-
gun olmayan faaliyetlerini, insanlara takındık-
ları tavırları, masum insanlara dönük saldırıla-
rını tasvip etmek asla mümkün değildir. Peki, 
ya ABD’nin Afganistan’da, Irak’ta katlettiği yüz 
binlerce (henüz daha yeni doğmuş bebeklerin, 
genç kızların, yaşlıların) masum insanı kat-
letmesinin adı nedir? IŞİD’i, el Kaide’yi ya da 
diğer direniş örgütlerini (Ahrur’uş-Şam, Liva-i 
Tevhid, Cephetü’n-Nusra gibi) terörist olarak 
suçlayanlar, neden ABD’nin, Siyonist İsrail’in, 
Rusya’nın, Çin’in, Fransa’nın (Orta Afrika’daki) 
terörünü görmezlikten geliyorlar? Oysa IŞİD’in 
ve ismi sayılan ya da sayılmayan diğer direniş 
örgütlerinin yaptıklarıyla, bu terörist devletlerin 
yaptıkları mukayese bile edilmez. Asıl terörist, 
hem de küresel terörist ABD’dir, Rusya’dır, Si-
yonist İsrail’dir, Fransa’dır, İngiltere’dir, Çin’dir. 
Bunları görmeyip, kendi namusunu, onurunu 
ve vatanını savunan insanları terörist olarak 
görmek de, terör değil midir? 

Kaldı ki, haklarını, topraklarını, namuslarını 
ve canlarını korumak için; nefsi müdafaa için, 
işgal ve istilalara karşı çıkmak, ne zamandan 
beri terör sayılmıştır. Böyle bir suçlama hangi 
insaf ve vicdan ölçüsüyle bağdaşır? Masum ve 
sivil insanlar, nerede ve kim tarafından olursa 
olsun, bu tür eylemler neticesinden öl(dürül)
melerine üzülmemek mümkün mü? Elbette, 
durduk yere yapılan eylemler, hiç kimse tara-
fından kabullenilemez ve savunulamaz. Ancak, 
olaylara çifte standartla yaklaşılması, ikiyüzlü-
lük yapılması da asla, savunulmamalıdır.  Ba-
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tıda olduğu zaman yüksek 
bir sesle ve günlerce karşı 
çıkılan şiddette; Filistin’de, 
Irak’ta, Afganistan’da oldu-
ğu zaman ya hiç ya da çok 
cılız bir sesle yasak savar 
tarzda karşı çıkılması da 
asla tasvip edilmemelidir. 

IŞİD’in Suriye’de Müs-
lüman direnişçilerine karşı 
savaşını, kimi muhalif ko-
mutanları ve sorgusuz su-
alsiz kendilerinden olmayan 
insanları öldürmelerini ka-
bul etmek, mazur görmek/
göstermek asla mümkün 
değildir. IŞİD’in Suriye’de 
takındığı tavır, sadece ve 
sadece Esad diktatörlüğüne, Siyonist İsrail’e, 
emperyalist ABD, Fransa’ya, İngiltere’ye, 
İran’a, Rusya’ya yaramaktadır. Aynı zamanda 
Müslüman halkların Suriye’deki İslami direni-
şe bakışını ve ilgisini değiştirmesine de neden 
olmuştur. Suriye’deki muhalif direnişten kasıt, 
sadece ve sadece İslami bir yönetim için mü-
cadele eden grupları kast ediyoruz. Yoksa laik, 
Batı yanlısı hiçbir grubu İslami direniş grupları 
içerisinde saymıyor ve böyle bir nitelemeyi de 
kabul etmiyoruz. 

Peki bu direniş örgütleri ne istiyorlar; para 
mı, devlet başkanlığı mı, zenginlik mi, ne isti-
yorlar? Bu örgütler adına yapılan açıklamalar-
da ve hatta örgütlere yöneltilen suçlamalarda 
bunların hiç birisini istemedikleri görülüyor. 
Peki, ne istiyorlar? Bu örgütler de, her Müslü-
man grup gibi, İslam dünyasına dönük işgalle-
rin, istilaların, Kur’an’a yöneltilen hakaretlerin, 
Müslümanlara yönelik aşağılamaların, işken-
celerin, tecavüzlerin ve katliamların durmasını 
istiyorlar. Bu kötü mü? Siyonist terör devleti 
İsrail’in, Filistin’deki işgalinin son bulmasını is-
tiyorlar. Ortadoğu’da Müslüman halklara zul-
meden diktatörlüklerin, şeyhliklerin, krallıkların 
Batılılar tarafından desteklenmemesini, himaye 
edilmemesini istiyorlar! Bunlar, kötü şeyler mi? 
Kısacası ABD ve diğer işgalci sürülerin İslam 
topraklarından def olup gitmelerini istiyorlar. 
Bunun neresi terör? Bunu, hangi Müslüman, 
hatta onur sahibi hangi insan istemez ki! Eğer, 
İslam topraklarında işgalin sona ermesine, kat-
liamların durmasına ve işgalcilerin bu toprak-
lardan çekilip gitmesine rağmen Batılı ülkelerde 
bir bomba patlarsa, o zaman bu söylemlerinde 

haklı olabilirler. Aksi halde terörden yana ol-
dukları tescillenmiş olacaktır.

Asıl terör ve teröristlik Irak’ı, Afganistan’ı, 
Filistin’i, Çeçenistan’ı işgal etmek değil midir? 
Bu işgali, kınayamayanlar ya da kınamaktan 
korkanlar, kendilerini savunan insanları terö-
ristlikle suçlamaları, hangi insaf ve vicdan ölçü-
süyle bağdaşır? Bu işgalleri kaldırma konusun-
da gayret göstermeyen ve imkânlarını seferber 
etmeyenlerin, işgalci terörist devlet yöneticileri 
ile aynı ağzı kullanmalarını anlamak gerçekten 
çok zordur. Bilinmelidir ki, bu tür eylemlerde 
masum insanların öldürülmesi, İslam dünyası-
na yönelik yapılan işgallerin, istilaların ve te-
cavüzlerin bir sonucudur. Siz bu işgal, istila ve 
tecavüzleri ortadan kaldırmadan, neticelerini 
ortadan kaldıramazsınız. Karşısında annesine, 
kız kardeşine, eşine tecavüz edilen, babası, eşi, 
çocuğu, kardeşi öldürülen, evi yıkılan, başına 
çuval geçirilerek aşağılanan, onuru çiğnenen 
genç bir insanı hangi mantıkla ve nasıl durdu-
rabilirsiniz? Bilinmelidir ki, bu tür eylemlerde 
masum insanların öldürülmesi, İslam dünyası-
na yönelik yapılan işgallerin, istilaların ve teca-
vüzlerin bir sonucudur. 

Bize göre, bugün İslam dünyasında, em-
peryal işgale, şirke ve tuğyana karşı mücadele 
eden örgütler, terörün nedeni değil, sonucu-
durlar. Terörün asıl nedeni, küresel emperyal 
ülkelerin bu coğrafyada, petrol, doğal gaz gibi 
enerji kaynaklarını kontrol altına almak için 
gerçekleştirdikleri işgallerdir, katliamlardır ve 
tecavüzlerdir. Şayet ABD, Afganistan ve Irak’ı 
işgal etmeseydi ya da 1948’den bu yana Siyo-
nist İsrail’in işgali, Filistin’de gerçekleştirdiği 
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katliamlardan Siyonist İsrail korunmasaydı, bu-
gün bir El Kaide, bir HAMAS, bir İslami Cihad, 
bir IŞİD olmazdı.

 Konuyla ilgili olarak 2005 yılında yazdığım 
bir yazıyı kısmen buraya almak istiyorum:

Dünyadaki Terörün Nedeni Siyonist ve İşgal-
ci Emperyal Devletlerdir!..1

“Çeşitli ülkelerde ölümle sonuçlanan eylem-
leri gerçekleştirenlerin kimileri henüz gençlik-
lerinin baharında olan gençlerdir. Kimi, yaşıtla-
rı oyunda oynaşta iken, bu gençlerin canlarını 
feda etmeye ya da milyar dolar sahibi olan 
Usame bin Ladin’in Afganistan dağlarında her 
türlü imkândan yoksun yaşamayı tercih etme 
sebebi ne olabilir? Bu insanların yapacakla-
rı başka işleri olmadığı ya da iş olsun diye mi 
bu tür eylemleri gerçekleştirmektedirler? Dün-
yada, özellikle de İslam coğrafyasında, ne tür 
insanlık dışı olaylar olmaktadır ki bu eylemciler 
hayatlarını feda etmeyi göze alabilmektedirler? 
Eylemcileri böylesine ciddi bir konuda, hayat-
larını feda edebilecek kadar etkileyen olayların 
başında Bosna Hersek, Çeçenistan ve özellikle 
de Filistin, Afganistan ve Irak’ta gerçekleştirilen 
işgaller vardır. Bu ülkelerde katledilen binlerce, 
yüz binlerce çocuk, kadın ve yaşlı, bombalanan 
binlerce okul, hastane, cami, cezaevi ve ma-
sum sivillerin yaşadığı köyler, kentler… İslam 
coğrafyasında yaşayan insanların üzerinde bı-
raktığı etkiyi hesap edebilmek mümkün mü? 
Haksız yere ve bu Haçlı savaşıdır mantığıyla, 
sadece ülkelerin zenginliklerine el koymak için 
onur kırıcı, alay edici tarzda yapılan işgaller, 

1  Ali KAÇAR, Emperyal Kuşatma ve İslam Dünyası, Genç 
Birikim yayınları, 1.bsk. Haziran 2011, Ankara,s.XIV

dünya Müslümanlarının iç dünyasında meyda-
na getirdiği eziklik, oluşturduğu acı, tasavvur 
edilebilinir mi? BM’nin aleyhine aldığı yüzlerce 
kararın hiç birisi uygulanamayan ve neredey-
se her gün Filistinlilere Madrid’deki, Londra’da-
ki ya da İkiz Kuleler’deki manzaraları yaşatan 
Siyonist İsrail’e ve her kararda ve her olayda 
İsrail’i destekleyen ABD’ye hiçbir şey yapama-
yan uluslararası kuruluşların, Müslüman olan 
ülkelerle ilgili kararları hemen uygulamaları, 
bir Müslüman’da, hayal kırıklığı meydana getir-
mesinin yanında Batıya ve Batılı Ülkelere olan 
bakışını değiştirmez mi? Tecavüz edilen binler-
ce kadın; evlerinden zorla, hem de kardeşinin, 
babasının, amcasının yanından zorla alınarak 
götürülerek kirletilen genç kızlar!..

Bu, sadece genç kızların akrabalarını değil, 
hatta olayın işlendiği ülke insanlarını da değil, 
dünyanın her yerinde yaşayan bütün Müslü-
manları, nasıl etkilediğini kim, ne kadar tah-
min edebilir? Böyle bir ülkede siz yaşasanız ne 
yapardınız, bunu hiç düşündünüz mü? Dünyayı 
terörize eden, bu kan emici terörist vampir-
ler emperyalist ABD, Siyonist İsrail ve kapita-
list İngiltere’nin terör faaliyetleri devam ettiği 
müddetçe, dünyada terör de bitmez bireysel ve 
örgütsel eylemler de!. Çünkü bugün dünyada 
var olan ve dünya insanlığını felakete sürükle-
yen terörün başlıca aktörleri ve müsebbipleri 
bu ülkelerdir. Aslında sadece bu ülkelerde değil, 
ABD öncülüğündeki terör koalisyonuna katılan, 
onu destekleyen ya da karşı çıkmayan ülkeler 
de, dünyada meydana gelen bütün terör faa-
liyetlerinin müsebbipleridirler. Bugün, çeşitli 
coğrafyalarda gerçekleşen terörün tek nedeni 
ırkçı Siyonist terör örgütü İsrail, emperyalist 
ABD ve diğer işbirlikçi ülkelerdir. Ortadoğu’da, 
Filistinli Müslümanlara yönelik insanlık dışı kat-
liamlar, her ne kadar kukla Siyonist terör örgü-
tü İsrail tarafından gerçekleştiriliyorsa da, bu 
katliamların asıl suçlusu, Siyonist terör örgütü 
İsrail’i her halükârda destekleyen ve koruyan 
ABD’dir. Bütün dünya da biliyor ki, ırkçı Siyonist 
İsrail ancak ABD’nin yardım ve izniyle bu kat-
liamları gerçekleştirebilmektedir. Kısacası ABD, 
modern tarihin en büyük savaşlarına, katliam-
larına, zulümlerine, soykırımlarına, insan hak-
ları ihlallerine, bireysel ve devlet terörizmine, 
askeri darbelere, iç savaşlara, etnik temizlik 
hareketine katılmış ve ürettiği her türlü kim-
yasal, biyolojik ve nükleer silahların birçoğunu 
deneyerek milyonlarca insanı katletmiş terörist 
bir devlettir. 
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Batılı Halklar da, En Az Yönetimleri
Kadar Suçludur!..

11 Eylül 2001’de Amerika’da, 11 Mart 
2004’de İspanya’da ve 7 ile 21 Temmuz 2005’de 
İngiltere’de meydana gelen patlamalar, başta 
Batılı ülkeler olmak üzere bütün dünyayı sars-
mıştır. Çünkü Batılı ülke halkları, kendi toprak-
larında bu tür patlamalara alışkın değillerdi. 
Onlar, kendi devletleri tarafından işgal edilen 
uzak bölgelerdeki patlamalara ve bu patlamalar 
sonucunda yakılan yıkılan evlere, ölen ve sakat 
kalan insanları, televizyonları karşısında viski-
lerini yudumlarken seyretmeye alışkındılar. Bu 
bölgelerdeki patlamalar, onlar için vaka-i adi-
yeden patlamalardır ve onları hiç mi hiç ilgilen-
dirmemiştir. Elleri ve bacakları kopan bebekler, 
küçücük ve narin bedenleri tank paletleri ya da 
yıkılan binaların altında ezilen çocuklar, tecavüz 
edilen binlerce kadın, gece yarısı kapıları kırıla-
rak içeri girilen evler, babaları karşısında zorla 
çırıl çıplak soyulan kızlar, Afganistan’da, Irak’ta 
ve yeni kurulmuş kara ve deniz üslerinde kat-
ledilen Afganlı ve Iraklı esirler, Ebu Gureyb’ler, 
Guantanamo’lar onların hiç mi hiç dikkatini çek-
memiştir. ABD’li, İngiltereli, İsrailli ve diğer Ba-
tılı ülkelere ait askerlerin Afganistan’da, Irak’ta 
niçin bulundukları da onları ilgilendirmemiştir. 
Irak’ta yüz binlerce sivil katledilmiş, Afganis-
tan yaşanılmaz hale getirilmiş, Filistinliler ken-
di topraklarından kovulmuş… Evet, bunlar da 
Batılı insanları hiç ilgilendirmemiştir. Onlar için 
varsa, yoksa ikiz kuleler, Dünya Ticaret Merke-
zi, Madrid ve Londra patlamaları! Bu yerlerde 
ölen insanların hepsini toplasanız, binaları da 
ilave etseniz, bir Felluce’ye, bir El-Amiriye’ye, 
bir Sadr Şehri’ne veya bir Ramadi’ye denk düş-
mez. Çünkü Irak’ın, Afganistan’ın, Filistin’in, 
Çeçenistan’ın her bir kenti, neredeyse her gün 
Londra’daki patlamaları yaşıyor. ‘Beyaz adam’ 
bu coğrafyalarda yaşayan insanları adam ye-
rine koymadığı için, İngiliz gazetecisi Robert 
Fisk’ın dediği gibi katledilen Iraklıları, Afganları 
ve diğerlerini savaş zayiatı saydığı için, bu kat-
liamları gerçekleştiren ya da neden olan kendi 
devletlerine karşı, sokaklara dökülmüyorlar.

Acaba, Batı’nın bu üç ülkesinde patlayan 
bombalar, Batılılara, Bağdat, Ramadi, Felluce, 
Sadr şehri, Kunduz, Kabil, Kandahar, Batı Şeria, 
Refah Mülteci Kampı, Sabra-Şatilla, Kana, Ce-
nin gibi yerlere her gün atılan tonlarca ağırlıkta-
ki bombalar altında yaşayan halkın çektiği acıyı 
hatırlatmış mıdır? Vücutları paramparça olmuş 
çocuklarının, eşlerinin, babalarının, kardeşle-

rinin cesetlerinin üzerinde ağlaşan kadınların 
durumlarını anlamalarına vesile olmuş mudur? 
Ya da kendisine, yapılan tecavüzlerden dolayı 
öldürülme isteğini mektubuyla bütün dünyaya 
haykıran Nur bacının feryadını duymalarını sağ-
lamış mıdır? Hiç sanmam! İkiyüzlü gazeteciler, 
köşe yazarları, kameramanlar, sivil toplum ku-
ruluşları, insan hakları örgütleri, politikacılar, 
devlet yöneticileri ne kadar körleşmiş bir vic-
dana sahiptirler ki ABD’deki, İspanya’daki ve 
Londra’daki patlamaları görüyorlar ve onlara 
ağıt yakıyorlar da işgal bölgelerinde her gün öl-
dürülen onlarca sivil masum insanın canhıraş 
çığlıklarına, vicdanlarını ve kulaklarını tıkıyorlar. 
Batılılara ve özellikle de İngilizlere Iraklı İman 
el-Saadun’un mektubu güzel bir cevaptır.2 Sa-
adun mektubunda şöyle haykırıyor kendilerini 
diktatör Saddam’dan kurtarmaya gelen işgal-
ci diktatörlere; “Dünya, bizim insanlarımızın 
işkenceden ve katliamdan geçirilmesine niçin 
seyirci kalıyor, bize karşı işlenen suçları niçin 
kınamıyor? Acının size mahsus olduğunu, bizim 
acı çekmediğimizi mi sanıyorsunuz?.. Siz bizim 
şehitlerimizden haberdar değilsiniz, onların ya-
sını tutmuyorsunuz, onlar için ağlamıyorsunuz 
ama biz yastayız ve ağlıyoruz… Evet, bizim 
ölülerimizin de adları var. Onların da yüzleri, 
hikâyeleri ve hatıraları var. Bir zamanlar bizim 
aramızda gülüp oynuyorlardı. Hayalleri vardı 
sizin gibi. Ellerini uzattıkları bir yarın vardı. Fa-
kat bugün bizim aramızda uyuyorlar ve uyana-
cakları bir yarın yok… Ölenlerin aileleri bilsinler 
ki, Perşembe sabahı Londra’da meydana gelen 
bombalı saldırıların sorumluluğu Tony Blair’e ve 
onun takip ettiği siyasete aittir. Halkımıza ilan 
ettiğiniz harbi durdurun…”

Bu bir Irak’lının mektubudur. Sizce, bu Irak-
lı çok şey mi istiyor İngiliz halkından ve diğer 
işgalci Batılı ülke halklarından! İngiltere’de ya-
yımlanan Independent’ın Ortadoğu muhabiri 
Robert Fisk ise, ‘Londra’yı vuran bombalar, evet, 
barbarcaydı. Ama 2003’de Amerikan-İngiliz it-
tifakının işgal ettiği Irak’ta sivillerin öldürülme-
si, Iraklı çocukların atılan misket bombalarıyla 
paramparça olması, Amerikan ordusunun kont-
rol noktalarında masum Iraklıların vurulması da 
barbarca değil mi? Bu bir çelişkidir. Onlar öldü-
ğü zaman savaş zayiatı oluyor, biz öldüğümüz 
zaman barbarca bir terörün kurbanı oluyoruz. 
Irak’ta direnişle çarpışıyorsak, direniş de çar-
pışmak için neden bizim ülkemize gelmesin?’ 

2  Gerçek Hayat, 22 Temmuz-28 Temmuz 2005, s.7
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diye soruyor. Ayrıca, Usame Bin Ladin’in video 
kayıtlarında söylediklerinin şimdi gerçekleşiyor 
olmasından şaşkınlık duymadığını belirtiyor: 
“Bin Ladin, ‘eğer bizim şehirlerimizi bombalar-
sanız, biz de sizi bombalarız’ demiş ve şöyle 
sormuştu: İsveç’e neden saldırmadığımızı dü-
şündünüz mü? Şanslı İsveçliler… Çünkü ora-
da ne El Kaide var, ne de Tony Blair.”3 Sadece 
Londra’da patlamaların olduğu gün ve ertesi 
günü Irak’taki patlamalardan dolayı 150’den 
fazla insan ölmüştür. Bu rakam İngiltere’deki 
patlamalarda ölenlerin aşağı yukarı üç katıdır. 
Oysa bu rakam kadar olmasa da, Irak’ta her 
gün onlarca insan öldürülmektedir; işgal süre-
since öldürülen sivil insan sayısı ise 1 milyon-
dan fazladır. Irak’ta öldürülen insan sayısı ile 
ilgili bir soru üzerine İngiliz Dışişleri Bakanı’nın 
verdiği cevap ‘buna değerdi’ olmuştur. Ölen ve 
sakatlanan yüz binlerce Iraklının tek müsebbibi 
İngiltere, Siyonist İsrail ve ABD’nin başını çek-
tiği işgal koalisyonudur. Ölüm, bazen bir kur-
tuluştur; tecavüz edilen, namusları, onurları, 
kısacası insanlıkları ayaklar altında çiğnenen-
ler; kim bilir kaç kez ölmek için dua etmişlerdir. 
Peki, bu insanlar niçin, ölümü ister hale getiril-
mişlerdir?

Kimdir, bunların sorumluları? Bu insanlar, 
İngiltere’yi mi, ABD’yi mi, yoksa bir başka Ba-
tılı ülkeyi mi, tehdit ya da işgal etmişlerdi? Ni-
çin Afrika’ya, Latin Amerika ülkelerine değil de; 
Irak’a, Afganistan’a ve Ortadoğu’nun diğer ül-
kelerine demokrasi ve özgürlük götürmek iste-
mektedirler? Acaba, bu bölgelerde petrol, doğal 
gaz ve stratejik önemi haiz geçiş yolları bulun-
masaydı, yine bu işgalciler 1900’lü yıllardan bu 
yana bu bölgeyi hâkimiyetlerinde tutmak için, 
bu kadar kan ve gözyaşı akıtırlar mıydı? 

Afrika’nın birçok ülkesinde açlıktan ölmek 
üzere milyonlarca insan için ne gibi önlem al-
mışlardır? Oysa sadece açlık çeken insanları de-
ğil, bütün dünya insanlığını fakirlikten, sağlıksız 
beslenmeden kurtaracak parayı işgal ve istila-
ları kalıcılaştırmak için harcamaktadırlar. Batılı-
lar ikiyüzlüdür, sömürgecidir ve katildirler! Batı, 
yaptığı işkencelerin, katliamların, tecavüzlerin, 
estirdiği terörün bedelini henüz ödememiş-
tir. Latin Amerika’da, Afrika’da, Ortadoğu’da, 
Asya’da katlettiği, köleleştirdiği, sömürerek 
açlığa mahkûm ettiği insanların bedelini bir iki 
patlamayla da ödeyemez. 

3  http://www.haber7.com/haber/20050708/Ingilizbasininda- 
dehset.php

Londra’da 50 küsur kişinin ölmesiyle Bri-
tanya İmparatorluğunun sadece Ortadoğu’nun 
kalbine bir hançer gibi sapladığı Siyonist terör 
örgütü İsrail’in, Filistin’in Deir Yasin köyünde 
katlettiği masum insanların karşılığı bile değil-
dir! Üzerine güneş batmayan ülke olarak anılan 
bu emperyalist ülkenin sömürgeleştirdiği Asya, 
Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında işlediği kat-
liamların haddi hesabı yoktur. 11 Eylül olayla-
rında ölen insanlar, ABD’nin verdiği kimyasal 
silahlarla Saddam eliyle Halepçe’de katledilen 
masum sivillerin karşılığı bile değildir. Ya Afga-
nistan, Vietnam, Laos, Sudan, Somali, Kam-
boçya, Japonya ve daha sayılmayacak kadar 
birçok bölge ve coğrafyada katledilen milyon-
larca insanın bedeli? Hayır, Batı henüz şiddeti 
tatmamıştır; 11 Eylül 2001’de ABD’de, 11 Mart 
2004’de İspanya’da, 7 ve 21 Temmuz 2005’de 
İngiltere’de patlayan bombalar bu ülkelerin sa-
dece, son Irak işgalinde işledikleri insanlık dışı 
cürümlere denk olması bir yana, mukayese 
edilmesi bile söz konusu değildir.

Zulme uğramış bölge insanları haklarını is-
temek için henüz ayağa kalkmamışlardır, eğer 
ayağa kalkarlarsa, Batı, gerçekten şiddetin ne 
olduğunu, masum insanlara işkencenin, teca-
vüzün ne demek olduğunu işte o zaman an-
layacaktır. Batılılar, bu patlamalar üzerine, bu 
saldırılar neden bize yapılmaktadır sorusunu 
yoğun olarak gündeme getirmeye başlamış-
lardır. Ancak Batılılar, bu soruları sormakta çok 
geç kalmışlardır? Bu sorular, Afganistan’da taş 
üstünde taş bırakılmadığı ve günlerce masum 
insanların üzerine bomba yağdırıldığı zaman 
sorulmalı idi! Bu sorular, Irak’ın zenginlikleri-
ni yağmalayan işgalci terörist devletlerin işle-
dikleri katliamlarda; kolu, bacağı, kafası ko-
pan çocukların, sağır sultanların bile duyduğu 
feryatlarından dolayı sorulmalı idi! Bu sorular, 
Irak’taki Nur Bacı’nın kör vicdanlarda bile infi-
al meydana getiren çığlıklarında sorulmalı idi! 
Bu sorular, bölgede, yüz binlerce masum sivilin 
katledildiği zaman sorulmalı idi! Bu sorular, Ce-
nin, Kana, Refah Mülteci Kampı’nda, Sabra ve 
Şatilla katliamlarında sorulmalı idi!

Evet bu sorular, Guantanamo’da masum 
insanlara yapılan insanlık dışı uygulamalardan 
dolayı sorulmalı idi! Bu sorular, Kunduz, Kabil, 
Kandahar’da insanlık katledilirken sorulmalı idi! 
Evet, ne yazık ki bu sorular, artık çok geç kal-
mış sorulardır!“
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Bu başlık Mayıs 
1978’teki ‘Yakın 
Tarih Dergisi’nden 

alınan bir başlıktır. O tarih-
te ortada ne İran Devrimi, 
ne Afganistan işgali, ne 
Varşova Paktı’nın dağılma-
sı, ne yeni dünya düzeni 
telaffuzu… Bunların hiçbi-
risi yok. Şah, İran’ın ba-
şında, Afganistan’da kral-
lık devam ediyor. Saddam, 
El-Bekir’den iktidarı dev-
ralmak için sabırsızlanıyor. 
Türkiye, anarşi ve terörün 
kucağında debeleniyor. Apo 
yok, PKK yok! Dev-Sol var, 
Dev-Yol var. Pol-Bir, Pol-
Sen var. Türkeş, Ecevit, 
Demirel ve Erbakan var 
siyaset sahnesinde. Kurucu ideolojinin baş ak-
törleri çoktan bu dünyadan göçüp gitmişler. M. 
Kemal, İnönü, Şükrü Kaya, Recep Peker, Hasan 
Saka, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve di-
ğerleri… Kurucu ideolojinin sembol isimlerinden 
bir tek Celal Bayar hayatta. O da, dalya demeyi 
bekliyor. 

Bahsi geçen yıllarda devlet ve kurumları bir 
taraftan sözüm ona komünizm ile mücadele 
görüntüsü veriyor, diğer yandan yeni yeni te-
rennüm edilmeye başlanan “Siyasal İslam” ve 
onun takipçilerini takibe çalışıyor. MSP eliyle 
sistemle barıştırılmaya çalışılan İslami kesim, 
her geçen gün imanı ile amelinin arasının açıl-

dığını, günlük hayatına her geçen gün haramın 
daha çok yaklaştığını, helalin daha çok uzaklaş-
tığını fark etmiyor bile. TSK, bir yandan irtica 
ile mücadele figürleri sergilerken, diğer yandan 
Güneydoğu ve Doğu’da “dost kuvvetler-düş-
man kuvvetler” tatbikatları yapıyor. Ekonomi ve 
ekonomik birimler ülkeyi bir türlü faiz sarma-
lından kurtaramıyor; bilâkis uluslararası faiz lo-
bilerinin adeta temsilcisi gibi hareket ediyorlar. 
Tam da merhum Necip Fazıl’ın Destan şiirinde 
olduğu gibi:

Öttür yem borusunu öttür, öttür Borazan!
Bitpazarında sattık, kalkamaz artık kazan!
Allah’ın on pulunu bekleyedursun on kul;
Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Ortadoğu’ya Yeni Bir Harita mı?

Süleyman ARSLANTAŞ
sarslantas46@hotmail.com
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O yıllarda memlekette gaz yok, benzin yok, 
yağ yok, tuz yok, yok yok yok! Ama tüm bunla-
ra rağmen üniversiteler, devlet kurumları, siyasi 
partiler ve onların liderleri tabir-i caizse oyunda 
oynaştalar. Onların hükmettiği gençlik ülkenin 
her yerinde birbirini yok etme yarışında. Ülkü-
cü-solcu çatışması hiç eksilmiyor. Yavaş yavaş 
ısıtılmaya çalışılan Kürt-Türk çatışması karşılıklı 
salvolarla, şarkılarla, türkülerle devam ediyor. 
Kürt gençliği “Dağlara gel dağlara” türküsü ile 
yeni yeni dağlara çağrılırken; ülkücü ya da Türk 
gençliği: “Dağlar seni delik deşik ederim” tür-
küsü ile onlara cevap veriyor.

Ya İslamcı gençlik! Ah ah! Sezai Karakoç 
üstadın: “Belki de Batı’nın tek kurtuluş ümidi 
sen iken, o ümidi bizzat sen Batılılaşarak mah-
vettiğinin farkında mısın?” ifadelerinde olduğu 
gibi sahih İslam arayış, anlayış, iman ve ittika 
boyutundan çok; sloganik cemaat, tarikat ve 
siyasi parti aidiyetleri ile her gün İslam’dan, 
İslami tebliğ ve irşat sorumluluğundan uzakla-
şan, tezin değil anti-tezin tuzağına düşürülen 
bir İslamcı gençlik! Ve o gençlik merhum Ab-
dürrahim Karakoç’un “Hak Yol İslam Yazacağız” 
dizelerini dağlara, taşlara yazarak ya da “Müca-
hit Erbakan!” haykırışları ile kendilerini tatmine 
çalışıyordu. Hâsılı bütün kesimler ve ne yazık 
ki devlet ve kurumları da tarihi sorumlulukla-
rının, aidiyetlerinin bilerek ya da bilmeyerek 
farkında olarak ya da olmayarak günlerini gün 
ediyor ve yapay, yıkıcı, can yakıcı gündemlerle 
vakit geçiriyorlardı. Hâlbuki, belki de Türkiye-
li Müslümanlar, İslami gençlik tarihlerinde ilk 
defa ‘Bütüncül İslam’la buluşma imkânını yaka-
lamışlardı. Akidesi, ibadeti, muamelatı, siyase-
ti, şehadeti anlatan âlim ve eserlerle de buluş-
muşlardı. Seyyid Kutub’dan, Mevdudi’ye, Malik 
b. Nebi’den, M. Ebu Zehra’ya, Nedvilerden Ab-
dülaziz El-Bedri’lere kadar birçok âlim ve eser-
leri ile buluşulmuştu. Ama ne var ki bizlerin, 
sokak ve İslami olmayan siyasetin uzağında 
kalmamıza izin vermediler. Belki de benim gibi, 
izin vermeyen odaklara rağmen firar eden bir 
avuç gençlik vardı. Zaten şu anda da Türkiye’de 
insan ve İslam için bir şeyler yapan varsa, hiç 
şüpheniz olmasın işte onlar 1970-1980’li yıllar-
da seküler sistemin İslâmîlik iddiasında bulu-
nan karargâhlarından(!) firar edenlerdir.

Merhum Ercümend Özkan’ın 1970-1980’li 
yıllardaki canhıraş heyecan ve çabalarını düşü-
nüyorum. Ekmek, masa, makam kaygısı olma-
dan, rızık ve ecel endişesi taşımadan gece-gün-
düz imanlı, siyasi bilinci olan, haram ve helal 

kriterlerine dikkat eden bir gençliğin teşekkülü 
için harcanan samimi çabaları gözümün önüne 
getiriyorum. Ve maalesef artık o günlerin – o 
tatlı, İslâmî, yorucu ama huzur veren anıların 
sadece bir hatıra olarak kaldığını düşünüyorum. 
Evet, bunlar bir hatıra olarak kaldı sanki! Sekü-
ler dünya ve onun eğilimleri günümüzü, bizleri 
daha çok ilgilendiriyor. Akıl, vahiy ve kalp it-
tifakının oluşturduğu düşünce ve davranışların 
yerine; şekil, masa, kasa, nisa anlayışının ege-
men olduğu bir anlayış ve yaşam biçimi öne çı-
kıyor. Ve soru: Bu gençlik nereye, bu ülke nere-
ye, Ortadoğu nereye, insanlık nereye gidiyor? 
Sorunun cevabı açık değil mi? Sen; Türkiyeli, 
Suriyeli, Iraklı, Mısırlı, Mağripli, Afrikalı, Asyalı 
ve tüm dünya Müslümanları evet sen, ayakları-
nın seni nereye götürdüğünü fark etmeyen sen, 
hâlâ geleceğinden umutlu musun?

DÜNÜN BUGÜNE YANSIMASI

Müslümanlara yönelik olarak; emperyal güç 
odaklarının oluşturduğu, sınırlarını, nizamlarını, 
ahlak öğretilerini, eğitim müfredatını, kadın-er-
kek ilişkilerini bile onların düzenlediği coğrafya-
mızda bugün yaşadıklarımızın planlarını da çok 
eskiden yapmaya başlamışlardı. 

