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Değerli Genç Birikim Okuyucuları

Sizlerle yeniden birlikteyiz, Rabbimize ham-
dolsun. Rabbimizin her insan için belirlediği 
bir ömür var. Bu ömür herkes için farklı ve biz 
bu ömrün ne kadar olduğunu, son nefesimizi 
ne zaman, nerede ve nasıl vereceğimizi bilmi-
yoruz. Rabbimiz Yüce Kitabında da “Her nefis 
ölümü muhakkak tadacaktır” buyurmaktadır. 
Ölüm madem mutlak ve kaçınılmazdır, o zaman 
bu ölümümüzün Allah (c.c.) için olmasını, Al-
lah yolunda olmasını, O’nun dini için yaşarken, 
çabalarken, cehdederken olmasını Rabbimiz-
den dilememiz ve bunun için irademizi ortaya 
koymamız gerekir. Bugün İslam coğrafyası kan 
gölüne dönmüştür. Her gün binlerce Müslü-
manın öldüğünü/öldürüldüğünü duymaktayız; 
seyretmekteyiz. Ancak bu ölümler kimin eliyle 
olmakta ve hangi coğrafyada gerçekleşmekte-
dir. Kendini İslam’a nisbet edenler yine kendini 
İslam’a nisbet edenler tarafından öldürülmekte 
ve bu ölümler İslam Coğrafyasında gerçekleş-
mektedir.

Müslümanların aklını başına alması ve em-
peryalistlerin boş vaadlerine (para, iktidar, dev-
let vb.) kanarak din kardeşlerini öldürmemesi 
onlara karşı hoşgörü ve merhamet duygularıyla 
yaklaşması gerekir. Emperyalistler; Amerika, 
Batı ve İsrail, bulundukları yerlerden bugün 
Müslümanların birbirlerini nasıl öldürdüğünü, 
katlettiğini seyretmektedirler.

Müslümanların kendi aralarında savaştığı, 
kan döktüğü ilk savaş elbette günümüzdeki sa-
vaş ya da savaşlar değil. Hz. Osman’ın şeha-
detinden sonra Halife Hz. Ali ile Hz. Ali’ye biat 
etmeyen Hz. Muaviye savaşmışlar ve birbirle-
rinin kanlarını dökmüşlerdir. Her iki tarafta da 
güzide sahabeler bulunmaktaydı. Müslümanlar 
arasındaki bu savaşı fırsat bilen dönemin Bi-
zans Kralının (iki rivayete göre) Hz. Muaviye’yle 
bir olup Hz. Ali’ye veya Hz. Ali’yle bir olup Hz. 
Muaviye’yle savaşma teklifini her iki taraf da 
“kendi savaşlarının Müslümanların bir iç mese-
lesi olduğunu” söylemişler, savaşan iki tarafın 
bir olup Bizans’a savaş açacaklarını ifade et-
mişler, Bizans’ı tehdit etmişlerdir. 

Bugün de Müslümanların kendi aralarındaki 
savaşı elbette bir an önce bitirmeleri ve onları 
bir araya getiren kelime-i tevhid etrafında top-
lanmaları, kesinlikle kâfirlerle işbirliğine gitme-
meleri gerekir. Rabbimizin emri de bu yöndedir:

“Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun yanında 
bulunanlar, kâfirlere karşı şiddetli kendi arala-
rında merhametlidirler.” Fetih,29  

Dergimizin bu ayki sayısında da yine güncel 
konulara değinen özellikle IŞİD konusuna açık-
lık getiren yazıları bulabilirsiniz.

Rabbim İslam’a ve Müslümanlar’a yardım 
etsin. Allah’a emanet olun…

Genç Birikim’den...
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Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından Mer-
ve Şebnem Oruç bir yazısına ‘Orta 
Doğu IŞİD’le bile yaşar, ABD’yle asla’ 

başlığını koymuştu. Bu 
başlığı şöyle de değiştire-
biliriz; ‘Ortadoğu halkları, 
IŞİD ile, Nusra ile, Ahrar’u 
Şam ile, Liva-i Tevhid ile 
yaşamak ister, ama ABD, 
Siyonist İsrail, PKK/PYD 
ve işbirlikçi diktatörlerle 
asla yaşamak istemez.’ 
IŞİD’le birlikte zikre-
dilen örgütler, IŞİD’le 
aynı kategoride olduk-
ları için isimleri bir ara-
da sayılmamıştır. Çünkü 
IŞİD’in dışındaki örgütler, 
Suriye’de Esad diktatör-
lüğüne ve destekçisi ül-
kelere karşı kahramanca 
mücadele verirken, IŞİD 
ise, Esad rejimiyle sava-
şacağına bu örgütlerle 
savaşarak Müslümanların 
kanını akıtmıştır. Dolayı-
sıyla IŞİD’in takındığı bu 
tavır, direnişçi muhalefe-
tin aleyhine Esad rejimini 
ve destekçilerini rahatlat-
mıştır. Ancak buna rağ-
men IŞİD’i, ABD ve ABD 
ile birlikte sayılanlarla da 
mukayese etmek doğru 

olmaz. Çünkü bunların her biri yüz binlerce, 
kimileri ise milyonlarca masum insanı katlet-
miş eli kanlı katillerdir. Bugün bunlar –özellikle 

de ABD ve Siyonist İsra-
il- güçlü olmaları ve elle-
rindeki zengin ve geniş 
imkânlar sayesinde ger-
çekleri ters yüz edebil-
me; gerçeği yalan, yalanı 
da gerçek gibi göstere-
bilme gücüne sahiptirler. 
Ne yazık ki, son yıllardaki 
işgaller, istilalar, katliam 
ve tecavüzler bu gücün 
verdiği imkânlarla ger-
çekleştirilerek uluslarara-
sı kurumlarca da meşru 
gösterilmesi sağlanmış 
ve sağlanmaya da devam 
edilmektedir. 

ABD’nin, başta İslam 
coğrafyası olmak üzere 
yeryüzünün diğer coğraf-
yalarında estirdiği terör 
-işgal, istila ve katliam-
lar- neticesinde katledi-
len insanların sayısı, te-
rör örgütü olarak itham 
edilen bütün örgütlerin 
gerçekleştirdikleri eylem-
ler ve bu eylemler netice-
sinde ölen insan sayısı ile 
mukayese edilmeyecek 
kadar çok daha fazladır. 

IŞİD mi, PKK/PYD - ABD mi?

Ali KAÇAR
kacarali@hotmail.com

ABD, tam anlamıyla eli kanlı 
küresel terörist, işgalci ve em-
peryal bir devlettir. Sadece bir 
ülkede, bir kıtada değil, dünya-
nın her bölgesinde uluslararası 
hiçbir kurala uymadan –hatta 
bu kuralları çiğneyerek/hiçe 
sayarak- sadece kendi süfli, kir-
li ve karanlık amaçlarını ger-
çekleştirmek için milyonlarca 
masum insanı katletmiş, nice 
ülke yönetimlerini darbeyle 
devirmiş ve nice ülkede isyan 
ve iç kargaşa çıkarmıştır. Çok 
gerilere gitmeye gerek yok; Af-
ganistan, Irak işgalleri ve bu iş-
gallerde katledilen masum sivil 
insanlar milyonlarla ifade edil-
mektedir. 
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ABD, tam anlamıyla eli kanlı küresel terörist, 
işgalci ve emperyal bir devlettir. Sadece bir ül-
kede, bir kıtada değil, dünyanın her bölgesinde 
uluslararası hiçbir kurala uymadan –hatta bu 
kuralları çiğneyerek/hiçe sayarak- sadece kendi 
süfli, kirli ve karanlık amaçlarını gerçekleştir-
mek için milyonlarca masum insanı katletmiş, 
nice ülke yönetimlerini darbeyle devirmiş ve 
nice ülkede isyan ve iç kargaşa çıkarmıştır. Çok 
gerilere gitmeye gerek yok; Afganistan, Irak iş-
galleri ve bu işgallerde katledilen masum sivil 
insanlar milyonlarla ifade edilmektedir. 

Üstelik ABD’nin, 7 Ekim 2001’de 
Afganistan’da estirdiği insanlık dışı terörün asıl 
nedeni, ne insan haklarıdır, ne Afganlı kadınlara 
zorla giydirildikleri iddia edilen burkalardır ve 
ne de Usame bin Ladin’dir. Zaten bu gerekçe-
lerin hiç biri ABD’yi ve ABD halkını çok fazla da 
ilgilendirmemektedir. Bu işgalin asıl nedeni ise, 
Afganistan’dan geçecek enerji boru hatlarının 
ihalesinin, ABD petrol şirketi olan Unocal’a de-
ğil de, Arjantin petrol şirketi Bridas’a verilmiş 
olmasıdır. Dolayısıyla Usame bin Ladin’in tes-
lim edilmesi ya da edilmemesi veya Taliban’ın 
ülkeyi şeriatla yönetiyor olması ikinci, hatta 
sonuncu planda yer almaktadır. Şayet bu ihale 
ABD’li şirkete verilmiş olsaydı, büyük bir ihti-

malle Taliban yönetimi halen iktidarda olacaktı. 
Bu takdirde de, ne Taliban’ın gericiliği (!), ne 
Usame bin Ladin teröristliği (!), ne de Afganlı 
kadınların burkaları gündeme gelecekti. Ama 
ihale ABD’li şirkete değil de, Arjantin’li şirkete 
verilince Afganistan’da insan hakları, kadınla-
ra yapılan baskı ve burka giymeleri, Taliban’ın 
estirdiği iddia edilen terör(!) gündeme ge(tiri)
lmiş ve bu çerçevede uluslararası kamuoyu 
oluşturulmaya çalışılmıştır.

Emperyal ülkelerin gerçekleştirdiği bunca 
teröre rağmen, kendi ülkelerini, tarihi ve kültü-
rel zenginliklerini savunmak için ortaya çıkmak 
zorunda bırakılan İslami direniş hareketleri te-
rörist olarak yaftalanmaktadır. Oysa ABD’nin –
ve bölgedeki tetikçisi Siyonist İsrail’in- gerçek-
leştirdiği işgaller, tecavüzler, katliamlar ve daha 
da önemlisi insan onurunu çiğneyen, ayaklar 
altına alan Ebu Gureybler, Guantanamolar ol-
masaydı, bu örgütlerin hiç birisi olmayacaktı. 
Dolayısıyla kendi halkının onurunu, şeref ve 
namusunu, ülke topraklarını, tarihi ve kültürel 
zenginliklerini savunan hiçbir örgüte –düşünce-
si ne olursa olsun- terörist örgüt den(e)mez. 
Asıl terörist, Afganistan’da Şibirgan Cezaevin-
de, Cenk kalesinde, Mezar-ı Şerif’te, kontey-
nırlarda içinde binlerce masum insanı, insanlık 
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dışı yöntemlerle katle-
den, Afganistan’ı adeta 
ölüm tarlalarına dönüştü-
ren, gecenin bir yarısında 
kapıları kırarak evlerin 
mahremiyetlerini çiğne-
yerek terör estiren ABD 
ve yandaşlarıdır.