17 Ocak 1991’de ilk kez ve net bir biçimde 
ABD Başkanı Bush tarafından telaffuz edilen: 
“Yeni Dünya Düzeni” ya da BOP, GBOP gibi ifa-
deler ve onların içi aslında 1978 Haziran’ında 
Amerika’daki Princeton Üniversitesi’nde yapılan 
Şarkiyat İlminin, Modern Arap Tarihiyle ilgili ta-
nınmış isimleri bir araya gelerek Ortadoğu’nun 
haritasını yeniden tanzime çalışmışlardı. 

Bu konferansın esas planlayıcısı İsrail idi. 
Konferansı tanınmış Siyonistlerden Prof. Ber-
nard Lewis idare etmişti. Bilindiği gibi 1916’da 
Sykes-Picot ve daha sonra Versay Anlaşmaları 
ile Ortadoğu’da birtakım küçük ve yapay devlet-
ler oluşturulmuştu. Osmanlı topraklarında Irak, 
Ürdün, Suriye, Lübnan, Filistin gibi… Aradan 
uzun yıllar geçti. 1945’te Yalta ile belki bahsi 
geçen devletler yerlerinde kaldılar ama başta 
petrol bölgeleri olmak üzere Fransa ve bazı kıta 
Avrupası ülkeleri bu yeni statüyü, yapılanmayı 
kabul edemediler. Ve sürekli İngiltere, Fransa 
ve Almanya Ortadoğu’yu kaşıyor. Şüphesiz İs-
rail ve Siyonist liderler de kendi güvenliklerini 
merkeze alarak yeni bir Ortadoğu oluşumunu 
desteklemektedirler. Bu cümleden olarak 1978 
Haziranında Princeton Üniversitesi’nde topla-
nan kişiler İsrail’in hazırladığı Ortadoğu planını 
masaya yatırdılar. Bu plana göre hemen he-
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men her mezhebin bir vatanı olacak, Maruni-
ler Lübnan’da, Dürziler Suriye ve Lübnan’da, 
Kürtler Suriye ve Irak’ta, Şiiler Güney Irak ve 
İran’ın bir kısmında, Sünniler Suriye, Lübnan, 
Ürdün ve Filistin’de sınırları belli yurt sahibi 
olacaklardır. Bu ülkelerin hepsi ilerleyen zaman 
diliminde Federasyon veya Konfederasyonda 
birleşecekler; plan buydu. 

Aradan yıllar geçti. İran’da İslâm adına dev-
rim oldu. (11.2.1979) Ruslar Afganistan’ı işgal 
etti. (Aralık 1979) Mısır ve İsrail Camp-David 
Anlaşmasını imzaladı (26 Mart 1979). Saddam 
Irak yönetimini El-Bekir’den devraldı (1979), 
Türkiye’de ihtilâl oldu (12 Eylül 1980), El Fetih 
Fez Doruğunda (1982) BM ve Reagan Planını 
kabul etti. İran – Irak Savaşı başladı (23 Eylül 
1980 – Ağustos 1988) Ziya Ül Hakk’a suikast 
düzenlendi ve uçağı düşürüldü. Enver Sedat bir 
suikast sonucu öldürüldü (1981) vs. Bilhassa 
İran’da meydana gelen devrim sonrası İslâm 
dünyasında siyasal İslâm ya da hükmedici 
İslâm anlayışı yaygınlaşmaya başladı. 1989’da 
Varşova Paktı’nın dağılması ve yine 1990’da 
Sovyetler’in dağılmasının ardından sözde “So-
ğuk Savaş” dönemi sona ermiş oldu. Tabii ki 

Soğuk Savaş sonrası küresel güç odakları ka-
pitalizme ve onun uygulama biçimi haline ge-
len-getirilen ve hatta kapitalizmin meşruiyet 
zeminini oluşturan demokrasiye tek alternatif 
İSLÂM olduğu için, İslam’ı ve Müslümanları 
yeniden masaya yatırdılar. Sonuç olarak Gra-
ham Fuller’in raporunda belirtildiği gibi (Şubat 
1990) İslâmî iktidarı ya da iktidarları alternatif 
olmaktan çıkartmak için Müslümanların iktidara 
getirilmesi uygun görüldü.

1990’lı yıllar ılımlı İslâm, demokratik İslâm, 
Medine Vesikası, birarada yaşama formüllerini 
arama anlayış ve tartışmaları ile geçti. New 
York’taki ikiz Kulelere ve Washington’da bulu-
nan Pentagon’a yönelik 11 Eylül saldırılarının 
ardından Amerika fiilen Irak’a, Afganistan’a 
girdi. Irak fiilen üçe ayrıldı. Hem etnik hem 
de mezhep temeline dayalı bölünme tasa-
rı olmaktan çıktı, fiiliyata dönüştü. Erbil, 
Kürdistan’ın merkezi – Bağdat, Sünni Arap 
Yönetim Merkezi – Basra, Şii yönetim merke-
zi… Suriye parçalanıyor, Lübnan sırada, Ürdün 
topun ağzında ve şimdi etnik ve mezhepsel 
ve dinsel parçalanmışlığa ekonomik boyut da 
ilâve edildi-ediliyor.
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Bütün bu olup-bitenler arasında üç ülke 
dikkat çekiyor. Suudi Arabistan, İran ve Türki-
ye. Suudi Arabistan; Mısır başta olmak üzere 
statükoya ya da kurucu ideolojilere karşı Arap 
coğrafyasında velevki İslâm adına da olsa baş-
kaldıranın başının koparılmasına azami destek 
veriyor. Mısır, Suriye bunun tipik örnekleri. İran 
ise pragmatik bir politika güderek, İslâm’ın 
yerine veya Humeyni’nin ifadesiyle: “tevhidde 
vahdet” yerine “mezhepte vahdeti” yeğliyor. 
Ortadoğu başta olmak üzere Sünni reflekslerle 
hareket eden hiçbir grup ve siyasi oluşuma des-
tek vermediği gibi onlara karşı dışlayıcı tavrını 
sürdürüyor. Beşar Esed rejimine verdiği aktif 
destek ile Sisi darbesi sonrası darbecilere kar-
şı ortaya koyduğu pasif tavır bu cümledendir. 
Kaldı ki Humeyni’nin devriminden hemen son-
ra Filistin ve Kudüs konusunda ortaya koyduğu 
İslami hassasiyetten bugün sözetmek mümkün 
değil.

Türkiye’ye ge-
lince, Türkiye gerek 
Cumhuriyet’in kurulu-
şu ile birlikte ve gerekse 
ikinci Dünya Savaşı son-
rası takviye edilen, 1960, 
1980 ve 28 Şubat 1997 
darbe ve muhtıraları ile 
vazgeçilmezlik tahtına 
oturtulan kurucu ideolo-
ji olan Kemalizm’i tasfiye 
ederek yerel, bölgesel ve 
küresel anlamda kendisi-
ne yeni bir vizyon tayin 
etmeye çalışan bir ülke. 
Batı’nın önem verdiği de-
mokrasi ve onun alt baş-
lıklarını ihya noktasında 
sürekli statükoda delikler 
açan, soğuk savaş tera-
nesinin dayatması olan 
“her tarafımız düşmanla 
çevrili” söylemini boşa 
çıkartmaya gayret göste-
ren bir ülke imajına doğ-
ru yol alıyordu… İsrail’in 
bilinçli ve bir plan dahi-
linde Mescid-i Aksa ve 
Kudüs’ten uzaklaştırdığı, 
adeta Gazze’ye sürgüne 
gönderilen İslami duyarlı-
lığı olan Hamas ile sekü-
ler eğilimli El-Fetih’in ya-

kınlaşmasını, el sıkışmasını temin etti. IMF ile 
borçlarını kapattı, 2012 sonu itibariyle “AÇILIM” 
politikasını yürürlüğe koydu. Erbil’e yakınlık 
gösterdi. Merkezi yönetime (Bağdat’a) rağmen 
Mart 2011’de Başbakan Erdoğan Erbil’i ziyaret 
etti. Yani Erbil’in tüzel kişiliğini kabul ettiğini 
deklare etti. Bu yaklaşımın ardından Kuzey Irak 
petrollerinin Türkiye üzerinden pazarlanma-
sı ve karşılığının Halk Bankası’na aktarımı söz 
konusu oldu. One Minute’den Mavi Marmara 
olayına, Gezi Parkı olaylarından paralel yapı ol-
gusuna kadar olup bitenler Ortadoğu bütünlüğü 
ve gelişmelerden hiçbir şekilde kopuk değil.

Son zamanlarda ortaya çıkan ve El-Kaide’nin 
devamı olarak ifadelendirilen IŞİD ve icraatla-
rı da küresel güç odaklarının ve İsrail’in ilgi ve 
teşvik alanının dışında değil. Ortadoğu’da Su-
udi Arabistan vekaleten olayları değerlendiri-
yor, destekliyor ya da köstekliyor. IŞİD’in Suudi 

Arabistan’a rağmen böl-
gede etkin olması müm-
kün gözükmüyor. Tıpkı 
“Müslüman Kardeşler”in 
Mısır’da iktidar olmasına 
vekaleten izin vermediği 
gibi, Irak’ta, Suriye’de de 
isterse Sünni olsun İsrail 
ve küresel güç odakları-
nın tercihi olmayan hiçbir 
siyasi gelişmeye fırsat 
vermemek için gayret 
gösteriyor. Özellikle Sıffin 
ve Kerbelâ’nın adeta tek-
rarı gibi Suriye ve Irak’ta 
ortaya konulan katliam 
ve buna rağmen ilân edi-
len İslâm Devleti ya da 
Hilâfet ilânı ancak bu iki 
kavramdan da insanla-
rın soğumalarını bera-
berinde getirir. Zaten 
IŞİD’in de yapmak iste-
diği ya da ona verilen rol 
bu olsa gerek. Suudiler 
neredeyse Afgan Ciha-
dından Bosna-Hersek’e, 
Çeçen Cihadından Suriye 
ve Irak’taki iç savaşlara 
kadar neredeyse hiçbir 
yerde yapıcı rol oynama-
dı ve kendi güdümünde 
olan örgütlere de bu ko-
nuda izin vermedi.

Suudi Arabistan; Mısır baş-
ta olmak üzere statükoya ya 
da kurucu ideolojilere karşı 
Arap coğrafyasında velevki 
İslâm adına da olsa başkaldı-
ranın başının koparılmasına 
azami destek veriyor. Mısır, 
Suriye bunun tipik örnekleri. 
İran ise pragmatik bir politika 
güderek, İslâm’ın yerine veya 
Humeyni’nin ifadesiyle: “tev-
hidde vahdet” yerine “mezhep-
te vahdeti” yeğliyor. Ortadoğu 
başta olmak üzere Sünni ref-
lekslerle hareket eden hiçbir 
grup ve siyasi oluşuma destek 
vermediği gibi onlara karşı dış-
layıcı tavrını sürdürüyor. Beşar 
Esed rejimine verdiği aktif des-
tek ile Sisi darbesi sonrası dar-
becilere karşı ortaya koyduğu 
pasif tavır bu cümledendir. 
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İran’la ilgili söylenecek çok söz var. Ama 
hiçbirinin faydası yok. Onlar yani İran, İslâm’a 
girdiğinden beri İslâm’a şerh düşmüştür. Hz. 
Hüseyin’i merkeze alan bir din anlayışı, Şia mez-
hebinin din olarak algılanması, Fars Milliyetçiliği 
ve Ortadoğu’ya bu iki zaviyeden bakış. Şüphe-
siz ne Suudilerin ne de İran’ın Ortadoğu’ya ve 
İslâm’a bakışları iç açıcı değil. Sıffin’deki Ben-i 
Umeyye mantığı ne kadar 
hastalıklı ise Kerbela faci-
ası etrafından oluşturulan 
mantık da o kadar hasta-
lıklı. Elbette Kerbela Faci-
ası ümmetin bağrında bir 
yara. Ancak bunu sürekli 
gündemde tutmak ve bu 
facia merkeze alınarak 
dün ve bugün için birile-
rini töhmet altında bırak-
mak, bu anlayışı mezhep 
boyutuna taşımak kimse-
ye bir şey kazandırmaz, 
bilakis ümmetin kaybına 
neden olur ve olmaktadır.

Türkiye’ye gelince… 
Belki tek parti dönemi 
ve ondan sonraki zaman 
dilimlerinde etnik bir 
milliyetçilik yapılmıştır. 
İdeal olmamakla bera-
ber bu gün Türkiye’nin 
Ortadoğu’ya ve olaylara 

yaklaşımı etnik ve mezhebi kimlikten uzak gö-
zükmekte. Hele hele Türkiye’nin son yıllardaki 
yaklaşımını Suudi Arabistan ve İran’la mukaye-
se ettiğimizde bu daha da net anlaşılabilmek-
tedir.

Sonuç olarak konu başlığındaki soruya ce-
vap vermek gerekirse evet Ortadoğu için yeni 

bir harita çizilmiştir. IŞİD 
vb. örgütler alan çalış-
ması yapmaktadırlar. Bu 
yeni harita dikkate alın-
dığında öne çıkan husus-
lar; İsrail’in güvenliği. 
Enerji ve kapitalizme en-
tegre olmuş, seküler eği-
limli, özden uzak şekilsel 
bir İslâm anlayışının böl-
geye hakim kılınması. Ve 
kurucu ideolojilerin, yö-
netimlerin tasfiyesi, yeni 
yeni ırk ve inanç merkezli 
devletlerin ve devletçik-
lerin oluşturulması..

Eğer bu projenin ıslahı 
ya da önlenmesi düşünü-
lüyorsa, özünü kaybet-
memiş Müslümanlara tek 
bir görev düşüyor: Emro-
lundukları gibi dosdoğru 
olmak ve çalışmak…

1 Temmuz 2014

Ortadoğu için yeni bir harita çi-
zilmiştir. IŞİD vb. örgütler alan 
çalışması yapmaktadırlar. Bu 
yeni harita dikkate alındığın-
da öne çıkan hususlar; İsrail’in 
güvenliği. Enerji ve kapitaliz-
me entegre olmuş, seküler eği-
limli, özden uzak şekilsel bir 
İslâm anlayışının bölgeye ha-
kim kılınması. Ve kurucu ideo-
lojilerin, yönetimlerin tasfiyesi, 
yeni yeni ırk ve inanç merkezli 
devletlerin ve devletçiklerin 
oluşturulması...
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Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu 
ateşten azad olan Ramazan ayına biz-
leri kavuşturan Allah’a sonsuz ham-

du senalar olsun. 610 yılı Ramazan ayında 
Kur’an’la şereflenen ve risalet görevini yine bu 
ayda alan Allah Resulu Hz. Muhammed’e ve 
O’nu her yönüyle örnek alan ashabına salât ve 
selam olsun.

Bir rahmet ve bereket ikliminin, bir arınma 
ve dirilme mevsiminin içindeyiz elhamdülillah. 
Allahu Tealanın mesajının yeryüzüne inmeye 
başladığı, cehennem kapılarının kapanıp cen-
net kapılarının açıldığı bir Kur’an ayındayız. Ço-
cukların, gençlerin ve ihtiyarların aynı manevi 
atmosferi teneffüs ettikleri, hayırların çoğalıp 
şerlerin azaldığı bir bereket ayındayız.

Ramazan; içinde yaşadığımız tüm olumsuz 
cahili ortam ve şartlara rağmen, büyük bir he-
yecan ve coşku ile karşılayıp, yaşamamız ge-
reken bir aydır.  Ramazan on bir ay boyunca 
kir ve pas tutan nefislerimizi, heva ve heves-
lerimizi oruçla dizginleyip Allah için dua, niyaz 
ve itikafta bulunmanın, Kur’an okuyup üzerinde 
tefekkür ve tedebbür etmenin, sadaka verme-
nin, ibadet etmenin manevi lezzetini tatmaya, 
teravihin, sahurun, iftarın coşkusunu yaşamaya 
hazırlandığımız aydır.

“Ramazan; bir görüşe göre “esmaullahtan” 
biridir. Şahrullah/Allah’ın ayıdır Ramazan. Alla-
hu Teâla’nın, mesajını yeryüzüne inzal buyur-
maya başladığı Kadir gecesi ile şereflenen kutlu 
aydır Ramazan.

Ramazan, yaz mevsimi sonunda yeryüzünü 
tozdan temizleyen güz yağmuru (ramza) gibi, 
iman ehlinin günahlarını yıkayıp, kalplerini kir 
ve pastan arındıran bir bereket ayıdır. Güne-
şin şiddetli hararetinden neredeyse kor haline 
gelen (ramaz) taşlar üzerinde yalın ayak yü-
rüyerek yanmaya eş, orucun açlık ve susuzluk 
hararetiyle sıyamla; yani oruçla günahları yakıp 
yok eden bir imtihan ayıdır. Arapların bu ayda 
kılıçlarını bileyip oklarını sivrilterek savaşa ha-
zırlanmaları gibi, mü’minlerin de küfre, şirke, 
şeytana, tağuta, fahşaya, münkere karşı irade-
lerini çelikleştirip, imani hassasiyetlerini pekiş-
tirdikleri bir kutlu aydır.

Bu mübarek ay çocuklarımız için de bam-
başka güzellikleri içerisinde barındıran bir ay-
dır. Ramazanda çocuk olabilmek kadar güzel bir 
duygu olmasa gerek. Belki de ibadetler içinde 
en çocuksu olanı oruçtur. Büyükler için de Ra-
mazan ayı önemlidir fakat çocuklar açısından 
onun yeri bambaşkadır. Çocuklar Ramazanın 
gelişini hasretle bekler. İftarı, sahuru, teravih 
namazları, camide hep birlikte söylenilen salât 
ü selâmlar çocuğun ruh dünyasında çok farklı 
akseder. Ramazanın gelişiyle evde bir değişim 
başlamıştır. Çocuk bu değişime katılmaya ça-
lışır. Sahura kalkar. Büyükleri “uyu” dese de, 
o dinlemez sahurda uyanır. İftar vaktini sabır-
la bekler. Bazen olan biteni anlamlandıramaz, 
iftardan önce sorar etrafındakilere: Anne niçin 
yemeğe başlamıyoruz? Annesi izah etmekte 
güçlük çeker. Yaşı biraz büyümüşse ara sıra 
oruç tutmaya başlar. Bu onun için çok önemli-
dir. İlk defa büyüklerin yapabildiği bir şeyi ba-

Ramazan Ayı ve Çocuklarımız

İdris KERİMOĞLU
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şarmaktadır. Acıkmıştır, susamıştır, zorlanmıştır 
ama bütün bunlara rağmen görevi başarıyla 
tamamlamıştır. İftarda yenilen taze pidenin ko-
kusunu ve annesinin yaptığı güzel yemeklerin 
tadını hayatı boyunca unutamayacaktır.

Oruçluyken sergilenen güzel davranışlar, 
evlerinizde verdiğiniz ikramlar, yardımlaşma-
lar çocuklarınızın ahlâklı olması ve duygusal 
zekâsının gelişmesi açısından önemlidir. Çocuk-
lar yardıma muhtaç fakir insanlar da olduğunu 
ve her istediklerinin de yapılamayacağını öğre-
nirler.

Anneler babalar çocuklarını en iyi şekilde 
yetiştirmek isterler. Bu eğitimde en önemli olan 
ahlâk eğitimidir. İşte içinde bulunduğumuz Ra-
mazan ayı çocukların ahlâk eğitimi ve duygusal 
zekâlarını geliştirmek için en güzel manevi ze-
mini teşkil etmektedir. Allah’ın mükâfatlandırıcı 
olarak bilinmesini sağlar. Çocuklar küçük yaşta 
dinî duygulara yetişkinlerden daha yatkındırlar. 
Bu sebeple dinî ve ahlâki eğitimin küçük yaşta 
başlaması önemlidir. 

Yetişkinler öncelikle çocuklara oruç ibadeti-
nin Allah’ın çok sevdiği bir kulluk görevi oldu-
ğunu, mükâfatının Allah tarafından verileceğini, 
bu ibadetin’ geçmişte diğer peygamberlere de 
emredildiğini, oruç tutmakla irademizin güçle-

neceğini, aç ve susuz kalarak fakir insanların 
durumlarını daha iyi anlayabileceğimizi anlat-
malıdır. Ayrıca iftar, sahur, imsak gibi oruçla 
ilgili kavramları, oruçluyken dikkat edilmesi 
gerekenleri ve orucu bozan durumları da an-
latmalıdırlar. Ancak sadece yetişkinler için oru-
cu bozan, çocukları ilgilendirmeyen konulardan 
bahsedilmemelidir.

Çocuklara orucun fakir ve açların halini an-
lamamızı sağladığını anlatmak gerekir. Bunun 
için yardıma muhtaç insanlardan bahsetmek 
yararlı olur. Böylece çocuk, Allah’ın oruç emriy-
le istediğinin insanların belli bir süre aç kalması 
değil açların halini anlaması olduğunu anlama-
ya başlar ve nimetlere şükür etmeyi de öğrenir. 
Böylece çocukta hem insanlara merhamet, cö-
mertlik ve yardım etme duygusu gelişir hem de 
Allah’a kendisini daha yakın hisseder.

Azalarına oruç tutturmak davranış eğiti-
mi kazandırır. Çocuğa sadece aç kalmak değil 
kötülüklerden de uzak durmak gerektiğini an-
latmak önemlidir. Kötü sözlerden ve davranış-
lardan uzak durmaya çalışmak, kırıcı konuşma-
mak, kalp kırmamak, kimseye zarar vermemek 
oruçlu insanın daha çok önem vermesi gereken 
özelliklerdir. Çocuğa başka insanların arkasın-
dan konuşmanın da oruçlu insana hiç yakış-
mayan bir davranış olduğunu anlatmak gere-
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kir. Oruçluyken bu hususlara dikkat eden kişi 
başka zamanlarda da bunu yapma alışkanlığını 
kazanmaya başlamış olur. Çocuğun dinî arayı-
şına en uygun cevap bu ayda verilir Namaz ve 
duanın kişinin dinî ve ahlâki gelişimindeki rolü 
ve önemini hepimiz biliriz. 

Çocuğun namaza alıştırılması için (özellikle 
7 yaşından sonra) Ramazan ayı da en uygun 
zamandır. Bu ayda çocuklarla birlikte camile-
rin gezilmesi, büyük çocukların teravih namazı 
kılmaya götürülmeleri, onların hayatları boyun-
ca unutamayacakları manevi hazlar almalarını 
sağlamaktadır.

Maddî ve manevî birçok faydası bulunan 
oruç ibadetine, çocukların, büyüklerini taklit 
etme isteğinin sonucu olarak, erken yaşlardan 
itibaren yöneldiği görülmektedir Çocuğumuzun 
manevî eğitimi için son derece önemli olan bu 
yönelmenin iyi değerlendirilmesi gerekir

Öncelikle bu ayın değerinin Kur’an-ı Kerimin 
bu ayda indirilmeye başlanmasından kaynak-
landığı unutulmamalıdır (Bakara, 185) Kur’an’la 
buluşmamız ve çocuklarımızı Kur’anla buluştur-
mamız için bu ay önemli bir fırsattır Yetişkinler 
camilerde ya da evlerde karşılıklı Kur’an okuma 
olarak bilinen mukabelelere devam etmek su-
retiyle Kur’an’la buluşmaktadırlar. Bu buluşma 
sevincini çocuklarımıza da yaşatabilmek için on-
lara özel Kur’an okuma saatleri düzenlenebilir. 
Kur’an okurken çocuklarımızı Kur’an’ın Arapça 
metni yanında Türkçesinden de haberdar etme 
gayreti içinde bulunursak kutsal kitabımızla bu-
luşmamızın tam manasıyla gerçekleşmiş olaca-
ğını söyleyebiliriz

Çocuklar oruç ibadetine alış-
tırılırken, bedensel gelişimleri 
ve sağlıkları göz önüne alınmalı-
dır. Oruç tutulan bir çevrede bü-
yüyen, çocukların kendiliğinden 
yetişkinler gibi oruç tutmak is-
tedikleri gözlemlenmektedir. Bu 
istek çocukların, oruç ibadetine 
alıştırılmasında kolaylaştırıcı bir 
unsur olmakla birlikte, çocuğun 
oruca dayanıp dayanamayaca-
ğını belirlemek çevresindekilere 
düşmektedir. Oruca alıştırma 
düşüncesiyle çocukların zayıf 
düşmesine ve bıkkınlık getirme-
sine neden olacak yaklaşımlar-
dan uzak durmak gerekir.

Okul öncesi yaşlardaki (0-
6yaş) çocuklara oruç tutturmak 

uygun değildir. Sahura kaldırılabilir, 2-3 saatlik 
veya yarım günlük denemeler yaptırılarak tam 
gün tutmuşçasına sevindirilebilir.

7-11 yaşlarındaki çocukların sağlık durum-
ları müsaitse, hiç olmazsa hafta sonları veya 
bir-kaç gün oruç tutturulabilir.

11-13 yaşlarında ise, oruç ibadeti daha cid-
diye alınmalıdır. Çünkü bu yaşlar ergenliğin 
başlangıcıdır ve artık ibadet sorumluluğu da 
başlamaktadır.

Lise yaşındaki çocuklarımızın yaşları uygun 
olduğu için oruç tutmak farzdır. Ne var ki ders-
ler bahane edilerek çocuklar yanlış yönlendiril-
mektedir. Oysa oruç tutmanın zekâ veya başarı 
azalmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Sadece evde 
ders çalışma saatleri yeniden düzenlenebilir.

Çocukların oruç ibadetine ısındırılmasında 
tedriciliğe dikkat etmek gerekir. Bu yüzden ço-
cuklar başlangıçta tam gün oruç tutmaya zor-
lanmamalıdırlar. Dini tutum ve davranışının 
gelişimine paralel olarak ibadetin ciddi bir iş 
olduğu vurgulanmalı, çocukların tam gün oruç 
tutması da teşvik edilmelidir. Nitekim sahabe 
çocuklarını eğitirken bu tür hususlara özen gös-
termiştir.

Hülasa Ramazan ayı ve oruç ibadeti çocuğu-
muzun sosyalleşmesine, yardımseverlik duygu-
larının gelişimine, başkalarının duygularını an-
lamalarına, ibadetlere alıştırılmasına,  manevi 
anlamda gelişmelerine vesile olan bereket ve 
rahmet ayıdır. Ne mutlu çocuklarını Ramazan 
ayında hayırlı bir şekilde yetiştirenlere.
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Hamd ve sena Rabbimiz AL-
LAH (c.c.)’a, salât ve selam ön-
derimiz Rasûlullah (s.a.v)’a. 

İnkılâp damıtan ve merhamet dağıtan bir za-
man diliminde gözlerimizi açıp kapamaktayız. 
Rükûlardan, sücudlara yol almaktayız. Sahur-
lardan iftarlara, aç ve susuz kalarak bir anlam 
dünyası örmekteyiz. Rabbimizin rızasına ne ka-
dar ulaşabiliriz derd-ü kaygısıyla, Kitabımızın 
ruhuna vasıl olmaya çalışmaktayız…

Oruç havası kapladı bütün âlemi. Adeta 
kâinatın ibadeti oldu. Nasipsizler onun kardeş-
liğini göremeseler de bilemeseler de,  o tüm 
ihtişamıyla şahitlik ediyor arzın çehresine. Onu 
değerli kılan o kadar çok anlam ve sebep var ki, 
bunları saymakla bitirmek her yiğidin harcı değil. 
Bu demek oluyor ki, bu harç bize de düşmüyor.

“Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakının 
ve (sizi) O’na (yaklaştıracak) vesile arayın; 
O’nun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa 
erersiniz.(Maide Suresi, 35)” buyuran Rabbimi-
zin, bize vesile olarak layık gördüğü işleri ya da 
kişileri tüm müminliğimizle ve samimiyetimizle 
iyi görmeli, iyi fark etmeliyiz. Ferasetimizi, yo-
ğun bir tefekkür atmosferine doğru salmalıyız. 
Salmalıyız ki, felaha erenler safında bizim de 
bir yerimiz olsun.

Rabbimiz sıratında cümlemizi müstakim kıl-
sın ve kalbimizi hakikat üzere doğrultsun.

***

Bir vakit ki, içinde kulluğu taşır.

Bir vakit ki, bizi, istemesek de, kendi hane-
sinde misafir eder.

Bir vakit ki, zahmet nedir bilinmez; rahmet 
boy boy nara atar.

Bir vakit ki, suskunluk ve durgunluk yerini 
ilahi nağmelere bırakır.

Bir vakit ki, bir gelir, ama pir kalır. Kendi 
gider, izi kalır. Sayısı azdır, lakin muhtevası 
deryalar kadardır.

Basiret kapılarının, layık olanlar için ardına 
kadar açık olduğu, bir anlayışlar zamanındayız. 
Zaman bizim içimizde. İçimiz zamanın seçimin-
de. Neredeyiz ve ne haldeyiz iyi bilmeliyiz. 

İmtihan ikliminin en mağfiretli çağındayız. 
Çağrıların en güzeli, en içteni ve en kökteni-
ne muhatabız. Kalbimiz bir çağlayan misali bir 
sağa, bir sola yalpalar durur. Çarptığımız her 
yönümüzde bir dostu kucaklarız, bir kardeşi, 
bir yareni. Muhtacız anlamaya, anlaşılmaya; 
muhtaç bize bütün anlam coğrafyaları. Hakkın 
rahmetini umutla kuşanmanın sevincindeyiz. 
Bizi rehavet diyarından, rahmetin kollarına sa-
lan Rahmana hamdımız bakidir.

Tevhidin ve adaletin neşv-ü nema bulduğu, 
kulların ise azmetmeleri ve samimiyetleri ölçü-
sünce kendi paylarına kâr sancağını yükselttik-
leri bir ulvî sevdalar durağıdır Şehr-u Ramazan. 
Ezanlar okunur, oruçlar tutulur, Kur’anlar oku-
nur, dostluklar kurulur, bütün işler dayanış-
mayla yürütülür. Kimin bir ihtiyacı vardı, kim 
garibandı, kim yoksul, kim düşkün! Hemen ilgi 
ve sevgi radarları o yöne kilitlenir. Bu müba-
rek zamanın sınırlarında, aylardır yüzleri eski-
miş; insan, sevgi ve bolluk görmemişlere mesai 
harcanır. Gün onların günüdür. Rahmet onlara 

Geldi Yine Ramazan,
Mümin Olur Kazanan!

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com
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inmiştir. Onca zamandır zahmetli geçen günle-
ri, bırakalım da, yerini artık rahmete bıraksın, 
değil mi?

Anma, anlama ve harekete geçmenin mu-
allimi olan Şehr-u Ramazan, unutulmuşlara, 
kıyıda-köşede, izbe mekânlarda hayata tutun-
muş olanlara dikkatleri cezbeder. İşte biz, yani 
Ramazana kardeş olanlar ya da kardeş olduğu 
iddiasında bulunanlar, ilgilerini ve algılarını bu 
insanlarla özdeş kılmalıdır. Dert adayı olanlar, 
mertliğin aynasında siluetlerine şahit olabilirler.

Şurada bir mazlum oruçlu diyeler, ona “eli-
ni uzatan ilk ben olmalıyım” diyecek serdarlar 
koşup geleler…

Rabbimiz, bu sımsıcak ve şerha şerha bere-
ket fışkıran zamanlar üstü zaman havzasında 
bizleri kaim eylesin.

***

Günlerimiz, rahmetli ve bereketli muhte-
vayla ilerlemektedir. Hakkın ve hakikatin şahit-
liğini üzerlerine büyük bir borç olarak alanların 
çektiği cefaların, sıkıntıların yerlerini, bir gün 
rahmete ve esenliğe bırakacağı muhakkaktır. 
Zira Rabbimiz, kendi dini’ne yardım edenlere 
aynı minvalde yardım edeceğini ve ayaklarını 
bu yol üzere sabit kılacağını vaad ediyor. Hakk 
vaadinden asla ve kat’a dönmez. O’nun sözü 
tüm âlemi kaplar, tüm mevcudatı kapsar. Bu 

Hak sözü icra etme adına, yollara koyulmak, 
kollara ayrılmak ve nihayetinde tek bir noktada 
birleşmek düşer payımıza. O yiğitler zümresin-
den olmak uzak değil bize. İş, bizim yiğitliğe 
özlem duymamızda. İş, bizim Yol’u Sevda bil-
memizde.

Kardeşimiz Ramazanın mağfiret sınırlarında 
yol alırken, vahyin çizdiği rotada yürüme azmini 
bedenimizin ve beldelerimizin tüm hücrelerine 
satır satır işlemek, kazımak yakışır bize. Rasu-
lümüzün yarenliğini, hiçbir faninin dostluğuna 
değişmemek şiarlarımızdandır. Şiarımız Rasu-
lümüzü hesaba katmaksa, elbetteki bizler de 
hesaba katılanlardan oluruz. Şu halde, hesaba 
katarsanız, hesaba katılırsınız. Severseniz, se-
vilirsiniz. Benimserseniz, benimsenirsiniz. Öz-
lerseniz, özlenirsiniz...

Şehr-u Ramazan’ı bize kardeş kılana, bize 
vakitdaş kılana ne kadar şükürler yükseltsek 
az, hem de azlar üstü azdır. Bizi, kendimize ge-
tiren mübarekler mübareği bu vahdet ayında, 
kardeş diyarlara ve kardeş dimağlara uzanmayı 
tekrar gündemimizin en başına, soframızın baş-
köşesine oturtmalıyız. İşte o vakit, Ramazan’ın 
bizden memnun olduğunu fark edeceğiz, hisse-
deceğiz biiznillah...

Her gün, bir daha ve bin daha Allah (cc) için 
yenilenme, nefse ve şeytana yenilmeme azmini, 
şehadetini insanlığa nakşetmeliyiz vesselam…
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Hanginizin daha iyi iş işlediğini 
belirtmek için, ölümü ve dirimi 
(hayatı) yaratan O’dur. O, güç-

lüdür, bağışlayandır. (67/Mülk-2)

Bir toplum kendilerindeki özellikleri de-
ğiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı 
değiştirmez. (Ra’d, 11)

Eğer siz (Uhud’da) bir acıya uğradınız-
sa, (Bedir’de de düşmanınız olan) o kavim 
de benzer bir acıya uğramıştır. O günle-
ri biz insanlar arasında döndürür duru-
ruz (zaferi bazen bir topluma bazen öteki 
topluma nasip ederiz.) Ta ki Allah, iman 
edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şa-
hitler edinsin. Allah zalimleri sevmez. (Al-i 
İmran, 140)

Âdemoğlunun Şeytan’la imtihan gereği kı-
yamete kadar sürecek olan mücadelesi, günü-
müzde de tüm hızıyla devam etmektedir. Bu 
savaşın mekânı tüm yeryüzüdür. Varoluşsal 
imtihanımız, yeryüzü var oldukça Tevhid-Şirk, 
Hak- Batıl, Zulüm- Adalet çelişkisi üzerinden, 
isimler ve görüntüler değişse de devam ede-
cektir. Bize düşen bu mücadelede nerede dura-
cağımızdır. İnsanoğlunun bu mücadelesi ve bu 
mücadelede nasıl bir duruş sahibi olacağı Kerim 
Kitap’ımızda Kıssalar, Siyer-i Nebi, Medeniyet-
ler tarihi üzerinden bizlere anlatılmaktadır.

Bugün İnsanlığın ve İslam toplumlarının 
yaşadıkları, bu arka plan dikkate alınmadan 
okunduğunda, yanlış bir sonuca uluşacağımız 
mukadderdir. Çünkü Allah’ın Sünneti’nde bir 

değişme muhaldir. (Ahzap suresi/62) Allah’ın 
sünnetini görmezden gelmek, yaratılışı ve ger-
çeği görmezden gelmektir.

Sünnetullah’ı dikkate almayanlar ve doğru 
okuyamayanlar hayatı doğru okuyamazlar ve 
anlayamazlar. Sünnetullahı doğru okumayanlar, 
hayatı doğru anlamadıkları gibi Sünnetullah’ın 
kelama dökülmüş hali olan Vahy’i de doğru oku-
yamazlar ve anlayamazlar. Fıtratın, Sünnetulla-
hın, Vahyin dilinden mahrum olanlar hayattan 
da, hayatın nimetlerinden de mahrum kalmaya 
müstahak olurlar ve azap kırbacı üzerlerinden 
eksik olmaz.

Fıtrat, Sünnetullah ve Vahiy bizlere, başı-
mıza gelen musibetlerin mutlaka içeriden ve 
dışarıdan gelen sebepleri olduğunu söyler ve 
öğütler, kendi dillerince. Akıllı, basiretli, fera-
setli insana düşen bunlara kulak verip gereği-
ni yapmak olmalı değil midir? İslam dünyası 
toplumları; uzun zamandır sebepleri, süreçle-
ri görmezden gelerek, sonuçları konuşuyorlar. 
Sonuçlar üzerinden konuşmak; “maruz kalma” 
psikolojisidir. Musibete düçar olmadan o ko-
nularla yüzleşmiyoruz. Sonuçları konuşanlar, 
kendilerini nesne olarak gördükleri için suçu ve 
suçluyu hep dışarıda ararlar. Kendilerini eleşti-
riye, özeleştiriye tabi tutmazlar. Bu hem ken-
dilerini hem de muarızlarını yanlış değerlendir-
meye götürmektedir. Dünü, bugünü ve yarını 
bir bütünlük içinde algılayamayanlar, “maruz 
kalan” olmaya, bu günün ve yarının “mağdu-
ru” olmaya devam edecekler demektir. Güncel 
olduğu için İŞİD örneği üzerinden gidecek olur-

İlahi Yasada Değişiklik Bulamazsınız

Erdal BAYRAKTAR
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sak, eğer bu yaşananlar ya da medya üzerin-
den bize gösterilenler olmasaydı biz bu konuları 
konuşmayacaktık. İŞİD, bir sonuçtur. Tarihsel 
ve reel sebepleri vardır. Halbuki IŞİD ve IŞİD 
gibi yapılar geçmişte de, bu gün de hep oldu-
lar ve olmaya da devam edeceklerdir. Zihinsel, 
sosyal, kültürel, siyasal olaylar, olgular gökten 
zembille düşmezler ve hemen de yok olup git-
mezler. Ortamını, vasatını bulduğunda yeniden 
neşv-ü nema bulabilirler. Bizler tarihi doğru 
okumuş, aklımızı kullanmış olsaydık, bir maruz 
kaldığımıza bir daha maruz kalmazdık. Bir in-
sanın bir delikten iki defa ısırılması ahmaklığına 
dalalettir, denmiştir. Hariciliği, harici zihniyeti 
yaşamış bir Ümmet’in bu zihinsel, sosyo-kültü-
rel vasatın oluşmaması ve giderayak musibete 
dönüşmemesi için tedbir alması lazım gelmez 
miydi?

Osmanlı İmparatorluğu 17. yy’da duraklama 
ve çöküş sürecine girdiğinde bize ne oluyor, bu 
durumun ne gibi sonuçları olur? Sorularına reel, 
doğru cevaplar verip gereğini yapsaydık, bu 
günkü durumlara düşmeyebilecektik. Yükseliş 
ve Çöküş’ün sebepleri vardır. Akla, akıllı insa-
na düşen bunları tespit etmek ve gereğini yap-
maktır. Bu güne vaziyet edemeyenler, geleceği 
de öngöremezler. Yukarıda dikkat çektiğimiz 

Al-i İmran 140. ayet-i kerime, Bedir’de onlara 
isabet eden Uhud’da da size isabet etti diyerek, 
bütün zamanlarda geçerli olan bir Sünnetullaha 
dikkatimizi çekiyor. Siz Kurtuba’yı, İstanbul’u 
feth ettiğinizde onlara bir yara açmış oluyor-
sunuz, bu onlar için ilk etapta zarar gibi gö-
rünürken bir imkânın doğmasının da başlangıcı 
oluyor. Siz Akdeniz’e hükmederseniz, onlar da 
Hindistan ve Amerika’nın fethine yönelmeyi dü-
şünürler. Zafer de, mağlubiyet de ilanihaye de-
ğildir. Bu sürenin uzunluğu kısalığı bizim varlığı, 
hayatı, Sünnetullahı, vahyi doğru okumamızla 
ve gereğini yapmamızla alakalıdır. Zillet ve iz-
zet kendi ellerimizle yaptıklarımızın sonucudur.

İslam bizlerden, adil olmamızı, sırat-ı müs-
takim üzere yaşamamızı ister. Bu isteğe rağ-
men; zulmü irtikap eder, zulme boyun eğersek, 
din diye tarihte yaşanmış geleneklere sarılırsak, 
bu gelenekleri korumayı cihat, uğurlarında öl-
meyi şehadet kabul edersek, velayet konusun-
da, Allah’ı, Rasulü, müminleri bırakıp kafirleri, 
müşrikleri, münafıkları veli/dost kabul edersek, 
Ümmet olmamızı isterken ulusçuluk ve mez-
hepçilik hastalıklarıyla bünyeyi tar-ü mar eder-
sek, bu başımıza gelenlere neden şaşırıyoruz? 
Ettiğimizi çekiyoruz.
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1918 yılında imzalanan Mondros Müta-
rekesine kadar Musul’un içinde bulun-
duğu bölge Osmanlı İmparatorluğunun 

egemenliğindeydi. Hatta bu mevcut durum, 
mütareke sonrasında toplanan -son- Osman-
lı Meclis-i Mebusanı tarafından kabul edilen 
Misak-ı Milli’de de teyit ve tescil edilmişti!  An-
cak, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ile 
yerine kurulan Mustafa Kemal yönetimindeki 
Cumhuriyet yönetimi tarafından, bu bölgeler bir 
mirasyedi mantığıyla önce İngiltere’ye ve daha 
sonra da İngiltere’nin isteği doğrultusunda ken-
di mandateri olan Irak’a terk edilmişti. Musul’un 

ve Musul petrollerinin terk edilmesiyle ilgili ger-
çeğin böyle olduğu tarihen sabit olmasına rağ-
men, bugün Kemalistlerin emperyalist bir man-
tıkla, bir diğer emperyalist ülke olan ABD işgalci 
güçleri tarafından meydana getirilen fırsattan 
istifade ile Musul ve Musul petrolleri üzerinde 
tarihi ve kültürel hak iddiasında bulunması bir 
ikiyüzlülük ve fırsatçılıktır. Çünkü geri kalmış-
lığın bir nedeni olarak gördükleri Osmanlıyı ve 
Osmanlı geleneğini reddederek onları vatan-
daşlıktan çıkaranların ve Osmanlının yüzyıllardır 
canı ve kanı pahasına elinde tuttuğu toprakla-
rı bir mirasyedi gibi terk edenlerin, bugün Os-
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manlı mirasına sahiplenme hakları yoktur. Daha 
dün denilebilecek bir tarihte, 1926′lı yıllarda 
yapılan Ankara Antlaşmasıyla, önce 25 seneli-
ğine, sonra da 500 bin İngiliz lirası karşılığında, 
dönemin emperyalist ülkesi İngilizlerle ilişkiler 
bozulmasın diye Musul terk edilmemiş miydi?!. 
İşte bu yazı çerçevesinde, hem tabi zenginlik-
leri açısından ve hem de stratejik açıdan hayati 
öneme haiz olan bu bölgenin Kemalist yönetim 
tarafından nasıl terk edildiği gündeme getiril-
meye çalışılacaktır. Ama önce Musul’un yaşamış 
olduğu tarihi serüven ortaya konmaya gayret 
edilecektir.

MUSUL’UN İSLAMLA TANIŞMASI

Hz. Ebu Bekir döne-
minde Halid Bin Velid ko-
mutasında Irak’a dönük 
başlatılan fetih hareketi, 
II. Halife Hz. Ömer dö-
neminde S’ad İbni Vak-
kas komutasında devam 
ettirilen fetih hareketiy-
le tamamlanmıştır. İşte 
bu fetihlerin neticesinde, 
Musul’un da içinde bulun-
duğu Irak bölgesi Müslü-
manlar tarafından VII.nci 
yüzyılda İslam toprak-
larına katılmıştır. Bölge-
nin dolayısıyla Musul’un 
İslam’la tanışması da bu 
yıllara rastlamaktadır. Bu 
bölge uzun yıllar sırasıy-
la önce Emevi ve sonra 
da Abbasi hâkimiyetinin 
altında kalmıştır. Daha 
sonraları ise bu bölge, 
Selçuklular ve Selçuklu-
lardan sonra da sırasıy-
la İlhanlıların, Timur’un, 
Karakoyunlu’ların ve Ak-
koyunluların egemenliği 
altına girmiştir. Musul’un 
Osmanlıların hâkimiyetine 
girmesi ise Yavuz Sultan 
Selim’in 1514 yılında Çal-
dıran Savaşı’ndan sonra 1516 yılında bu böl-
geyi Osmanlı topraklarına katmasıyla başlamış-
tır.  Kanuni Sultan Süleyman ise 1534-1535′te 
Bağdat’ı aldıktan sonra Osmanlı hâkimiyeti bü-
tünüyle Irak’da pekişmişti. Ve bu bölge Birinci 
Dünya Savaşı’nda İngilizlerin 1917′de işgaline 
kadar dört yüzyıl Osmanlı hâkimiyetinde kal-

mıştır.[1] hâkimiyeti ile Musul, Süleymaniye, 
Kerkük ve Musul sancaklarından meydana ge-
len bir vilâyetin merkezi olmuştur.

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA MUSUL

Osmanlı Devleti, Padişah Abdülhamid 
Han’ın tahttan indirilerek yönetimin İttihat ve 
Terakki’nin eline geçmesiyle birlikte kan ve top-
rak kaybetmeye başlamıştır. İttihat ve Terakki 
yöneticilerinin ihanet ve gafleti yüzünden Os-
manlı İmparatorluğu 1911′de Trablusgarb’da 
ve 1912′de ise Balkan savaşlarında mağlup ve 
perişan bir halde çıkmıştır. Bu savaşlarda uğra-
dığı kayıplar nedeniyle Osmanlı ordusu moral 
olarak çökmüştü. Ve dolayısıyla yeni bir sava-

şa girecek ne bir hazırlı-
ğı ve ne de morali vardı. 
Ancak İttihat ve Terakki 
Yönetimi, Almanların da 
oyununa gelerek ülkeyi, 
Almanların yedeğinde ve 
hazırlıksız olarak Birin-
ci Dünya Savaşı’na sok-
muşlardır. İşte bu Savaş, 
hem 6 yüzyıllık Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ve 
hem de Abdülhamid son-
rası, ülkeyi yöneten İtti-
hat ve Terakki yönetici-
lerinin de sonu olmuştur. 
Bu savaştan sonra İttihat 
ve Terakki hiyerarşik ola-
rak bitmişse de, ancak 
anlayış ve ruh olarak 
yeni kurulacak Türkiye 
Cumhuriyeti’nde devam 
edecekti.

Osmanlı İmparator-
luğu’nun Almanya’nın 
yanında 28 Ekim 1914 
tarihinde savaşa girmesi 
İngilizlerin işine gelmiştir. 
Çünkü Musul ve Musul’un 
içinde bulunduğu bölge 
İngilizler için iki açıdan 
çok önemli idi ve bu ne-

denle de bir bahaneyle işgal edilmesi gerekiyor-
du. Birincisi Musul’un çok zengin petrol kaynak-
larına sahip oluşu idi. İkincisi ise Musul’un içinde 
bulunduğu bölgenin İngiltere’nin sömürgesi olan 
Hindistan Yolu’nun emniyeti nedeniyle ele geçi-
rilmesi stratejik ve iktisadi açıdan çok önemli bir 
yerdi.[2] İşte bu ve başka sebepler nedeniyle 

1918 yılında imzalanan Mond-
ros Mütarekesine kadar 
Musul’un içinde bulunduğu 
bölge Osmanlı İmparatorluğu-
nun egemenliğindeydi. Hatta 
bu mevcut durum, mütareke 
sonrasında toplanan -son- Os-
manlı Meclis-i Mebusanı tara-
fından kabul edilen Misak-ı 
Milli’de de teyit ve tescil 
edilmişti!  Ancak, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yıkılma-
sı ile yerine kurulan Mustafa 
Kemal yönetimindeki Cumhu-
riyet yönetimi tarafından, bu 
bölgeler bir mirasyedi mantı-
ğıyla önce İngiltere’ye ve daha 
sonra da İngiltere’nin isteği 
doğrultusunda kendi mandate-
ri olan Irak’a terk edilmişti.
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Osmanlı’nın savaşa girmesi, bu bölgenin İngilte-
re tarafından işgal edilmesi için haklı bir gerek-
çe oluşturmuştu. Bu nedenle İngilizler 5 Kasım 
1914′de Osmanlı Devleti’ne savaş açarak kısa bir 
süre içinde -14/15 Kasım 1914 tarihleri arasında- 
Seyhan civarındaki Osmanlı mevzilerine saldıra-
rak buraların işgal edilmesi üzerine zor durumda 
kalan Osmanlı kuvvetleri 19-20 Kasım’da Basra 
şehrini boşaltarak geri çekilmek zorunda kalın-
ca, Basra İngiliz birliklerince işgal edilmiştir. Bu 
duruma çok üzülen İstanbul Hükümeti, Basra’nın 
geri alınmasına hazırlık amacıyla İstanbul’dan 
iki piyade, iki makinalı tüfek bölüğü ile Halep 
civarındaki 12. Kolordunun 35. Fırkası’ndan bir 
alay piyade ve bir makinalı tüfek bölüğünün Irak 
cephesine sevk etmeyi kararlaştırmıştır. Ayrı-
ca, Ocak 1915 tarihinde Süleyman Askerî Bey, 
yarbaylığa terfien Cavit Paşa’nın yerine Irak ve 
havalisi Kumandanlığı’na tayin olunmuştur. Sü-
leyman Askerî Bey, İngilizlerin her halûkârda 
Basra’dan atılması gerektiği inancıyla hazırlıkları-
nı hızlandırdı. Ancak, 12-14 Nisan 1915 tarihinde 
Suaybe Bercisiyye ormanlığı etrafında meydana 
gelen çarpışmalarda İngilizlerin üstünlük sağla-
malarına hazmedemeyerek intihar etmesi üze-
rine yerine Albay Nureddin Bey tayin edilmişti.
[3] Bu harekâttan sonra İngilizler Ammare ve 
Nasıriyye’yi işgal ederek Bağdad’a doğru yönel-
mişlerdir. Eylül 1915′de Bağdad vilâyetinin kaza 

merkezlerinden ve büyük bir askerî ehemmiyete 
sahip olan Kutu’l-Ammare’nin, başında General 
Towns-hend’in bulunduğu İngiliz birliği tarafından 
düşürülmesi Bağdad’ı büyük bir tehlike ile kar-
şı karşıya bırakmıştı. Kutu’l-Ammare’nin İngiliz 
kuvvetlerinin eline düşmesinden sonra General 
Townshend, Bağdad’a doğru yürüyüşe geçti ise 
de Selmanpak’da Osmanlı kuvvetlerince karşı-
lanarak (22-23 Kasım 1915) büyük bir bozguna 
uğratılmış, kuvvetlerinin üçte birini kaybetmiş bir 
halde Kutu’l-Ammare’ye geri çekilmek zorunda 
kalmıştı.

Kutu’l-Ammare’de mahsur kalan İngiliz iş-
gal kuvvetleri, Nurettin Paşa’nın yerine ordu 
komutanlığına getirilen Alman Komutan Von 
der Goltz Paşa’nın idaresi ve Ali İhsan Bey’in 
kısa zaman zarfında düzensiz bulunan Osmanlı 
birliklerini disipline ederek ortaya koyduğu tak-
tik neticesinde çok az zayiatla perişan edildi. 7 
Mart 1916′da başlayan çarpışmalar Sabis mev-
kiinde yoğunlaşmış, sadece İngilizler bu mev-
kide o gün 1000 ölü bırakmışlardı. Harekât üç 
gün devam etmiştir. Üstün idare ve disiplin an-
layışı ile hareket etmenin sonucu zafer kazanıl-
mış, İngilizler binlerce ölü ve yaralının yanında 
önemli miktarda silah ve mühimmatlarını terk 
ederek doğuya doğru çekilmişlerdi. Bu savaşta 
Osmanlı kuvvetlerinin zayiatı 268 şehit ve 962 
yaralı olarak tesbit edilmişti. Kutu’l-Ammare’de 
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kapalı bulunan İngiliz kuvvetleri açlığa maruz 
kalmış, uçakla erzak temini yoluna gitmişlerse 
de erzaklar Osmanlıların eline geçmişti. Bunun 
üzerine ihtiyaçlarını Dicle nehri üzerinden ge-
miyle tedarik etmeyi denedilerse de içerisinde 
5000 Askeri iki ay besleyecek miktarda erzak 
bulunan gemi, Osmanlı askerleri tarafından ele 
geçirilmişti. Townshend, erzak yetiştirme ope-
rasyonunun fayda vermediğini görünce 25 Ni-
san 1916 günü 6. Ordu Kumandanlığı’na teslim 
şartlarını müzakere etmeyi teklif etti. 26 Nisan-
da başlayan müzakereler neticesi 29 Nisan’da 
5 general, 481 zabit ve 13100 askerden iba-
ret olan İngiliz kuvvetleri kayıtsız şartsız tes-
lim olmayı kabul etmişlerdir. Ancak, Sovyetler 
Birliği’nin İngilizlere yardım etmek amacıyla 
İran’a doğru harekete geçmesi, bu bölgede 
bulunan ve İngilizleri zor durumda bırakan Os-
manlı ordusunun bir kısmının Sovyetler Birliğini 
durdurmak üzere, gönderilmesi, zor durumda 
olan İngiliz güçlerini rahatlatmıştır. Hatta İngi-
lizler, Osmanlı ordusunun bıraktığı boşluğu bir 
fırsat olarak değerlendirerek Basra’da beklet-
tikleri Hindistan kuvvetleriyle ileri safta bulu-
nan birliklerini takviye ettikleri gibi daha çetin 
şartlar için erzak ve mühimmat tedarikine baş-
lamışlar ve çok geçmeden Bağdat 11 Mart 1917 
tarihinde İngiliz kuvvetleri tarafından hiçbir 
mukavemetle karşılaşılmadan işgal edilmiştir. 
Bağdat’ın işgali ile moral kazanan İngilizler, ka-
zandıkları bu moralle saldırılarına devam ede-
rek 7 Mayıs 1918′de de Kerkük’ü de herhangi 
bir mukavemetle karşılaşmadan işgal etmişler-
dir. Osmanlı İmparatorluğu’nun bu bölgedeki 
hezimeti İttihat ve Terakki Hükûmeti’nin Ekim 
1918 tarihinde istifa etmesine ve Talat, Enver 
ve Cemal Paşalar ülkeyi terk etmesine neden 
olmuştur. İttihat ve Terakki Komitesi’nden yö-
netimi devralan Ahmet İzzet Paşa, sadrâzam 
sıfatıyla başkumandanlık ve Erkân-ı Harbiye ri-
yasetini de uhdesine almış (14 Ekim 1918) ve 
ilk iş olarak mütareke yapmaya teşebbüs etmiş-
tir. Ve nitekim kısa bir süre sonra da 30 Ekim 
1918 tarihinde 25 maddeden oluşan Mondros 
Mütarekesi imzalanmıştır.

İmzalanan bu mütareke aslında her haliyle 
Osmanlı’nın aleyhine idi! Sadrazam İzzet Paşa 
hatıralarında “Gerek hükümet, gerek murahhas 
heyeti son dereceye kadar mukavemet etmiş 
ve nihayet iş, ültimatom derecesine geldiği 
sırada ip koparılmadan mütareke akdoluna-
bilmiştir…”[4] Mütarekenin sonuncu yani 25. 
Maddesinde Müttefiklerle Osmanlı Hüküme-

ti arasında muhasamat 1918 senesi Ekiminin 
otuz birinci günü vasati mahalli saatle vakti 
zuhurda tatil edilecektir.[5]  (31.10.1918 ta-
rihinde saat:12.00′de)” denilmesine rağmen, 
müttefik devletler ve özellikle de İngiltere pet-
rol bölgesi Musul’u işgal etmek için, mütareke 
hükümlerini hiçe sayarak hemen harekete geç-
miştir. İngilizler Musul’daki Ermenilerin güven-
liğini bahane ederek Mondros Mütarekenin 7. 
Maddesine[6] istinaden Türk birliklerinin kenti 
boşaltmasını istediler. Bölgedeki Türk komutan 
Ali İhsan Paşa (Sabis) bu isteği kabul etme-
di, ancak kendisine yardım da gelemeyince 8 
Kasım’da Musul’u boşaltmak zorunda kaldı. Bo-
şaltmadan sonra İngilizler hemen kente girerek 
hükümet konağına İngiliz bayrağını asmışlardır. 
15 Kasım’da yani Mondros’un imzalanmasından 
16 gün sonra Musul tümüyle İngiliz denetimi 
altına girmişti.[7]Mondros Mütarekesi’nin im-
zalanmasından birkaç gün önce Musul’da 6. 
Ordu Komutanlığı’na getirilen Ali İhsan Paşa, 
Mütareke’nin imzalanmasına kadar Musul’un 
İngilizler’in eline geçmemesi için gayret sarfet-
mesine rağmen, bunda başarılı olamamıştır. 25 
Ekim’de başlayan İngiliz taarruzu 30 Ekim’de 
önemli sayıda Türk birliğinin esir edilmesi ile 
sonuçlanmıştı. Mütareke’nin yürürlüğe girdiği 
andan (31 Ekim 1918 günü, saat 12.00′de) iti-
baren, geri çekilmekte olan Ali İhsan Paşa’nın 
6. Ordusu olduğu yerde durmuştu. Bu sırada 
6. Ordu birlikleri batıdan doğuya doğru Rak-
ka, Miyadin, Telâfer, Dibeke, Çemçemal, Sü-
leymaniye hattı üzerinde idi. İngiliz kuvvetleri 
ise EI-Hazar, Gayyare, Altınköprü, Kerkük, Ha-
nikin hattında bulunuyordu. Yâni Mütareke’nin 
imzalandığı gün, Kerkük merkezi hariç, Musul 
ve Musul vilâyetinin büyük bir kısmı Osmanlı 
Ordusu’nun elinde idi. Mütareke hükümlerine 
göre bölgede bulunan bütün kuvvetlerin yer-
lerinde kalmaları gerektiği hâlde, İngiliz kuv-
vetleri buna uymamışlardır. İlerlemeye devam 
eden İngilizler, 1 Kasım 1918′de Hamamalil’e 
girmişler, buradan Musul’u işgal edeceklerini 
söyleyerek Türk kuvvetlerinin Musul şehrinden 
5 km. kuzeye çekilmelerini istemişlerdir. Ali İh-
san Paşa, İngilizler’in bu talebini Sadrazam’a 
bildirmiş, bir seri telgraf görüşmeleri sonu-
cunda Sadrazam, Ali İhsan Paşa’ya 8 Kasım 
tarihli telgrafı ile 15 Kasım günü şehrin boşal-
tılması talîmâtını vermiştir. Ali İhsan Paşa, bu 
talîmâta uygun olarak 10 Kasım’da Musul’u İn-
gilizlere terk etmiş, ordu karargâhı ile birlikte 
Nusaybin’e doğru çekilmiştir.[8]
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MİSAK-I MİLLİ VE MUSUL!..

İngilizler, Mütareke hükümlerine ve ulusla-
rarası savaş kaidelerine aykırı olarak sadece 
Musul’u işgal etmemişlerdi; Musul’un yanı sıra 
Urfa, Ayıntap, İskenderun dâhil olmak üzere 
koskoca bir bölgeyi işgal etmişlerdi. Bu işgal ve 
istilalar devam ederken yerel güçler toparlana-
rak yer yer İngiliz ve onların müttefiki Fransız-
lara karşı savaşmaya başlamışlardı. Bu arada 
da İstanbul’da toplanan Meclis-i Mebusan da 
28 Ocak 1920′de yapılan gizli bir toplantısın-
da misak-ı milli’yi kabul edip imzalamıştı. Daha 
sonra bu metin aynı Meclis tarafından 17 Şubat 
tarihli oturumunda tekrar okunduktan sonra 
oya sunularak kabul edilmiş ve basına açık-
lanmıştı. Ahd-i Milli (Milli Yemin) veya Ahd-ü 
Misak-ı Milli (Milli yemin ve Misak) diye anılan 
Misak-ı Milli, ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü 
ilkelerini kabul etmekteydi.[9] Aslında Misak-ı 
Milli önce Erzurum Kongresinde kabul edilen, 
daha sonra Sivas Kongresinde genişletilerek 
teyit edilen ilkeleri kapsamakta idi. Bu belge-
de Milli Mücadele hareketinin iç ve dış amaçları 
belirtiliyordu. Gerçekten, Misak-ı Milli’de tesbit 
edilen ilkeler yalnız Milli Mücadele yıllarında de-
ğil, ondan sonraki devrede de Türk dış politi-
kasının temelini teşkil etmiştir.[10] Nitekim 28 
Ocak 1920 tarihli gizli oturumda son Osmanlı 
Meclis-i Mebusan’ı tarafından kararlaştırılan 
Misâk-ı Millî’nin birinci maddesi, Türkiye’nin 
güney sınırlarını tesbit etmekteydi; “Osmanlı 
Devleti’nin özellikle Arap çoğunluğunun yer-
leşmiş olduğu (30 Ekim 1918 günkü Mütareke 
yapıldığı sırada) düşman ordularının işgali altın-
da kalan bölgelerin geleceğinin, haklarını ser-
bestçe açıklayacakları rey sonucu belirlenmesi 
gerekir; söz konusu mütareke çizgisi içinde din, 
soy ve amaç birliği bakımlarından birbirlerine 
bağlı olan, karşılıklı saygı ve özveri duyguları 
besleyen soy ve toplum ilişkileri ile çevrelerinin 
koşullarına saygılı Osmanlı-İslâm çoğunluğu-
nun yerleşmiş bulunduğu kesimlerin tümü is-
ter bir eylem, ister bir hükümle olsun, hiçbir 
nedenle birbirinden ayrılamayacak bir bütün-
dür.”[11] Buna göre mütareke hattı esas alın-
dığında Musul, Kerkük ve Süleymaniye’nin ve 
diğer tarafta Hatay bölgesinin Anadolu’nun ay-
rılmaz bir parçası olduğu açıktır. Ankara’da yeni 
oluşan TBMM de 18 Temmuz 1920′de yaptığı 
toplantıda Misak-ı Milli üzerine yemin etmişti.
[12] Mustafa Kemal de 1 Mayıs 1920′de gü-
ney sınırını Misak-ı Milli’ye uygun olarak şöyle 
belirtmiştir; “…hudud-u millimiz İskenderun’un 

cenubundan geçer, Şark’a doğru uzanarak 
Musul’u, Süleymaniye’yi, Kerkük’ü ihtiva eder. 
İşte hudud-u millimiz budur dedik!..”[13] Mus-
tafa Kemal ve Ankara hükümeti, ortaya koy-
duğu bu kararlılığını Lozan Konferansı’na kadar 
olan süre içinde çeşitli vesilelerle dile getirmiş-
tir. İngilizler’in Ocak 1921′de Erbil ve Revanduz 
arasında bulunan ve Türkler’i destekleyen “Sü-
rücü Aşireti”ne saldırmaları üzerine M. Kemal 
Paşa, Millî Müdâfaa Vekâleti’ne çektiği telgrafla 
Revanduz bölgesine asker gönderilmesini iste-
miştir”. Bu görev Kaymakam ve Milis Yarbay 
Özdemir Bey’e verilmiş, Özdemir Bey, kuvvet-
leriyle başlangıçta bölgede oldukça önemli ba-
şarılar elde etmiş ancak daha sonra çekilmek 
zorunda kalmıştır. Özdemir Bey’in Revanduz’da 
kazandığı başarı, bölgedeki halk ve aşiret-
lerle üzerindeki nüfuzu Türk Genelkurmayı’nı 
Musul’un kurtarılması için bâzı askerî tedbirle-
rin alınmasına sevk etti. Dönemin Genelkurmay 
Başkanı Fevzi Paşa 7 Eylül 1922 tarihli yazıyla 
El-Cezire Cephesi Kumandanlığından, Musul’a 
taarruz için gerekli hazırlıkların yapılmasını 
dahi istedi. Görüldüğü gibi Ankara Hükümeti, 
daha Lozan Konferansı’nın başlamasından önce 
Musul’un gerekirse silah yoluyla kurtarılması 
için İngilizler’e karşı bir harekâtı göze almıştır.
[14]

MUSUL’DA KARGAŞALIKLARIN
DEVAM ETMESİ!..

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mü-
tarekesi gereğince ateşkes ilan edilerek sava-
şa son verilmişti. Ancak, İngiltere mütareke 
şartlarını hiçe sayarak savaşı, özellikle de Mu-
sul ve çevresinde devam ettirmeye çalışıyor-
du. İngiltere’nin mütareke şartlarını tanımaz 
tavırları Anadolu’da karşı saldırıların başla-
masına neden olmuştu. Anadolu’daki bu ge-
lişmeler, kısa sürede Musul vilâyetinde de bir 
takım hareketlerin başlamasına yol açtı ve seri 
ayaklanmalar patlak verdi ve İngilizler karakol-
larını Revanduz’dan on sekiz mil güneybatıya 
kaydırmaya mecbur oldular. İngilizler, Musul’da 
uygulanacak yönetim biçimini oluşturmada yö-
redeki kabiliyetli, nüfuzlu insanlardan istifade 
etmeyi ümit etmişler, fakat halk içinde gerek 
İngiliz idaresine gerekse İngiliz tahakkümünde 
kurulacak kukla bir idareye karşı sert bir tavır 
sergilenmişti. Erbil, Kerkük ve Süleymaniye’de-
ki Türkmenler kurulması düşünülen Kürdistan’a 
bağlanıp bir Kürt yönetimi altına girmek iste-
memişler, Musul’daki Kürtler de Arap idaresini 
kabullenmemişlerdi. Bu karışıklık içinde, İngi-



GENÇ BİRİKİM

26

lizlere karşı sık sık saldı-
rılar gerçekleştirilmiş ve 
Yüzbaşı Salmon ve Albay 
Leachman adlı iki subay 
öldürülmüştü.