Asıl terörist, eli kan-
lı istihbarat örgütlerinin 
düzmece belge ve rapor-
larıyla Irak’ı bir diktatör-
den, bir zalimden kurta-
rarak adalet, özgürlük, 
seçimle iktidarların deği-
şebileceği bir düzen ge-
tirme yalanlarıyla Irak’ı 
işgal ederek yaşanmaz 
hale getirenlerdir. Gün-
lerce, aylarca hatta yıllar-
ca süren işgal neticesinde 
gelişmiş, son model tek-
nolojik ve ölüm kusan si-
lahlarla Irak’ta üç milyon 
insan katledilmiş ve yüz 
binden fazla masum Iraklı 
kadına tecavüz edilmiştir. 
Ebu Gureyb’deki insanlık 
dışı tablo, cezaevlerin-
deki işkenceler, Nur Ba-
cının feryadı emperyalist 
ABD’nin ve işbirlikçi ülke yöneticilerinin alnında 
ebediyen silinmeyecek kara -kapkara- bir leke 
olarak kalacaktır.

Dergimizin Temmuz sayısında da değindiği-
miz gibi “ABD’nin, kendi ülkesinden binlerce km 
uzaklıktaki Afganistan’da, Irak’ta, Pakistan’da 
ne işi var? ABD işgali karşısında, binlerce, yüz 
binlerce insanı katledilen, tecavüze uğrayan, 
onurları ayaklar altında çiğnenen, namusları kir-
letilen Afganlılardan, Iraklılardan direnişten ve 
karşı koymaktan başka ne beklenebilirdi? Hazi-
ran 2014’de (12 Haziran’da) kaybolan üç vatan-
daşının (30 Haziran’da) öldürülmüş olmasından 
dolayı Filistin’de terör estiren, girmedik sokak, 
talan edilmedik ev bırakmayan, Hamas’ın önde 
gelen (meclis başkanı dahil) yöneticilerini tu-
tuklayan, el-Halil’in etrafını kuşatan, Filistinlile-
ri diri diri yakarak öldüren Siyonist İsrail’e kim 
sesini çıkarabilmiştir; BM mi, AB mi ya da bir 
başka uluslar arası kurum mu? Aslında bu ve 
benzeri diğer uluslararası kurumlardan bir bek-
lentinin içinde olmak, dünyaya egemen olan 

küresel emperyal mantığı 
anlamamak anlamına ge-
lir. Çünkü bu kurumların 
kuruluş amaçları, dünya-
ya egemen olan güçlerin, 
mazlum halklar üzerinde-
ki sömürülerini, yağma 
ve talanlarını meşrulaştı-
rarak yasal kılıf bulmaktır. 
Bu nedenle ölen ve öldü-
rülenler Filistinli, Iraklı, 
Afganlı, Somalili, Orta 
Afrikalı ya da Arakanlılar 
olunca ya hiç ses yok, 
ya da çok cılız ses çıka-
rılmaktadır! Çünkü em-
peryal ve Siyonist güçler 
tarafından, bu topraklar-
da öldürülen, katledilen 
insanlar basit bir ‘savaş 
zayiatı’ olarak değerlen-
dirilmektedir. Üstelik bu 
kadarla da yetinilmeyerek 
ülkelerini, ailelerini katli-
ama karşı, tecavüze karşı 
korumak için mücadele 
edenler, terörist, vahşi, 
gerici, mürteci gibi -as-
lında kendilerine uygun 
olan- sıfatları bu insanla-
ra yakıştırmaktadırlar. 

 İşte direniş örgütleri, emperyal ve Siyo-
nist güçlerin gerçekleştirdikleri insanlık dışı bu 
katliamlardan dolayı ortaya çıkmışlardır. Zaten 
ABD ve yandaşlarının gerçekleştirdiği bu insan-
lık dışı işgaller, katliamlar olmasaydı IŞİD ve 
benzeri hiçbir örgütün taraftar bulması müm-
kün olmayacaktı. Dolayısıyla asıl terörist, bütün 
Ortadoğu’yu, Asya’yı, Afrika’yı kana bulayan 
ABD, Filistin’de insanlık suçu işleyen Siyonist 
İsrail, Çeçenistan’da soykırımı gerçekleştiren 
Rusya, Doğu Türkistan’ı yaşanmaz hale getiren 
Çin, yer altı zenginlikleri için Afrika’da vahşet 
sergileyen Fransa, Almanya ve İngiltere’dir. 

IŞİD, İŞGALLERİN, TECAVÜZLERİN, 
KATLİAMLARIN SONUCUDUR.

IŞİD Afganistan’da, önce Sovyetler Birliği, 
sonra da ABD işgaline karşı mücadele eden Ür-
dünlü Mus’ab ez-Zerkavi’nin 2003’de Irak’ta, 
ABD işgaline karşı ilk nüvesini oluşturduğu bir 
örgüttür. Bu nüve, 2003’de Tevhid ve Cihad 
(Cema’at el-Tevhid vel-Cihad), 2004’de Irak el 

Direniş örgütleri, emperyal 
ve Siyonist güçlerin gerçek-
leştirdikleri insanlık dışı bu 
katliamlardan dolayı ortaya 
çıkmışlardır. Zaten ABD ve 
yandaşlarının gerçekleştir-
diği bu insanlık dışı işgaller, 
katliamlar olmasaydı IŞİD ve 
benzeri hiçbir örgütün taraftar 
bulması mümkün olmayacaktı. 
Dolayısıyla asıl terörist, bütün 
Ortadoğu’yu, Asya’yı, Afrika’yı 
kana bulayan ABD, Filistin’de 
insanlık suçu işleyen Siyo-
nist İsrail, Çeçenistan’da soy-
kırımı gerçekleştiren Rusya, 
Doğu Türkistan’ı yaşanmaz 
hale getiren Çin, yer altı zen-
ginlikleri için Afrika’da vahşet 
sergileyen Fransa, Almanya ve 
İngiltere’dir.
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Kaidesi (İki Nehir Arası El 
Kaide/Irak-Mezopotamya 
El Kaidesi), Ekim 2012’de 
Irak İslam Devleti, Nisan 
2013’de Irak Şam İslam 
Devleti (IŞİD), şimdilerde 
ise sadece İslam Devleti 
(İD) adıyla faaliyet gös-
termektedir. Süreç içeri-
sinde değişik isimler al-
tında mücadele eden bu 
örgütü, ABD’nin, başta 
Irak olmak üzere İslam 
coğrafyasında gerçekleş-
tirdiği insanlık dışı işgal 
ve katliamlar beslemiş ve 
geliştirmiştir.

ABD, Saddam’ın zul-
münden kurtarmak, öz-
gürlük ve adaleti getir-
mek, insanların güven 
ve huzur içerisinde ya-
şayacakları bir düzen 
oluşturmak için 20 Mart 
2003’de Irak’ı işgal etmiş-
ti. ABD’nin bu işgali, 15 
Aralık 2011’e kadar de-
vam etmiştir. Bu süreçte 
Irak’ta güvenlik kalma-
mış, mezhebi çatışmalar 
artmış, her gün başkent Bağdat dâhil birçok 
kentin en kritik yerlerinde bombalar patlatıl-
mış, Irak halkı daha da yoksullaşmış, petrol 
zengini ülkede benzin kuyrukları oluşmuş, kı-
sacası Irak, ABD işgali süresince tam anlamıy-
la bir enkaza dönüşmüştür. Şu soruların tekrar 
tekrar sorulması lazım; ABD binlerce km uzak-
lıktaki Irak’ı niçin işgal etmiştir? ABD bu işgali, 
gerçekten Saddam diktatör olduğu, halkını ez-
diği için mi gerçekleştirmiştir? Afganistan’da ol-
duğu gibi Irak halkının da ezilmesi, Saddam’ın 
diktatör olması ABD için hiç önemli değildir. 
Çünkü bölgedeki diğer diktatörlükleri olduğu 
gibi Saddam’ın diktatörlüğünü de destekleyen, 
zulümlerine, katliamlarına göz yuman; Halep-
çe katliamını ve Enfal Operasyonunu, verdiği 
silahlarla gerçekleştirmesini sağlayan, hatta 
destekleyen ABD değil miydi? Saddam dikta-
törlüğünü İran üzerine saldırtarak 8 yıl boyunca 
savaştıran ve bu savaş süresince her iki ülkeyi 
de insanî, iktisadî ve siyasî olarak zayıflatan, 
güçsüz düşüren ABD ve yandaşı diğer emperyal 
ülkeler değil midir?  

ABD 15 Aralık 2011 
geride enkaz bırakarak 
Irak’tan çekildikten son-
ra bir başka enkaz daha 
bırakmıştır: O da Maliki 
enkazıdır. Irak bugün, 
ABD işgali ve sonrasında 
da Maliki yönetimi ne-
deniyle yaşanılmaz hale 
gelmiştir. Irak’ta güven-
lik yok; gün geçmiyor ki 
bir yerlerde bazen bir, 
bazen birden fazla patla-
yan bombalarla onlarca 
Iraklı ölmesin. Irakta, iş 
yok; ekonomi allak bul-
lak, sabahleyin işe diye 
çıkan bir Iraklının akşam 
eve dönüp dönmeyeceği 
belli değil. Anarşik olay-
lar, mezhebi çatışmalar 
Irak’ı yaşanılmaz hale 
getirmiştir. Bunun mü-
sebbibi ise ABD ve onun 
Irak’taki işbirlikçisi Bedir 
Tugayları, Mehdi ordusu 
ve Maliki Hükümeti’dir.

Irak halkı işgalden 
önce mi, sonra mı daha 
güvenli ve huzurlu idi? 

Irak’ın yaşanabilirliği işgalden önce mi, sonra mı 
daha rahattı? Irak halkı iktisadi, siyasi ve sosyal 
olarak işgalden önce mi, sonra mı daha iyi bir 
konumda? Herhalde hiç kimse bu ve benzeri so-
rulara işgalciler de dâhil Irak’ın bugünkü duru-
munun Saddam döneminden daha iyi olduğunu 
söylemez, söyleyemez. Ne yazık ki, işgalci ABD 
ve Maliki’nin totaliter yönetimi, Irak halkını Sad-
dam dönemini aratır hale getirmiştir. Peki, yalan 
ve düzmece belgelerle Irak’ı işgal ederek enkaza 
dönüştüren ve birçok üs inşa ettikten sonra da 
bu olup bitenlerin nedeni kendisi değilmiş gibi, 
bir kurtarıcı olarak çekip giden ABD’ye, bunla-
rın hesabı sorulmalı değil mi? Saddam, Kuveyt’i 
işgal ettiği zaman uluslararası güç oluşturarak 
Saddam’a gereken cezayı veren uluslararası 
hukuk niçin Bush ve neo-conlar yönetimindeki 
ABD’ye hesap sormuyor/soramıyor? Asıl terörizm 
bu değil mi? IŞİD’in, El Kaide’nin, Taliban’ın ve 
diğerlerinin yaptıklarını gören uluslararası irade 
niçin, ABD ve yandaşı emperyal ve Siyonist işgal-
ci güçlerin işgallerine, katliamlarına sağır ve kör 
davranmaktadır? 

ABD 15 Aralık 2011 geride en-
kaz bırakarak Irak’tan çekil-
dikten sonra bir başka enkaz 
daha bırakmıştır: O da Maliki 
enkazıdır. Irak bugün, ABD 
işgali ve sonrasında da Maliki 
yönetimi nedeniyle yaşanılmaz 
hale gelmiştir. Irak’ta güvenlik 
yok; gün geçmiyor ki bir yerler-
de bazen bir, bazen birden faz-
la patlayan bombalarla onlarca 
Iraklı ölmesin. Irakta, iş yok; 
ekonomi allak bullak, sabahle-
yin işe diye çıkan bir Iraklının 
akşam eve dönüp dönmeyece-
ği belli değil. Anarşik olaylar, 
mezhebi çatışmalar Irak’ı yaşa-
nılmaz hale getirmiştir. Bunun 
müsebbibi ise ABD ve onun 
Irak’taki işbirlikçisi Bedir Tu-
gayları, Mehdi ordusu ve Mali-
ki Hükümeti’dir.