Öte taraftan Özdemir 
Bey[15] komutasında 
Türk birliği Musul bölge-
sindeki harekâtına ba-
şarıyla devam edip, 31 
Ağustos 1922’de Derbent 
Muharebesi’nde İngilizleri 
ciddi şekilde hezimete uğ-
rattı ve Eylül ortasından 
itibaren Şaklava kazasına 
gelerek Musul ile irtibatı 
sağladı. Anadolu’da ba-
şarı ile devam eden mü-
cadele, Musul hattındaki 
aşiretleri İngilizlere karşı 
cesaretlendirmişti. Süley-
maniye, Kerkük ve Musul 
bölgesi halkı, bağlılıkları-
nı bildirmek için, vergile-
rini Ankara’ya gönderme-
ye başlamışlardı. Bölgede 
Osmanlılar lehine deği-
şen denge İngilizler’i, 
Süleymaniye’yi ter-
ketmeye zorladı. Ve 
İngilizler’in boşaltmak 
zorunda kaldığı şehre ise, 
aşiretler hâkim oldular. 
Halepçe’de bulunan İngi-
liz komutan Bnb. E. W. C. 
Noel ise, hava kuvvetleri-
ne bağlı bir uçakla Bağdat’a kaçmak zorunda 
kaldı. İngilizler bölgedeki başarısızlığın telafisi 
için Kürt liderlerden Şeyh Mahmud’u devreye 
soktular.[16] Mahmud’un devreye girmesi aşi-
retleri böldü, bir kısım aşiretler Türklerin ya-
nında mücadeleyi yeğlerken diğer bir kısım aşi-
retler İngilizlerin ‘iyi niyetine’ sığınarak mahallî 
muhtariyet elde etmenin mümkün olabileceği 
düşüncesiyle Şeyh Mahmud’un himayesini ter-
cih ettiler. Bu yolla Mahmud Süleymaniye’ye 
girmeye muvaffak olmuş fakat buradaki tavır-
ları ile kısa sürede bütün tarafları rahatsız et-
meye başlamıştı.[17]

Irak’ta işlerin kötüye gittiğini görünce ken-
dilerine dost görünen aşiretler ile bir toplantı 
yapmak isteyen İngilizlerin gayesi bu toplan-
tının sonunda aşiretlere bağımsızlıklarını ka-

zandırıp Şeyh Mahmud’u 
da devletin başına ge-
çirmekti. Fakat Şeyh 
Mahmud’un Türklerle 
anlaşmak üzere olduğu-
nu haber alan İngilizler 
bu defa devreye Seyyid 
Taha’yı sokmaya kalktılar 
ve Bağdad’a çağırıp yük-
sek komiser ile görüştür-
düler. Seyyid Taha, Türk-
leri Revanduz’dan çıkarıp 
aşiretleri yanına alabile-
ceğini beyan etmişti. Bu 
sırada Siirt’ten hareket 
eden Ali Bey, Musul sı-
nırını aşarak başarılı bir 
şekilde ilerlemekte ve 
Türkiye’ye taraftar aşi-
retleri silahlandırmak-
taydı. Musul uleması, 
İngilizlerin bölgede ya-
pacakları seçimin boykot 
edilmesi gerektiğine dair 
fetva çıkarmışlar, fakat 
Irak İngiliz Hükûmeti 
karşılık olarak bunların 
ileri gelenlerini sürgüne 
göndermişti. Fevzi Paşa 
7 Eylül 1922’de Doğu 
ve el-Cezîre cephele-
ri komutanlarına çektiği 
telgrafta “Musul’u elde 
etmenin tek yolunun si-
lahlı mücadele” olduğunu 
belirtmişti. Bunun için de 

aşiretler ve yerli halktan kuvvet tedarik oluna-
rak Özdemir Bey Müfrezesi takviye edilmiş ve 
İmâdiye-Süleymaniye hattı üzerinden Musul-
Kerkük’e taarruzla görevlendirilmişti. Bu sıra-
da Batı Anadolu ve Boğazlar bölgesinde kuvvet 
bulundurulması gerekli olduğundan söz konusu 
kuvvetler batıya kaydırıldı. Lozan Konferansının 
toplanması ile askerî yöntemlerden bir süre için 
vaz geçilip diplomasi yolu ile meselenin çözümü 
Londra gibi Ankara’ya da daha münasip gelmiş-
ti.[18]

LOZAN GÖRÜŞMELERİ VE MUSUL!..

13 Kasım 1922 günü başlaması gereken 
Lozan Barış Konferansı[19] bir haftalık gecik-
meyle 20 Kasım Salı günü İsviçre’nin Lozan 
şehrinde başlamış[20] ve 21 Kasım’da ise barış 
görüşmelerine geçilmişti.[21] Açılış konuşması 

Musul Türkiye için asgari vatan 
sınırlarını ifade eden Misak-ı 
Millinin vazgeçilmez bir ilke-
si iken; İngiltere için ise hem 
zengin petrol kaynaklarına ve 
hem de sömürgesi Hindistan 
yolunun emniyeti açısından si-
yasi, iktisadi ve stratejik bakı-
mından önemli idi! Bu neden-
le İngiltere işi sağlama almak 
için her türlü yola başvuru-
yordu. Bir taraftan konferan-
sa katılan delegeler üzerinde 
hâkimiyetini sağlamlaştırma-
ya çalışırken diğer taraftan da 
Musul’u bir oldubittiyle işgal 
etmek için saldırılarını devam 
ettiriyordu. Hâlbuki Lozan 
Konferansı, hem Türkiye’de 
ve hem de İngiltere’de, askeri 
yöntemlerin yerine diploma-
si yolu ile meselenin çözümü 
noktasında bir umut meydana 
getirmişti.
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İsviçre Konfederasyonu başkanı M. Haap tara-
fından yapılan Konferansın en hararetli tartışma 
konularından birisini Musul[22] oluşturmuştur. 
Çünkü Musul Türkiye için asgari vatan sınırla-
rını ifade eden Misak-ı Millinin vazgeçilmez bir 
ilkesi iken; İngiltere için ise hem zengin petrol 
kaynaklarına ve hem de sömürgesi Hindistan 
yolunun emniyeti açısından siyasi, iktisadi ve 
stratejik bakımından önemli idi! Bu nedenle 
İngiltere işi sağlama almak için her türlü yola 
başvuruyordu. Bir taraftan konferansa katılan 
delegeler üzerinde hâkimiyetini sağlamlaştır-
maya çalışırken diğer taraftan da Musul’u bir 
oldubittiyle işgal etmek için saldırılarını devam 
ettiriyordu. Hâlbuki Lozan Konferansı, hem 
Türkiye’de ve hem de İngiltere’de, askeri yön-
temlerin yerine diplomasi yolu ile meselenin 
çözümü noktasında bir umut meydana getir-
mişti. Ama İngiltere bu umuda rağmen, Lo-
zan Konferansı müzakereleri devam ederken 
Musul’daki Arap birlikleri ile birlikte 8 Nisan 
1923’te biri Şeytanboğazı diğeri Serderya is-
tikametinden olmak üzere iki koldan harekete 
geçerek, bu bölgede bulunan Osmanlı güçleri 
ile Hakkâri’nin irtibatını kesmişlerdi. Bu durum-
da, Osmanlı güçlerinin komutanı Özdemir Bey 
İran’a çekilmek zorunda kalmıştı. Oysa çok kısa 
bir süre öncesinde Özdemir Bey komutasındaki 
Osmanlı orduları 31 Ağustos 1922’de, aynı böl-

gede İngilizleri zor duruma düşürerek dengenin 
Osmanlı lehine dönmesini sağlamışlar ve İngi-
lizlerin Süleymaniye’den çekilmesini temin et-
mişlerdi. Ancak Lozan konferansının başlaması 
Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri yöntemler-
den vazgeçmesine neden olmuştu.

Lozan Konferansı’nda Türkiye heyeti-
ni[23] İsmet Paşa[24] İngiltere heyetini ise 
Lord Curzon temsil etmekteydi. İtilaf Devletleri 
27 Ekim’de Konferansa Osmanlı Hükümeti ile 
Ankara Hükümeti’ni birlikte davet etmişlerdi… 
Bu durum Ankara Hükümeti tarafından hoş 
karşılanmamıştı.[25] Ankara Hükümeti tarafın-
dan bu çift başlılığın kaldırılması için 1 Kasım 
1922’de TBMM’de yoğun geçen tartışmalar-
dan sonra Saltanat kaldırıldı. Saltanatın kal-
dırılması ile de Türkiye bu çift başlılıktan kur-
tulmuş oldu. Ve böylece de Ankara Hükümeti 
İtilaf Devletleri nezdinde rakipsiz kalmış oldu.
[26] Buna rağmen, Ankara Hükümeti Konfe-
ransa katılmaya kendilerinin yetkili olduğunu, 
Osmanlı Hükümetinin bu konferansa katılması 
halinde kendilerinin katılmayacağını ve Konfe-
ransın sonucunda alınan kararların da kendi-
lerini bağlamayacağını belirtmesi üzerine İn-
giltere Dışişleri Bakanı Curzon devreye girerek 
Türkiye’yi Ankara hükümetinin temsil etmesini 
sağlamıştır.[27] TBMM tarafından, bu konferan-
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sa TBMM temsilen katılan heyete 14 maddeden 
müteşekkil bir talimatname verilmişti. Misak-ı 
Milli beyannamesinin somutlaştırılmış bir hali 
olan bu talimatname, Misak-ı Milli’den daha 
geniş bir çerçevede hazırlanmıştı.[28] Rıza 
Nur[29] Lozan’a gidişlerini ve talimatname 
ile görüşlerini şöyle anlatmaktadır; “Bizde ne 
hazırlık var, ne dosya var, hiçbir şey yok. Lord 
Currzon bir takım resmi diplomatlar burada. 
Hem bunların mükemmel dosyaları vardı. Ne 
yapacağız!.. Hey’eti Vekile bize giderken bir iç-
timada avuç içi kadar bir kâğıda sığan bir tali-
mat verdi” demekteydi.[30]

Musul meselesi, Lozan’da ancak 23 Ocak 
1923’te ele alınabilmiştir.[31] Bunun nedenini 
ise İngiliz baş delegesi şöyle açıklamaktadır; 
“Konferansın açılışından bir hafta sonra, yani 
27.11.1922’de müzakereye konması kararlaş-
tırılmıştı. İsmet Paşa, 26 Kasım akşamı, bana 
bu meselenin aleni görüşülmesinden vazgeçil-
mesini ve özel görüşmelerde hallini teklif etti. 
Kabul ettim. Ancak özel görüşmelerle bir anlaş-
maya varılamadı.”[32]

Konferansta açılış konuşmasından sonra İn-
giltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, ondan son-
ra da İsmet İnönü konuştu. İsmet İnönü ko-
nuşmasında ortaya koyduğu tez Misak-ı Millî’de 
belirtilen millet ilkesine, etnik, coğrafî, tarihî, 
siyasî ve ekonomik sebeplere dayandırılıp İn-
gilizlerin öne sürdüğü tezlerin geçersizliğini is-
pata yönelikti. İsmet İnönü bu konuşmasında, 
ırkçı ve şovenist bir söylemle Musul’da nüfusun 
büyük çoğunluğunu teşkil eden Türk ve Kürtle-
rin Arap ve diğer unsurlardan ayrı olarak aynı 
ırktan geldiği[33] ve Turan kökenli olduklarını 
İngiliz kaynaklarına dayanarak uzun ifadelerle 
anlatmış, Musul’un coğrafî özellikler itibarıyla 
da Anadolu’nun ayrılmaz bir parçası olduğunu, 
Anadolu ile birçok yönlerden irtibatlı bulun-
duğunu ve İngilizlerin bölge halkının serbest 
olarak kaderlerini tayin edecek plebisite karşı 
çıkmasının da Türk tezinin doğruluğu anlamı-
na geldiğini izah etmişti. Curzon’un himayecilik 
ve mandacılık konusundaki iddialarına da açık 
cevap veren İnönü; Osmanlı Devleti’ne ait olan 
Irak hakkında yapılan antlaşmaların hiçbir hük-
mü olmadığını ve bölgede yapılan oylamanın 
askerî baskı ve şiddet altında yapıldığını, hal-
kın reyini[34] serbestçe izhar edemediğini, Irak 
ve Musul’un asker zoruyla alınmasının umumî 
harpten beri ilan edilen prensiplere aykırı ol-
duğunu, Musul’un mütarekeden sonra işgal 
olunmasının ise hiçbir şekilde izah edilemeyip 

herhangi bir sebebe dayandırılamayacağını, 
Musul’un mukadderatının İzmir’in, İstanbul’un, 
Trakya’nın, Adana, Urfa ve Antep’in mukadde-
ratıyla aynı olduğunu ve bu şehirlerin müta-
rekeden sonra ve mevcut antlaşmalar hilafına 
işgal edildiğini söylemişti.

İnönü’den sonra söz alan Lord Curzon ise 
ortaya koyduğu karşı teziyle Türkiye’nin talep-
lerini çürütmeye çalışmış ancak bunda başarı-
lı olamayacağını anlayınca başka metotlardan 
istifade etmeyi düşünmüştür. Curzon’un ilk 
manevrası Musul meselesini normal seyrinden 
çıkartmak suretiyle İngiltere’nin Musul’u alı-
koymak istemesinin “petrol tesiriyle” olduğu 
gerçeğini kamuoyundan saklamayı başarması-
dır. Böylece otel odalarında görüşülmeye baş-
lanan Musul meselesinde Türkiye’nin haklılığını 
anlatabilme ve İngiltere’nin gerçek emellerini 
teşhir etme fırsatı kaçırılmış oluyordu… İkinci 
celse görüşmelerinde meselenin iyice çıkma-
za girmesi İsmet Paşa’nın yeni bir çözüm yolu 
önermesiyle aşılmak istenmiştir. İsmet Paşa’nın 
bölgede “plebisit” yapılması yönündeki teklifi 
yine Lord Curzon tarafından kabul edilmemiştir. 
Gerekçe ise oldukça şaşırtıcıdır. Curzon’a göre, 
bölge halkının rey verme alışkanlığı yoktur. Bu 
konuda tecrübe sahibi olmadıklarından plebisi-
tin amacını anlayamayacaklarını ileri sürerek, 
koruduklarını ve haklarını savunduklarını iddia 
ettikleri bölge halkının adeta “cahiller toplulu-
ğu” olarak kabul ettiklerini göstermişlerdir.[35]

KONFERANSIN UZLAŞILAMADAN
SONA ERMESİ

Ocak 1923’ün ortalarına doğru itilaf dev-
letlerinin kendi aralarındaki rekabetten doğan 
anlaşmazlıklardan dolayı iyice tıkandığını gö-
ren Lord Curzon, Konferans görüşmeleri, daha 
sıkıntılı hale gelmeden bir an önce sonuçlan-
dırılması için bir tasarı hazırladı. Lord Curzon 
tarafından bu amaçla hazırlanan 160 maddelik 
antlaşma tasarısı 31 Ocak’ta, 4 Şubat’a kadar 
da imzalanması için İsmet Paşa’ya verildi. İs-
met Paşa ise antlaşma tasarısının incelenmesi 
ve karşı cevabın hazırlanması amacıyla bir haf-
talık süre istedi ise de bu istek, İtilaf Devletle-
rince kabul edilmedi.[36] Bunun üzerine İsmet 
İnönü Ankara Hükümeti ile yapılan görüşmeler 
neticesinde, hazırlanan ve barışın bir an önce 
imzalanması için “razı olunan fedakârlıklar” ola-
rak değerlendirilen karşı teklifleri 4 Şubat’ta bir 
mektupla İtilaf devletlerinin temsilcilerine tes-
lim etti. Bu teklifler üzerine taraflar aynı gün öğ-
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leden sonra Lord Curzon 
başkanlığında yeniden 
toplandılar. Bu toplantı-
da Lord Curzon’un yaptığı 
tekliflerin[37] Türk heyeti 
tarafından kabul edilme-
mesi nedeniyle,[38] ta-
raflar bir anlaşmaya va-
ramadan toplantıdan 
ayrıldılar. Böylece Lozan 
Konferansı’nın birinci aşa-
ma görüşmeleri de sona 
ermiş oldu.[39] Mim Ke-
mal Öke, Lord Curzon’un 
Konferansta gösterdiği 
çabalarını, İngiltere ve 
Curzon için bir başarı 
olarak değerlendirmek-
tedir. Öke’ye göre, Cur-
zon tarafından Musul 
Meselesi’nin konferansın 
gündeminden çıkartıla-
rak “tarafsız” bir organın 
hakemliğine götürülme-
si, Musul ile teklifi iki yüz 
maddeyi aşkın kapitülas-
yon ve adli imtiyazlara 
ilişkin hükümler arasında 
gizleyerek barış antlaş-
ması tasarısı arasında 
getirmesi, Dünya kamuo-
yu nezdinde Musul’un en 
önemli bir engel olduğu 
intibaını ortadan kaldıra-
rak İsmet İnönü’ye ka-
bul ettirmesi, Curzon için 
önemli bir diplomatik başarıdır.[40]
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götürülmesi, Musul ile teklifi 

iki yüz maddeyi aşkın kapitü-

lasyon ve adli imtiyazlara iliş-

kin hükümler arasında gizle-

yerek barış antlaşması tasarısı 

arasında getirmesi, Dünya ka-

muoyu nezdinde Musul’un en 

önemli bir engel olduğu inti-

baını ortadan kaldırarak İsmet 

İnönü’ye kabul ettirmesi, Cur-

zon için önemli bir diplomatik 

başarıdır.
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[18] Prof. Dr. Öke, age, s.192

[19] Lozan Barış Konferansı, Osman-
lı Devleti’nin mirasını paylaşmayı öngören tarihi 
Doğu Meselesi’ni çözmeyi amaçlayan bir kon-
ferans idi. Bundan dolayı konferansın resmi adı 
“Yakındoğu İşleri Hakkında Lozan Konferansı” 
idi. Mustafa Budak, İdealden Gerçeğe, Misakı 
Milli’den Lozan’a Dış Politika, Küre Yayınları, İs-
tanbul 1. Baskı 2002, s.287

[20] Konferans İtilaf devletleri ile Türkiye ara-
sında yapılmıştır. Konferansa Türkiye’nin karşısın-
da İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, 
Romanya ve Yugoslavya devletleri katılmıştır. Bo-
ğazlarla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Sov-
yet Rusya, Ukrayna ve Gürcistan delegeleri çağ-
rılmışlardı. Konferansa ABD ise gözlemci olarak 
katılmıştır.

[21] Lozan Barış Konferansına katılacak heyet 
baş delege Hariciye Vekili Edirne Milletvekili İs-
met İnönü, delegeliklere de Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili Sinop Milletvekili Rıza Nur ile eski 
İktisat Vekili Trabzon milletvekili Hasan Hüsnü 
(Saka) beyler seçildiler. M. Budak, age. s.291

[22] Konferansın en hararetli ve çözümü zor 
görülen diğer iki maddesi ise Kapitülasyon mese-
lesi ve Müttefikler tebaasının zarar ve ziyan me-
selesi, Ali Naci Karacan, “Lozan” Milliyet yayınları, 
2.bsk. 1971 s.258

[23] Heyette Başyardımcı olarak Dr. Rıza Nur 
ile Hasan Bey (Saka)’e görev verildi. Üyeler ise 
Celal Bey (Bayar), Zekai Bey (Apaydın), Münir 
Bey (Ertegün), Veli Bey (Saltık), Muhtar Bey (Çil-
li), Şefik Bey (Başman), Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu), 
Şevket Bey (Doğruer), Seniyeddin Bey (Başak), 
Tahir Bey (Taner), Hikmet Bey (Bayur), Nusret 
Bey (Metya) Fuat Bey (Ağralı), Zühtü Bey (İn-
ham), Mustafa Şeref Bey (Özkan), Şükrü Bey 
(Kaya), Hamit Bey (Hasancan), Cavit Bey, Ruşen 
Eşref Bey (Ünaydın), Yahya Kemal Bey (Beyat-
lı) idi!. Bkz; Büyük Kültür Ansiklopedisi, Başkent 
Yayınları, Ankara, Cilt. 8 Lozan Barış Antlaşması 
maddesi, s.2972

[24] Lozan görüşmelerine Dışişleri Vekili olan 
Yusuf Kemal Bey’in Mustafa Kemal’in isteği üze-
rine istifa etmesiyle İsmet İnönü katılmıştır. Bkz; 
Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Misakı Milli ve Lozan 
Konferansı Belgelerinde Musul Meselesi, 2023 
dergisi 15 Aralık 2001, sayı; 8, s.37  (16 no’lu 
dipnot)

[25] M. Budak, age, s.284

[26] M. Budak, age, s.287

[27] Büyük Kültür Ansiklopedisi, Başkent Ya-
yınları, Ankara, Cilt. 8 Lozan Barış Antlaşması 
maddesi, s.2972

[28] Budak, age. s.314

[29] Lozan görüşmelerine TBMM’i temsilen 
Heyet Başkanı olarak İsmet İnönü, Sağlık Vekili 
Dr. Rıza Nur ve Maliye Vekili Hasan Bey (Saka) 
katılmışlardı.

[30] Dr. Rıza Nur Hayat ve Hatıratım C. III 
Altındağ Yayınevi İstanbul 1967 s.982

[31] Prof. Dr. Semih Yalçın agd. s.32

[32] Ali Naci Karacan, age, s242243

[33] İnönü; “Musul Türkçesinin Anadolu Türk-
çesinin aynı olduğunu ve Anadolu Türklerinin de 
Türkmen olduklarını delillerle açıkladı: ‘Kürtlerin 
asıllarının İrani oldukları iddia ediliyor. Hâlbuki 
Ansiklopediya Britanika bile Kürtlerin Turani ol-
duğunu yazıyor’ dedi. A. Naci Karacan, age, 
s.344345

[34] Daha geniş olarak bkz; A. Naci Karacan, 
age, s.243 vd; ayrıca bkz; Prof. Dr. Öke, age. 
s.193 vd

[35] Prof. Dr. E. Semih Yalçın, agd. s.33

[36] M. Budak, age, 369

[37] Lord Curzon Musul’u Cemiyeti Akvam’a 
havale ettiğinden dolayı beyanname ile meselenin 
bir yıl içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostane 
bir şekilde çözülmesinin kararlaştırılacağını, Yu-
nan tazminatı için muahede ile karşılıklı anlaşıl-
masını, itilaf olduğunda hakeme başvurulmasını, 
iktisadi maddelerden sadece dördüncü maddenin 
çözümünün altı ay sonraya bırakılmasını ve adli 
sistem için kendi beyannamelerinde ısrar ettikle-
rini İsmet Paşa’ya bildirdi. M. Budak, age. s. 372

[38] Lord Curzon’un tekliflerine karşılık İsmet 
Paşa da, Musul ve yunan tazminatı için madde 
kabulü sisteminde Türk beyannamesinin geçerli 
olmasını, Türkiye’nin tahammül edemeyeceği ik-
tisatla ilgili maddelerin antlaşmadan çıkarılmasını 
istedi. Taraflar anlaşamayınca toplantıdan ayrıldı-
lar. M. Budak, age. s.372

[39] M. Budak, age. s.371372

[40] Prof. Dr. Öke, age, 196197; M. Budak 
göre de bu konferansta en kazançlı çıkan ülke İn-
giltere olmuştur. (Age, s.372)

NOT: Bu yazı Genç Birikim dergisinin 57-
58. sayılarında yayımlanmıştır.
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Mevlânâ Celâleddin Rûmî’yi ve fikir-
lerini ele aldığımız yazı dizimizin 
bu bölümünde; Mevlânâ’nın aşk 

felsefesi üzerinde duracak, Semâ hakkında 
bilgi verecek ve bu konularda mûteber İslam 
âlimlerinin konuya ilişkin görüşlerini arz edece-
ğiz. Tevfik Allah (c.c.)’tandır.

Tasavvuf tarihinde Râbia el-Adeviyye1 
(ö. 185/801) ile başlayan Allah sevgisinin asıl 
olduğu felsefî düşünce, Bâyezîd-i Bistâmî, 
Hallâc-ı Mansûr2 ve Ebû Bekir eş-Şiblî gibi 

1  95 (714) veya 99 (718) yılında Basra’da doğdu. Fakir bir 
ailenin dördüncü kızı olduğu için “Râbia” ismi verilmiştir. Kays 
b. Adî kabilesinin âzatlı kölesi olduğundan Adeviyye veya 
Kaysiyye nisbeleriyle anılmıştır. Râbia’yı diğer sûfîlerden ayı-
ran husus onun zühd anlayışını ilâhî aşk fikriyle tamamlama-
sıdır. Hac’dan sonra Basra’ya yerleşen Râbia kendisine ya-
pılan evlenme tekliflerini reddetmiştir. Râbia’nın bu tavrının 
kökeninde zühd anlayışı ve evliliğin ilâhî aşkın önünde perde 
olması düşüncesi vardır. Dünyevî nikâhın kişiyi Hak’tan uzak-
laştırdığını söyleyen Râbia, Hak ile dâimî beraberliğe işaret 
eden mânevî ve ruhanî nikâh anlayışını benimsemiştir. Çağ-
daş Arap müelliflerden Abdurrahman Bedevî, Râbia’nın hıris-
tiyan mistiklerden etkilendiğini ileri sürerken Abdülmün‘im 
el-Hifnî bu görüşü eleştirerek İslâm’da ve Hıristiyanlık’taki 
aşk anlayışının tamamıyla farklı olduğunu, Râbia’nın vahdet-i 
vücûd temelli ilâhî aşk anlayışını benimsediğini vurgulamış-
tır. Her halükarda Vahdet-i vücut denilen sapkın düşüncenin 
mensuplarındandır. Geniş bilgi için bak: Türkiye Diyanet İs-
lam Ansiklopedisi,  cilt: 34,  sayfa: 380-382

2  244’te (858) İran’ın Fars eyaletinde bulunan Beyzâ’nın ku-
zeydoğusundaki Tûr’da doğdu. Asıl adı Hüseyin olduğu hal-
de İran’da ve Osmanlılar ’da daha çok Mansûr ve Hallâc-ı 
Mansûr şeklinde babasının adıyla anılmıştır. Abbâsî Devleti 
kadısı Ebû Ömer Muhammed b. Yûsuf el-Ezdî’nin verdiği 
fetva ile 24 Zilkade 309 (26 Mart 922) tarihinde Bağdat’ın 
Bâbüttâk denilen semtinde idam edildi. Hallâc-ı Mansûr’un 
öldürülme sebebi hakkında, Abbâsîler’e karşı ayaklanmış 
olan Karmatîler’le gizlice mektuplaştığı, “enelhak” sözüyle 
ulûhiyyet iddiasında bulunduğu, haccın farziyetini inkâr edip 
yeni bir hac anlayışı ortaya koyduğu şeklinde çeşitli iddialar 

sûfîler başta olmak üzere sonraki birçok sûfî 
tarafından benimsenmiştir. İlk sûfîler Allah sev-
gisini ifade ederken genellikle hub, muhabbet, 
habîb, mahbûb gibi kelimeleri tercih ettikle-
ri halde daha sonrakiler yaygın biçimde aşk, 
âşık, mâşuk kelimelerini kullanmaya başlayınca 
“ilâhî aşk” kavramı doğmuştur. Aşk kavramını 
ilk defa muhabbetten ayırarak etraflı şekilde ele 
alan sûfî Ahmed el-Gazzâlî3’dir. Aşk kavramı, 
onun Sevânihu’l-uşşâk adlı eseri yaygınlık ka-
zandıktan sonra tasavvuf çevrelerinde benim-
senmiş, kendisini bu yolda Nüzhetü’l-uşşâķ 
ve nehzeü’l-müştâķ, Temhîdât ve Levâiĥ gibi 
eserleriyle talebesi Aynülkudât el-Hemedânî 
takip etmiştir. Aynı dönemde Senâî aşk ede-
biyatına canlı bir üslûp getirmiştir. Ardından 
ilâhî aşk konusu Rûzbihân-ı Baklî, Ferîdüddin 

ileri sürülmüştür. Hallâc’a göre bütün dinler esas itibariyle 
birdir. Aynı hakikate değişik açılardan bakmaları dinlerdeki 
farklılığın kaynağını oluşturmuştur. Dinlerin birliği esastır; 
bütün din mensuplarının hedefi ve istedikleri şey aynıdır. Bu 
yönden hepsi hak üzeredir. İbn Hazm, Bâkıllânî, İmâmü’l-
Haremeyn el-Cüveynî, İbn Hacer, Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, 
İbn Teymiyye, İbn Kayyim el-Cevziyye, İbn Haldûn, İbn 
Kesîr, Kâdî İyâz ve Zehebî başta olmak üzere birçok hadis, 
fıkıh ve kelâm âlimi Hallâc’ı bir zındık olarak görmüş, ida-
mından sonra asırlar geçtiği halde verdiği fetvalarla idamı-
nın haklılığını ve gerekliliğini savunmuşlardır. Geniş bilgi için 
bak: Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi,  ‘Hallâc-ı Mansûr’  
Maddesi, cilt: 15,  sayfa: 377-381, İstanbul, 1989

3  İmam Gazzâlî’nin kardeşi, vâiz ve mutasavvıf şahsiyettir. 
İmam Gazzâlî ilim, mârifet, şer‘î hükümler ve ahlâkî kaidele-
re öncelik tanıyan bir tasavvuf anlayışını hâkim kılmaya uğ-
raşırken, o aşk ve vecde önem veren bir tasavvuf anlayışını 
yaymaya çalışmıştır. Tasavvufî hayatın esasını semâ, aşk, 
vecd, cezbe ve şevkten ibaret görenler, Ahmed el-Gazzâlî’yi 
İmam Gazzâlî’den üstün tutarlar. Geniş bilgi için bak: Türki-
ye Diyanet İslam Ansiklopedisi,  ‘Ahmed el-Gazzâlî’ Maddesi, 
c.2, s.70, İstanbul, 1989

Hangi Mevlânâ,
Gerçek Mevlânâ? -II

Ubeydullah TOPRAK
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Attâr, İbnü’l-Fârız, Fahreddîn-i Irâkî, Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî, Abdurrahman-ı Câmî gibi 
sûfîler tarafından kaleme alınan eserler vasıta-
sıyla sürdürülmüştür.

Yazı dizimizin ilk bölümünde belirttiğimiz 
üzere; Mevlânâ, Şems ile tanışmadan önce, ba-
basındaki gibi ilim, zühd ve takva yönü ağır ba-
san bir sûfî iken, “tasavvufi manada âşık” ol-
duğu Şems’le altı ay bir hücrede halvette kalmış 
ve ona ne olmuşsa bu halvetten sonra olmuştur. 
Şems ile tanıştıktan sonra aşk sarhoşu olarak 
semâya başlamıştır. Şems ona bugünkü şekliyle 
dönerek semâ yapmayı öğretmiştir. Mevlânâ’nın 
Şems’ten önceki sakin devrinin aksine Şems ile 
birlikte yaşadığı coşkunluk ve vecd hali,  haya-
tının bundan sonrasını etkilemiş ve sadece kitap 
okuyarak ve gerekli dini kuralları yaparak değil; 
müzik, raks ve şiir ile ilahi aşka ulaşmanın farklı 
bir yol olduğu düşüncesine varmıştır.

Biz aşk konusunda Mevlânâ’nın görüşlerini 
–sevenlerinin cümleleriyle- nakledelim: “Aşk, 
ruhun nurudur, sevgi sabah şarabıdır be-
nim; aşk öyle ümittir ki bütün ümitler onda 
toplanır. Aşk nedir bilir misin? Ben’i, biz’i, 
varlık davasını bırakmaktır; güzellikleri, 
güzelleri yaratanda her dileği, her isteği 
yok etmektir”4 diyen Mevlânâ aşkı, insanın 
yokluk âlemine adım atması olarak görür. 

Tasavvufta biri hakiki, öteki mecazî olmak 
üzere iki türlü sevgi ve aşktan bahsedilir. Hakiki 
sevgide ve aşkta konu Allah’tır, mecazî aşkta 
ise konu insandır. Bir insanın karşı cinsten bir 
insana duyduğu sevgiye mecazî veya beşeri 
aşk denir. Hakiki aşka büyük önem veren ta-
savvuf erbabı, beşeri aşkı ilahi aşka geçmek 
için bir köprü olarak görmüşlerdir.5

Mevlânâ’nın ayrımına baktığımızda bu iki aş-
kın konularının birbirinden farklı olduğunu görü-
yoruz. Mevlânâ’ya göre ilahi aşkın konusu Allah, 
beşeri aşkın konusu ise insandır. Mevlânâ hakiki 
ve mecazî aşktan bahsederken yerine göre fark-
lı kavramlar kullanmaktadır. Mevlânâ’nın gerçek 
aşka “ilahi aşk”, “küll aşkı”, “ebedi aşk”, “Allah 
aşkı” gibi isimler verdiğini görüyoruz. Beşeri aşkı 
ise “cüz’î aşk”, “zahiri aşk”, “geçici aşk”, dünya 
aşkı” diye adlandırmaktadır.6

4  Mevlana, Dîvân-ı Kebîr, c. I, s. 373, b. 3419-3420, çev. ve 
Haz. Abdulbâki Gölpınarlı, Ankara, 1992

5   Mehmet Demirci, Yunus Emre’de İlahi Aşk ve İnsan Sevgi-
si, s. 18., İstanbul,1997

6  Zuhal Çelik, Mevlana’da Akıl ve Aşk İlişkisi, s.40, Basılma-
mış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Ünv.,İzmir, 2006

Mevlânâ ilahi aşkla kendinden geçmiştir. 
Bunu şu beytiyle dile getirir: “O şarabı içtim 
ki can, onun kadehidir; O şarapla sarhoş 
oldum ki akıl, ona deli divane olmuştur. 
Bir duman geldi, bürüdü beni, ateşledi 
beni; O mumdan ki güneş, ona pervane 
kesilmiştir.”7

Mevlânâ, yeryüzündeki bütün varlıkların 
Allah’a âşık olduklarını söyler. Ona göre yeryü-
zündeki her zerrenin Allah’ın ezeli ve ebedi aş-
kından başları dönmüştür. Allah aşkının değdiği 
her yer O’nun aşkından titremektedir.8

İlahi aşkı en derin anlamda tecrübe eden, 
bu tecrübenin tecellileri karşısında aşk sarhoş-
luğuyla kendinden geçen Mevlânâ öteleri kav-
ramanın ve bu alanda birtakım feyizler alabil-
menin tek yolunun aşk olduğunu savunur.9

Mevlânâ Allah aşkını herkesin anlayacağı bir 
tarzda anlatmak için birtakım benzetmeler yap-
mış ve duyular âleminden misaller getirmiştir. 
Bunlardan en önemlileri kadın, pervane-mum-
ateş, gül-bülbül ve bâde misalleridir. Bu sebep-
le şiirlerinde, dilberlerin yüz, göz, kaş, yanak, 
zülüf, gamze, boy, işve ve cilve gibi hoşa giden 
yanları, hal ve hareketleri sembolik ve meca-
zi anlatım unsurları olarak bol bol kullanmıştır. 
Gül ve bülbül de en çok kullandığı misallerden 
biridir. Bülbül âşık, gül mâşuktur. Güldeki di-
ken aşktaki ıstırabı, bülbülün yanık nağmeleri 
âşığın feryat ve figanıdır. Pervane ve mum mi-
sali de önemlidir. Mum ışığına âşık olan pervane 
bunun etrafında durmadan döner, en sonunda 
kendisini ateşe atar, yanar ve böylece ateşte 
fâni olur. Âşık da aşk ateşinde pervane gibi ya-
nar ve sevgilisi uğrunda kendini feda ederek 
fenâ mertebesine ulaşır. İnsanı kendinden ge-
çiren ve aklı baştan alan özelliğiyle şarap da 
(mey, bâde) aşk bahsinde Mevlânâ tarafından 
çok kullanılmış, kadeh, sâkî ve meyhane gibi 
şarapla ilgili kelimelere geniş yer vermiştir.10

Buraya kadar Mevlânâ’nın görüşlerini nak-
lettik. Bu hususlarda Mevlânâ tek değildir. Yu-
nus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Fuzuli gibi toplu-
mun ‘Evliyâ’ addettiği pek çok mutasavvıf da 
‘Aşk Edebiyatı’nın öncüsü sayılmışlardır. Peki, 

7  Mevlana, Mecâlis-i Seb’a, s. 70. çev. ve Haz. Abdülbâki 
Gölpınarlı, Konya, 1965

8  Mevlana, Rubâiler, c. I, s. 82, b. 394. çev. Nuri Genços-
man, İstanbul, 1974

9  Zuhal Çelik, Mevlana’da Akıl ve Aşk İlişkisi, s. 72

10  Zuhal Çelik, Mevlana’da Akıl ve Aşk İlişkisi, s.35-65
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bu hususta Ehl-i Sünnet âlimlerimiz ne demek-
tedir. Bu konu mühim bir konu olduğu için biraz 
tafsilatlı ele alalım:

Tasavvuf, İslâm felsefesi ve edebiyatta kulla-
nılan geniş anlamlı bir terim olan “Aşk”;  Arapça 
bir kelime  (aslı ışk) olup, sözlükte “şiddetli ve 
aşırı sevgi; bir kimsenin kendisini tama-
men sevdiğine vermesi, sevgilisinden baş-
ka güzel görmeyecek kadar ona düşkün 
olması” anlamına gelir. Lügat kitaplarında aşk 
kelimesinin sözlük anlamının, aynı kökten olup 
“sarmaşık” anlamına gelen aşeka ile yakından 
ilgili olduğu belirtilir. Buna göre sarmaşığın ku-
şattığı ağacın suyunu emmesi, onu soldurup 
zayıflatması ve bazan kurutması gibi aşırı sevgi 
de sevenin sevdiğinden başkasıyla ilgisini kes-
tiği, onu sarartıp soldurduğu için bu duyguya 
aşk denilmiştir.11

Kur’an ve sahih hadislerde aşk kelimesi 
geçmez; “sevgi” çoğunlukla hub ve muhab-
bet, bazan da meveddet kelimeleri ve bunla-
rın müştaklarıyla ifade edilir. Allah sevgisinden 
çok Allah korkusuna ağırlık veren ilk zâhidler de 
aşktan söz etmemişlerdir. İlk defa hicrî 2.yüz-
yılda (miladi 800.yıllar) Allah ile kul arasında-
ki sevgiyi anlatmak üzere nâdiren de olsa aşk 
kelimesinin kullanılmaya başlandığını gösteren 
rivayetler vardır.

İlk dönem âlimlerinin büyük çoğunluğu, 
Allah sevgisini ifade etmek üzere Kur’an ve 
Sünnet’te yer alan hub ve muhabbet yerine 
aşk kelimesinin kullanılmasına karşı çıkmışlar; 
Hâris el-Muhâsibî, Hâce Abdullah el-Herevî, 
Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî, Ebû Tâlib el-
Mekkî, Hakîm et-Tirmizî, Ebû Nasr es-Serrâc, 
Muhammed b. İbrâhim el-Kelâbâzî, Ebû Nu-
aym, Abdülkerîm el-Kuşeyrî, Hücvîrî, Gazzâlî 
gibi mutasavvıf yazarlar da eserlerinde aşk ke-
limesine ya hiç yer vermemişler veya nâdiren 
kullanmışlar; Bunun yerine büyük önem ver-
dikleri Allah sevgisi konusunu hub ve muhabbet 
terimleriyle anlatmayı tercih etmişlerdir. Bun-
lardan Kuşeyrî’nin naklettiğine göre Allah ile kul 
arasındaki sevginin aşk kavramıyla ifade edil-
mesine karşı olan şeyhi Ebû Ali ed-Dekkak bu 
görüşünü şöyle açıklamıştı: “Aşk aşırı sevgi 
yani sevgide ölçüyü aşma anlamına gelir. 
Allah için böyle bir aşırılık düşünülemeye-
ceğinden O’nun kuluna olan sevgisine aşk 
denemez. Öte yandan kulun Allah’a duy-

11  Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi, ‘Aşk’ maddesi, c.4, 
s.11-16

duğu sevgi ne kadar güçlü olursa olsun 
yine de O’nu yeterince ve lâyık olduğu öl-
çüde sevemeyeceğinden kulun Allah sev-
gisi de aşk diye adlandırılamaz.”12

Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî13 Zemmü’l-hevâ adlı 
eserinde en basit arzudan başlayıp aşk’a kadar 
varan bütün his ve heyecan hallerini geniş bir 
tahlil ve tenkide tâbi tutmuş, bunlardan dinî ve 
İslâmî olanlarla olmayanları tesbit edip şer‘î hü-
kümlerini tayin etmeye çalışmıştır. Ona göre aşk 
güzel suretlere meftun olmaktır (ışku’s-suver). 
Cazip ve güzel suretlere düşkün ve tutkun ola-

12  Kuşeyrî, er-Risâle, s. 615

13  Ebü’l-Ferec Cemâleddin Abdurrahmân b. Alî b. Muham-
med el-Bağdâdî 510 (1116) yılı civarında Bağdat’ta doğdu. 
Soyu Hz. Ebû Bekir’e dayanır. Seksenden fazla âlimden ilim 
tahsil etti. Hayatının geri kalan kısmını Bağdat’ta irşad faa-
liyetlerine devam ederek geçirdi. 12 Ramazan 597 (16 Ha-
ziran 1201) tarihinde vefat etti ve Bâbü Harb Kabristanı’nda 
bulunan Ahmed b. Hanbel’in mezarının yanına defnedildi. 
İbnü’l-Cevzî tarih, biyografi, hadis, tefsir ve akaid alanlarında 
eser telif etmiş, aynı zamanda çok sayıda öğrenci yetiştirmiş-
tir. Selefî-kelâmî bir çizgide yer alan İbnü’l-Cevzî aklı sınırlı 
bilgi kaynağı olarak görmüş, ilhamın nasların önüne geçirile-
meyeceğini belirterek mutasavvıfenin fikirlerini eleştirmiştir. 
Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi,  cilt: 20,  sayfa: 543-
549, İstanbul, 1989
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na “sûrî âşık” (âşıku’s-suver) denir. Suretler 
fâni olduğu gibi onlara bağlı olan aşk da fânidir. 
Nitekim çocuklar resim ve oyuncakları yetişkin-
lerden daha çok severler, eğitimle olgunlaştık-
ları zaman bu türlü şeylere fazla ilgi duymazlar. 
Eğitilen ve olgunlaşan insanlar suretleri sevme 
mertebesini geçerek zatları sevme mertebesi-
ne ulaşırlar. Bedenin güzelliğinden çok aklî ve 
ruhî güzelliği severler. Mücerret güzelliğe duyu-
lan sevgiyi müşahhas güzellikle alâkalı sevgiye 
tercih ederler. Şekil ve suretten ziyade ilim ve 
mârifetten hoşlanırlar. Aşk insanı insan yapan 
aklı, fikri ve muhakemeyi yok eder. Çünkü aşk 
bir çeşit cinnet halidir. Bu sebeple aşk yolunu 
tutan mutasavvıflar çoğunlukla akıl ve mantı-
ğa meydan okumuşlar, düşüncenin ürünü olan 
ilmi hiçe saymışlardır. Düşünce haliyle aşk hali 
bir birine zıttır. Düşünce yok olduğu nisbette 
aşk hâkim olur. Onun için şuur ve idrak halini 
yok eden aşk bir fazilet olamaz. Aklın duygu-
ya hâkim olmasına fazilet, duygununun akla 
hâkim olmasına rezilet denir. Şuuru yok eden 
ve hissî bir hal olan aşk bu bakımdan makbul 
bir şey değildir. Gerek iradelerine hâkim olama-
yıp arzuların esiri olmaları bakımından, gerekse 
şuur ve idrak halini kaybetmeleri bakımından 
âşıklar hayvanların seviyesine, hatta daha da 
aşağılara düşerler. Aşk bir ifrat halidir. Hâlbuki 
fazilet ifratla tefrit arasında bulunan itidal hali-
dir. Şu halde aşk bir fazilet değildir; zira hiçbir 
şeyin ifratı makbul değildir. Aşk ölçüsüzlüktür, 
âşık da dengesizdir. Ölçüsüzlük ve dengesizlik 
hiçbir zaman iyi bir şey değildir.14

Sevginin önem ve gereğine işaret eden 
İbn Kayyim de aşk konusunda şöyle düşünür: 
“Ona göre konusu şekil ve suret olan sûrî aşk 
büyük bir belâ, korkunç bir âfettir, kalbi tah-
rip eder. Ruhu Allah’tan başkasının kulu ve 
kölesi haline getirir, esarete düşürür. Bunun 
için âşık mâşukuna “kulun kölen olayım, kur-
banın olayım” diye hitap eder. Böylelikle aş-
kını ve mâşukunu ilâhlaştırarak ona tapar. Bir 
şeyi taparcasına sevmek kişiyi o şeye bağım-
lı kılar, hürriyetini elinden alır. Sadece Allah’ın 
kulu olan ve sadece O’nun huzurunda boyun 
eğen bir kimseyi kendisi gibi bir insanın kölesi 
haline getiren ve kayıtsız şartsız onun irade-
sinin ve hâkimiyetinin altına sokan aşkın hiç-
bir faydası yoktur. Hak Teâlâ, “Hevâsını (aşkı-
nı) ilâhlaştıran kişiyi görmedin mi” (el-Câsiye 
45/23) diyerek aşkın sapıklık olduğuna işaret 

14  İbnü’l-Cevzî, Zemmü’l-hevâ, Kahire 1962, s. 458-485;

etmiştir. Ona göre, “Müminler Allah’ı şiddetle 
severler” (el-Bakara 2/165) meâlindeki âyet, 
“Müminler Allah’ı müşriklerin putları sevdikle-
rinden çok daha fazla severler” mânasına gelir. 
Müşriklerin putları sevmeleri sahte, müminlerin 
Allah’ı sevmeleri samimi ve hakiki bir sevgidir. 
Âyette bu husus belirtilmiş olup bunun aşkla bir 
ilgisi yoktur. Ebû Ya‘lâ el-Mevsılî, Ebü’l-Hüseyin 
en-Nûrî’nin, “Ben Allah’a âşıkım, O da bana” 
sözü hakkında, “Bu Hulûliyye’nin sözüdür” de-
mişti. İbn Kayyim de Nûrî’ye şiddetle hücum 
ederek aşk kelimesinin sadece cinsî sevgi ile 
ilgili hususlar için kullanıldığını, ayrıca Allah’ın 
sıfatlarının nakle dayandığını ve tevkıfî olduğu-
nu belirtmiştir. Buna göre, “O sever” denilebilir 
ama “âşık olur” denilemez.15 

Müfessir Zemahşerî, Mâide sûresinin 54. 
âyetini tefsir ederken, kulun Allah’ı sevmesini 
O’na itaat etmesi, rızâsını gözetmesi, gazabı-
nı ve azabını gerektirecek hal ve hareketlerden 
sakınması şeklinde izah eder. Ona göre Allah’ın 
kulunu sevmesi ise amel ve ibadete karşılık 
olarak onu en güzel şekilde mükâfatlandırması, 
böyle kullarına yüksek makamlar verme-
si, onları övmesi ve kendilerinden razı olması 
mânasına gelir. Zemahşerî ilâhî aşktan bahse-
den mutasavvıfları insanların en cahili, ilmin ve 
âlimlerin azılı düşmanı, şeriat yolunun en men-
fur ve en rezil kişileri olarak tavsif eder. Ona 
göre aşk ve muhabbeti kendi dinleri olarak ilân 
eden mutasavvıflar, vaaz meclislerinde ve raks 
meydanlarında “şâhid” adını verdikleri oğlanlar 
hakkında söylenen birtakım şarkılar okunursa 
vecde gelmiş gibi kendilerinden geçerek nâralar 
atarlar. Zemahşerî bunlara, “Allah, meclisle-
rini ve raks ettikleri yerleri tarumar ede-
rek viraneye çevirsin” diye beddua eder.16 

Bu konuda son olarak Ahmed Kalkan’a kulak 
verelim: “Hem ilâhî, hem de mecazi anlamda 
aşk, edebiyatın ana temalarından birini oluştur-
muş, bu kavram etrafında geniş bir aşk edebiya-
tı meydana gelmiştir. Edebiyatta ve tasavvufta 
aşk, bazen her iki anlamda ve birbirine karıştırı-
larak sunulmuş, İslâm’ın en temel konusu olan 
Tevhid hassasiyetiyle ilgili zihinlerin ve gönül-
lerin bulandırılmasına sebep olmuştur. İslâm’ın 
çok kesin olarak yasakladığı ve büyük günah-
lardan saydığı içki, bir fazilet unsuru olarak su-
nulmuş ve İlâhî aşk anlamında kullanılmıştır. 

15  İbn Kayyim el-Cevziyye, Ravzatü’l-muhibbîn ve nüzhetü’l-
müştâkın, Beyrut 1983, s. 15-16, 85, 130, 263

16  El-Keşşâf, I, 647
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Tasavvufî kitaplarda, tasavvufî şiirlerde ‘şarap, 
bâde, mey, meyhane, sâkî’ gibi kelimeler İlâhî 
aşkı anlatmak için kullanılan en güzel kelimeler 
olarak değerlendirilmiştir. ‘Aşk ve âşık olmak’ 
denilince, insan zihninde tümüyle dünyevî ve 
nefsî özellikler çağrıştığı halde, bunu yaratıklara 
hiçbir yönüyle benzemeyen Allah için hiç tered-
düt etmeden kullanabilmişlerdir.

Bir kadının yanağından, dudağından, saçın-
dan, belinden… bahsedeceksiniz, sonra bunların 
Allah aşkını ifade eden şiirler, mecazi ifadeler 
olduğunu kabul edeceksiniz. Peygamber ve as-
habı Allah sevgisini bu şekilde mi dile getiri-
yorlardı? Böyle dile getirenleri duymuş olsalar-
dı ne yaparlardı? Allah sevgisini belirtmek için 
lügatlerde şaraptan, kadın yanağı ve dudağın-
dan başka kelime mi kalmadı? Bunun faydası 
var mıdır? Buna gerek de var mıdır? Zararı ve 
sakıncası nedir? Ve ‘Atalarımız ne yaptıysa, bir 
hikmeti vardır, biz de bu yoldan yürüyelim’ mi 
demeliyiz? ‘O (şeytan) size ancak kötülüğü, çir-
kini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söy-
lemenizi emreder. Onlara (müşriklere): ‘Allah’ın 
indirdiğine uyun’ denildiği zaman onlar, ‘Hayır! 
Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız’ 
dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu 
da bulamamış idiyseler?’ (Bakara, 169-170)“17

17  Ahmet Kalkan, Allah ve Resulü İçin Aşk ve Sevgili Tabiri 
Doğru mu ?, Basiret Dergisi

MEVLÂNÂ VE SEMÂ 

Mevlânâ’yı “Ehl-i Sünnete mensup bir âlim” 
olarak görenlerin bir iddiası da, Mevlânâ’nın 
sema etmediği ve çalgı çaldırmadığıdır18. Ba-
kalım kaynaklara bu iddia ne kadar doğru-
dur? Sema ve musiki konusunda Ehl-i Sünnet 
âlimlerinin görüşleri nelerdir? 

Semâ Arapçada sem’ kökünden gelen ve 
“işitiş, işitme, duyma, dinleme, kulak verme” 
anlamlarında türetilmiştir ve “duyma, işitme” 
olarak tanımlanır. Tasavvufî anlamına baktığı-
mızda hem ilahi seslerin işitilmesiyle kendinden 
geçme hali, hem de işitilen bu ilahi seslerden 
sonra raks ederek kendinden geçme hali ola-
rak iki şekilde kullanılmıştır. Birincisinde işitilen 
ilahi ses, herhangi bir ses olabileceği gibi daha 
çok musiki olarak tanımlanmaktadır. Tasavvuf-
ta Tanrı’yı seven ve ona âşık olan kişilerin işit-
tikleri her seste Tanrı’yı işitmesi de semâdır. Bu 
şekilde kendinden geçme hali de “vecd” olarak 
açıklanmaktadır.19

İkinci anlamı ise Mevlevîlerin zikir âyinlerinde 
dönerek raks etmeleridir. “Mevlevî literatürün-

18  http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3028

19  Hülya Uzun, “İslami Uyanış, Çoklu Modernlik ve Popüler 
Kültür Bağlamında Mevlevi Semasının Dönüşümü: Afyon-
karahisar Örnek Olayı, s.40, Basılmamış Doktora Tezi, İz-
mir,2012
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de semâ, “Ritim ve mü-
zik eşliğinde yapılan, 
sağdan sola, kalbin et-
rafında çark atıp döne-
rek icra edilen bir nev’i 
nafile ibadettir”20

Mevlânâ’nın ne zaman 
ve nasıl semâya başladı-
ğına ilişkin olarak Mev-
lana ve Mevlevilik tarihi 
uzmanları hemen hemen 
aynı bilgileri vermişler-
dir. Buna göre Mevlânâ, 
Şems ile karşılaşmadan 
önce semâ yapmıyordu 
ve semâya Şems’in is-
teği üzerine başladı. Fa-
kat Şems ile yaptıkları 
semâda ve daha sonra 
yaptığı semâda ne kural-
lar vardı ne de belli bir 
musiki eşliğinde yapıldı. 
Tamamen doğaçlama ola-
rak, zamanı, saati ve yeri 
belli olmayan cezbeye 
geldiği anda yapılan bir 
rakstı. Bununla ilgili ola-
rak yazılı kaynaklarda ve-
rilen örneklerden bazıları 
şöyledir:

“Mevlânâ, hiç beklenmeyen bir anda duy-
duğu seslerden etkilenebilir ve hemen semâya 
başlayabilirdi. Örneğin: “Kuyumcu Selahaddin 
Zerkubî’nin dükkânının önünden geçerken, 
Selahaddin’in altınlara vurduğu çekiç sesin-
den etkilenir ve hemen orada, sokak ortasın-
da semâ’ya başlar. Bunun gibi yine birisinin 
sokakta “Dilgû…Dilgû…” diye tilki sattığını du-
yuyor. “Dilgû, sözünü Farsça’da ‘gönül nerde’ 
anlamında ‘dil kû’ tarzında alıp, vecde gelerek 
semâ’ya kalkıyor veya birisi yemek yapar, eşi-
ni dostunu çağırır, yenilir içilir, yemekten evvel 
yahut sonra kavvâller, tabiî bestesi ve güftesi 
muayyen olmayan neşideler okurlar, isteyen 
semâ’a kalkardı” 21

“Mevlânâ, semâ ederken aynı zaman da 
gazel, hadis okumuş; cezbeye gelip vecdle 
naralar atıp, halka ve âyinhanlara ihsanlar-

20  Hasan Hüseyin Top, Mevlevî Usûl ve Âdâbı, s.81,  Ötüken 
Neşriyat,  İstanbul, 2007

21  Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, 
s.380-382, İnkılâp Yayınları, Birinci Basım, İstanbul, 

da bulunmuş, tef çalan-
ların teflerine paralar 
saçmıştır. Selahaddin-i 
Zerkûb’un cenazesinde 
de semâ edip naralar 
atarak bir mersiye inşâd 
etmiştir.”22 

“Sultan Rükneddin’in 
karısı Gömeç Hatun ve 
Muineddin Pervane’nin 
karısı Gürcü Hatun23 
Mevlânâ döneminin önde 
gelen kadınlardandır. 
Zamanın bu ünlü ka-
dınları, Mevlânâ’nın da 
aralarında bulunduğu 
toplantılar düzenlemiş, 
Mevlânâ o toplantılarda, 
cariyelerden oluşan mü-
zisyenlerin tef çalıp, ney 
üflemesi üzerine vecde 
gelip semâ yapmış, et-
rafında toplanan kadınlar 
da Mevlânâ’nın başından 
aşağıya gül yaprakları 
dökmüştür.”24 

Mevlânâ müziği, çal-
gıları, semâyı, şiiri ha-

yatının her anında yaşamış biri olarak cena-
zelerde bile semâ yapmıştı. Bu nedenle kendi 
cenaze töreninde müzik yapılmış, semâ dönül-
müştür. Abdulbaki Gökpınarlı’nın anlatımıyla:  
“(Mevlânâ’nın cenazesinde)  Nefirler, ney-
ler, rebaplar çalınıyor, mazharlar (bir nevi 
tef) dövülüyor, ziller ve kudümlerle yapı-
lan ezgiler, ağlayan insanların sesleriyle 
karışıyordu. Bunun yanında naralar atıp, 

22  Hasan Hüseyin Top, A.g.e., s. 86-89

23  Anadolu Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 
karısı. Asıl adı Tamar’dır. Prenses Tamar 13. yüzyılda, Kra-
liçe Rusudan ve Selçuklu sultanı II. Tuğrul’un oğlu olan 
Mugiseddin’in kızı olarak doğdu. Gürcü Hatun olarak ün-
lenen Tamar’ın içsel olarak Hıristiyan inancını koruduğu, 
son dönemde Müslüman olduğu söylenir.  II. Gıyaseddin 
Keyhüsrev’in ölümünden sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
yönetimi vezir Muineddin Süleyman Pervane’nin eline geçti. 
O zamanki geleneklere uyarak dul Gürcü Hatun Vezir Pervane 
ile evlendi. Gürcü Hatun, Mevlana Celaleddin Rumi’nin dost-
luğuna da sahip biriydi. Gürcü Hatun’un isteğiyle Rumi’nin ilk 
portresi yapıldı. Anadolu Selçuklu mimarisinde önemli bir yeri 
olan Mevlana Türbesi de doğrudan Gürcü Hatun’un isteğiy-
le yapıldı. Bak: İsmail Çiftçioğlu,  Sultan Veled’in Mevlevîliği 
Teşkilâtlandırma ve Yayma Çabaları, s.93-110,  Türk Dünyası 
Araştırmaları, 2008

24  Ahmed Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, (çev. Tahsin Yazıcı),s. 
389,  Kabalcı Yayınevi, Birinci Basım, İstanbul, 2006

Mevlânâ’nın ne zaman ve na-
sıl semâya başladığına ilişkin 
olarak Mevlana ve Mevlevilik 
tarihi uzmanları hemen he-
men aynı bilgileri vermişlerdir. 
Buna göre Mevlânâ, Şems ile 
karşılaşmadan önce semâ yap-
mıyordu ve semâya Şems’in 
isteği üzerine başladı. Fakat 
Şems ile yaptıkları semâda ve 
daha sonra yaptığı semâda ne 
kurallar vardı ne de belli bir 
musiki eşliğinde yapıldı. Tama-
men doğaçlama olarak, zamanı, 
saati ve yeri belli olmayan cez-
beye geldiği anda yapılan bir 
rakstı.
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semâ yapanlar, feryat edip bayılanlar da 
vardı. Tabut evden çıkıp, musalla taşına 
oturuncaya kadar akşam olmuştur”25 

Buraya kadar naklettiğimiz bilgilerden 
Mevlana’nın Şems’le tanıştıktan sonra semâya 
başladığını ve ölünceye kadar bunu devam et-
tirdiğini açıkça görmekteyiz. Peki, raks ve sema 
konusunda Sünnet ve cemaat ehli âlimlerin gö-
rüşlerini nakledelim:

İmam Tartuşi şöyle denmiştir: “Raks ve 
vecde gelmeye gelince, onu ilk ihdas eden 
kimseler Samiri’nin yandaşlarıdır. Samiri onla-
ra böğürtüsü olan cansız bir cesed olarak bir 
buzağı heykeli yapınca, kalkıp onun etrafında 
raksa koyuldular ve vecde geldiler. Raks ise 
kâfirlerin ve buzağıya tapanların dinidir. Pey-
gamber (s.a.v.)’ın ve ashabının meclisi ise va-
karlarından ötürü başlarında kuşlar duruyor-
muş gibi bir hal içindeydiler. Dolayısıyla İslami 
devlet otoritelerinin ve onların yetkililerinin 
bunları mescid ve benzeri yerlerde bulunmala-
rını engellemeleri gerekir. Allah’a ve ahiret gü-
nüne iman eden herhangi bir kimsenin onlarla 
birlikte bulunması, batılları üzere onlara yar-
dımcı olması helal değildir. Malik’in, Şafii’nin, 
Ebu Hanife’nin, Ahmed’in ve Müslümanların di-
ğer imamlarının kabul ettiği budur.”26

İmam Kurtubi ise şunları demektedir: “Su-
filerin bu hususta ortaya koydukları bid’at (yani 
semâ) ise haramlığı hususunda görüş ayrılığı 
bulunmayan şeyler kabilindendir. Ancak şeh-
vani nefis hayra nispet edilen pek çok kimse-
ye baskın gelmiştir. Öyle ki onların birçoğunda 
delilere ve çocuklara yakışır davranışlar ortaya 
çıkar. Nihayet bunlar uyumlu hareketlerle ve 
peş peşe gelen matta ve figürlerle raks ettiler. 
Bazıları yüzsüzlüğü o kadar ileri dereceye gö-
türdüler ki bu işleri Allah’a yakınlaştırıcı işler 
ve salih ameller olarak değerlendirdiler. Bunun 
üstün hallere ulaştırdığını söylediler. Bu ise hiç 
şüphesiz zındıklığın etkilerinden, hurafecile-
rin sözlerindendir. Allah’tan yardımcı olmasını 
dileriz.”27

İbnu’l-Kayyim el-Cevziyye ise: “Bu şe-
kilde böyle bir sema haramdır, çirkindir. Müs-
lümanlardan hiçbir kimse onu mübah görmez. 

25  Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlana Celaleddin Hayatı-Eserleri- 
Felsefesi, s.129, İnkılâp Yayınevi, Yedinci Basım, İstanbul, 
1999

26  Fakih el-Heysemi, Keffu’r-Rua an İstinai Alati’s-Sema, s. 50

27  Allame Alûsi, Ruhu’l-Meani, c.11,s. 70

Yüzünden hayâ perdesini ve din örtüsünü sı-
yırıp atmış, Allah’a, Rasûlüne, dinine ve kul-
larına karşı açıkça çirkin işler yapan kimseden 
başkası onu güzel görmez. Bu gibi hususları 
kapsayan bir semanın çirkinliği insanların fıt-
ratında da yer etmiş bulunmaktadır. O kadar 
ki kâfirler bile bundan ötürü Müslümanları ve 
dinlerini ayıplamaktadırlar. Evet, Müslümanla-
rın havassı ve İslam dini akıl ve din hususun-
da mahrem kadınlar ve çocuklar hakkında pek 
çok mefsedete sebep olan bu semâdan beridir, 
uzaktır. Böyle bir semâ dini ne kadar ifsad et-
miş, kaç sünnetin ölümüne sebep olmuş, kaç 
tane hayâsızlık ve bid’atin canlanmasına sebep 
olmuştur kim bilir?

Şayet bu semânın Kur’an’ın, Kur’an ehlinden 
dinlenmesinin ağır görülmesi ve semâlarından 
önce Kur’an okunduğu takdirde uzun gelmesi 
ve ayetleri karşısında kör ve sağır gibi geçip 
gitmeleri dışında hiçbir kötülüğü olmasaydı bile 
bu kadarı yeterdi. Hatta Kur’an okunmasında 
hazır bulunanların çoğu ya da onlardan çoğu 
kimse Kur’an’ı dinlemez, anlamlarını doğru dü-
rüst fark etmez, Kur’an okunduğu vakit sesleri-
ni kısmazlar bile...”28

Müfessir, muhakkik Alûsi ise: “İnsanlar-
dan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolun-
dan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak 
için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözle-
ri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir 
azap vardır.” (Lokman, 31/6) ayetini olduk-
ça uzun bir şekilde tefsir ettikten, bu husustaki 
rivayetleri ve müfessirlerin görüşlerini, bunların 
şarkının haramlığına delaletleri ve bu husustaki 
fukahanın görüşlerini kaydettikten sonra şunla-
rı söylemektedir:

“Diyorum ki diğer İslam ülkelerinde ve çeşitli 
bölgelerde semâ ve şarkı belası her tarafı kap-
lamıştır. Mescidler ve başka yerler bu işlerden 
korunmamaktadır. Hatta şerefli özel vakitler-
de minarelerde şarkı söyleyen şarkıcılar tayin 
edilmiştir. Bunlar içkiyi, meyhaneleri ve haram 
sayılan daha başka şeyleri anlatan muhtevada 
şiirler okurlar. Bununla birlikte bunlara vakfın 
gelirinden belli bir pay da ayrılmıştır. Bunlara 
ise temcid ediciler adı verilmektedir. Mescidler-
de bu gibi kimselerin bulunmaması dine aldırış-
sızlık olarak sayılmaktadır. Bundan daha da ile-
risi sufilerin iblislerinin ve azgınlarının yaptıkları 
işlerdir. Diğer taraftan onlar –Allah onları kah-

28  İbnu’l-Kayyim el-Cevziyye, “el-Kelamu fi Mes’eleti’s-
Sema” , s.106-108
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retsin- söyledikleri şarkıların ve okudukları 
şiirlerin ihtiva ettiği batıl ile kendilerine itiraz 
edilecek olurlarsa şu cevabı verirler: Bizler şa-
rap ile ilahi aşkı, sarhoşluk ile bu aşkın baskın 
gelmesini yahutta meyye, leyla ve sadi derken 
mesela en büyük sevgili olan yüce Allah’ı kas-
tediyoruz derler. Ancak böyle bir anlayış olduk-
ça saygısızlıktır. Çünkü “En güzel isimler Al-
lah’ındır. O halde ona bunlarla dua edin. 
Onun isimlerinde eğriliğe sapanları terk 
edin...” (Araf, 180) diye buyurulmaktadır.”29

Sema konusunda son olarak Şeyhulislam 
Ebu Yahya el Ensari’nin görüşünü naklede-
lim: “Şu zamanda yaygın olan, haram ve yakı-
şıksız şeyler içeren, heybet ve vakarı gideren 
semâdır ki, tembellikten zevk alan, cahilliğin 
kendilerine galip geldiği, dinlerini oyun ve eğ-
lence edinen topluluğun işleridir. Gaflet ve şarkı 
ile vakitlerini harcarlar, haram olan müzik ve 
semâya bağlanırlar, tabiatın reddettiği şeyler 
dinlerler. Onlar eğlence ile ve müzik ile bilinip 
çağrılırlar. Yediklerinin çoğu haram ve şüpheli-
dir. Tıka basa midelerini doldururlar. Sonra on-
ları harekete getirmek üzere, birileri kadınları 
vasfeden şiirler düzer. İşte o zaman büyükler-
le küçükler birbirine karışır, kimi el çırpar, kimi 
ayakları üzerinde raks eder, kimi coşar, kimi ko-

29  Allame Alûsi, Ruhu’l-Meani, c.11,s. 72-73

lunu sallar, hayvanlar gibi dönerek yürür, kimi 
eşek sesi gibi bir sesle anırır, inler. Şayet orada 
güzel bir kadın veya tüysüz bir genç olsa, ço-
ğunluğu asi şeytanlara döner, ona bağlanır ve 
vecde gelirler. Hatta mutasavvıfların çoğu bu-
nun mendup olduğuna inanıyor. İcmâ ile bu bo-
zukluktur, âlimlerden hiç biri bunu söylememiş-
tir. Bilakis Kitap, sünnet ve imamların sözleri 
bunların haram olduğunu ortaya koymaktadır. 
Herkesin bu haramları ortadan kaldırmak için 
çalışması vâcibdir.”30

Mevlânâ’nın fikirlerinin genel bir değer-
lendirmesini ve Dünya çapında bu kadar 
sevilmesinin(veya tarafımızca sevilmemesinin) 
sebeplerini -inşallah- önümüzdeki sayıda ele 
alacağız. Selâm ve duâ ile… 

NOT: Ramazan ayının sonuna geldiğimiz 
şu gecede; Mısırlı kardeşlerimiz sabah nama-
zını kılarken şehadet şerbetini içen şehitlerinin 
acısıyla darbeye ve zulme karşı başları dik bir 
şekilde Mısır’ın tüm meydanlarını doldurmuş 
durumda, Suriyeli mücahitler bir elde Kur’an, 
bir elde silah ve dilinde dua ile cephelerde Esed 
diktasına karşı onurluca mücadele etmeye de-
vam etmekte, Gazze’de kardeşlerimiz rızkımızı 
veren Allah’tır deyip, Mursi’nin ve Suriye müca-
hitlerinin yanında yeralarak, bir kez daha yüzü-
müzü ağartmakta… Arakan’da, Afganistan’da, 
Çeçenistan’da, Somali’de, Mali’de, Doğu 
Türkistan’da ve dünyanın bir çok yerinde Müs-
lümanlar Allah dedikleri için zulüm altında, tüm 
bunlara rağmen her sahurda Allah’ın adıyla 
oruca başlayan, her iftarda Allah’ın adıyla oru-
cunu bitiren kardeşlerimiz var…

Tüm kardeşlerimizin Ramazanı mübarek 
olsun! Rabbimiz tüm Müslümanlara katından 
hayırlar, bereketler, azim ve kararlılık versin ve 
ellerimizi, yüreklerimizi ve seslerimizi birleş-
tirsin! Rabbimiz tüm mazlum ve mustaz’afları 
Ramazanı layıkıyla değerlendirip, bayram se-
vincini layıkıyla yaşayanlardan kılsın! “Gerçek 
ve büyük bayramın, mustaz’afların müs-
tekbirlere galip geldikleri, onları yeryü-
zünden sildikleri ve hep beraberce Tevhid 
bayrağı altında, zalim ve sömürücülerin 
ellerini ülkelerinden kestikleri gün yaşa-
nacağı” dilek ve temennisiyle şimdiden Rama-
zan bayramınız mubârek olsun.