EKİM 2014 / Sayı 185

7

İşte IŞİD, böylesine 
zulmün, şiddetin, bas-
kının bütünüyle Irak 
halkını sarmaladığı bir 
süreçte gelişmiş ve pa-
lazlanmıştır. ABD işga-
line, terörüne, gerçek-
leştirdiği bunca katliama 
ses çıkarmayanlar, üç 
maymunu oynayanlar, 
nedense IŞİD ve ben-
zeri örgütlere ateş püs-
kürmektedirler. Bu, ne 
kadar adil ve ne kadar 
insanidir? ABD, Irak’ta, 
Suriye’de IŞİD hedefle-
rini bombalarken, ma-
sum sivilleri katlederken, 
mevcut uluslararası hu-
kuka göre saldırgan, bir 
başka egemen ülkenin 
topraklarını işgali anla-
mına gelmiyor mu? Ulus-
lararası hukuka göre BM 
üyesi bir ülkenin sınırları 
içinde bir operasyon ya-
pabilmek için ya o ülke-
nin izin vermesi ya da BM 
Güvenlik Konseyi’nden 
onay alınması gerekmi-
yor mu? Türkiye’nin Su-
riye topraklarına girme 
ihtimaline karşı İran, 
Rusya tehditvari açıkla-
malar yaparken, niçin iş-
galci ABD’nin Suriye ve Irak’ta bir aya yakın za-
mandan beri gerçekleştirdiği terörist saldırılar 
için bırakın kınayıcı açıklama yapmayı BM Gü-
venlik Konseyi’ni bile toplantıya çağırmıyorlar? 
Neden? Konu IŞİD, El Kaide, Ahrur’u Şam olun-
ca dünyayı ayağa kaldıran ikiyüzlü devletler ve 
çevreler, ABD’nin estirdiği barbarlık karşısında 
sesleri dahi çıkmamaktadır. Bu nasıl adalet, bu 
nasıl uluslararası hukuk? 

IŞİD’in Suriye’de yaptıklarını ve İslami ol-
mayan faaliyetlerini asla tasvip etmiyoruz. Müs-
lüman gruplara karşı gerçekleştirdiği saldırıları 
İslam’la ve Müslümanlıkla bağdaştırmak müm-
kün değildir. Evet, IŞİD’in yaptıklarını kabul 
etmiyor ve bunu yüksek sesle dile getiriyoruz, 
peki ya ABD’nin bu topraklarda gerçekleştirdi-
ği katliamları ve tecavüzleri niçin yüksek sesle 
gündeme getirmiyoruz! Bütün tv kanalları ve 

gazetelerin kamuoyunda 
oluşturdukları tek algı, 
IŞİD terörü ve kafa kes-
meleridir. Peki ya ABD’nin 
Afganistan’da, Irak’ta at-
tığı bombalar neticesinde 
enkaz altındaki küçücük 
bebeklerin kopan el ve 
bacaklarıyla, bedenlerin-
den ayrılan kafaları ya da 
duvarlara yapışmış vücut 
parçaları niçin gündeme 
getirilmiyor? IŞİD’in kafa 
kesme sayısı ile ABD’nin 
gerçekleştirdiği bombala-
malar neticesinde beden-
leri parçalanan o küçücük 
bebeklerin sayısı muka-
yese bile edilemez. Bunu 
söylerken IŞİD’in yaptık-
larını haklı görüyor ya da 
gösteriyor değiliz. 

Bu anlı şanlı tv ka-
nalları ve gazeteler, niçin 
ABD’nin bu topraklarda 
estirdiği terörü gündeme 
getirmiyor? ABD terörünü 
gündeme getirmeyerek 
sadece IŞİD terörü deyip 
halkı yönlendirmeye ça-
lışmak da terör değil mi-
dir? İşte tek taraflı olarak 
halklarda oluşturulmaya 
çalışan bu algılar, IŞİD ve 

benzeri örgütleri daha da güçlendirmektedir. 
Nitekim son günlerde IŞİD’e beş bin civarında 
yeni katılımın olduğu söylenmektedir. Ortado-
ğu halklarına “ABD ile mi yaşamak istersiniz, 
yoksa IŞİD’le mi? Ya da IŞİD’le mi yaşamak is-
tersiniz, Siyonist İsrail’le mi? Veyahut IŞİD’le 
mi yaşamak istersiniz yoksa Maliki zihniyeti ile 
mi? -Bu sorular, Sisi ve diğer bölge diktatörlük-
leri için de sorulabilir.- sorularını sorsanız öyle 
zannediyorum ki, halkların kahir ekseriyeti, bu 
sayılan terörist ülke ve diktatörlüklerle yaşa-
maktansa IŞİD’le yaşamayı tercih edeceklerdir. 
Peki, Irak, Suriye ya da bir başka ülke yeniden 
şekillendirilirken, bu, neden bu ülke halklarına 
sorulmuyor? Çünkü alacakları cevap, bellidir! 
Nitekim geçmişte yapılan bir ankette, Ortadoğu 
halklarının sevmedikleri ülkelerin başında ABD 
ve Siyonist İsrail gelmekteydi. Bu, bugün de 
değişmemiştir. 

Uluslararası hukuka göre 
BM üyesi bir ülkenin sınırla-
rı içinde bir operasyon yapa-
bilmek için ya o ülkenin izin 
vermesi ya da BM Güvenlik 
Konseyi’nden onay alınması 
gerekmiyor mu? Türkiye’nin 
Suriye topraklarına girme ih-
timaline karşı İran, Rusya teh-
ditvari açıklamalar yaparken, 
niçin işgalci ABD’nin Suriye ve 
Irak’ta bir aya yakın zamandan 
beri gerçekleştirdiği terörist 
saldırılar için bırakın kınayıcı 
açıklama yapmayı BM Güven-
lik Konseyi’ni bile toplantıya 
çağırmıyorlar? Neden? Konu 
IŞİD, El Kaide, Ahrur’u Şam 
olunca dünyayı ayağa kaldıran 
ikiyüzlü devletler ve çevreler, 
ABD’nin estirdiği barbarlık 
karşısında sesleri dahi çıkma-
maktadır. Bu nasıl adalet, bu 
nasıl uluslararası hukuk?
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PKK DA, PYD DE ELİ 
KANLI TERÖR
ÖRGÜTLERİDİR 

PKK, kuruluşundan bu 
yana yerel ya da dış güç-
lerin ve onların istihbarat 
örgütlerinin tetikçiliğini 
yapmıştır. PKK’nın kuru-
luş aşamasında Abdullah 
Öcalan’ın MİT ve (MİT gö-
revlisi Ali Yıldırım’ın kızı 
Kesire Yıldırım’la evliliği) 
Özel Harpçi Pilot Necati ile 
ilişkileri sonucunda doğu 
ve güneydoğu’da kendisi-
nin dışında hiçbir Kürt ör-
gütü bırakmamıştır. Daha 
sonra da başta Suriye is-
tihbaratı olmak üzere bir-
çok ülkenin istihbaratının 
kucağına düşmüştür.

PKK, Türkiye’de, 15 
Ağustos 1984’de Şemdinli ve Eruh baskınla-
rıyla silahlı mücadeleyi başlatmıştır. O dönem-
lerde ve daha sonraki dönemlerde Abdullah 
Öcalan’ın Türkiye derin devleti ile olan ilişkile-
ri ve özellikle de 15 Şubat 1999’da Türkiye’ye 
bir paket halinde teslim edildikten sonra Özel 
Harpçi/Ergenekoncu komutanlarla kurduğu iliş-
kiler Türkiye’deki terörün seyrini belirlemiştir. 
PKK terörü, on binlerce insanın katledilmesine 
ve milyarlarca dolar zarara neden olmuştur. Bu 
terör nedeniyle, Türkiye’nin belirli bir bölgesi 
yaşanan iç savaş nedeniyle yaşanamaz hale 
gelmiştir.

PKK, 1984’den bu yana gerçekleştirdiği si-
lahlı mücadele ile ne özerlik, ne de bir alan 
hâkimiyeti elde edebilmiştir. En son Şemdinli 
denemesi de hüsranla sonuçlanmıştır. PKK’nın 
Türkiye’de, Ağustos 2012’de, Suriye rejimi-
nin PYD’ye bıraktığı ağır silahlarla (doçkalar) 
Şemdinli’de alan hâkimiyeti için giriştiği saldırı-
nın akamete uğraması üzerine barış görüşme-
lerini kabul etmek zorunda kalmıştır. 2008’de 
Oslo’da başlayan gizli görüşmelerin tutanak-
larının basına yansıması bu görüşmeleri sek-
teye uğratmışsa da özellikle Erdoğan’ın Ara-
lık 2012’de “İmralı ile doğrudan görüşülüyor” 
açıklaması ile tekrar ivme kazanmış ve bu, top-
lumda da kabul görmüştür. Böylece adına şim-
dilerde çözüm süreci denen süreç resmiyet ka-
zanmış ve karşılıklı görüşmeler yoğunlaşmıştır. 

Nitekim toplumda oluşan 
iyimserlik ortamı, BDP 
heyetinin ilk kez İm-
ralı ile 3 Ocak 2013’de 
görüşmesi, 21 Mart’ta 
Öcalan’ın silah bırak-
ma mesajının Sırrı Sü-
reyya Önder tarafından 
Diyarbakır’da kitlelere 
okunması ve 23 Mart’ta 
PKK tarafından ateşkesin 
ilan edilmesi, Türkiye’de 
Kürt sorunu bitiyor tar-
zında iyimser bir hava-
nın oluşmasına neden 
olmuştur.  Daha sonra 
Murat Karayılan’ın 8 Ma-
yıs 2013’de PKK’lıların 
sınır dışına çekileceğini 
ve bu çekilmenin 3 ay 
içerisinde tamamlanaca-
ğını açıklaması toplum-
da özellikle de Doğu ve 

Güneydoğu’da bu iyimser havanın artmasına 
neden olmuştur. Ancak PKK, her zaman olduğu 
gibi bu sefer de fırsatçı davranmış ve içeride 
savaşamayacak konumda olan hasta ve yaş-
lıları çıkarmış geri kalanları ise içeride tutma-
ya devam etmiştir. Erdoğan ve diğer yetkililer 
yaptıkları açıklamalarda dışarı çekilmenin an-
cak %15-20 civarında olduğunu söylemişlerdir. 
Ekim 2013’de Genç Birikim’de yazdığımız bir 
yazıda; 

“PKK/KCK, halkta taban bulmak ve kadro-
suna yeni elemanlar kazındırmak için bu süreci 
çok iyi değerlendirmiştir. Nitekim AKP Diyar-
bakır Milletvekili Galip Ensarioğlu 2 Temmuz 
2013 tarihinde yaptığı açıklamada terör örgü-
tü PKK’nın çözüm sürecinin başından bu yana 
2200 genci dağa çıkardığını söylerken[8], Siirt 
Valisi Ahmet Aydın ise 23 Temmuz’da yaptı-
ğı açıklamada terör örgütüne sadece Siirt’ten 
100 kişinin, genelde ise 2500 kişinin katılımının 
gerçekleştiğini söylemesi, PKK’nın çözüm süre-
cini nasıl kendi lehine kullandığını açıkça gös-
termektedir. Nitekim terör örgütünün bölgedeki 
uyuşturucu operasyonlarını engellemeye çalış-
tığı, baraj ve karakol inşaatlarının durdurulması 
için provokatif eylemler düzenlediği, şantiyeleri 
basarak adam kaçırdığı, işyerlerini ve iş maki-
nelerini kundaklamaya devam ettiği birçok olay 
yaşanmıştır. Örgütün süreç kapsamında böl-
ge kırsalında çözüm çadırı, barış nöbeti çadı-