30  Şeyhulislam el Ensari, El İ’lam vel İhtimam, s.490 -491
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Barışı, adaleti, hak ihlallerini önleyici 
sistemi getirmeyi bayraklaştıran ba-
tılılar yıllardır, gerçekte dünya kamu-

oyunu sömürgeci zihniyetlerini sorgulayamaz 
hale getirme amacını gütmüyorlar mı? Ayrım-
cılık temelli sınıflandırmalardan asla vazgeçe-
meyen Hristiyan batı dünyası, kendi kültürle-
rinin, dinlerinin, haricinde kalanları ‘’ötekileri’’ 
ilan etmişlerdir. Yapıcı değil yıkıcı uluslararası 
bir iletişim dilini tercih eden ve insanlığa me-
deniyet, modern yaşam kurallarını öğretmeye 
kalkan küstah emperyalist güçler, iğrenç siya-
setlerini hoş kılıflardan yararlanarak meşrulaş-
tırmayı da bırakmıyorlar. Batılılar gaddarlığın 
sembolüdürler. 

Batılı egemen rejimler nüfuzlarını köleleştir-
mede pervasız davranmaktalar.  ABD ve Avrupa 
ayrı ayrı kıtalarda varlık gösterseler de dünyayı 
tekellerinde tutmak hususunda ittifak üzereler. 
Uluslararası karşı konulmaz bir yapı oluşturma-
nın ancak, ortak değerler etrafında birliktelikle 
kabil olabileceğini bilen gasıp batılılar, söz ko-
nusu dayanışmaları sayesinde yeryüzü genelin-
de küçümsenmeyecek bir derinlik, etkileyicilik 
ve yönlendirici bir kabiliyetle kesp etmişlerdir. 
Kurup yetkilerle donattıkları BM, IMF, Dünya 
bankası, UNESCO gibi organizasyonlarıysa ka-
tılımcı diğer görüntü mankeni/ikna edici resmi 
faktör olmaktan başka hiçbir fonksiyonları bu-
lunmayan devletleri hain planlarını realize plat-
formunda ustaca kullanmaktadırlar. Bu döngü-
nün değişimine ise zinhar izin vermemekteler.

Her nerede işgaller, katliamlar, sınır savaş-

ları, iktidar değişimi gerekçeli ayaklanmalar 
varsa, batılıları oralarda arayıp bulmak neden-
se sürpriz değildir… Sadece yakın havzalarında 
değil, yeryüzünün her yanını denetleme hırsıyla 
geniş eylem ve müdahale planları hazırlamaları 
asıl mantalitelerini yorumsuz bir şekilde ortaya 
koymaktadır. ‘’Arap Baharı’’ esintisinin etkisine 
giren ülkelerdeki halk ayaklanmalarının başlan-
gıçlarına, ilerleyen aşamalarında yürürlüğe ko-
nulan siyasi taleplere, kitlelere seçilen liderlerin 
vaatlerine ve nihayetinde de totaliter kadim 
yöneticilerin ekarte edilmelerinin akabinde yeni 
inşa edilen hükümetlere yakından bakıldığında 
da karşımıza yine batılılar çıkmaktadır.

Toplumların dünlerini, bugünlerini devasa 
bir ahtapotvari kollarının arasına alan barbar 
batılılar, kuşattıkları coğrafyalardaki her kesim-
den toplulukların yarınlarına da hükmetmenin 
peşindeler. Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da halen 
sükûn bulamamış kutuplar arası bir gerilim 
hem devam ettiriliyor ve hem de, kontrollü kriz 
konsepti maharetiyle halkların İslami özgürlük 
mücadelelerinin önünü kesmek ve hüsranla so-
nuçlanmasını sağlamakla meşguller. Aylardır 
Ukrayna’da müesses iktidarla muhaliflerin açık 
bir çatışma yaşamasının gerisinde de batılılar 
yok mudur? Rusya ve batılı bloğun temsilcileri 
Ukraynalıların refahı, kalkınması adına mı ka-
pışmaktalar? Batılılar küresel felaketin/sapkın-
lığın adıdırlar!

Batılıların gerçek yüzleri ne zaman hakkıy-
la görülecektir? Girdikleri yerleri kısa sürede 
alt üst etmeleri, fitne ateşini yakarak toplum-

Batılılar Küresel Felaketin/
Sapkınlığın Adıdırlar

Necdet YÜKSEL
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sal dinamikleri zaafa uğratmaları ve milliyetçi 
duyguları kamçılayıcı paket açılımlarıyla bölücü 
anlamları devreye sokmaları insan görünümlü 
Vandal batılıların neye hizmet ettiklerini kavra-
maya yetmez mi? Petrol, 
doğalgaz, kıymetli ma-
den yataklarını ve yüksek 
stratejik değer taşıyan 
koordinatları insanların 
hayat haklarından kat 
be kat ali addeden batılı 
modern caniler barıştan, 
adaletten, hakların ia-
desinden yana olabilirler 
mi? Sahnelenen insanlık 
dramlarının asıl failleri 
olan Batılıların, baskıla-
dıkları gelişmelerine set 
çekerek açlığa, cahilliğe, 
ölüme mahkûm ettikleri 
zavallı milletlerin kurtu-
luş umudu olabilmeleri 
imkânlı mıdır? Ne yazık 
ve hayret vericidir ki, 
halen asırlardır bugün-
kü post modern/hürriyet 
sevdalısı gibi arz-ı endam 
eden batılıların atalarınca 
ezilmiş nice Afrika/Asya 
halkları Batılılara hayran-
lık beslemekte ve onların 
işlerine, ilerleyişlerine 
karışmalarını da kendile-

rine verilen bir değer bazında algılamaktadırlar. 
Esareti boyna ziynet olarak takmak da bu olsa 
gerektir! Özgürlük/şeref prangaları kıracak ce-
saretin ürünüdür!

Hayatın çok çeşitli konu başlığı altında baş 
döndürücü bir hızla ortaya konan görkemli bu-
luşlar, sanayide, teknolojide ulaşılan seviye ve 
siber iletişim ağı, maalesef Batılıların tek tip 
bir dünya oluşturmalarının silahlarıdır. Bilgi, 
araştırma geliştirme çabaları, tecrübe aktarımı 
vahşi kapitalist sermaye sahiplerinin yeni pa-
zarlara girmelerinin, etkili reklam sunumlarıyla 
tüketicilerin beyinlerini ve paralarını ele geçire-
bilmelerinin emrindedir. Kazandıkça iştahlanan, 
iştahlandıkça daha geniş ölçekli bir kazanma 
ameliyesine sarılan Batılı kapitalistlerin gün-
deminde Suriye’de öldürülen insanlara acımak 
yoktur! Mülteci kamplarında gayri insani şart-
larda ayakta kalmaya çalışanların feryatları, 
faiz lobilerinin kulaklarına yardım mesajı olarak 
değil, fırsatı ranta çevirme melodisi olarak vasıl 
olacaktır. Güçlü olanın hayatta kalacağına, za-
yıfların da doğal seleksiyona uğrayarak yok ola-
cağına inanan bir kültürle yetişenlerin akıl ve 
kalpleri vicdanı, merhameti, hakkaniyeti, kar-

şılıksız paylaşımı, daha 
da ilerisinde diğerkâmlığı 
tanıyabilir mi? Batılı em-
peryalistler insanlığı ze-
hirlemekteler! Peki, pan-
zehir ne ve nerededir? 

İnsanlığın, despot güç 
odaklarının muhasara-
larını dağıtmada yegâne 
dayanağı şüphesiz ki 
İslam’dır. Küresel em-
peryalizmin yozlaştırıcı, 
hayatı karartıcı, aşağı-
latıcı ve hiçleştirici söy-
lemlerine de/eylemlerine 
de ancak sahih bir İslam 
akidesiyle mücehhez kı-
lınarak şereflice direnile-
bilinir.  Batılı siyasetçi ve 
akademisyenler, bu rea-
liteyi bildiklerindendir ki 
soğuk savaş döneminin 
ardından, İslam’ı/İslam’ı 
tavizsiz yaşayanları ve 
sorumluluklarını terk et-
meyenleri hedef ilan et-
mişlerdir. Batılılara ancak 
İslam haddini bildirebilir.

İnsanlığın, despot güç odakla-
rının muhasaralarını dağıtma-
da yegâne dayanağı şüphesiz 
ki İslam’dır. Küresel emperya-
lizmin yozlaştırıcı, hayatı ka-
rartıcı, aşağılatıcı ve hiçleştirici 
söylemlerine de/eylemlerine 
de ancak sahih bir İslam aki-
desiyle mücehhez kılınarak 
şereflice direnilebilinir.  Batılı 
siyasetçi ve akademisyenler, 
bu realiteyi bildiklerindendir 
ki soğuk savaş döneminin ar-
dından, İslam’ı/İslam’ı tavizsiz 
yaşayanları ve sorumlulukları-
nı terk etmeyenleri hedef ilan 
etmişlerdir. Batılılara ancak İs-
lam haddini bildirebilir.
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Hamd her şeyi hakkıyla gören, işiten 
ve her şeye gücü yeten Allah’a (cc) 
mahsustur…

Deki: ‘’Şüphesiz benim namazım, iba-
detlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin 
Rabbi olan Allah içindir.’’ (Enam Suresi 162) 

Sabah namazını terk eden bir kul, Rabbine 
karşı kulluğunu ciddiye almamıştır. Hayatını 
Rabbinin rızasını gözeterek yaşamayan bir kul 
ise ruhen ölmüştür. Ve hayatı Allah (cc) için ol-
mayanın ölümü asla Allah (cc) için olmaz, ola-
maz da!

 ‘Abd’ kelimesi; itaat etmek, alçak gönüllü-
lük göstermek veya daha açık bir ifade ile ki-

şinin bir kimseye isyan etmeksizin, ondan yüz 
çevirmeksizin, karşılık vermeksizin itaat etmesi 
ve boyun eğmesidir. ‘Abd’ ibadet ile ubudiyet 
kavramlarının köküdür. Yani kulluk etmek ve 
hüküm sahibi olan Allah’a (cc) boyun eğmek 
anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, kişinin 
üstün gördüğü bir güç önünde itiraz etmeksizin 
itaat etmesi, kendi özgürlüğünü O’nun için terk 
edip tam bir bağlılıkla O’nun emir ve yasakları-
na uyması demektir.

İslamiyet’ten önce efendilerine karşı bu şe-
kilde olması gereken köleye ’abd’ denirdi. Ay-
rıca cahiliye dönemi insanları da putlarına karşı 
böyle davranır, onların karşısında kendilerini 
‘köle veya abd’ gibi düşünürlerdi. Putları birer 

Allah İle ABD Arasına Kim Girdi?

Mehmet ADIGÜZEL
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aracı olarak görüp istek ve dileklerini onlar ara-
cılığıyla yaparlardı. İslam ile birlikte bu şekil-
de bir boyun eğmenin, kayıtsız şartsız itaatin 
ve bu yüceltmenin ancak âlemlerin Rabbi olan 
Allah’a (cc) karşı yapılabileceğini, bunun kulluk 
manasına geldiğinin ve insanın varoluş sebebi-
nin de bu şekilde bir ‘kulluk’ olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Ne yazık ki modern çağın cahiliye toplumları 
Allah’a karşı kulluğu bırakıp; şöhret, para, ev 
ve araba gibi objeleri ilah edinmektedirler. Bo-
zuk bir akide ile sağlam bir kulluğun yapılama-
yacağını, “geleneksel bir din anlayışının hâkim 
olduğu gerçeği’’ ile anlamaktayız. Ve akidesi 
ipotek edilmiş bir kula, öldükten sonra hangi 
ameli fayda verebilecek, hala insanlar bu vahim 
durumu anlamamakta ısrar etmektedir. Bugün 
mescidlerin boş olmasının sebeplerinden biri de 
kulluğun hobileştirilmiş olmasıdır. Ve şu bir ger-
çektir ki kulluğu hobileştiren toplumlarda dinin 
direği kangren olmuştur. Ve artık namaz bir tür 
egzersiz hareketi olmaktan kurtulamamıştır.

Bizler ‘abd’ olarak Allah’a ne kadar itaat 
ediyoruz? Bizler Abdullah mıyız? Eğer Abdullah 
olduğumuzu iddia ediyorsak, neden mescid-
ler sadece Ramazan ayında dolup taşmakta? 
Mescidlerin yolunu unutan bir toplum, Filistin’i, 
Mısır’ı, Suriye’yi Kudüs’ü, Gazze’yi ve İslam 
coğrafyasını elbette hatırlayamaz… Neden bay-
ram namazına gelen cemaat sabah namazına 
gelmemekte? 

Yoksa Allah’a ulaşma-
nın yollarını mı kaybettik? 
Oysa insanların sayısı 
kadar Allah’a ulaşmanın 
yolları vardır. Bu bazen 
bir yaz akşamında gök-
yüzüne bakmakla olabi-
lir, bazen hastalandığı-
mızda sağlığımıza tekrar 
kavuşmak için yaptığı-
mız yakarışlarda olabilir, 
bazen de yardıma ihtiyaç 
duyduğumuzda yardımın 
Allah’tan başka kimsenin 
yapamayacağını anlama-
mızda olabilir… Allah’a 
(cc) kulluğumuzu boş 
vakitlerimizde yapma-
malıyız, hayatımızın her 
anında yapmalıyız. Nite-
kim Allah-u Teâlâ; “Ben 
cinleri ve insanları, 

ancak bana ibadet etmeleri için yarattım.’’ 
(Zariyat/56) demiştir.

Fakat insanlar yaratılış gayesini bir kenara 
bırakıp, dünyanın süslü püslü oyunlarına aldan-
mışlardır. Bu halde olan bir kul, cennette ken-
disine bahşedilen sarayını, köşkünü ve cennet 
nimetlerini çok ucuz vaatler karşılığında sat-
mıştır. Hiçbir şey almadan her şeyini kaybeden 
bir kul, aynı zamanda dünyasını da kaybetmiş-
tir. Kısacası alnı secdeden mahrum olan bir kul, 
hem dünyasını hem ebedi yurdunu anlık heves-
ler uğruna kaybetmiştir. Hayatlarını uçurumun 
kenarına getiren bu insanların, şeytani tuzakla-
ra kanması zor değildir. Şeytanın; nefsine itaat 
eden birini, kandırmasına ve vesvese vermesi-
ne de gerek kalmaz böylesi bir durumda. 

Bizler Allah’a ulaşmak için araya herhangi 
bir obje koyarsak; ikinci el bir dua ve gelenek-
sel bir ibadet yapmış oluruz. Duamızı ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve hatta beşinci şahıslara 
bırakmış oluruz. Ancak unuttuğumuz bir ger-
çeği her namaz kıldığımızda tekrar ediyoruz ne 
yazık ki…

“Ancak Sana kulluk ederiz ve yalnızca 
Senden medet umarız.’’ (Fatiha Suresi)

Son olarak; Allah’a kul olabilmek için aracı-
lara ihtiyacımız yoktur ama araçlara ihtiyacımız 
vardır (!)

Selam ve dua ile…



TEMMUZ 2014 / Sayı 182

43

Ankara da Müslümanlarla Dayanışma 
Platformu (Genç Birikim (Medeniyet 
Vakfı)-İLKAV- Kardelen Derneği-Üm-

ran Hareketi-Vahdet) Mısır da birinci yılını dol-
duran darbeyi protesto etmek ve 1212 İhvan 
mensubuna verilen idam kararlarını kınamak, 
ve Mısırlı Müslümanlara destek amacı ile Mısır 
Elçiliği önünde bir araya geldi.

Mısır Büyükelçiliği önünde yapılan  basın 
açıklamasını Ankara Müslümanlarla Dayanış-

ma Platformu adına Mehmet Sılay okudu.. 
Sılay açıklamada “Bugün Mısır’da bin 121 
Müslüman’ın idam kararı onaylanmış ve tüm 
dünya komuoyu bunu büyük bir sessizlik içeri-
sinde izlemektedir.” dedi.

En son kararda İhvan-ı Müslimin Hareketi li-
deri Muhammed Bedii’nin de aralarında olduğu 
183 kişi daha sadece 20 dakika süren acele bir 
kararla idama mahkum edildiğini, Sisi ve ona 
tabi olan güruhun hiçbir silahlı eylemde yer 

Mısır Darbesinin 1. Yılında İşbirlikçi 
Cunta Protesto Edildi

Genç Birikim
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almamış ve halkı buna çağırmamış olan Müs-
lüman Kardeşler’e ölüm kararlarını saniyeler 
içinde verebiliyor olmalarının onların fıtratla-
rına yabancılaşarak hayvandan aşağı düşmüş 
canilere dönüştüklerinin kanıtı olduğunu dile 
getiren Sılay, “Muhammed Mursi, “Kur’an bizim 
anayasamız, Resulullah (sav) bizim önderimiz 
ve yaptığımız her amelin gayesi Allah (c.c.)rıza-
sı içindir.”dediği için mi tehlikeli bulunmuştur? 
Yoksa devlet dairelerinden kendi fotoğraflarını 
astırmak yerine Allah lafzını oralara yerleştire-
rek Milletine ihanet mi etmiştir. Bölgedeki halk-
lara zulmeden despot rejimler, diktatörlükler, 
şeyhlik ve sultanlıklar, hepsi batılı liberal ve sol 
demokrasilerin eseri oldukları gibi, şimdi de 
halkların ayaklanarak kaderleri üzerinde söz 
sahibi olmaya çalıştıkları süreçte de, Mısır’daki 
darbenin de, Suriye’deki Müslüman katliamı-
nın da arkasında aynı -sözüm ona- demokratik 
devletler yer alıyorlar.” dedi.

Müslümanların maslahat umarak ve bü-
yük bir hata yaparak peşine takıldıkları 
“demokrasi”nin nasıl vahşi bir sömürü ve kat-
liam mekanizması ve sömürücü liberal finans 
kapital diktatörlüğünün elinde bir aldatma ens-
trümanı olduğunu söyleyen Sılay “demokra-
tik gerçeklik, hukuksuz ve yargısız infazı esas 
alan idamlara karşı zalimden yana suskunluk-

la, görmeyen gözlerin, duymayan kulakların, 
anlamayan idraklerin bile harekete geçmesini 
sağlayacak kadar çarpıcı bir uyarı ve sarsıcı bir 
çığlık olarak gündeme düşmüş bulunmaktadır. 
Mısır’daki hukuksuz yargılamalarda uluslararası 
hukuk standartlarına da uyulmamakta, savun-
malar alınmamakta, hukuki yargılama yerine 
keyfi yargı vahşeti uygulanmaktadır. Yaşanan-
lar, Türkiye’de geçmişte yapıldığı gibi; “Sanığın 
idamına tanığın bilahare dinlenmesine!” karar 
veren istiklal mahkemeleri nasılsa Mısır’da da 
insan aklı ve vicdanı ile alay eden zalimane 
bir yargılama sürecini oluşturulmaktadır. Bu 
yüzden Mısır’da tam bir insanlık dramı yaşan-
maktadır. Halbuki bir insana yapılan haksızlık, 
bütün bir topluma yöneltilmiş tehdittir. Böyle 
büyük bir haksızlık karşısında susan dilsiz şey-
tandır. Mısır cuntası fıtratı bozuk dikta yargıç-
larına tetikçilik görevi vermiştir. Baltacılardan 
kurtulanlar yargıçlar çetesi tarafından düzmece 
yargılamalarla infaz edilmek ve halk susturul-
mak, sindirilmek ve darbecilere teslim olmaya 
zorlanmak istenmektedir.” şeklinde sözlerine 
devam etti.

Mısır’da yaşanan vahşet, liberal demokrasi-
lerin, seküler sistemlerin, batıl modellerin or-
tak zulmü olduğunu, bu şekildeki keyfi idam 
kararlarının 3-5 Siyonist ya da Hıristiyan için 
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verilmesi durumunda tüm dünya kamuoyu aya-
ğa kalkarak tepki göstereceğini ancak, söz ko-
nusu olan Müslümanlar olunca, dakika başına 
76 idam kararı, gayet doğal görerek sessizce 
izlediklerine söyleyen Sılay sözlerini “Allah’ın, 
meleklerin ve bütün lanet edicilerin laneti Ya-
şasın Amerikan Demokra”SİSİ” diye haykıran, 
insanlık onurunu hiçe sayarak suçsuz insanlara 
idam kararlarını verebilen ve bu yapılan zulmü 
keyifli bir sessizlikle izleyebilenlerin üzerlerine 
olsun diyoruz. Her birimiz birer Musa gibi Fira-
vunların tepesine inerek HAKK’ı mutlaka üstün 
kılacağımıza inanıyoruz.” şeklinde sona erdirdi.

Basın açıklaması sık sık “İhvana Selam, 
Direnişe Devam”, ”Tevhid, Adalet, Özgürlük”, 
”Kahrolsun ABD Emperyalizmi”, ”Yaşasın Kü-
resel İntifada”, ”Yaşasın İslami direnişimiz”, 
”Zalim Sisi, Seninleyiz Mursi”, ”Şehitlerin yolu, 
Bizim Yolumuz”, tevhid ve tekbirler eşliğinde 
slagonlarla kesildi. Basın açıklaması Muhittin 
Özdemir hocanın yapmış olduğu dua ile sona 
erdi.

Basın açıklamasının tam metni
Mısır‘daki Sisi Darbesini Protesto Ediyoruz

Bildiğiniz gibi, Mısır’da 3 Temmuz darbe-
sinin Müslüman Kardeşlere yönelik sınır tanı-
maz zulümleri yeni boyutlara ulaşarak sürdü-

rülüyor. Cinayet şebekesi haline gelmiş katil 
darbecilerin emirlerini Allah’ın emirlerinin üs-
tünde tutmayı kendilerine şiar edinmiş idam 
mangası mahkemeler bin iki yüz on iki Müs-
lüman  Kardeşler’in Yöneticileri hakkında idam 
kararı vermiş ve maalesef tüm dünya kamuo-
yunun sessizliği içerisinde daha şimdiden 220 
Müslüman’ın idam kararı sözüm ona müftülük 
makamı  tarafından onaylandı.

En son kararda İhvan-ı Müslimin Hareketi li-
deri Muhammed Bedii’nin de aralarında olduğu 
183 kişi daha sadece 20 dakika süren acele bir 
kararla idama mahkum edildiler. Sisi cuntası-
nın işlediği katliamların suç ortağı olan kukla 
yargı sistemi verdiği despot kararlar karşısında 
Müslüman Kardeşlerimizi yalnız bırakmamak, 
darbecileri , bu kararlara imza atan yargıçla-
rı, bu düzmece mahkemeleri, düzmece onay 
makamlarını ve buna sessiz kalan başta ABD-
İNGİLTERE -SİYONİST İSRAİL-AB ÜLKELERİ-
RUSYA-ÇİN ŞER CEPHESİ ile   SUUDİ ARABİS-
TAN gibi yerli iş birlikçi ülkeleri protesto etmek 
için bugün burada toplandık.

Çok boyutlu zulümlerle, baskılarla ve ceza 
evlerine doldurarak, katliamlar ve idamlarla yok 
ederek İHVAN direnişini kırmak isteyenler, her 
şeye rağmen direnişe devam eden bu fedakâr 
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insanların azmi karşısında çılgına dönmekte ve 
yeni zulümlerle şiddet dozunu arttırarak sonuç 
almaya çalışmaktadırlar.

Müslüman olduğunu iddia eden bu güru-
hun hiçbir silahlı eylemde yer almamış ve halkı 
buna çağırmamış olan Müslüman Kardeşler’e 
ölüm kararlarını saniyeler içinde verebiliyor 
olması onların fıtratlarına yabancılaşarak hay-
vandan aşağı düşmüş canilere dönüştüklerinin 
kanıtı değil midir?

Silahsız direniş sergileyerek hak ve adalet 
talep edenlerin idama mahkûm edilmeleri, za-
limlerin alçaklıkta sınır tanımayan mantığını ele 
veren katmerli bir zulmü oluşturmaktadır.

Yine bildiğiniz gibi, halkın yarısından fazla-
sının oyunu alarak seçilmiş olduğu halde dar-
beyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi de dört ayrı davadan yargılanmaktadır. 
Seçilmiş bir Cumhurbaşkanına karşı yapılan bu 
saldırı “demokrasi acıkınca yenilen bir puttur” 
sözlerinin en güzel kanıtıdır.

Muhammed Mursi, “Kur’an bizim anayasa-
mız, Resulullah (sav) bizim önderimiz ve yaptı-
ğımız her amelin gayesi Allah (c.c.) rızası için-
dir.” dediği için mi tehlikeli bulunmuştur?

Yoksa devlet dairelerinden kendi fotoğrafla-
rını astırmak yerine Allah lafzını oralara yerleş-
tirerek Milletine ihanet mi etmiştir.

Zulüm mahkemeleri yüzlerce masum 
Müslüman’ın idamına karar vererek Müslüman 
Mısır halkının gözünü yıldırmak, onları sindir-
mek, hür ve bağımsız iradelerini yok etmek ve 
sonuçta adaletsizliğe dayalı despot rejime itaa-
te zorlamak istemektedir.

Bölgedeki halklara zulmeden despot rejim-
ler, diktatörlükler, şeyhlik ve sultanlıklar, hepsi 
batılı liberal ve sol demokrasilerin eseri oldukla-
rı gibi, şimdi de halkların ayaklanarak kaderleri 
üzerinde söz sahibi olmaya çalıştıkları süreçte 
de, Mısır’daki darbenin de, Suriye’deki Müslü-
man katliamının da arkasında aynı -sözüm ona- 
demokratik devletler yer alıyorlar.

Darbe sürecinin şiddete dayalı etkisi ve em-
peryalist devletlerin desteğiyle Cumhurbaşkanı 
olan Sisi’nin, Batılı bir televizyon kanalına yap-
tığı “İhvan, Mısırlıların gözünden düştü. Bu dü-
şünceyle tekrar barış olmayacak. Benim Cum-
hurbaşkanlığı dönemim boyunca İhvan diye 
bir şey olmayacak.” şeklindeki açıklamaları, 
demokratik dünyanın ve iş birlikçileri olan dar-

becilerin, İslam ve onun temsilcileri karşısında 
ne kadar aciz ve çaresiz kaldıklarını ve ancak 
yok ederek başa çıkabileceklerine inandıklarını 
ortaya koymaktadır.

Bölgede olup biten bütün bu zulümler, sö-
mürüler, darbeler, kitlesel idam kararları, bir 
inancın müntesiplerini topluca yok etme plan-
ları, İslam’a  ve ümmete düşman olan ABD, AB 
ve bölgedeki iş birlikçileri İsrail terör devleti ile  
çıkarlarını düşünen Suudi Arabistan ve Körfez 
Emirliklerince desteklenmektedir. Ne kadar ga-
riptir ki ABD’nin tam da bu kitlesel idam ka-
rarları sürecinde, daha önce kıstığını açıkladığı 
Mısır’a askeri silah yardımını yeniden serbest 
bırakma kararı açıklanmış ayrıca başta ABD ol-
mak üzere, bütün bu emperyalist devletlerin ve 
işbirlikçileri olan bölge diktatörlerinin desteğiy-
le, Mısır’da yapılan darbe, katliamlar ve veri-
len idam kararları dünya halklarına “demokra-
siyi inşa etme çabası” olarak gösterilmekte ve 
utanmazca sahiplenilmektedir.

 Aslında bu durum, kimi Müslümanların mas-
lahat umarak ve büyük bir hata yaparak peşine 
takıldıkları “demokrasi”nin nasıl vahşi bir sömü-
rü ve katliam mekanizması ve sömürücü liberal 
finans kapital diktatörlüğünün elinde nasıl bir 
aldatma enstrümanı olduğunu, ayrıca nasıl bir 
fıtrat ve İslam düşmanlığını esas aldığını çarpıcı 
biçimde ortaya koymaktadır. Hatta bu demok-
ratik gerçeklik, hukuksuz ve yargısız infazı esas 
alan idamlara karşı zalimden yana suskunluk-
la, görmeyen gözlerin, duymayan kulakların, 
anlamayan idraklerin bile harekete geçmesini 
sağlayacak kadar çarpıcı bir uyarı ve sarsıcı bir 
çığlık olarak gündeme düşmüş bulunmaktadır.

Mısır’daki hukuksuz yargılamalarda uluslar 
arası hukuk standartlarına da uyulmamakta, 
savunmalar alınmamakta, hukuki yargılama 
yerine keyfi yargı vahşeti uygulanmaktadır. 
Yaşananlar, Türkiye’de geçmişte yapıldığı gibi; 
“Sanığın idamına tanığın bilahare dinlenmesi-
ne!” karar veren  istiklal mahkemeleri   nasılsa 
Mısır’da da insan aklı ve vicdanı ile alay eden 
zalimane bir yargılama sürecini oluşturulmak-
tadır. Bu yüzden Mısır’da tam bir insanlık dramı 
yaşanmaktadır. Halbuki bir insana yapılan hak-
sızlık, bütün bir topluma yöneltilmiş tehdittir. 
Böyle büyük bir haksızlık karşısında susan dil-
siz şeytandır. Mısır cuntası fıtratı bozuk dikta 
yargıçlarına tetikçilik görevi vermiştir. Baltacı-
lardan kurtulanlar yargıçlar çetesi tarafından 
düzmece yargılamalarla infaz edilmek ve halk 
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susturulmak, sindirilmek ve darbecilere teslim 
olmaya zorlanmak istenmektedir.

Alçakça hesaplarla verilen bu vahşi karar-
lar, aslında tüm dünya insanlığını meydanlara 
dökecek derecede insanlık onurunu hedef alan, 
insani değerlerle alay eden, insanı aşağılayan 
kararlardır. Türkiye’de de, Batı’da da seküler 
aydınların ve yazarların, liberal ve sol çevrele-
rin, “demokratik hükümetlerin” büyük ekseri-
yeti bu büyük utancı sapkın inançlarının fıtrat-
larında yol açtığı erozyon, yozlaşma sebebiyle 
doğal bir hal olarak yaşamaktadırlar. Bu sebep-
le, Mısır’da yaşanan vahşet, liberal demokrasi-
lerin, seküler sistemlerin, batıl modellerin ortak 
zulmüdür.

Bu derece keyfi idam kararları eğer 3-5 
Siyonist ya da Hıristiyan için verilseydi ya da 
balinalara yönelik bir kıyım söz konusu olsaydı 
tüm dünya kamuoyu ayağa kalkardı, söz konu-
su olan Müslümanlar olunca, dakika başına 76 
idam kararı, gayet doğal görünmektedir.

Allah’ın, meleklerin ve bütün lanet edicilerin 
laneti Yaşasın Amerikan Demokra”SİSİ” diye 
haykıran, insanlık onurunu hiçe sayarak suçsuz 
insanlara idam kararlarını verebilen ve bu yapı-
lan zulmü keyifli bir sessizlikle izleyebilenlerin 
üzerlerine olsun diyoruz. Her birimiz birer Musa 

gibi Firavunların tepesine inerek  HAKK’ı mutla-
ka üstün kılacağımıza inanıyoruz.

Eğer bizler de bu vahşetlere sessiz kalırsak 
Rabbimiz bize bunun hesabını soracaktır. Ahi-
ret gününde “kimin yanındaydınız?” sorusuyla 
muhatap olduğumuzda ne cevap vereceğimizi 
düşünmeli ve gereğini yerine getirmek üzere 
harekete geçmeliyiz.

Sonuç olarak, bu hukuksuz, zorba ve vah-
şi uygulamaları kınıyor, her türlü desteğimiz 
ve dualarımızla Mısır halkının ve mazlumları-
nın yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Zalimler, 
kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlaya-
caktır. Rabbimiz, katil darbecileri, destekçile-
rini, emperyalistleri, tüm zalimleri ve Mısır’ın 
idam mangası yargıçlar çetesini kahretsin. Ya-
şasın zalimler için cehennem…

Zafer Hakk’ın ve Hakk’ka inananlarındır.

MÜSLÜMANLARLA DAYANIŞMA PLATFORMU

GENÇ BİRİKİM(MEDENİYET VAKFI ANKARA),

İLMİ VE KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VAKFI,

KARDELEN DERNEĞİ

UMRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET
HAREKETİ ANKARA,

VAHDET VAKFI
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Genç Birikim olarak her yıl düzenledi-
ğimiz ve artık bir gelenek haline ge-
len pikniğimiz 22 Haziran 2014 Pazar 

günü Ankara Çamlıdere’de yaylalarında yapıldı.

Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 
piknik sabah kahvaltıyla başladı. Kısa bir hoş 
geldiniz ve sunuş konuşmasının ardından pik-
niğimiz spor etkinlikleriyle (voleybol ve futbol 

turnuvası) devam etti. Öğle saatlerinde kısa bir 
program yapıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tila-
veti ve mealinin okunmasıyla başladı. Arkasın-
dan Genç Birikim adına Ekrem Afşar gönülleri-
mize hitabeden veciz bir konuşma yaptı. 

Öğle namazı ve öğle yemeğinin ardından 
düzenlenen futbol ve voleybol turnuvası ile eğ-
lenceli yarışmalar öğleden önce kaldığı yerden 

Genç Birikim
Geleneksel Pikniği Yapıldı

Genç Birikim
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devam etti. Katılımcılar Rabbimizin bize bahşet-
tiği doğada yürüyüş yaparak, dinlenerek hoşça 
vakit geçirdiler. İkindi namazının ardından kar-
puz ikramıyla piknik sona erdi.