IŞİD’in Suriye’de yaptıklarını 
ve İslami olmayan faaliyetleri-
ni asla tasvip etmiyoruz. Müs-
lüman gruplara karşı gerçek-
leştirdiği saldırıları İslam’la ve 
Müslümanlıkla bağdaştırmak 
mümkün değildir. Evet, IŞİD’in 
yaptıklarını kabul etmiyor ve 
bunu yüksek sesle dile geti-
riyoruz, peki ya ABD’nin bu 
topraklarda gerçekleştirdiği 
katliamları ve tecavüzleri niçin 
yüksek sesle gündeme getirmi-
yoruz!
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rı, protesto yürüyüşleri, cenaze törenleri, dağ 
şenlikleri ve çeşitli kültürel etkinlikler adı altın-
da propaganda amaçlı faaliyetler düzenlendiği, 
teröristlerin silahlarıyla birlikte bu faaliyetlere 
iştirak ettiği ve halkı yönlendirdiği görülmüştür. 
Terör örgütünün halkı bu faaliyetlere katılma-
ya zorladığı, esnaflara kepenk kapattırdığı ve 
faaliyetlere katılmak istemeyen vatandaşları 
ise tehdit ettiği bilinmektedir. PKK/KCK terör 
örgütünün çözüm süreciyle birlikte Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da elde ettiği serbestliği 
sınır dışına çekilmek için değil bu bölgelerde-
ki devlet otoritesini ortadan kaldırmaya yönelik 
kullandığı, dağdaki silahlı güce dayalı “devrimci 
halk savaşı” stratejisi doğrultusunda teşkilat-
landığı ve hazırlık yaptığı gözlenmektedir. Böl-
gede yol keserek kimlik kontrolü yapan, sözde 
savunma ve asayiş birlikleri tesis eden, bölge-
deki esnaf ve işadamlarından haraç toplamaya 
devam eden, vergi adı altında ihalelerden pay 
almaya çalışan ve bölgedeki vatandaşlar ara-
sındaki ihtilafları KCK mahkemelerinde yargıya 
taşıyan terör örgütü, çözüm süreciyle birlikte 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki varlığını gi-
derek kamu otoritesine dönüştürmeye çalış-
maktadır. Örgütün çözüm sürecinin sonunda bu 
bölgelerin PKK/KCK’ya devredileceği yönünde 
halka telkinde bulunduğu, halkı örgütle işbir-
liğine teşvik ettiği, kendisini destekleyen ke-
simleri silahlandırmaya başladığı, kurulacağını 
öne sürdüğü özerk bölgede istihdam vaadiyle 
gençleri ve çocukları dağa çıkardığı, korucuları 
tehdit ettiği ve güvenlik güçlerinin bölgeyi terk 
etmesi gerektiği yönünde söylemler geliştirdi-
ği müşahede edilmektedir. Bütün bu emareler, 
terör örgütünün dağ kadrosunu güçlendirmeye 
çalıştığına, dağdaki silahlı güce dayalı “devrimci 
halk savaşı” hazırlığı yaptığına ve bu süreci si-
vil itaatsizlik temalı kitlesel halk hareketleriyle 
başlatabileceğine işaret etmektedir.”

Bu anlatılanlar, PKK/KCK’nın, çözüm süre-
cinde nasıl fırsatçı davrandığını, bir taraftan 
çekiliyorum derken, diğer taraftan ise ‘dev-
rimci halk savaşı’nı başlatmak için toplumsal 
taban oluşturmaya nasıl hazırlandığını açıkça 
göstermektedir. Bir taraftan da, dediklerim ya-
pılmazsa ‘süreci’ bitiririm türünden hükümeti 
tehdit edecek açıklamalar yapılmasına neden 
olmuştur. Bu tarz ilk açıklama 2013’de, ‘hükü-
metin Ekim ayına kadar adım atmaması halin-
de ateşkesin bozulacağını’ söyleyen Öcalan’dan 
gelmiştir. Bu açıklamayı, KCK Eş Başkanı Cemil 
Bayık’ın daha sert açıklaması izlemiştir. Bayık 

hükümeti tehdit ederek Öcalan istekleri yerine 
getirilmezse, “sürecin askıya alınacağını, bunun 
için de gerillanın geri çekilmesinin yavaşlatıl-
masından tutun da çekilmenin durdurulmasına, 
bütün Türkiye’ye yayılan serhıldanlardan, gö-
rüşmelerin durdurulmasına, Kürdistan’ın diğer 
parçalarında AKP politikalarına karşı siyaset 
geliştirilmesine kadar daha akla gelmeyen bir-
çok yol ve yöntemin geliştirilebileceğini, ancak 
silahlı mücadelenin ise şu an düşünülmediği” 
şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Öcalan dâhil PKK/KCK yöneticilerini bu ka-
dar pervasızca açıklama yapmaya yönelten şey 
nedir? PKK/KCK yöneticilerini cesaretlendiren 
olayların başında çözüm sürecini kendi lehlerine 
çok iyi değerlendirerek bir fırsata dönüştürmüş 
olmalarıdır. Zaten PKK/KCK, fırsatçı, pragma-
tist, ilkesiz bir örgüttür. Çözüm sürecinde böyle 
davranmasının nedeni de fırsatçı ve pragmatist 
olmasından kaynaklanmaktadır. Öcalan’ın pa-
ketlenip Türkiye’ye getirildiğinde yaptığı konuş-
ma da bunu açıkça göstermektedir. 

Hükümet, çözüm sürecinde terör eylemle-
rinde bulunanlara yönelik operasyonları durdur-
muş, PKK’lıların halkı rahatsız eden, yol kesen, 
haraç toplayan, şantiye basarak araçları yakan, 
işçileri kaçıran türden eylemlerine göz yum-
muştur. Bu ise, PKK’yı daha da cesaretlenmiş, 
eylemlerini daha da yoğunlaştırmış ve böyle-
ce kendisine geniş bir taban oluşturmuştur. 
Bu süreçte silahlı milisler oluşturulmuş, devlet 
otoritesi zaafa uğratılarak otorite PKK’lı milis-
lerin eline geçmiş gibi görüntü verilerek halk 
sindirilmiştir. Ayrıca PKK’lı teröristler dükkân 
dükkân, ev ev haraç/vergi toplamaya başlamış, 
direnenler ya dağa kaldırılmış ya da şehir mer-
kezlerinde oluşan KCK mahkemelerinde yargı-
lanarak cezalandırılmışlardır. Asker ve polis gibi 
güvenlik mercilerine yapılan şikâyetler, çözüm 
süreci vardır diye dikkate alınmamıştır. Kasaba 
ve ilçelerden PKK zulmünden şehir merkezleri-
ne göç etmek zorunda kalanlar, şehir merkezle-
rinde de gördükleri zulüm neticesinde buraları 
da terk ederek batı illerine göç etmek zorunda 
bırakılmış olmalarına rağmen güvenlik güçleri 
gerekli tedbirleri almamıştır ya da alamamıştır.  

Hükümet, PKK’yı/BDP’yi muhatap almakla, 
PKK’yı Kürtlerin tek temsilcisi konumuna ge-
tirmiştir. PKK da bunu çok iyi değerlendirmiş 
ve bölgenin tek egemen gücü olarak kendisi-
ni görmüş ve göstermiştir. Kobani dolayısıyla 
gerçekleşen kalkışma sıradan basit bir kalkış-
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ma olmayıp, KCK/PKK 
gücünü ve halkı sokağa 
dökmedeki etkinliğini test 
etme girişimi olarak de-
ğerlendirilmelidir. Bu, as-
lında uzun zamandan beri 
yapılan hazırlıkların bir 
sonucudur. Bölge halkı-
nın gördüğü ve hissettiği 
bu hazırlığı hükümetin ve 
hükümetin emrindeki is-
tihbarat ve güvenlik güç-
lerinin görmemesi müm-
kün değildir. Erdoğan ve 
Davutoğlu, 6 Ekim akşa-
mı başlayan ve onlarca ile 
yayılan terör eylemlerin-
de, yağmalamalardan ve 
ölüm olaylarından dolayı 
PKK’yı, BDP’yi topa tut-
makta ve suçlamaktadır. 
Oysa Cumhurbaşkanı Er-
doğan da, Başbakan Da-
vutoğlu da, bu suçlamaları yapmakta çok geç 
kalmıştır. Çünkü halkın bunca şikâyetine ve 
feryadına kulağını tıkayan hükümetin, şimdi 
kükremesinin çok fazla bir anlamı yoktur. Hü-
kümet ya da genel anlamda yetkililer çocuklar 
dağa kaçırılırken, şantiyeler basılırken, Demir-
taş gençleri savaşa çağırırken, yollar PKK’lı te-
röristlerce kesilirken, silahlı milisler Cizre’de, 
Nusaybin’de, Şemdinli’de, Van’da ve diğer yer-
lerde pervasızca dükkânları yağmalarken, okul-
ları, camileri, öğrenci yurtlarını yakıp yıkarken, 
halk ve bölge sivil toplum kuruluşları feryat 
ederken kükremeleri ve önlem almaları gere-
kirdi. Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
hiçbir başörtülü ve sakallı Müslüman yoktur 
ki, PKK teröristlerinin sözlü tacizlerine uğramış 
olmasın. Bunu yetkililerin ve hele Erdoğan’ın 
duymaması, bilmemesi mümkün mü? Eğer 
duymamış ya da bilmiyorsa, olay daha da va-
him demektir. 

PKK, PYD kısacası bütünüyle KCK terörist-
leri, IŞİD karşısındaki yenilginin hazımsızlığını 
yaşamaktadırlar. Kahraman bilinen, baş edile-
mez bir güç olarak lanse edilen bu teröristler, 
IŞİD karşısında tam anlamıyla bir hezimet ya-
şamışlardır. Cemil Bayık, bu hezimetin nede-
nini, “Biz dağ şartlarında savaşmaya alışığız. 
Şimdi düz ovada savaşıyoruz” şeklinde izah 
etmeye çalışmıştır, ama mızrak çuvala sığma-
mıştır. Türkiye’de aklı başında olan herkes Ko-

bani dolayısıyla şehirleri 
savaş alanına çeviren bu 
teröristlere erkekseniz 
gidin IŞİD’e karşı savaşın 
seslerini yükseltmiştir. 
Çeşitli illerden otobüsler-
le 3000 civarında PKK’lı 
Suruç’tan sınırdaki telleri 
yıkarak Kobani’ye doğru 
yürümüşler, ancak kısa 
bir süre sonra geri dön-
müşlerdir. Niçin geri dön-
düler, madem yiğitler, tel 
örgüleri bile yıkarak içe-
ri giriyorlar, peki neden 
geri dönüyorlar? Onlar 
ancak masum savunma-
sız halka, çocuklara ve 
bebeklere güç yetirirler. 
İçeri kadar girmişken, 
Kobani’ye de yaklaşmış-
ken neden IŞİD’le kar-
şılaşmadan, savaşma-

dan korkudan geri dönmüşlerdir. Evet, IŞİD’in 
karşısında tutunamayan KCK/PKK’nın tılsımı 
bozulmuş, büyüsü çözülmüş ve tam anlamıy-
la bir hezimet yaşamıştır. Bunu gizlemek için, 
hezimetlerinin üzerine örtmek için içeride olay 
çıkararak kendilerinin hala güçlü olduklarını 
göstermeye çalışmışlardır, ama nafile! Her şey 
bölge halklarının gözlerinin önünde açık seçik 
gerçekleşmiştir.  KCK/PKK/PYD ne derse desin, 
artık hiç kimse inanmayacaktır. IŞİD karşısında 
ABD’nin kucağına oturmuşlar onlardan medet 
beklemektedirler. Zaten işgalci ABD olmasaydı, 
şimdiye çoktan Kobani de düşmüştü, Erbil de 
düşmüştü. 

PYD ve KOBANİ

PYD (Demokratik Birlik Partisi), PKK tarafın-
dan 2003 yılında kurulan bir terör örgütüdür. 
Suriye’de faaliyet gösteren 15-16 Kürt par-
tisinden birisidir. Ancak silahlı güce sahip tek 
partidir. 15 Mart 2011’de Suriye’de halk ayak-
lanması başladığında Esad rejimi ile birlikte 
hareket etmiş, hatta bu nedenle Esad rejimine 
karşı çıkan, gösteri yapan Kürtlere saldırmış 
Mişel Temo başta olmak üzere birçok Kürt lide-
rini ya öldürmüş ya da yaralamıştır. Erbil’de 12 
Temmuz 2012’de yapılan toplantıda diğer Kürt 
partileri ile birlikte hareket etme, oluşturulan 
üst çatı Kürt Yüksek Konseyi’nin emri dışında 
hareket etmeme anlamında antlaşma yapıl-
masına rağmen, PYD bu sözünde durmamıştır. 

Hükümet, PKK’yı/BDP’yi mu-

hatap almakla, PKK’yı Kürtle-

rin tek temsilcisi konumuna ge-

tirmiştir. PKK da bunu çok iyi 

değerlendirmiş ve bölgenin tek 

egemen gücü olarak kendisini 

görmüş ve göstermiştir. Kobani 

dolayısıyla gerçekleşen kalkış-

ma sıradan basit bir kalkışma 

olmayıp, KCK/PKK gücünü ve 

halkı sokağa dökmedeki etkin-

liğini test etme girişimi olarak 

değerlendirilmelidir.
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19 Temmuz 2012’de taktik gereği Esad, Kürt 
bölgesinde bazı kentleri, silahlarıyla birlikte 
PYD’ye bırakınca, PYD, Kürt Yüksek Konseyi’ne 
danışmadan bu kentlerde kendi bayrağı ile 
Öcalan’ın posterlerini asmış ve milis güçlerini 
de bu kentleri korumak için görevlendirmiştir. 
Bu durum, hem diğer Kürt partilerini, hem de 
bu kentlere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran 
ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) dahil Suriye mu-
halefetinin işine gelmemiştir. PYD de, tıpkı PKK 
gibi fırsatçı, pragmatist ve İslam düşmanıdır. 
Nitekim PYD’nin eş başkanı Salih Müslim’le 
Taraf gazetesinde Amberin Zaman adlı gaze-
tecinin 20 Temmuz 2013’de yaptığı röportajda 
“şeriata karşı savaştıklarını” söyleyerek İslam’a 
karşı düşmanlığını açıkça göstermiştir.

PYD, Türkiye’nin öne sürdüğü üç şartı kabul 
etmediği için görüşmeler kesilmişti. Bu üç şart; 

PYD’nin Esad rejimiyle işbirliği yapmaması, 

PYD’nin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler’e 
katılması, 

Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek faali-
yetler içinde olmaması ve özerklik ilanında bu-
lunmaması,

şeklindeydi. PYD tarafından bu şartlar kabul 
edilmediği için görüşmeler de kesilmiş ve PYD, 

Türkiye aleyhinde bir takım girişimlerde bu-
lunmuştu. Bu girişimlerin en önemlisi PYD’nin, 
Ocak 2014’de, Cezire, Afrin ve Kobani olmak 
üzere üç kanton oluşturması ve bu kantonlardan 
Cezire’de demokratik özerklik ilan ederek geçici 
hükümet kurması olmuştur. Kamışlı ve Haseke 
şehirlerini içine alan Cezire bölgesi, işlenebilir 
petrol rezervi bakımından Suriye’nin en zengin 
bölgesi olarak biliniyor. PYD öncülüğünde oluş-
turulan sözde yasama meclisi, ocak ayı başında 
Amude şehrinde toplanarak bir anayasa hazır-
lamış, buna göre Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı 
Cezire, Kobani ve Afrin bölgeleri 3 ayrı kantona 
ayrılmıştı. Cezire’den sonra diğer iki kantonun 
da aynı yolu izleyerek demokratik özerkliklerini 
ilan edecekleri ve geçici hükümeti kuracakları 
belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
bu yöndeki girişimleri “ateşle oynamak” ola-
rak nitelendirerek “Bu adımlar ne Türkiye, ne 
Suriye’nin komşuları ne de dünya tarafından 
meşru görülmez, görülemez.” demişti.

Kobani, neden IŞİD ve PKK/PYD/HDP için 
bu kadar önemlidir? Türkiye’nin Akçakale kar-
şısındaki Telabyad, Gaziantep’teki Karkamış 
karşısındaki Carablus, Kilis’teki Çobanbey’in 
karşısındaki er-Rai kapıları IŞİD’in elindedir. 
Suruç ile Kobani arasındaki Mürşitpınar kapısı 
da IŞİD’in eline geçse ya da PKK/PYD/HDP elin-
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de kalsa ne olur? Kobani stratejik bir öneme 
sahiptir ve diğer kantonun yani batıdaki Cezi-
re ile doğudaki Afrin’in tam ortasında bulun-
makta; dolayısıyla stratejik ve psikolojik önemi 
yüksektir. Kobani’nin düşmesi, diğer iki kanton 
arasındaki bağın kopması anlamına gelmekte-
dir. Kürtlerin yüzyıllardır Kobani olarak andığı 
bölge, iç savaştan önce Kürtlere vatandaşlık 
hakkı tanımayan Suriye yönetimi tarafından 
Ayn el-Arab (Arap Pınarı) olarak adlandırılmıştı. 
IŞİD ise kenti ele geçirmesi halinde ismini ‘Ayn 
el İslam’ (İslam Pınarı) 
olarak değiştireceğini du-
yurmuştur.

IŞİD bir taraftan 
Irak’ta, bir taraftan 
Suriye’de çeşitli cephe-
lerde savaşırken neden 
Kobani’ye yönelmiştir? 
Eğer, Suriye’de bir yılı aş-
kın süredir IŞİD’in kont-
rol ettiği Rakka, ABD li-
derliğindeki uluslararası 
terör koalisyonu tarafın-
dan vurulmamış olsaydı, 
bu kadar güçlü bir şekilde 
Kobani’ye yüklenmeye-
cekti. Uzmanlar, bu saldı-
rıların ardından örgütün 
militanlarını Rakka’dan 
batıdaki Kobani’ye kay-
dırdığını belirtiyorlar. Ay-
rıca Kobani’nin IŞİD’in eli-

ne geçmesi, sadece PKK/PYD/HDP’nin gücünü 
kırmak anlamına gelmez, aynı zamanda Rakka 
vilayetiyle bağlantı kurması ve Rakka’dan son-
raki ilerleyişin de daha kolay olması anlamına 
gelir. Ayrıca Türkiye ile Mürşitsınır kapısından 
dolayı bir sınırı daha olacak ve hareket alanı da 
daha artmış olacaktır.

KCK/PKK/PYD/HDP’nin IŞİD dolayısıyla sı-
kıntısını anlamak mümkün, peki ya diğerlerine 
ne oluyor? Düne kadar bebek katili, terörist 
başı dedikleri bir kesime şimdi neredeyse kur-
tarıcı gözüyle bakmaktadırlar. Konuşmaların-
da, yazılarında, demeçlerinde ‘IŞİD teröristleri 
PYD/YPG güçleri’ ifadesini kullanmaktadırlar. Bu 
ne aymazlık, bu ne akıl tutulmasıdır anlamak 
mümkün değildir. Sadece Erdoğan, İslâhiye’de 
Suriyeli mültecilere konuşurken “Bizim için 
IŞİD neyse PKK da odur” diyebilmiştir. Bu da 
yanlıştır ama hiç olmazsa PKK’nın teröristliği-
ni tekrar gündeme getirmiştir. Yanlıştır, çünkü 
yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız gibi IŞİD, 
ABD terörü neticesinde ortaya çıkmış bir örgüt-
tür; hataları var, yanlışları var. Ama herhalde 
‘IŞİD’le PKK’yı ya da IŞİD’le ABD’yi/Siyonist 
İsrail’i aynı görmek doğru olmaz. Ama IŞİD’le 
Suriye’de Esad rejimine karşı mücadele eden 
İslami grupları da aynı görmek doğru olmaz. 
IŞİD’in halifeliğini ilan etmesi, tekfirci mantığı 
gereği kâfir diye nitelendirdiği kimseleri öldür-
meye kalkışması asla kabullenilemez. 

Sonuç olarak;

KCK/PKK/PYD/HDP, 
içerideki ve dışarıda-
ki uzantılarıyla eli kanlı 
terörist bir örgüttür, bu 
asla unutulmamalıdır. 
Çözüm süreciyle daha 
da güçlenmiş ve devlet 
içinde paralel bir devlet 
yapılanması oluşturmuş-
tur. Dolayısıyla Kobani’de 
PYD’ye yardımcı olmak, 
aynı zamanda PKK’ya 
yardımcı olmak anlamına 
gelir. Bu ise, Türkiye’de 
estirdikleri terörü destek-
lemek, teşvik etmek an-
lamına gelir. 

PKK/PYD, Suriye’de 
Esad rejimi ile birlikte 
hareket etmiştir. Bu bir-
likteliğin gereği olarak 

KCK/PKK/PYD/HDP, içerideki 

ve dışarıdaki uzantılarıyla eli 

kanlı terörist bir örgüttür, bu 

asla unutulmamalıdır. Çözüm 

süreciyle daha da güçlenmiş ve 

devlet içinde paralel bir dev-

let yapılanması oluşturmuştur. 

Dolayısıyla Kobani’de PYD’ye 

yardımcı olmak, aynı zamanda 

PKK’ya yardımcı olmak anla-

mına gelir. Bu ise, Türkiye’de 

estirdikleri terörü desteklemek, 

teşvik etmek anlamına gelir.
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PYD hem diğer Kürt gruplarına, hem de Esad 
diktatörlüğüne karşı savaşan muhalif gruplarla 
savaşmıştır. Esad da bunun karşılığında Kuzey 
Suriye’de yani Batı Kürdistan’da bazı kentle-
ri 19 Temmuz 2012’de 
PYD’ye bırakmıştır. Do-
layısıyla PYD, sadece re-
jim muhaliflerinin değil, 
aynı zamanda Batı Kür-
distan’daki Kürtlerin de 
düşmanıdır.