Davetimize icabet ederek pikniğimize katı-

lanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Piknik etkinliğimizden kareler:
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IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) 
Suriye’de halk ayaklanmasıyla orta-
ya çıkmış bir hareket değildir. Bu ör-

gütün temeli, ABD öncülüğünde oluşturulan 
işgalci Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü 
(ISAF)’nün Afganistan’ı işgal ettiği yıllara da-
yanır. Afganistan’ın, önce 24 Aralık 1979’da 
Sovyetler Birliği, sonrasında da 7 Ekim 2001’de 
ABD tarafından işgal edilmesi, dünyanın birçok 
ülkesinde bu işgallere karşı mücadele etmek 
için gençlerin akın ettiği bir yere dönmüştür. 
Bugün dünyanın dört bir yanına dağılmış, oto-
riter ve diktatoryal rejimler ile destekçisi em-
peryal işgalci güçlere karşı ölümüne mücadele 
eden gençler, ya Afganistan’da cihad ortamında 
yetişmişler ya da bu ortamda yetişenler tara-
fından yetiştirilmişlerdir. Afganistan’da ve son-
rasında da Irak’da işgal olmasaydı, bir el-Kaide, 
dolayısıyla IŞİD ve benzeri diğer örgütler de or-
taya çıkmamış olurdu. Dolayısıyla bu örgütler 
neden değil, sonuçtur. Yani ABD’nin, Rusya’nın 
(geçmişte Sovyetler Birliği’nin), İngiltere’nin, 
Fransa’nın ve Siyonist İsrail’in dünyanın bir-
çok yerinde ve özellikle de İslam coğrafyasında 
vahşice gerçekleştirdikleri işgaller ve katliamlar 
neticesinde bu örgütler, kendilerini/kendi ülke-
lerini savunmak amacıyla ortaya çıkmışlardır. 
Asıl kuruluş amaçları ise, bu küresel emperyal 
ve Siyonist güçlerin işgallerini ve insanlık dışı 
katliamlarını durdurmaktır.

İşte bugün, hemen hemen herkes tarafın-
dan eleştirilen IŞİD, ABD’den, İngiltere’den, 
Siyonist İsrail’den, Fransa’dan Rusya’dan kı-
sacası bütün emperyal güçlerden daha mı 

kötü, daha mı canidir? Sadece Ebu Gureyb’de, 
Guatanamo’da Şibirgan’da, Cenin’de, Gazze’de, 
Orta Afrika’da ve daha sayılamayacak kadar 
birçok yerde işlenen zulümler, diri diri yakılan 
insanlar, tecavüze uğrayan kadınlar, bomba-
lanan hastaneler, ambulanslar, köyler, kentler 
değil IŞİD’i, terör örgütü olarak itham edilen 
bütün örgütlerin işledikleri ile mukayese edil-
meyecek kadar çok daha insanlık dışıdır. Em-
peryal işgalci güçler, bu insanlık dışı katliamları, 
petrol için, doğal gaz için yaparlarken, El Kaide 
ve benzeri örgütler ise kendilerini, toprakları-
nı, namuslarını savunmak için direniyorlar. Bu 
bile, hangi tarafın insani, hangi tarafın ise za-
lim ve eli kanlı katil olduğunu göstermeye ye-
ter. İşte bugün insafsızca eleştirilen bu örgütler, 
emperyal ülkeler tarafından oluşturulan böyle-
sine gayri insani bir ortamın ortaya çıkardığı, 
beslediği ve geliştirdiği bir örgütlerdir. Bunları 
söylerken, bu direniş örgütlerinin yaptığı ama 
İslam’ın asla tasvip etmediği saldırıları kabul 
edilsin demiyoruz. Özellikle de Pazar yerlerini 
ve sivillerin çokça bulunduğu yerleri bomba-
lamalar, camilere, türbelere yapılan saldırılar, 
kafa kesmeler, sadece Şii olmaları dolayısıyla 
öldürmeler vb. gibi olayları kabul etmek, be-
nimsemek asla mümkün değildir. Dolayısıyla 
IŞİD olarak bilinen örgütün Suriye’de Müslü-
man direniş örgütlerine karşı yaptıklarını da 
doğru bulmak, kabul etmek hatta mazur gör-
mek mümkün değildir. Çünkü IŞİD’in Suriye’de 
yaptıklarının sadece Suriye Esad rejimine ve 
dolayısıyla Siyonist İsrail’e, bilumum emperyal 
güçlere, İran’ın işine yaradığına inanıyoruz. 

El Kaide’den IŞİD’e
Irak ve Suriye’deki Direniş -I

Ali KAÇAR
kacarali@hotmail.com
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İşte bu örgütün yani IŞİD’in temeli 
Afganistan’da ABD’nin gerçekleştirdiği işga-
le ve bu işgalde gerçekleştirdiği insanlık dışı 
katliamlara ve tecavüzlere dayanmaktadır. 
Bu örgütün temeli, 2000’li yılların başlarında, 
2006’da işgalci ABD tarafından şehid edilen 
Musab ez-Zerkavi tarafından atılmıştır. IŞİD’in 
bugünkü durumunu anlayabilmek için, Musab 
ez-Zerkavi’nin kim olduğunu, Irak’ta verdiği 
mücadeleyi bilmek gerekmektedir. 

Ebu Musab ez-Zerkavi’nin gerçek adı, Ah-
med Fadil Nezzal El-Haleylah, lakabı ise Ebu 
Musab’dır. Zerkavi lakabı ise doğduğu yer Zer-
ka Kenti olması dolayısıyla verilmiştir. Zerkavi, 
30 Ekim 1966’da adı geçen bu kentte, fakir 
ve muhafazakâr bir ailede dünyaya gelmiş-
tir. Delikanlı çağına gelinceye kadar İslami bir 
yaşamla ilgisi bulunmamakta idi; bu dönemde 
birkaç kez cezaevine girmiş ve çıkmışlığı var-
dı. Delikanlı çağına geldiği zaman evine yakın 
olan Abdullah Bin Abbas Camisi’ni adeta ikinci 
evi gibi kullanmaya ve ilk cihad fikrini de bu-
rada almaya başlamıştır. Bu düşüncenin etki-
siyle cihad etmek üzere 1989’da Afganistan’a 
gitmiştir. Zerkavi’nin Afganistan’a gitmesinden 
kısa bir süre sonra Sovyetler’in Afganistan’dan 
çekilmesi, kendisi için üzücü olmuştur. Çünkü 
cihad edecek fazla bir zamanı olmamıştır. An-
cak Zerkavi, Afganistan’da bulunduğu bu süre 
içerisinde ailesi Kuveyt’te yaşayan Filistin do-
ğumlu Ebu Muhammed el-Makdisi ile tanışmış-
tır. Zerkavi’nin İslami kişiliğinin oluşmasında 
Makdisi’nin çok büyük etkisi olmuştur.

Sovyetler’in Afganistan işgali bittiğinden do-
layı Zerkavi de birçok Arap mücahidi gibi mem-

leketi Ürdün’e dönmüştür. Ürdün’de bulunduğu 
süre içerisinde, Makdisi ile birlikte Tevhid Ce-
maati adını verdikleri bir örgüt kurmuşlardır. 
Camilerde ve gençlerin toplandığı mekânlarda, 
onlara ders ve konferanslar vermeye başlamış-
lardır. Ancak bu, çok uzun sürmemiş ve Ür-
dün Emniyet Güçleri’nce tutuklanarak 29 Mart 
1994’de hapse atılmışlardır. Zerkavi, yasadışı 
Bey’atü’l-İmam örgütü üyesi olmak suçundan 
15 yıla mahkûm edilmiş ve mahkûmiyeti sü-
resince çok ağır işkencelere maruz kalmıştır.1 
Zerkavi’ye bu ceza, 3 yıl gibi uzun süren bir 
yargılama sonucunda verilebilmiştir. 

Zerkavi’nin 1996’da başlayan mahkûmiyeti, 
Kral Hüseyin’in ölmesi üzerine yerine geçen oğlu 
İkinci Abdullah’ın 1999 yılında çıkardığı genel 
bir af ile sona ermiştir. Cezaevinden çıktıktan 
6 ay sonra Ürdün’den, Ahmed el-Mecali adına 
düzenlenen sahte bir pasaportla, Çeçenistan’a 
geçmek için Pakistan’a hareket etmiştir. Ancak 
vize problemi sebebiyle Pakistan’da tutuklan-
mıştır. 8 gün tutuklu kaldıktan sonra sınır dışı 
edilmiştir. O da, Ürdün yerine Afganistan’a geç-
miştir. Bu geçiş, Zerkavi için bir dönüm nok-
tası olmuş, çünkü 2000 yılında Kandahar şeh-
rinde Usama bin Ladin ile tanışmıştır. Ancak 
Zerkavi’nin, bu görüşmede bazı konularda Bin 
Ladin’le aynı fikirde olmadığı ortaya çıkmıştır.2 
Bu da yeniden el-Kaideye katılmasını geciktir-

1  http://www.ilgiliayethadis.com/konu/sehid-ebu-musab-
ez-zerkavi-yi-taniyalim.23001/

2  Usame bin Ladin, savaşın ABD’ye karşı verilmesi gerekti-
ğini söylerken, Zerkavi ise, ABD ile değil, kendi ülkesi Ürdün 
başta olmak üzere gayrı meşru gördüğü Arap rejimleriyle sa-
vaşmak gerektiğini söylemekteydi.
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miştir. Seyfü’l Adl ismi ile bilinen, Bin Ladin ve 
Zevahiri’den sonra El-Kaide’nin üçüncü adamı 
olan Muhammed Mekavi, Zerkavi’ye, yeni bir 
işe başlama kararı aldığı takdirde ihtiyaç duya-
cağı her şeyde kendisine yardım teklifi sunmuş-
tur.3  Zerkavi de, İran sınırındaki Herat kentinde 
bir eğitim kampı kurarak eğitim faaliyetlerine 
burada başlamıştır. Bu kampın kuruluş amacı, 
Ürdün’deki Monarşi yönetimini yıkacak militan-
ların eğitilmesiydi.

Zerkavi, El-Kaide ve Taliban’ın çalışma tar-
zından çok memnun değildi. İkisini de düş-
manlarını vurmada yeterince sert olmamak-
la suçluyor, operasyonların daha kanlı ve acı 
verici olması gerektiğini düşünüyordu.4 Ayrı-
ca Zerkavi, ABD ile değil, kendi ülkesi Ürdün 
başta olmak üzere, gayrimeşru gördüğü Arap 
rejimleriyle savaşmak gerektiğine inanıyordu. 
Bu nedenle de Bin Ladin’le anlaşamamaktaydı. 
ABD’nin 7 Ekim 2001’de Afganistan’a saldır-
ması üzerine Zerkavi, Kasım 2001’de Herat’tan 
ayrılmak zorunda kalmıştır. 3 gün süren yolcu-
luktan sonra Kandahar’a gelmiş, El-Kaide’nin 

3  Fuad Hüseyin, Zerkavi El-Kaide’nin İkinci Kuşağı, Küresel-
kitap Yayınları, İst. Tarihsiz, s.24, 25

4  Fuad Hüseyin, age, s.26

yanında Kandahar ve Tora Bora’da savaşa katıl-
mıştır. Ancak Kandahar’ın da düşmesi üzerine, 
Herat’ta bulunduğu sıralarda iyi ilişki geçirdi-
ği İranlı Sünnilerin yardımıyla İran’ın Pakistan 
sınırına yakın Zahedan şehrinde lojistik bir üs 
düzenlemesi yapmıştır.

Zerkavi’nin, İran’dan sonra asıl gitmek is-
tediği ülke Irak’tı. Çünkü ABD’nin Irak’a yakın 
zamanda saldıracağına ilişkin hazırlık yaptığını 
bilmekteydi. Bu nedenle önceden gidip yerleş-
mesi ve hazırlık yapması gerekmekteydi. Irak’a 
geçişi ise, Irak Kürdistan’ında faaliyet gösteren 
Ensaru’l-İslam örgütü yardımıyla gerçekleş-
miştir. Zerkavi, Kuzey Irak’taki Kürt Bölgesine 
ulaştığında tarihler, 2002 yılının başlarını gös-
termekte idi. 

Ürdün’ün krallık yönetimi, Zerkavi’yi üç kez 
idama mahkûm etmiştir. Bu idamlardan birinci-
si, Ürdün’de Amerikalı ve İsrailli turistlere yö-
nelik saldırılar düzenlemek suçuyla gıyabında 
yargılanan Zerkavi, 2002’de idama mahkûm 
edilmiştir. İkinci idam kararı, 2002 yılı Ekim 
ayının 28’inde, Ürdün’ün başkenti Amman’da, 
Amerikan diplomat Laurence Foley suikas-
tının ardındaki isim olması dolayısıyla Nisan 
2004’te verilmiştir. Üçüncü idam kararı ise, 
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Aralık 2005’te Irak sınırındaki bir intihar girişi-
mi nedeniyle gerçekleşmiştir.5 ABD tarafından 
Zerkavi’nin yakalanması için başına 25 milyon 
dolar ödül konmuştur.6

Irak’ta, ABD güçlerine karşı başlatılan sal-
dırılar bir anda yayılmış ve özellikle ülkenin 
Sünni bölgelerinde ciddi bir direniş başlamış-
tır. Bu direnişin sahada en organize ve başarılı 
yapılarından birisi Ebu Mus’ab ez-Zerkavi ko-
mutasındaki “Cemaat et-Tevhid ve’l Cihad” adlı 
grup olmuştur. Afganistan’dan gelmiş olması 
itibariyle uluslararası cihadi networkle bağlantı-
sı olan Zerkavi, kısa sürede ülkeye yabancı sa-
vaşçıların girişini sağlamıştır. Afganistan’da iken 
Usame bin Ladin’in kurduğu yapı Zerkavi’yle 
irtibata geçmiş ve birlikte hareket edilmeye 
başlanmıştır. Birlikte hareketle, El Kaide, ‘Tev-
hid ve Cihat Cemaati’nin operasyonel gücünü, 
‘Tevhid ve Cihat Cemaati’ ise, El Kaide’nin ka-
rizmasını veya marka değerini kullanmak is-
temişti. Zerkavi’nin çağrısıyla ABD güçlerine 
karşı savaşmak için gelen savaşçıların bir kıs-
mı Afganistan, Çeçenistan, Bosna, Keşmir gibi 
cephelerde daha önce savaşmış olan tecrübeli 
savaşçılar iken, diğer bir kısmı ise Arap ve İs-
lam dünyasının dört bir tarafından ilk “cihadi” 
deneyimini yaşayacak olan gençlerden oluş-
maktaydı. Kısa sürede Irak’a yüzlerce savaşçı 
girerek Zerkavi’nin grubuna katılmaya başla-
mıştır. Zerkavi’nin ismi, ABD askeri güçleri ile 
Nisan 2004’te yapılan Felluce savaşıyla (Nisan 
2004’de I. Felluce, Kasım 2004’de de II. Felluce 
savaşı) birlikte daha çok duyulmaya başlamış-
tır. I. Felluce Savaşı’nda ABD tam anlamıyla bir 
hezimet yaşamış ve Mayıs ayında ABD ordusu 
tek taraflı ateşkes ilan ederek Felluce’den çe-
kilmek zorunda kalmıştır. ABD’nin bu hezimeti, 
Zerkavi’yi liderliğe taşımış ve “Felluce İslami 
Halifeliği”nin emiri olarak biat almaya başla-
mıştır. 

Zerkavi, Cemaat El Tevhid ve El Cihat (Arap-
ça: Jama’at al-Tawhid wal-Jihad) adlı bu ör-
gütün adını 2004’e kadar korumuştur. Irak’ta 
ABD’ye karşı yürüttüğü faaliyetlerle birlikte 
Tevhit ve Cihat Grubu’nun (TCG) adı daha da 
büyümüştür. TCG’nin genişleme ve etkinliğini 
artırma stratejisi 4 temel ayağa dayanıyordu: 
ABD’yle silahlı çatışmaya girmek; Iraklı güven-
lik güçlerinin örgütlenmesini engellemek ve in-

5  Fuad Hüseyin, age. s.31

6 http://www.haksozhaber.net/irak-sam-islam-devleti-isid 
nin -10-yillik-gecmisi-48765h.htm

sanları bunlarla işbirliğinden alıkoymak; ülke-
de yürütülen ekonomik yeniden inşa sürecine 
darbe vurmak ve ülkede bir Sünni-Şii çatışması 
çıkartmak. Bu dört ayaklı strateji bir yandan 
TCG’nin büyümesini sağlarken bir yandan da 
Zerkavi’nin sonunu hazırlamıştır. Irak’ta 2003 
Ağustos’undan itibaren büyük eylemlere imza 
atan TCG, diğer yandan da Ürdün’de kritik sal-
dırılar gerçekleştiriyordu. Örgütün etkinliğinin 
bu şekilde artması sonucunda Iraklılar arasında 
daha fazla yayılması gerçekleşti.7 

Zerkavi, El Kaide merkezi ile yaptığı görüş-
melerin sonunda, 17 Ekim 2004’de El-Kaide 
merkezine biat ettiğini açıklayarak grubun adını 
Tanzim el-Kaide fi Bilad er-Rafideyn (İki Nehir 
Arası El Kaide/Irak-Mezopotamya El Kaidesi) 
olarak değiştirmiştir. Buna karşılık olarak Usa-
me bin Ladin de, 27 Aralık 2004’te Iraklı mü-
cahitlere Zerkavi’ye biat ederek onun örgütü 
bünyesine girmelerini tavsiye etmiştir. Böylece, 
“Irak El Kaidesi” (IEK) diye anılan grup, gücü-
nün zirvesine ulaşmış ve ABD ile işgal güçleri-
ne karşı çok büyük saldırılar gerçekleştirmeye 
başlamıştır. Sahada bulunan diğer Sünni dire-
niş gruplarının aksine IEK’si kullandığı profes-
yonel savaş taktikleri ve disiplinli yapısıyla kısa 
sürede ülkedeki en büyük silahlı yapıya dönüş-
müştür.8 

Eymen ez-Zevahiri (El Kaidenin şimdiki lide-
ri, mektubu yazdığı zaman ikinci adam konu-
mundaydı) Zerkavi’nin Irak’ta özellikle Şii’lere 
ve esirlere karşı sert davranışının doğru bulma-
dığına ilişkin bir mektup yazmıştır. Mektubunda 
“Afganistan işgalinde Şiilerin Amerikalılarla iş-
birliği yaptığı, Rafsancani’nin (İran eski cumhur-
başkanı) bunu bizzat itiraf ettiği, Şiilerin Irak’ta 
iktidara getirilmesi karşılığında Saddam’ın dev-
rilmesini ve Irak’taki Amerikan askeri varlığını 
görmezlikten geldikleri bilinmektedir. Ancak 
bunlara rağmen Ali bin Ebu Talib’in türbesine 
saldırı yapılması izahı mümkün olmayan bir sal-
dırıdır.” Zevahiri mektubunda, ABD işgalinin acı-
sını kendisinin de tattığını şöyle dile getirmek-
tedir; “Sana tüm samimiyetimle söylüyorum ki 
bu satırların yazarı Amerikan vahşetinin acısı-
nı bizzat tatmıştır. Eşimin göğsü beton tavanın 
altında ezilmiştir ve son nefesine kadar bu taş 
yığınını göğsünün üzerinden kaldırmamız için 

7  http://www.21yyte.org/tr/arastirma/orta-dogu-ve-afrika-
arastirmalari-merkezi/2014/01/07/7368/irakta-el-kaidenin-
dogusu-gelisimi-ve-bugunu

8  http://file.setav.org/Files/Pdf/20140616184404_neo-el-
kaide-isid-pdf.pdf
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yardım istemiştir, Allah onu affetsin ve şehidle-
rin arasında kabul etsin. Küçük kızım ise beyin 
kanaması geçirmiş, bütün gün vadesi dolana ka-
dar acı içinde kıvranmıştır. Bugün dahi eşimin, 
oğlumun, kızımın ve bu saldırıda toza dönüştü-
rülerek şehid edilen diğer üç ailenin mezarlarını 
bilmiyorum. Allah onlara ve diğer Müslüman şe-
hidlere rahmet etsin. Acaba o enkazdan çıkarıl-
mışlar mıydı, yoksa bugün hala enkazın altında 
gömülü mü duruyorlar? (Zevahiri’nin eşi ve iki 
çocuğu 2001’de Afganistan’da bir hava saldırı-
sında öldü.)9 Bu mektup da göstermektedir ki, 
Irak’taki işgal güçlerinin dışında doğrudan sivil 
Şiileri hedef alan saldırıların artmasından Zeva-
hiri de rahatsız olmuştur. 

ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra Tevhid ve Ci-
hat Cemaati, diğer yabancı örgüt üyelerini de 
içine katarak ağını daha da genişletmiş ve Irak 
işgaline katılan güçlere karşı amansız bir mü-
cadeleye girişmiştir. Irak’a, çeşitli ülkelerden 
savaşmak için giden pek çok savaşçı bir şekilde 
Zerkavi grubunun içinde kendini bulmaktaydı. 
Çünkü ABD işgaline karşı mücadele eden ör-
gütlerin içerisinde ismi en çok bilinen ve du-
yulan, Zerkavi’nin grubu olmuştur. Zerkavi’nin 
liderliğini yaptığı Tevhid ve Cihat Cemaati gü-
cünü, Mayıs 2004’te Salafiah al-Mujahidiah ile 
birleşerek daha da artırmıştır.

Tevhid ve Cihat Cemaati grubunun asıl ama-
cı, Irak’taki koalisyon güçlerinin geri çekilme-
sini sağlamak, Irak hükümetini düşürmek, iş-
gal kuvvetleriyle birlikte çalışanları öldürmek, 
Şia nüfusu marjinalize edip askeri gücünü kır-
mak ve tamamen şeriat kanunlarıyla yöneti-
len bir İslam devleti kurmak.10 Tevhid ve Cihat 
Cemaati’ni Irak’taki diğer direniş gruplarından 
ayıran en önemli özellik, taktikleriydi. Çünkü 
onlar, ABD ve koalisyon güçlerine karşı alışı-
lagelmiş silahlarla ve gerilla taktikleriyle sal-
dırmak yerine daha çok bomba yüklü araçlar 
kullanılarak gerçekleştirilen intihar bombası ey-
lemlerini tercih etmekteydiler.

Iraklı Sünni Araplar arasında gün geçtikçe 
artan sayıda kişi, IEK’nin Iraklılardan değil dı-
şarıdan gelenler tarafından oluşturulduğunu 
düşünüyordu. Hatta bu nedenle, dini motifli 
yerel direnişçi gruplar arasında bile IEK’ye yö-

9  http://www.islahhaber.net/eymen-zevahirinin-irak-el-kai 
desi-lideri-zerkaviye-metubu.html

10  Ayrıca bkz: http://www.21yyte.org/tr/arastirma/orta-
dogu-ve-afrika-arastirmalari-merkezi/2014/02/20/7441/el-
kaide-isid-kopusu-ve-yeni-isid

nelik bir tepki oluşmaya başlamıştı. Bu ve ben-
zeri tepkilerin önüne geçmek ve işgalci güçlere 
karşı daha güçlü çıkmak için merkezi liderliğin 
de etkisiyle Ocak 2006 yılında Mücahidler Şura 
Konseyi (MŞK) adı altında yeni bir oluşuma gi-
dilmiştir. Bu oluşum IEK dahil olmak üzere 6 ör-
gütün bir araya gelmesiyle oluşan bir çatı örgüt 
olarak ilan edilmiş ve liderliğine Ebu Abdullah 
el Reşit el Bağdadi (diğer adıyla Ebu Ömer el 
Bağdadi)’nin getirildiği açıklanmıştır.11 Örgüt, 
bu dönemde gelişmiş ve Irak’ta adeta tek güç 
haline gelmiştir. Nitekim başkent Bağdat’ın 
Azamiye, Kazımiye, Ebu Garib gibi bölgelerine 
kadar alan hâkimiyeti kurma noktasına gelmiş-
tir. Ancak Mücahidler Şura Konseyi’nin kurul-
masından 5 ay sonra yani 6 Haziran 2006’da 
Ebu Mus’ab ez-Zerkavi’nin, Diyala yakınların-
da bir köye işgalci ABD’nin hava saldırısı ne-
ticesinde 7 yardımcısı ile birlikte öldürülmesi, 
yeni oluşumu ve dolayısıyla IEK’ni olumsuz 
etkilemiştir. Zerkavi’nin ölümünü Bush bir za-
fer olarak, İngiltere Başbakanı Tony Blair ise El 
Kaide’ye indirilen büyük bir darbe olarak değer-
lendirmiştir. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zeba-
ri de “Irak halkı ve Irak için mutlu bir gün…” 
şeklinde açıklamada bulunmuştur. Oysa bugün,  
Zerkavi’nin ölümünün üzerinde 8 yıl geçmiş ol-
masına rağmen Irak, ne zafere ulaşmış, ne de 
Irak ve Irak halkı için mutluluğun başlangıcı ol-
muştur. Tam tersine Irak, başta Bush ve Blair 
olmak üzere Iraklı işbirlikçi Sünni ve Şii yöneti-
cileri sayesinde bir kan gölüne dönmüş ve her 
gün onlarca insanın öldüğü, güvenin, istikrarın 
kalmadığı bir ülkeye dönmüştür. 

EBU HAMZA EL-MUHACİR VE
IRAK İSLAM DEVLETİ DÖNEMİ

Ebu Mus’ab ez-Zarkavi’nin öldürülmesi-
nin ardından Eymen Zevahiri’ye yakın Mısır-
lı Ebu Hamza el-Muhacir (Ebu Eyyup El Mısri) 
Zerkavi’nin yerine geçmiştir. Irak’ta son dö-
nemlerde etkileri iyice artmaya başlayan Şii 
unsurlar, o dönemlerde ABD ordusuyla birlik-
te Sünnilere karşı operasyonlara dahil olmaya 
başlayınca örgütün birincil hedefi haline gel-
mişlerdir. Ebu Hamza el-Muhacir, Mücahidler 
Şûra Konseyi’ne (Meclis Şûra el-Mucahidin fi al-
Irak), Sahabelerin Askerleri (Cund El-Sahaba), 
Fatihler Ordusu (Ceyş El-Fatihin), Ebu Ömer 
El-Ensari liderliğindeki Muzaffer Mezhep Ordu-
su (Ceyş El-Taife El-Mansura) gibi bir kaç gru-
bu daha katarak 12 Ekim 2006’da Irak İslam 

11  Agy
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Devleti’ni ilan etmiş, bu yeni yapılanmanın ba-
şına ise Ebu Ömer el-Bağdadi getirilmiştir. El-
Mücahir ise Savaş Bakanı olmuştur. Böylece 19 
Nisan 2007’de örgüt, bölgesel yönetim kurdu-
ğunu ve ilk İslami yönetimin temellerinin atıldı-
ğını duyurmuştur. Kurulan emirliğin Ebu Ömer 
el-Bağdadi ve 10 Bakanı tarafından yönetilece-
ği ilan edilmiştir.12 2007 yılında, ABD işgal güç-
lerine yönelik saldırılar ve mezhep savaşı art-
maktayken ABD ise, Irak’taki güçlerinin başına 
David Patreaus’u getirerek yeni bir savaş stra-
tejisi uygulamaya başlamıştır. Yeni Bush Dokt-
rini çerçevesinde ABD daha fazla askeri gücü 
Irak’a getirmiş, Sünni bölgelerde ise özellikle 
aşiretlerden ve bir takım direniş gruplarını ikna 
ederek “Sahva (Uyanış) Konseyleri” oluşturarak 
direnişi çökertmeye çalışmıştır. Bu yeni strateji 
etkili olmuş, sahada bulunan Irak İslam Devleti 
(IİD) ve Ensar el-İslam hariç, neredeyse geri-
ye kalan bütün gruplar silah bırakmış; dahası 
maaşa bağlanarak Sahva Konseylerine katılmış 
ve bu gruplara karşı ABD askerinin yanında sa-
vaşmaya başlamışlardır. ABD’nin bu yeni politi-
kası Irak’taki direnişe büyük bir darbe vurmuş, 
IİD, 2007-2009 aralığında sahip olduğu gücü 
neredeyse tamamen yitirmiştir. Bunda IİD’nin 
diğer gruplara yönelik sert tutumu, mutlak biat 
istemesi ve yerel halka karşı bazı sert tutumları 
da sebep olmuştur.13

IİD kurulduktan sonra örgütün faaliyetleri 
de artmış ve 2008 yılının sonlarına kadar ül-
kede çok önemli saldırılar gerçekleştirmiştir. 
Bununla birlikte, Zerkavi’den sonra örgütün 
karşılaştığı iki önemli problem ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan birincisi örgütün liderliğindeki prob-
lemlerdi. Zerkavi’nin son dönemlerinde büyük 
bir ‘özgüven’le yüzünü de göstererek liderliğini 
ilan etmesine karşın, ondan sonra gelen kişiler 
yakalanmamak için sürekli kendilerini gizlemiş-
ler ya da dublör kullanmışlardır. Hatta birçok 
kez Ebu Ömer Bağdadi’nin yakalandığı ya da 
böyle bir kişinin hiç yaşamadığı duyurulmuştur. 
İkinci problem ise ABD’nin strateji değişikliğine 
gitmesi olmuştur. ABD, bir yandan IEK ve onun 
türevlerinden bıkan Sünni Arap aşiretleriyle 
yakın bir işbirliği kurarken diğer yandan asker 
artırımına gitmiş ve IİD’nin elinde tuttuğu yer-
lere yönelik büyük bir operasyon başlatmıştır. 

12  http://www.timeturk.com/tr/2014/06/11/dunden-bugu-
ne -irak-sam-islam-devleti-isid.html#.U7Sp61VrMug; ayrıca 
bkz; http://file.setav.org/Files/Pdf/20140616184404_neo-
el-kaide-isid-pdf.pdf

13  http://file.setav.org/Files/Pdf/20140616184404_neo-el-
kaide-isid-pdf.pdf

Irak’ın oğulları ve Sahva güçleri adı altında 
oluşturulan Sünni Arap aşiretlerinin silahlı güç-
leri IİD’ye büyük bir darbe vurulmasını sağla-
mıştır. Aşiretlerin bu hamlesinin ardında yatan 
temel güdü kendi etki sahası olarak gördükle-
ri yerlerde dışarıdan gelen ve aşiret pragma-
tizmine aykırı olan faaliyetler yürüten IİD’den 
bıkmalarıydı. Bunun yanı sıra ABD’nin aşiretleri 
silahlandırması, maddi yardımlar yapması ve 
siyasal sürece entegre olacakları sözü de IİD’ye 
karşı onların desteğini almasını sağlamıştır.14

Kadrolarının büyük bir kısmını yitirip ope-
rasyonel kabiliyetini büyük oranda kaybeden 
IİD, bu tarihlerden sonra yeniden yapılanma-
ya girmiş; o sıralarda Irak ordusuna da katıl-
malarına izin verilmeyen eski Baasçılara bir af 
çıkararak tevbe etmeleri halinde harekete ka-
tılabileceklerini ilan etmiştir. Bu süreçte eski 
Baas kadrolarından bir kısmı IİD’ye katılmış-
tır. Aynı dönemde yurtdışından gelen yabancı 
savaşçı sayısında yaşanan azalma da, IİD’yi 
gittikçe Iraklı savaşçıları bünyesine almaya 
ve üst düzey noktalara getirmeye sevk etmiş-
tir. Bu sıralarda eski Baas Ordusu’nda general 
olan Hacı Bekir15 yapıya katılmış, askeri yete-
nekleri ile örgütte yükselmeye başlamıştır. Hacı 
Bekir’in de etkisi ile bu dönemde yeniden or-
ganize olma süreci başlamış ve yeni taktikler 
geliştirilmiş; finansal kaynaklar oluşturularak 
yeni bağlantılar kurulmuş; Sahvalara yönelik 
yıpratıcı saldırılar ve suikastler başlatılmıştır. 
Hacı Bekir, etkinliği sebebiyle IİD’nin Şûrasına 
kabul edilmiştir. Bundan kısa bir süre sonra ise 
Ebu Ömer el-Bağdadi ve Ebu Hamza el-Muhacir 
toplantı yaparlarken güvenlik güçlerince bir 
baskına uğramış, 24 saat süren çatışma so-
nucu ikisi de 2010 yılında ölü ele geçirilmiştir. 
Bu arada Şûra’da bulunan diğer isimlerden bir 
kısmı daha bir kaç hafta içerisinde Irak Güven-
lik Güçleri ve ABD ordusunca ele geçirilmiştir. 
Şûra’da ise Hacı Bekir ve öteden beri Şûra’ya 
eklemlediği kendi kadrosundan eski Baasçılar 
belli bir çoğunluğa ulaşmıştır.16

(Devam edecek)

14 http://www.21yyte.org/tr/arastirma/orta-dogu-ve-afrika-
arastirmalari-merkezi/2014/01/07/7368/irakta-el-kaidenin-
dogusu-gelisimi-ve-bugunu

15  Hacı Bekir. Gerçek adı, Samir Ebu Muhammed el Hali-
fi. Saddam ordusunun eski subayı. Bucca esir kampındaydı. 
Serbest kaldıktan sonra El Kaide’ye katıldı. Yakın zamana 
kadar Suriye’deki en güçlü komutandı. Kısa bir süre önce 
öldürüldüğü iddia ediliyor.

16  http://file.setav.org/Files/Pdf/20140616184404_neo-el-
kaide-isid-pdf.pdf
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Hastalanan birine doktorlar röntgenler 
çekiyorsa, acı ilaçlar veriyorsa, canını 
yakıyorsa, bir yerlerini kesip dikiyorsa, 

demek ki hastada hâlâ ümit var demektir. Dok-
torlar hastalarına istediğini ye, istediğini iç, is-
tediğin gibi gez, istediğin her şeyi yap diyorsa, 
orda sıkıntı var demektir. Her istediğini yap di-
yorsa, hastada ümit yok demektir. Ümit yoksa 
işte o zaman sıkıntı var demektir.

Biz kullar olarak, hayatımızda birçok sorunla 
karşı karşıya kalırız. Bu sorunlar, imtihanlar ba-
zen canımızı çok sıkar ve “Rabbim bana neden 
bu kadar yük veriyorsun?” demek gelir içimiz-
den. Rabbim bizleri imtihan ediyorsa, canımızı 
yakıyorsa, sıkıntılar bize ağır geliyorsa, buna se-
vinmeliyiz. Bizler kendimizi bıraksak da, Rabbim 
bizi hâlâ bırakmamış demekki. Bizler kendimiz-
den ümidimizi yitirsek de, Rabbimin bizden hâlâ 
ümidi var demekki. Bizim üzerimizde operas-
yonları devam ettiği müddetçe, bizim eğitimimiz 
devam ediyor demektir. Bizim mertebemiz hâlâ 
yükseliyor demektir. Bizim terbiye edilmemiz 
hâlâ devam ediyor demektir. Rabbimiz Rab ismi 
şerifi’nin gereği olarak bizleri terbiye etmektedir. 
İmtihan, terbiye devam ediyorsa sıkıntı yok 
demektir. Demek ki Allah (cc) hâlâ bizimledir. 
İmtihan varsa, Allah (cc) bizimle, öyleyse sıkıntı 
yok demektir.

“İnsanlar hiç imtihan edilmeden, sadece 
“İman ettik!” demeleriyle bırakılıverecekle-
rini mi sandılar?” ( Ankebut 2)  Aslında hepi-
mizin çok iyi bildiği fakat zaman zaman canımız 
çok sıkıldığında, içimiz daraldığında, birilerinin 
bize hatırlatması gereken bir ayet. Ne bekliyo-
ruz ki? Dünyaya imtihan için gönderildiğimizi ve 
“Hangimizin daha güzel davranacağımızı 
sınamak için, ölümü ve hayatı yaratandır.” 
(Mülk 2.) ayetinin gereği olarak, dünya hayatının 
güllük, gülistanlık olmayacağını hepimiz biliriz. 

Yine de hayatımızın sorunsuz, imtihansız olma-
sını isteriz.    “Çaresiz biz sizi biraz korku, bi-
raz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve 
ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. 
O sabredenleri müjdele“ (Bakara-155)   Eğer 
bizler, biraz açlıkla, biraz mallarla, biraz sağlıkla 
ve başka imtihanlarla sınanıyorsak Allah (cc) 
bizimle, öyleyse sıkıntı yok demektir.

Ebu Sa’id el Hudrî (ra.) anlatıyor: “Resûlullah 
(a.s.v.) hasta yatmakta iken yanına girdim. Elimi 
üzerine koydum, hararetini, yorganın üstünden 
elimin altında hissettim. “Ey Allah’ın Rasulü! Ha-
raretiniz çok fazla!” dedim. ”Biz (peygamberler) 
böyleyiz. Belalar bize katmerli gelir, buna muka-
bil ücretleri de katmerli verilir” buyurdular.” Ey 
Allah’ın Rasulü! Hangi insanlar en çok bela çe-
kerler?” dedim. “Peygamberler!” buyurdular. ”Ey 
Allah’ın Rasulü! Sonra kimler?” dedim. ”Sonra 
Salihler! buyurdular ve açıkladılar: “Onlardan 
biri fakirliğe öylesine müptelâ olur ki, kendini 
örten abadan başka bir şey bulamaz. Onlar, si-
zin bollukla sevindiğiniz gibi fakirlikle sevinirler.” 
(İbni Mace.10.C.4024.N) İman, birtakım yüküm-
lülükleri, sorumlulukları olan bir gerçektir.  Sab-
retmeyi gerektiren meşakkatli zor bir imtihandır. 
İmtihanlar peş peşe ve katmerli geliyorsa, ne 
güzel Mevla bizlerin Salihlerden olmamızı istiyor. 
Demek ki Allah (cc) mertebemizi yükseltiyor, 
öyleyse sıkıntı yok demektir.

Madenleri saflaştırmak. Yabancı maddeleri 
ayrıştırmak, madenin özelliklerinin ortaya çıka-
rılması için ısıtılır, eritilir, kızgınlaşır, temizlenir. 
Artık saflaştığı oranda, kirini, pasını, toprağını 
bırakıp, Altın, gümüş ya da bakır gibi değerli saf 
maden sınıfına girer. Bizler de safiyaneliğimizin 
ortaya çıkması için üzerimizdeki kirin pasın ay-
rışması için elbette birtakım işlemlerin olması 
gerekir.  Suheyb (r.a) dedi ki: Resulullah s.a.v 
şöyle buyurdular: “Mü’minin işine hayret ederim! 

İmtihan Varsa,
O Zaman Sıkıntı Yok Demektir

Cefai DEMİREL
cefaidemirel@hotmail.com
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Çünkü onun her işinde hayır vardır. Bu mümin-
den başkası için geçerli değildir. Ona bir iyilik isa-
bet eder, o buna şükreder bu onun için bir hayır 
olur. Ona bir darlık ve sıkıntı isabet eder, o buna 
sabreder bu da onun için bir hayır olur.” (Müslim. 
8.C.2999.N)  Hadisten anlaşıldığı gibi karşılaşılan 
musibet ve belaların, Müslüman’ın günahlarına 
kefaret olmasıdır. Kirimizin pasımızın temizlen-
mesidir. Mevla mutahhir, ismi şerifinin gereğince 
bizlerin de maddi ve manevi kirlerini temizlemek 
için birtakım merhalelerden ve operasyonlardan 
geçiriyorsa, safiyaneliğimiz ortaya çıkıyor de-
mektir. Mevla safiyaneliğimizi ortaya çıkarmak 
için bizleri imtihan ediyorsa, Allah (cc) kirleri-
mizi paslarımızı temizliyorsa, öyleyse sıkın-
tı yok demektir.

Bazen daraldığımız, sıkıldığımız, sıkıştığımız 
anlar vardır. Düşüncelerimizin yorulduğu, çıkış 
yolu bulamadığımız anlar vardır.  Kendimizi yapa-
yalnız hissettiğimiz, çaresiz kaldığımız durumlar 
vardır. Zaman olur olayların üstesinden gelemez-
siniz. Zaman olur sorunlar Boyunuzu aşar,  eliniz 
ermez, imkânınız yetmez,  çaresiz kalırsınız. O 
zaman demeliyiz ki, Hasbin Allahi ve niğmel ve-
kil.(Ali imran 173.) Allah bize yeter o ne güzel 
vekildir. Allah (cc) gibi bir velimiz, bir vekilimiz 
varken işlerin üstesinden gelemediğimizde, al-
tından kalkamadığımızda, çözüm yolu bulama-
dığımızda, işleri velimize, vekilimize devretmek 
en iyi yoldur. Rabbim ben işlerimi sana, vekili-
me devrediyorum dememiz lazım. Sonrada Rab-
bimin verdiği hükmü, hakkımda hayırlı olan bu 
deyip kabullenmemiz lazım. Mademki vekilimiz 
Allah (cc) işlerin en doğrusunu en hayırlısını bi-
lendir. Hakkımızda en hayırlı olanı bizlere veren-
dir.  Allah (cc) vekilimizdir, öyleyse sıkıntı 
yok demektir.

Kapkara bir gecede, kapkara bir kayanın üze-
rindeki siyah karıncayı bile görüp onun ayak ses-
lerini duyan bir Rabbimiz var. Sıkıntımızı gören 
yok, duyan yok dediğimiz zaman bile, bizleri bi-
len, gören (El Basir)  ve duyan (Es semi) bir Rab-
bimiz var. “Allah’ın izni olmadan, onlar bir 
kimseye zarar verecek değillerdir.” (Bakara, 
102) ayeti kerimesinde Allah (cc) hakkımızda kö-
tülük düşünen, büyü yapmak isteyenlere bu aye-
tiyle cevap vermektedir.  Allah’ın izni olmadan hiç 
kimsenin bir başkasına zerre kadar ne bir faydası 
ve ne de bir zararı asla dokunamaz. “Eğer Al-
lah sana bir zarar verirse, onu kendisinden 
başka kaldıracak kimse yoktur. Eğer sana 
bir hayır verirse, (buna da mani olacak kim-
se yoktur.) şüphesiz O her şeye kadirdir. “ 
(Enam, 17) Şüphesiz bizlere yapılan haksızlıkları, 
kötülükleri bilen bir Rabbimiz var. Bizlere yapı-

lanlar, başımıza gelenler hep onun takdirinin, iz-
ninin bir gereğidir. Rabbimizin bizlere verdiği bela 
ve musibetler, bizim mertebemizin yükselmesi ve 
günahlarımızdan arınmamız içindir. Bir hadisi şe-
riflerinde Allah Rasulü (s.a.v) şöyle buyurmak-
tadır,  Ebu Hureyre (r.a). “Mü’min ve Mü’mine, 
üzerinde her hangi bir günah kalmadan Allah’a 
kavuşuncaya kadar gerek kendi nefsinde, gerek 
çoluk çocuğunda ve gerekse malında bela ken-
disinden ayrılmaz.” Tirmizi.  4.C.2510.N.  Allah 
(cc) gören (El Basir)  ve duyan (Es-semi)’dir ve 
bizleri günahlarımızdan arındırmaktadır, 
öyleyse sıkıntı yok demektir.

İman muhakkak ki imtihanı gerektirir. Yani, 
iman edenler veya iman ettiğini söyleyenler mu-
hakkak imanlarının derecesine göre bir imtihan-
dan geçmek zorundadırlar. Çünkü Allahu Teâlânın 
(cc) bu konuda muhakkak gerçekleşmesini iste-
diği bir sünnetullah’ı vardır. “İnsanlar sadece 
“iman ettik“ demekleriyle bırakılıverecek-
lerini mi zannediyorlar “ (Ankebut, 2) ve de-
vamında  “And olsun ki biz, onlardan önce-
kilerini de imtihandan geçirmişizdir. Elbette 
Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları 
da mutlaka ortaya çıkaracaktır.“ (Ankebut, 
3) Ayet’lerden de anlaşılacağı gibi iman ettiğini 
söyleyen herkesin mutlaka bir imtihandan ge-
çeceğini bizlere açıkça anlatmaktadır. Bizden 
önceki ümmetlerin de aynı imtihanlardan geç-
tiği gibi bizler de aynı imtihanlardan geçeceğiz. 
Çünkü Allah’u Teâlâ bununla iman iddiasında bu-
lunan bizlerin doğru sözlü olanlardan mı, yoksa 
yalancılardan mı olduğumuzun ortaya çıkmasını 
istiyor. Mademki Rabbimiz bizim doğru sözlü 
olduğumuzu ortaya çıkarmak istiyor, öyley-
se sıkıntı yok demektir.

İman varsa imtihan da vardır. Müslüman’ın 
üzerine düşen görev, mükâfat geldiği zaman bu-
nun bir imtihan olduğunun bilincine varmaktır. 
Mükâfat bizim bilgi ve becerimizin sonucu olma-
dığı gibi, bela ve musibetlerde, mükâfat gibi bir 
imtihandır. Allah’ dan (cc)  mükâfat geldiğinde 
nasıl seviniyorsak, bela ve musibetlerde de sab-
retmeliyiz. Türkçede bir söz vardır. Allah (cc) 
Dağına göre kar verirmiş. Başımıza çok kar 
yağıyorsa bu bizim yüksek bir dağ olduğumuzu 
gösterir.  Mevla taşıyamayacağımız yükü bizlere 
vermesin.

“Rabbimiz! Unutursak veya hataya dü-
şersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! 
Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de 
ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gü-
cümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi 
affet! Bizi bağış.” (Bakara.286)
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Yaz geldi, çocuklar ellerinde Kuran-ı 
Kerimler ve Kuran cüzleri ile sokak-
larda görünmeye başladı. Kuran öğ-

renmenin heyecanı ile camilere, yaz okullarına 
kayıt yaptırdı aileleri. Görüntüde güzel olan bu 
durumun birçok açmazı var aslında. Bu açmaz-
ların olması muhakkaktır. Çünkü eğer bir işin 
temelinde sıkıntı varsa, onun üzerine bina edi-
len yapıları ne kadar onarmaya çalışırsanız çalı-
şın, reformlarla güncelleyin belli bir yere kadar 
gidebilirsiniz.

Anneler ve babalar feryat ediyor. Bunlar 
çocukları uyuşturucu bağımlısı olmuş demok-
rat aileler değil sadece, kendisini İslam’a nis-
pet eden bizim ailelerimiz de aynı zamanda. 
“Çocuklar yoldan çıkıyor, çocuklarımıza hâkim 
olamıyoruz, internetin, televizyonun, bilgisayar 
oyunlarının başından kaldıramıyoruz, dışarıdan 
gelmiyor, ağzında sigara serserilikten başka 
bir şey bilmiyor, ahlakı iyice bozulup gidiyor, 
kız çocuklarımız ergenliğe girdi ama başörtüsü 
onlara öcü gibi geliyor, başlarını örtünce ken-
dilerini ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyorlar, 
dillerinde fahişelerin televizyonlarda kustuğu 
şarkılar, ellerinde karşı cinsten arkadaşlarıyla 
gönül eğlendirdikleri telefonlar…” ve daha neler 
neler. Yaz kursuna gönderilen bu çocuklar için 
hocalara çok önemli bir ricası vardır ailelerin: 
“Aman hocam elinden tutun bu çocuğun, çünkü 
benim elimden kayıp gidiyor…”

Şeytanlar kalplerimizi, azalarımızı, hedef-
lerimizi fethettiği gibi en önemli “sermaye”leri 
olan çocuklarımızı da fethediyor yavaş ya-

vaş. Çocuklar üzerinde hâkimiyet kurmak çok 
önemli onlar için, çünkü yarın onların eliyle yer-
yüzünde fesadı hâkim kılacaklar, şeytani düze-
nin askerleri onlar arasından çıkacak. O yüzden 
orantısız bir güç ile saldırıyorlar. Evet, orantısız 
bir güç; nasıl mı?

Çocukları Allah’a yönlendiren unsurlar ço-
ğunda yaz kursları ile sınırlı. Bunun dışında ai-
lelerinden aldıkları İslami eğitim çok az ya da 
hiç yok. Yaz kurslarının çoğunda da elif-ba cü-
zünden başka İslami bir eğitim zaten yok. Buna 
karşılık şeytanlar, ellerinde taşlarla savaşan 
masumlara insandan bozma vahşi hayvanların 
kimyasal bombalarla saldırması gibi, orantısız 
bir güçle çocuklarımız üzerinde hâkim. 

Çocuk anne karnında iken hatta spermin yu-
murta ile buluşma anından itibaren “hâkimiyet” 
başlıyor. Bu, anne baba üzerindeki hâkimiyetle 
ilgili oluyor elbette. Anne ve baba ne kadar Müs-
lüman da olsa öncelikler listesinin ilk sırasındaki 
hedefler dünyalıklar ile ilgili olduğundan Müslü-
man bir nesil derdi çok çok gerilerde kalıyor. 
Fetüsün ruhu anne karnında kendisine teslim 
edildiğine ve anne karnında bebeğini taşırken 
bile çocuğun yetişmesi başladığına göre, anne-
den “Müslüman anne” rolünü çalmak şeytanla-
rın ilk silahı oluyor. Anne ve baba çocuklarının 
gelecekte Müslüman neslini devam ettirecek, 
Allah’ın dinini yeryüzünde temsil edecek birey-
ler olma ihtimallerini göz önünde bile bulun-
durmuyorlar. Babaya şeytan öyle bir yaklaşıyor 
ki, gecelere kadar çalışıp da evde çocuklarıyla 
görüşemeyecek kadar dünyaya gömülmeyi “rı-

Orantısız Güce Karşı
Anne ve Baba Olmak

Bekir TOK
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zık kazanma kapısı” olarak tanıtıp babayı mut-
lu ediyor. Böylece baba ne kadar İslami bilince 
sahip olursa olsun, şeytan babadan bu mirasın 
çocuğa geçmesine engel oluveriyor. Annelerde 
ise on çocuğunu da hafız olarak yetiştiren Enes 
bin Malik’in annesi Ümmü Süleym’in şuuru el-
bette çoktan çalınmış vaziyette. Yani yetişecek 
fidanlarımızın boy atacağı topraklar maalesef 
kaliteli değil.

Çocuk doğduktan sonra da ebeveyni dün-
ya meşgalesi ile oyalamak, İslami gayelerden 
uzaklaştırmak ile çocuk üzerindeki hakimiyet 
kurulmaya devam ediliyor. Sonra o büyüdük-
çe önce çizgi filmler devreye giriyor. Çizgi film 
kahramanları doğum günü kutlayan, namaz 
ve diğer ibadetlerle en ufak ilgisi olmayan, an-
neleri açık saçık olan karakterlerden oluşuyor 
genellikle. Mesela “Pepe” adlı çizgi filmde anne 
açık, babaanne kapalı, “ha demek ki kapanma 
eskide kaldı, artık açılmak zamanı” mesajı ve-
riliveriyor, hem de böyle en masum görülen 
çizgi filmlerde bile. Çocukların hedefleri, hayal 
dünyaları saçma sapan karakterlerin hayal ürü-
nü savaşları ile, hayal ürünü yaratıkları ile dar-
madağın ediliveriyor. Böylece çocuğun aklına 
ne “Allah algısı” yerleşiyor, ne de peygambe-
rinin ona sunmuş olduğu hedefler zihninde yer 
edebiliyor. Belli yaşına kadar bu şekilde çizgi 
filmlerle zihin dünyaları darmadağınık edilerek, 
bir yandan da erdem olarak batı dünyasının 
günahlarla dolu suni yaşam tarzı, her zaman 

İslam’a alternatif olarak çocuğa içiriliyor, zehirli 
sularla boy attırılıyor körpe fidanlara.

Sonra “Müslüman anne ve babalar, çocuk-
larını kendilerine benzetmesinler” gayesiyle 
hareket eden cinden ve insten şeytanlar, çocu-
ğa İslami terbiyenin ve ilimlerin verilebileceği 
mevsim olan altı yaşından itibaren kendi he-
gemonyaları altında esir ediyorlar körpe fidan-
larımızı. Sadece bir yere esir etseler ve günde 
altı-sekiz saat Müslüman anne-babanın yanın-
dan ayırsalar, İslami eğitimi önleseler bile ve-
recekleri zararın boyutu tahmin edilemeyecek-
ken, onlar hayat suyundan bu şekilde mahrum 
edip bir yandan da fidanlarımızı zehirli suları 
ile suluyorlar. Fidanımızı evlenme yaşında geri 
aldığımızda artık o İslam meyveleri veren bir 
ağaç değil, ya bozuk ve çürük İslam meyveleri 
ile dalları dolu, yada tamamen zehir yetiştiren 
birer ağaca dönüşmüş buluyoruz.

Tüm bu süre boyunca “okul” dedikleri dö-
nüştürme ve “bozuk atılan tohumu zehirli sular-
la boy verdirme” kurumlarıyla “mankurtlaşan” 
çocuklarımızı kalan zamanlarında “televizyon” 
denilen zihin dönüştürme şeytanı teslim alıyor. 
Bu şeytan, okulun verdiği cehennem zehrini 
okul kadar hatta belki çok daha fazlasını her 
gün yüksek dozlarla vermeye devam ediyor. 
“Erdem”i anne babasından yada “ashab”dan 
değil televizyondan öğrenen çocuk, yapabile-
ceği en güzel davranışı en iyi ihtimalle en iyi 
mesleğe sahip olmak olarak anlamaya başlı-
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yor, yada birçoğunda olduğu gibi mafya babası 
olmak, bir kızı taparcasına sevip bir ömür pe-
şinden koşturmak, yada fark ettirmeden sev-
diğini aldatmak olarak anlıyor. “Kahramanlık” 
duygusunu Ashab’dan, Peygamberinden değil 
de televizyonlardan öğrenen çocuk için kahra-
manlık, sevdiği kız için kimsenin gözünün yaşı-
na bile bakmamak ya da en iyi ihtimalle Allah’ın 
kanunlarını hiçe sayan bir devletin sınırlarını 
korumak için savaşmak oluyor. “Cesaret”i tele-
vizyondan öğrenen çocuk için cesaret, “Abdul-
lah bin Mesud gibi Kâbe’de müşriklere Kuran 
okumak”  değil, insanların mallarını yağmala-
mak, çalmak olarak zihninde şekilleniyor. “Sev-
gi” onlar için “Anam babam sana feda olsun” 
diyen sahabenin mirasından çok farklı. Sevgi 
onlar için futbolla, müzikle, kadın-kızla anlam 
buluyor. 

Bunlar yanında şeytan, irili ufaklı zehir-
li maddeler, şirk unsurları gibi milyon silah ile 
çocuğun hayatına hâkim olma yarışında almış 
başını gidiyor. Çocuk sokağa adımını attığında 
ve kendisi gibi şeytanların hâkimiyeti altındaki 
insanları görmeye başladığında “gözleri” hara-
ma alışıyor. Kendisi gibi şeytanın oyuncağı ol-
muş çocuklarla konuşmaya başladığında “dili” 
haram sözleri konuşmaya başlıyor. Şeytanın 
kuklası oyun-eğlence merkezlerine masumane 
ilk adımından sonra “zevkine” şeytan zehiri bu-

laşmaya başlıyor. Bilgisayarın başına geçtiğin-
de “zaman”ını şeytanlar sömürmeye başlıyor. 
İnternet ile korunmasız olarak baş başa bıra-
kıldığında ise zihni ve beş duyusuyla şeytanlar 
tarafından kelepçeleniyor ve artık bu kadar ku-
şatma ve bu kadar silah baskısı altında esaret 
gerçekleşmiş oluyor. 

Daha sonraları esaret altında akıbet katiline 
aşık olmaya başlıyor çocuklar. Daha ne oldu-
ğunu, yeryüzüne nereden-neden geldiğini an-
lamadan şeytanlar tarafından esir alınan çocuk 
için, esir zihinleriyle, prangalı yürekleriyle artık 
“efendi” olarak gördükleri şeytanlarının “kölele-
ri, âşıkları, askerleri” olmak çok da zor olmuyor. 

Orantısız güç derken kastettiğimiz buydu. 
Müslüman anne babanın bile bu kadar ağır si-
lahlarla saldıran şeytan ordusundan kaçamak 
yapıp da çocuğunun zihin dünyasını “şifalı 
su”lar ile besleyemediği bu devirde, anneler ve 
babaların durumunu ancak şu manzara açık-
layabilir. İşgal edilen bir şehirde etrafı en ağır 
silahlarla, taramalı tüfeklerle, tanklarla, yuka-
rıdan helikopterlerle, kimyasal silah püskürten 
uçakların vızırtısı ile sarılmış bir evde çocuklar 
bir odada ağlamakta iken anne ve baba ne ken-
di derdine düşüp evden kaçmaya çalışmakta ne 
de çocukları ile ilgilenip güvenli bir yere onları 
çıkarmak için uğraşmakta. Baba bu manzaraya 
rağmen ütülü kravatıyla uğraşıp işe gitmek için 
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hazırlanırken, anne ise aynanın önüne oturup 
makyaj yapmakta. Ya da baba böyle bir şehirde 
insanları işgale karşı örgütlerken çocukları bah-
settiğimiz evde mahsur kaldığı halde umrunda 
bile olmamakta. 

Özetlemek gerekirse insten ve cinden şey-
tanlar; tohumun oluşma aşamasında bile et-
kinler. Tohum bozuk, tohumun yeşereceği 
“toprak” bozuk. Sonra en önemlisi sulanan su 
bozuk. Böyle olunca bu durumda en büyük suç-
lu olan “toprak” feryat etmekte ne kadar haklı?

Tüm bu “orantısız” güce rağmen, Rabbimizin 
şu ayetini duyduğumuzda ne kadar da rahatlı-
yoruz, gönlümüzde çiçekler açıyor, kalbimiz fe-
rahlıyor, yeni bir azimle ve yeni bir dirilme ile 
kendimize gelmek için silkiniyoruz: 

“İman edenler Allah yolunda savaşırlar, 
inkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O 
halde siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. 
Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.” (Nisa 76)

Evet, şeytanın hilesi tüm bu orantısız gücü-
ne rağmen zayıftır. Müslüman bu yolda samimi 
olsa, gayret etse, birer birer bu şeytanları ve 
dostlarını devirmesi aslında ayette belirtildiği 
gibi çok da zor değil.

Anneler ve babalar! Elden giden paranız, 
malınız ve mülkünüz değil! Bunlar bile elinizden 
çıksa ne kadar üzülür, feryat edersiniz. Elleri-
nizden kayıp giden körpecik yavrularınız. Ateş 
çukurlarına kayıp gidiyorlar, başka bir yere de 
değil. Siz onların ellerinden tutmazsanız, onları 
“tohum” halinden itibaren “en güzel topraklar-
da” en güzel “sular” ile büyütmezseniz, başka-
larının onlara yapabileceği ne olabilir ki?

Bu orantısız güce karşı durabilmenin ilk şartı 
önce “toprağı” güzelleştirmek. Yani kendimizi. 
Biz yaşayacağız ki çocuklarımız önce bizleri ör-
nek alacaklar. Derdi, davası İslam olan, nesil 
yetiştirmek olan bir Müslümanın çocuğu da ilk 
defa dava ve dert olarak bunu bilecektir. An-
nesi ve babasının sevindiği şeylerin “ümmetin 
sevindiği şeyler” olduğunu gördüğünde, anne-
si ve babasının en üzgün olduğu, gözlerinden 
yaşlar süzüldüğü bir günde dertlerinin “ümmet” 
olduğunu bir çocuk öğrendiğinde işte o çocuk 
için boy atacağı verimli bir toprak var diyebi-
leceğiz.

Sonra yeni açan fidelerimizi “en güzel, en 
kaliteli, en şifalı sular” ile beslemeli.  Anne kar-
nından itibaren Kuran sesi ile tanışmalı. Haram 

içeren, malayani sözlerden oluşan, kaba ve 
argo sözlerle bezeli çirkin sesler onun kulağın-
dan uzak olmalı. Allah sevgisi ve Allah korkusu 
onda ilk önce yer eden kavramlar olmalı. Pey-
gamberinin hayatı, mücadelesi, ya da modern 
tabiriyle “maceraları” ile, ashabının iman dolu 
hayatları ile sulanmalı zihin dünyaları. Sonra 
anne ve babalarından tatmalılar sevgiyi en baş-
ta ve her zaman. Onlardan bulamadıkları sev-
giyi başka kapılarda aramamalılar, öyle olunca. 

Sonra, zehirli sulardan uzak tutmalı “müm-
kün olduğu” kadar o boy attıkça. Şeytanların 
her sokakta, her evde, her “damar”da cirit attı-
ğı böyle bir devirde “yara almadan” kurtulmak 
belki mümkün olmayabilse de unutmamalı ki 
bu “zehirli su” fidanlarımıza döküldükçe, onlar 
fıtratlarından başka bir şeye dönüşecekler, son-
ra belki onlar da “başka fidanları zehirleyenler” 
olarak –Allah korusun- şeytanların saflarında 
yerlerini alacaklar. O halde atalım televizyon-
ları evlerimizden. “Yapamıyoruz” şeytanın en 
sevdiği kelimelerden biri oldu bugün, Allah için 
terk edelim bu kelimeyi. Biz Allah için en ufak 
amelleri bile bu kelime ile mühürleyeceksek, 
cenneti istemeye nasıl yüzümüz olacak? Bir 
diğer zehir olan tağuti güçlerin eritim kurum-
larından bedenen ve zihnen uzak tutmalı kü-
çük yavruları. İhtimal dahilindeki “para ceza-
sı” kadar korkamadık çocuklarımızın şeytanın 
askeri olma ihtimalinden. “Diploma kaygısını” 
bir türlü aşamadı çocuklarımızın “Müslümanca 
yetişmeleri”ne yönelik kaygılarımız. 

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor:

“Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. 
Sonra, anne-babası onu Hıristiyan, Yahudi 
veya Mecusi yapar.” (Buhârî, cenâiz 92; Ebû 
Dâvut, sünne 17; Tirmizî, kader 5)

Anne baba sadece Hıristiyan olduğu zaman 
ya da Yahudi olduğu zaman çocuğunu bunlara 
dönüştürmez. Müslüman anne baba da çocuğu-
nu “orantısız güç”e karşı savunmasız bıraktığın-
da, çocuk; Yahudi, Hıristiyan, Mecusi, kapitalist, 
liberal, demokrat, laik, dünyaperest ya da putpe-
rest olduğunda yine suç anne-babanın olacaktır.

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek-
leri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! 
Ey Rabbimiz! Duamızı kabul et.! Ey Rab-
bimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde 
beni, ana-babamı ve mü’minleri   bağışla!” 
(İbrahim 40-41)
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Komşusu açken tok yatan bizden de-
ğildir.”* hadisini bilmeyenimiz yoktur 
galiba ama yanı başımızdaki komşu-

muz aç iken, yatmayı bırakın uykularımız dahi 
kaçmaz hale geldi. Toprağın üzerindeki ekmek 
kırıntılarını toplayıp yiyen çocukları mı söyleye-
lim, yoksa ufacık ekmek parçasını kardeşleriyle 
beraber birer birer ısırarak paylaşan çocukları 
mı söyleyelim, ya da açlıktan mülteci kampla-
rında ölüme terk edilen mazlum insanları mı 
söyleyelim? Ya da yiyecek bulamayıp kedi, kö-
pek etlerini yiyenleri mi örnek gösterelim. Hani 
komşusu açken tok yatan bizden değildi? Acaba 
unuttuk mu komşumuzu, yoksa boş ver onla-
rı nasıl olsa Türk değil der hale mi geldik? Hiç 
aklımıza gelmiyor mu bugün öğlen yemeğinde, 
akşam yemeğinde ne yediler onlar diye?

İlaç ihtiyacı var dediler ilaç gönderdik ama 
ilaçların tok karnına içildiğinde fayda vereceği 
aklımıza gelmedi. Biz komşumuzu doyurmadık 
ki ilacı tok karnına içsinler ve ilaç fayda versin. 
Komşumuzu yalnız bıraktığımız için, doyurma-
dığımız için senden af diliyoruz,  Ya Rabbi! Her 
gün yüzlerce kişi öldürülürken, zulmün her tür-
lüsü işlenirken bir şeyler yapmadık, yapamadık 
affet bizi Ya Rabbi!

Âlimlerimiz kâfirlerin ellerinde, idam sehpa-
larında sallandırılırken, hiçbir şey yapamayışı-
mızdan dolayı bizi affet Allah’ım.

Binlere Müslüman kardeşlerimiz zindanlara 
doldurulurken, her türlü işkenceye maruz kalır-
ken, yüzlercesine idam kararı verilirken hala kı-
pırdamayışımızdan, hiçbir şey yapmadan gün-

lük yaşantımıza devam etmemizden dolayı af 
diliyoruz senden Ya Rabbi.

Metrelerce yükseklikte açık hava ceza evin-
de kardeşlerimiz ölüme terk edilirken, her türlü 
Siyonist terör devletinin baskısı, zulmü devam 
ederken bir şey yapmıyoruz, affet bizi Ya Rabbi.

Rus zulmü hala kuklalarıyla beraber de-
vam ediyor, nice şehitler verdi Kafkas dağ-
ları Cevher’ler, Şamil’ler, Hattab’lar, Dokko 
Umorov’lar ve daha niceleri. Biz hala sessiz 
sessiz izliyoruz.

Arakan’da Müslümanlar diri diri yakılırken, 
Doğu Türkistan’da Çin zulmü devam ederken, 
Orta Afrika’da taşlanarak Müslümanlar katledi-
lirken, Afganistan’da kalleş ABD, Nato ve müt-
tefikleri her türlü zulmü, tecavüzü, baskıyı, şid-
deti devam ettirirken umursamaz tavrımız için 
senden af diliyoruz Ya Rabbi.

Nerde bir buçuk milyar Müslüman nüfusu, 
ne zaman uyanacak bu ümmet daha ne kadar 
devam edecek bu zulüm. Ne kadar çok özledik 
Ömer’leri, Ali’leri, Ebu Bekir’leri, Hamza’ları, 
Musab’ları Ahmet Yasin’leri, Hattab’ları, Hasan 
El Benna’ları Seyyid Kutub’ları ne kadar çok öz-
ledik…

*(Buhari, Hâkim, II, 15; Heysemî, VIII, 
167)

Affet Bizi Ya Rabbi

Harun  AKÇA
smharunakca@hotmail.com
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Umutsuz yürekler karamsar düşler
Umut denizine açılsın da gör 
Nifak tohumları eken hainler
İsim isim tek tek bilensin de gör

Yere batsın fırkalaşma modası
Tek sevdamız ümmet olma sevdası 
Bir kıvılcım yeter gelir sonrası
Şu meydana bayrak dikilsin de gör

Küfür her köşede at koşturmakta
Bu saltanat böyle sürer sanmakta
Hamzalar, Musablar tükendi sanma
Aliler kılıca sarılsın da gör

Kuran sünnet yolumuzda ışıktır
İlim irfan Müslümana azıktır
Cihadsız tükenen Ömre yazıktır
Cihad için sancak açılsın da gör

Secde eden başlar toplanacağız
Sen ben olmayacak biz olacağız
Yeni baştan bir tarih yazacağız 
Analar halife doğursun da gör

Gör

Selahaddin SARI
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Hiç düşündün mü?
Silah ve tanklara hedef olan bedenleri,
Kirli ellerin korkakça ürkütmesini…

Ve bazen sadece
Unutulmaktan korkarmış insan hücreleri,
Bir zindan hücresine hapsolunca,
Ömrünün en delikanlı çağında...

Dışarıda alabildiğince aydınlık bir bahar,
Karanlık ve zulüm hükmettikçe insanlara,
Güneş çok önceden doğar zindanlara,
Alınlar secdelere kapanınca…

Ve insan umut eder sadece,
Bir gün tekrar özgür olmayı,
Bir gün tekrar güneşi görmeyi,
Ve bir gün tekrar
Aydınlatacak elbet karanlık fikirleri,
O karanlık hücrelerdeki yaşayan,
Cesur insan hücreleri…

Karanlık Hücredeki
Cesur İnsan Hücreleri

Mehmet ADIGÜZEL