ABD ve onun öncülü-
ğünde oluşan koalisyona 
Türkiye’nin asla katılma-
ması, Türkiye’deki hiçbir 
üssün kullanımı için izin 
vermemesi Türkiye’nin 
ve dolayısıyla bölge ül-
kelerinin yararınadır. 
Çünkü içinde yaşadığı-
mız bölge başta olmak 
üzere Ortadoğu’yu te-
rörize ederek istikrarsız 
hale getiren yegâne güç 
ABD ve yandaşı diğer 
emperyal ülkelerdir. ABD 
terörü olmadan, Mısır’da 
Mursi’ye karşı darbe ya-

pılması, Filistin’de de Müslümanlara karşı Siyo-
nist İsrail’in katliam gerçekleştirmesi mümkün 
olmazdı. 

Suriye’de Esad rejiminin bu kadar yönetim-
de kalarak yüz binlerce 
masum insanı katletme-
sinin arkasındaki güç de 
yine ABD ve diğer emper-
yal güçlerdir. Eğer bugün 
ABD isteseydi, Rusya’yı 
da, Çin’i de ikna ederek 
bu kirli savaşı da, Esad ca-
navarını da durdurabilirdi.

Türkiye, hem PYD’ye 
yardım eder, hem de ABD 
ile birlikte hareket ederse, 
bu, tarih boyunca alnından 
silinmeyecek kara bir leke 
olarak kalacaktır. Çünkü 
bölgenin bu hale gelme-
sinin tek nedeni ABD ve 
onun Irak’ta (Maliki, Bedir 
Tugayları ve Mehdi ordu-
su)  ve Suriye’deki (PYD) 
işbirlikçileriyle estirdiği te-
rördür. Bu asla unutulma-
malıdır.

PKK/PYD, Suriye’de Esad rejimi 
ile birlikte hareket etmiştir. Bu 
birlikteliğin gereği olarak PYD 
hem diğer Kürt gruplarına, hem 
de Esad diktatörlüğüne karşı 
savaşan muhalif gruplarla sa-
vaşmıştır. Esad da bunun karşılı-
ğında Kuzey Suriye’de yani Batı 
Kürdistan’da bazı kentleri 19 
Temmuz 2012’de PYD’ye bırak-
mıştır. Dolayısıyla PYD, sadece 
rejim muhaliflerinin değil, aynı 
zamanda Batı Kürdistan’daki 
Kürtlerin de düşmanıdır.
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IŞİD bir süreç değil, sonuçtur. IŞİD so-
nucunu doğuran önemli faktörler vardır 
elbette. Hiç şüphesiz bunların başında 

1979 Afgan işgali gelmektedir. 1979 Aralık ayın-
da Afganistan Ruslar tarafından işgal edildiğin-
de neredeyse tüm duyarlı Müslümanlar işgale 
karşı oluşan CİHAD hareketine maddi, manevi 
ve fiziki olarak destek verdiler. Afgan işgaline 
karşı verilen mücadelede İslam’ın cihadcı ruhu 
yeniden hayat buldu. Ne var ki bu ruh; zaman, 
mekân, konum, strateji tefrikinden oldukça da 
yoksun olarak gelişti. Elde edilen cihad ruhu 
bir ibadet anlayışından çok bir meslek anlayışı 
ve uygulaması olarak gelişti. Adı geçen ruhla 
ilgilenen, onların eğitim ve irşadından sorum-
lu olan âlim, mürşit ve kuruluşlarda maalesef 
kulluk bilincinden çok hareket bilincini öncele-
diler. Geçmişi hatırlayanlar çok iyi bilir ki Afgan 
cihadının önde gelen şahsiyetleri, işgale karşı 
direnen cihad ruhu gelişmiş mücahidlere Tevhid 
bilinci vermekten çok düşmanla mukatele bilin-
cini vermeye çalıştılar.

Sovyetler Afganistan’ı terk etti. Cihad ru-
hunu meslek haline getirmiş olan mücahidler 
işsiz kaldılar. Önce kendi içlerinde savaşmaya 
başladılar. Gülbeddin Hikmetyar ve Şah Mesut 
savaşı bunun tipik bir örneğidir. Tahhar’daki 
36 kişinin ölümü tam bir facia idi. Sonrasında 
Bosna trajedisi ortaya çıktı ve bu mücahidler 
Bosna’da Sırplara karşı müthiş bir mücadele 
verdi. Travnik’teki camiinin bahçesinde bulunan 
mezar taşlarına (tahtalarına) baktığımızda Ce-
zayir, Fas, Tunus, Mısır, Lübnan, Malezya, BAE, 
Türkiye gibi birçok halkı Müslüman olan ülke-

lerden Bosna’ya savaşmak için gelmiş ve orada 
şehid olmuş Müslüman gençlerin mezarları ile 
karşılaşırız. Dayton Anlaşması ile Bosna Savaşı 
sona erdi. Bu kez adı geçen ruh Çeçenistan’da 
kendisine iş buldu. Uzun bir Çeçen Savaşı’nda 
aktif rol aldılar. Sonrasında Pakistan’da olaylar 
başladı. Cihadcı ruh bir taraftan Afganistan’da 
varlığını, mücadelesini sürdürürken, diğer yan-
dan Pakistan’da varlığını sürdürmeye başladı. 
Ve halen orada mücadele devam ediyor…

17 Ocak 1991’de Müttefik Kuvvetler Bas-
ra Körfezi’ne, Irak’a saldırdıklarında bahsi ge-
çen cihadcı ruh Saddam’a kekre baktığı için 
ABD’nin ve müttefiklerinin hemen karşısında 
yer almadı. Çok kısa süren müdahale, çok uzun 
sürecek olan projelerinin hayata geçirmeye 
başladığında cihadcı ruh yeniden canlanmaya 
başladı. Uçuşa Yasak Bölge dâhil, Irak’ın fii-
len üçe parçalanması cihadcı ruha hayat verdi, 
mücadele zemini oluşturdu. El-Kaide adı altında 
net bir varlık ortaya koydular. Sonrasında 20 
Mart 2003 Irak müdahalesi geldi. Saddam Re-
jimi devrildi. Petrol bölgeleri ABD’nin eline geç-
ti. Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasında ortak 
kullanım alanı haline geldi. İran nezdinde dev-
rim dili olan “Merg Ber Amerika” sloganı terke-
dilerek, yerine anlaşmalı düşman anlayışı öne 
çıkmaya başladı. Bu yetmedi. Amerika 4 Kasım 
1979’daki 444 gün süren elçilik işgalini ve işgal-
cileri unutarak(!) Saddam sonrası Irak’ta etnik 
ve mezhebi bölücülüğe tevessül etti. Irak’ı, Ma-
liki Yönetimindeki muannit Şii kadrolara teslim 
etti. Bu kadro işbaşına geldiği andan itibaren 
Sünnileri ve Kürtleri ötekileştirmeye başladı. 

IŞİD’in Arkaplanı

Süleyman ARSLANTAŞ
sarslantas46@hotmail.com
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Kürtler ABD’nin de engin 
katkıları ile Erbil Merkezli 
Kürdistanlarını ilân ettiler. 
Onlar da Sünni olmaları-
na rağmen elde ettikleri 
statü nedeniyle merkezi 
Şia yönetimine fazla ses 
çıkartmadılar.

Sünni Arap kesimine 
gelince, evet işte onlar 
tüm imkânlarını kaybet-
tiler, üstelik de yoğun bir 
Şia baskısı altına alındı-
lar. Asırlar boyu Şii-Sünni 
ayırımı kavga boyutları-
na varmadan aynı coğ-
rafyada birlikte yaşadığı 
halde, Maliki yönetimi 
ve o yönetime destek 
veren ABD, İran desteği 
ile adeta karşılıklı kat-
liam boyutlarına vardı. 
Ne yazık ki gerek İranlı 
ve gerekse Iraklı Şii ön-
derler ya da ne Hamaney 
ne de Sistani Devrim ön-
deri Humeyni’nin “Şiilik 

de yok, Sünnilik de yok; 
ancak İslam var.” ifadesi-
ni hiç mi hiç dikkate al-
madılar. Sonuçta 20 Mart 
2003’ten günümüze ço-
ğunluğu sivil olmak üzere 
bir milyondan fazla Iraklı 
hayatını kaybetti. 

Dün Saddam’dan ve 
onun yönetiminden nefret 
eden Sünni Müslümanlar 
ve onların önderleri; Şii 
esaslı uygulamalar karşı-
sında Saddam taraftarları 
ile Maliki karşıtları ile ve 
hatta topyekûn Şia kar-
şıtları ile adeta bir koa-
lisyon oluşturdular. Yani 
Sünniler bir taraf oldu. Bu 
oluşumun nedenlerinden 
birisi de şüphesiz İran, 
Irak, Suriye ve Lübnan 
(Güney Lübnan) Şii ekse-
nidir. IŞİD’e hayat veren 
damarlar o kadar çok ki 
bunlardan en önemlile-
rinden birisi de 17 Ara-

IŞİD’e hayat veren damarlar 
o kadar çok ki bunlardan en 
önemlilerinden birisi de 17 
Aralık 2010’da Muhammed 
Buazizi’nin Tunus’ta kendi-
sini yakmasıyla başlayan ve 
adına “ARAP BAHARI” deni-
len süreçtir. Bu süreci kimile-
ri fevkalâde yanlış bir şekil-
de “İslami Cihad”, “İntifada” 
gibi ifadelerle değerlendirdi-
ler. Oysa hiç de böyle değildi. 
En genel ifadeyle Arap Baharı, 
despot yönetimlerin bakısı al-
tında inleyen, düşünce özgür-
lüğü, fırsat eşitliği, hukukun 
üstünlüğü gibi kavram ve uy-
gulamalardan nasiplendirilme-
yen halkın bir isyanı idi.
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lık 2010’da Muhammed 
Buazizi’nin Tunus’ta ken-
disini yakmasıyla başla-
yan ve adına “ARAP BA-
HARI” denilen süreçtir. Bu 
süreci kimileri fevkalâde 
yanlış bir şekilde “İslami 
Cihad”, “İntifada” gibi ifa-
delerle değerlendirdiler. 
Oysa hiç de böyle değil-
di. En genel ifadeyle Arap 
Baharı, despot yönetimle-
rin bakısı altında inleyen, 
düşünce özgürlüğü, fırsat 
eşitliği, hukukun üstünlü-
ğü gibi kavram ve uygu-
lamalardan nasiplendiril-
meyen halkın bir isyanı 
idi. Bu isyana İslami bir 
motif yükleyenler bir ba-
kıma kontrolsüz, ibadi 
ruhu yeterince gelişme-
miş, tepkisellik ve heye-
can boyutu önde olan bir 
takım oluşum ve hare-
ketlere meşruiyet zemini 
oluşturdular. 

25 Ocak 2011’de Mısır’da başlayan ve kısa 
bir süre sonra da Mübarek rejiminin son bulma-
sıyla adeta İslami bir Mısır elde edilmiş gibi bir 
ortamın takdim edilmesi ve ardından 3 Temmuz 
2013 darbesiyle Mursi’nin devrilmesi, cihadcı 
ruhu yeniden tetikleyen bir gelişme odu. Arap 
Baharına konulan yanlış teşhisler ve buna pa-
ralel olarak gelişen olaylar ve bilhassa Batı’nın 
çifte standardı birçok heyecanlı Müslümanı tah-
rik etti ve Taliban, El-Kaide ve IŞİD gibi olu-
şumlar kendilerine hem taban buldular hem de 
meşruiyet elde ettiler. Mesela dünyanın nere-
deyse hemen her yerinde ezilmiş halkların dini-
ne, ırkına bakmaksızın gücü nispetinde yardım 
eden Kaddafi Libya’da paramparça edilirken, 
Mısır’dan halkın oyları ile işbaşına gelmiş olan 
Mursi Yönetimi binlerce insanın katledilmesi ile 
sonlandırıldı. Maalesef Kaddafi’yi parçalatanlar 
da Mursi’yi devirenler de aynı odaklardır. Bun-
lar Amerika, Avrupa, Rusya’dır. Ve belki bunlara 
yerli işbirlikleri de ilâve edebiliriz. Keza IŞİD de 
bu odakların ürünüdür.

Afganistan, Irak, Pakistan, Mısır, Libya der-
ken 2011 Mart ayında bir de Suriye olayları 
karşımıza çıktı. Olaylar yine Arap Baharı söy-
lemi olan intifada ve İslami cihad kapsamında 

ele alındı. Olaylara ait 
olduğu zeminde bakıl-
madı. Muhatabın gücü 
tahfif edilerek, güçlünün 
gücü hesaba katılmadan 
güç gösterisi ve müca-
delesi başlatıldı. Türkiye 
başta olmak üzere birçok 
ülke ve kuruluşlar Esed 
rejimini yaranın üzerin-
deki kabuk gibi gördüler. 
Yani tırnaklarının ucu ile 
atabileceklerini sandı-
lar. Oysa durum hiç de 
öyle değildi. Küresel güç 
odakları Esed Rejimi kar-
şısında oluşan muhale-
fete Esed’i deviremeye-
cek kadar destek, keza 
Esed’e de İsrail’e zarar 
vermeyecek kadar to-
lerans tanıdılar. Ve dört 
yıldan bu yana savaş de-
vam ediyor. Batı, Ameri-
ka denizin taşı ile denizin 
kuşunu vuruyor. Ame-
rika için, Batı için, İsrail 

için ve hatta halklarına rağmen var olan yerel 
yönetimler için ne Esed’in ne de IŞİD’in galip 
gelmesi istenmiyor. İstenen soğuk savaş son-
rası alternatif bir dünya görüşü olan İslam’ın ve 
Müslümanların alternatif olmaktan çıkartılma-
sı, yerüstü ve yeraltı kaynaklarının küresel güç 
odaklarının eline geçmesidir. İslam’ı ve Müslü-
manları kötü, öcü göstermek için bizzat kendi 
yetiştirdikleri İslami bilinç, strateji ve ruhtan 
yoksun bir kısım figürlere Amerikalı, İngiltereli 
gazeteci vs. başlarını kestirmektedirler. Bunlar, 
yani Batılı güçler bunu hep yapageldiler. Mak-
yavelizm bunların amentüsüdür.

15 Temmuz 1974’te Nikos Sampson Darbe-
si sırasında Amerika, kendisinin Lefkoşe Büyük 
Elçisi’nin de öldürülmesine göz yummuştu. Zira 
İngilizlerin kontrolünde olan Aqritur ve Dikelia 
üslerine sahip olmak için mevcut Kıbrıs Rum 
yönetiminin tasfiyesi, Makiros’un devrilmesi 
gerekiyordu. Yine aynı Amerika 1988’de Ziya 
Ül-Hak’ka karşı yapılan suikastta aynı uçağa 
(C-130) kendisinin İslamabad Büyük Elçisini de 
bindirmeyi ihmal etmemişti…

Bugün gelinen noktada halen halklar uyu-
tuluyor, dünya aldatılıyor. Bir taraftan İsrail’e 
olağanüstü destek ve kredi veriliyor. Zalimler 

Amerika için, Batı için, İsrail 
için ve hatta halklarına rağmen 
var olan yerel yönetimler için 
ne Esed’in ne de IŞİD’in galip 
gelmesi istenmiyor. İstenen so-
ğuk savaş sonrası alternatif bir 
dünya görüşü olan İslam’ın ve 
Müslümanların alternatif ol-
maktan çıkartılması, yerüstü ve 
yeraltı kaynaklarının küresel 
güç odaklarının eline geçme-
sidir. İslam’ı ve Müslümanları 
kötü, öcü göstermek için bizzat 
kendi yetiştirdikleri İslami bi-
linç, strateji ve ruhtan yoksun 
bir kısım figürlere Amerikalı, 
İngiltereli gazeteci vs. başlarını 
kestirmektedirler.
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ödüllendiriliyor. Binlerce 
Gazzelinin katledilmesi-
ne göz yumuluyor. Diğer 
yandan sözüm ona adeta 
gözümüzün içine baka 
baka IŞİD’e  karşı koa-
lisyon oluşturuluyor ve 
de bu koalisyon güçleri 
neredeyse bir aydan bu 
yana IŞİD’e karşı hava 
saldırıları gerçekleştiri-
yor. Ve insan sormadan 
edemiyor; acaba bu sal-
dırılar IŞİD’in önündeki 
engelleri ortadan kaldır-
ma saldırıları mı? Veya Kobani’de yoğunlaşan 
saldırılar PYD-IŞİD çatışması Türkiye’nin test 
edilmesi için mi? Ya da Türkiye’nin PYD’ye des-
teği ile Kobani merkezli veya Kamışlı merkez-
li Kuzey Suriye Federal Kürdistan’ın oluşumu 
için mi? Yani adım adım ama kanlı bir şekilde 
Sykes-Picot ya da Yalta’nın revize programı mı 
uygulanıyor? IŞİD ve bölgesel çatışma birimleri 
Amerika-İngiltere arasında bitmeyen Ortado-
ğu-Enerji kaynakları Savaşı’nın bir figüranları 
mı? Dikkat edilirse tüm bu kaotik, kanlı ortam-
da öne çıkan en önemli tablo, ne IŞİD ne Esed 
ne İslami kesimler ne de Yerel Yönetimler; hiç-
bir kimse veya kesimin galibiyetine ve mağlu-
biyetine izin vermiyorlar. Çünkü taraflardan biri 
galip gelse, bu da İsrail’in işine gelmiyor. Nasıl 
bir denklem ama!

Kısaca Türkiye faktörüne de temas etmek-
te fayda var. IŞİD, Türkiye’yi sevmiyor, Türkiye 
de IŞİD’i. Her iki tarafta ‘aklımda’ formülünü 
uyguluyor. Amerika Türkiye’yi Suriye’ye sok-
mak istiyor. Türkiye ise PYD ve IŞİD tehditle-
rini bertaraf etmek istiyor. Salih Müslim sanki 
Türkiye’nin K. Suriye temsilcisi gibi. Bir ayağı 
Kobani’de, bir ayağı İstanbul’da. İstensin ya da 
istenmesin Yalta revize edilirken, ulus devletle-
rin ve figürlerinin tasviyesi kaçınılmazdır. Yeni 
yeni federatif yapılanmalar eşikte. Kobani mer-
kezli Kuzey Suriye yapılanması da yakın. Tıpkı 
Erbil merkezli Kuzey Irak’ın İstanbul’a daha ya-
kın olduğu gibi, Kuzey Suriye de İstanbul’a ya-
kın olacağa benziyor. PYD’nin Türkiye açısından 
bir diğer önemi de eğer PYD, IŞİD’e karşı başarı 
elde ederse, konumunu muhafaza için Türkiye 
ile dost olmak ya da yakın olmak zorundadır. Bu-
nun için ise çözüm sürecine karşı olan PKK’nın 
bazı kesimleri ile mücadelede PYD’nin görev 
alması kaçınılmazdır. PKK’nın Kandil sakinleri 
başta olmak üzere birçoğu bunu görüyor. Hat-

ta bunu baltalamak için 
Şırnak, Hakkâri, İstanbul 
sokaklarını karıştırıyorlar, 
bölgede yapılan çeşit-
li yatırımları baltalamak 
için şantiyeleri basıyor, iş 
makinelerini yakıyorlar. 
Bir taraftan Kobani düş-
mesin diyorlar, diğer yan-
dan Türkiye’nin Kobani’ye 
ve PYD’ye ilgisinden ra-
hatsız oluyorlar. Bunun 
en tipik örneği güvenlik 
Tezkeresi’nde HDP’nin 
“hayır” oyu kullanmasıdır.

Evet, IŞİD bölgede, Ortadoğu’da ortaya ko-
nan uygulama, baskı, ötekileştirmeye karşı ge-
lişen/geliştirilen bir sonuçtur. Mucitleri bellidir. 
Devamı küresel güç odaklarının takdirine bağlı-
dır. Yenisi icat edilinceye kadar bölge halkı IŞİD 
ile yaşamaya devam edecektir. Ancak bir konu-
yu hatırlatmakta yarar var. Baştan söyledik ya 
IŞİD bir sonuçtur. Bu sonucu doğuran faktörler 
ortadan kalkmadıkça benzer hareket ve savaş 
mihrakları farklı biçimler altında karşımıza çı-
kacaktır/çıkartacaklardır. İsterseniz bu sonucu 
doğuran faktörlere özetle bir daha bakalım: 

A) Yerel Yönetimler ve uygulamaları (mez-
hebi, etnik, ekonomik, sosyolojik olarak)

B) İslam âlim ve önderlerinin edilgen, 
Kur’an’ın ruhundan uzak, dünyayı tanımayan 
tutum ve davranışları.

C) Ekonomi, fırsat eşitliği, evrensel insan 
hakları, hukukun üstünlüğü, yerüstü ve yeraltı 
kaynakları gibi konularda geniş halk kitlelerinin 
hesaba katılmaması, bilakis dışlanması. 

D) Küresel güç odaklarının çıkar hesapları 
ve bu hesaplarını başkalarının arazisinde gör-
meleri.

E) İsrail-Filistin çatışması, anlaşmazlığı, 
İsrail’in tek taraflı işgal ve zulümleri, buna karşı 
Yerel Arap Yönetimlerinin sessizliği. Dünyanın 
sessizliği ve çifte standardı.

F) Bölge topraklarının yeniden tanzim edil-
me isteği. Yani Osmanlı mirasının yeniden pay-
laşımı ve düzenlemesi.

Elbette tüm bunların aşılmasının en önemli 
formülü Peygamberimizin (a.s) ifade buyurdu-
ğu gibi aynı delikten yılana mükerreren sokul-
mamaktır…

7 Ekim 2014

IŞİD bölgede, Ortadoğu’da or-
taya konan uygulama, baskı, 
ötekileştirmeye karşı gelişen/
geliştirilen bir sonuçtur. Mu-
citleri bellidir. Devamı küre-
sel güç odaklarının takdirine 
bağlıdır. Yenisi icat edilinceye 
kadar bölge halkı IŞİD ile yaşa-
maya devam edecektir.
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İslam toplumları her alanda; zihinsel, 
ruhsal, fikri, sosyal, siyasal… büyük bir 
zillet ve travma altında yaşıyorlar. Uzun 

zamandır, yoğunlaşarak bu günlerde, sözün bit-
tiği zamanları yaşıyoruz. İnsan olarak, mümin 
olarak, Müslüman olarak hiçbir kelam etmeden 
boş boş bakan, çaresiz insanlar durumundayız. 
Ölenin de öldürenin de Allah dediği bir ortamı, 
içlerinden çıkan hain ve zalimleri def etmek için 
başka bir zalim ve kâfirden yardım isteme halini 
nasıl izah edeceğiz? Şu anda başımıza bombalar 
yağıyor, kefere orduları ve onların yerli işbirlik-
çileri eliyle. Müslüman olduğunu söyleyen yöne-
ticiler çağırıyor onları, bu bombardımanın uzun 
sürmesini talep ediyor ve bunun için ellerinden 
geleni yapacaklarını ifade ediyorlar. Zilletin çu-
kuruna düştük Rabbim.  Bu durumdan ancak 
el-Mümin olan Allah’a sığınarak kurtuluyoruz. 
El-Mümin, el-Hadi olan Rabbimiz olmasaydı ha-
limiz nice olurdu. Ya nihilizm, ya anarşizm, ya da 
intihar hallerinden biriyle baş başa kalacaktık.

Her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylığın 
olduğuna inananlardanız; gereğini yerine getir-
mek şartıyla.

Önce bu zillet çukurundan çıkmak ve Rab-
bimizin kolaylığına ulaşabilmek için şu soruları 
cesaretle kendimize sormak zorundayız: İzzet 
nimetini neden kaybettik? Zillete düçar olma-
mızın önce bizden, sonra dışarıdan kaynakla-
nan sebepleri nelerdir? Bunun için neler yap-
malıydık veya neler yapmadık?  Çünkü zillete 
düçar olmakta, izzete nail olmakta bir süreç 
işidir, birden tezahür etmez. Yapmamız gere-

kenleri esasa ve usule uygun gerçekleştirdik 
mi? Yeni bir çıkış için bu sorular üzerinde uzun 
uzun düşünüp, müzakereler yapmak mecburi-
yetindeyiz.

İslam, bizlere, başımıza gelenlerin ellerimiz-
le yaptıklarımızın sonucu olduğunu bildiriyor. 
İnsana elleriyle kazandığından başkası yoktur, 
dünyada ve ukba’da. Bu bilincin aydınlığında 
bakmalıyız olup bitenlere. Yoksa medya saldı-
rıları, medya bombardımanı altında akıl ve ruh 
sağlığımızı kaybedebiliriz.

Bu günkü medya düzeni ve işleyişi zamanı-
mızın sihirbazları, Edward Said’in ifadesiyle em-
peryalizmin keşif kolu, öncü kolu olarak görev 
yapmaktadır. Kitab-ı Kerim bizlere, fasıklardan 
gelen haberlere karşı temkinli ve teyakkuzda ol-
mamızı öğütlüyor. İnsanlarla ve Müslümanlarla 
ilişkilerimizde bu ilkeye dikkat ederek hareket 
etmek zorundayız. Önce buradan başlamalıyız. 
Yazılı, görsel, sosyal medyada yayınlanan ha-
ber ve yorumlara karşı çok dikkatli olmak zo-
rundayız. Bugünkü medya felsefesi, kurumları 
Batılı, Siyonist zihniyetlerin kontrolünde Bur-
juva Düzeni’nin devamı için çalışmaktadır. Bü-
tün uluslararası ve ulusal medya kurumları bu 
amacı gözeterek hareket etmektedir. Bu gayr-i 
insani, ahlaksız medya düzeni emperyalistlerin 
lehine olacak şekilde işlemektedir. Önce bu dü-
zeni sorgulamalı, kendi aramızda insani, ahlaki, 
İslami ilişkiler, yapılar, kurumlar oluşturmalıyız. 
Bunu yapmadığımız takdirde emperyalistlerin, 
zalimlerin oyuncağı olmaya devam edeceğiz 
demektir.

Harim-i İsmetimiz
Tar-ü Mar Edilirken...

Erdal BAYRAKTAR
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Diğer önemli bir konu ise; Velayet, Ümmet, 
Hilafet/Hükümet-i İslami (maalesef, uzun za-
mandır İslami kavram ve kurumlar bağlamın-
dan koparılarak gündeme geldiği için bunları 
kullanmaktan da, gündeme getirmekten de 
çekinir hale geldik) anlayışımız İslam nokta-i 
nazarından uzaklaştı veya bu değer ve amaç-
lardan uzaklaşarak kendimize başka değer ve 
amaçlar edindik.

İslam toplumları ve Müslümanlar, uzun za-
mandır İslami ıstılahlarla, kavramlarla düşün-
müyor, bu değerlerin rehberliğinde fikir ve amel 
üretmiyorlar. Rehberliğinden uzaklaştığımız de-
ğerlerimizden biri de Velayet kavramıdır. İslam, 
Müslümanlardan “Allah’ı, Resul’ü ve Müminleri” 
veli olarak kabul etmelerini istiyor. “Allah’ın dı-
şında başka veliler edinenlerin örneği, kendine 
ev edinen örümcek örneğine benzer. Gerçek şu 
ki, evlerin en dayanıksızı örümcek evidir; bir 
bilselerdi...” (29-41)

“De ki: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana 
uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağış-
lasın. Allah bağışlayandır, 
esirgeyendir.” (3-31)

“Mümin erkekler ve 
kadınlar birbirlerinin ve-
lileridirler. İyiliği emreder, 
kötülükten sakındırırlar, 
namazı dosdoğru kılarlar, 
zekâtı verirler ve Allah’a 
ve Resulüne itaat ederler. 
İşte Allah’ın kendilerine 
rahmet edeceği bunlardır. 
Şüphesiz, Allah, üstün ve 
güçlüdür, hüküm ve hik-
met sahibidir.” (9-71)

“(Ey insanlar) Rab-
binizden size indirilene 
uyun ve ondan başka ve-
lilere uymayın. Ne kadar 
da az öğüt alıyorsunuz.” 
(A’raf 3. Ayet)

“Zalimlere karşı eğilim 
göstermeyin, yoksa siz-
lere ateş dokunur. Sizin 
Allah’tan başka veliniz 
yoktur, sonra yardım da 
göremezsiniz.” (11/113)

“Onlar, müminleri bı-
rakıp kâfirleri dost (velî) 
edinirler. Kuvvet ve onuru 

onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz, bütün 
kuvvet ve onur Allah’ındır.” (4/139)

“Ey iman edenler. Yahudi ve Hristiyanları 
dost olarak benimsemeyin. Onlar birbirlerinin 
dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa o da 

onlardandır. Allah, zul-
meden kişileri doğru yola 
eriştirmez.” (5/51) 

“Allah’a ve ahiret gü-
nüne inanan bir milletin 
babaları, oğulları, kar-
deşleri yahut akrabaları 
da olsa Allah’a ve elçisine 
düşman olanlara dost-
luk ettiğini göremezsin.” 
(58/22)

Müslümanlar insanlar-
la ilişkilerini merhamet, 
adalet ve ahlak temelin-
de, müminlerle ilişkilerini 
ise bu temellerin üzerine 
“iman kardeşliğini” ek-
leyerek devam ettirirler. 
İslam, bu temeller üze-
rinden yaşanan insan ve 
mümin ilişkilerini sosyal 
ve siyasi alanda ise “ve-
layet” değeri üzerinden 
devam ettirir. Kur’an’da 
değişik kullanımlarıyla iki 
yüz yerde geçen velayet 
kavramı bizlerin kimle-
re yakınlık, muhabbet 
duyacağımızı, kimler-
le dostluk kuracağımızı, 

Bu gün Müslümanlar ilişki-
lerini İslam ahlakı ve İslam 
kardeşliği üzerinden yürütmü-
yorlar. Dünyevi kaygılardan 
dolayı ahlaki değerler göz ardı 
ediliyor. İman kardeşliğiyle ye-
tinilmiyor; buna cemaat, hizip, 
ırk, mezhep kardeşliği ekle-
niyor, bunlar iman kardeşliği-
ne önceleniyor. Sorunlarımızı 
kendi aramızda konuşamıyo-
ruz, konuşamadığımız için de 
çözemiyoruz. Böyle olunca da 
hayat boşluk kabul etmiyor; 
ya bizim dışımızdakilerin çö-
zümüne mecbur kalıyoruz ya 
da birbirimizle boğazlaşarak 
çözümsüzlük girdabında yok 
olup gidiyoruz.
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dayanışacağımızı, dünya ve ahiret işlerimizi 
kimlerle deruhte edeceğimizi öğretir. Bunun 
pratiğinin nasıl olacağı, 
Siyer üzerinden bizlere 
öğretilir. Bu değerler ve 
ilişkiler mümin için haya-
ti değerdedir. Bunlardan 
hiçbir durumda ödün ve-
rilemez. Bunlardan ödün 
verdiğimiz zaman insanın 
ve hayatın dengesi bozu-
lur. Ahlaksızlık, zulüm ve 
zillet peşimizi bırakmaz. 
Bugün olduğu gibi. Bu 
gün Müslümanlar ilişki-
lerini İslam ahlakı ve İs-
lam kardeşliği üzerinden 
yürütmüyorlar. Dünyevi 
kaygılardan dolayı ahlaki 
değerler göz ardı ediliyor. 
İman kardeşliğiyle yeti-
nilmiyor; buna cemaat, 
hizip, ırk, mezhep kar-
deşliği ekleniyor, bunlar 
iman kardeşliğine öncele-
niyor. Sorunlarımızı kendi 
aramızda konuşamıyoruz, 
konuşamadığımız için de 
çözemiyoruz. Böyle olun-
ca da hayat boşluk kabul 
etmiyor; ya bizim dışımız-
dakilerin çözümüne mec-

bur kalıyoruz ya da birbirimizle 
boğazlaşarak çözümsüzlük gir-
dabında yok olup gidiyoruz.

Ahlak, iman kardeşliği, ve-
layet değerleriyle birbirine 
bağlanan mümin, Müslüman 
şahsiyetlerin dünya yürüyüşü, 
“Ümmet” birlikteliğinde zirveye 
ulaşır. “Siz insanlar için çıkarıl-
mış en hayırlı ümmetsiniz, iyi-
liği emreder, kötülükten mene-
dersiniz ve Allah’a inanırsınız.” 
(3/110)

“İçinizden hayra çağıran, 
iyiliği emredip, kötülükten me-
neden bir ümmet (topluluk) 
bulunsun. İşte onlar kurtuluşa 
erenlerdir,” (3/104)

“Ve işte sizin bu ümmetiniz 
bir tek ümmettir. Ben de sizin 
Rabbinizim, benden korkun.” 

(23/52)

Ümmet olmadan Müs-
lümanlar kâmil manada 
dinlerini yaşayamazlar, 
izzetlerini koruyamaz-
lar ve insanlığa örnek ve 
şahit olamazlar. Ana İs-
lami değerler etrafında 
bir araya gelen yeryüzü 
topluluğudur ümmet. 
Ümmetin vatanı yer-
yüzüdür. Ümmet, pey-
gamberler gibi insanlığa 
karşı sorumludur. Yeryü-
zünün bütün renkleri bu 
bütünlük içinde kendini 
temsil edebilir. Bu bir-
liktelik ahlaki ve İslami 
değerler üzerine inşa 
edilir. Ümmet’in hakkıy-
la görevlerini yerine ge-
tirebilmesi için başında 
“İmam/Halife” olması 
gerekir. İmam ve Üm-
met aynı kökten türe-
yen kelimelerdir. Aslında 
Ümmet demek Kuran 
ve Sünnetin rehberliğin-
de “İmamlı Toplum” de-
mektir. İmamsız ümmet 
çobansız sürü demektir. 

Bu gün İslam toplumlarında 
Müslüman şahsiyetler değil, 
dindar insanlar bulunmaktadır. 
Cemaatler Batılı anlamda birer 
STK’dır ve dindar nesiller ye-
tiştirmekle meşguller. Dindar 
birey ve topluluklar kendi ulus 
devletlerinin kontrolünde, ulus 
devletlerinin gösterdiği hedef-
ler doğrultusunda oluşturduk-
ları vakıf, dernek, hizip gettola-
rı içerisinde, necat bir topluluk 
iddiaları altında mesut ve mut-
lu yaşıyorlar. Yeni bir dünya 
kuruluyor, başlarına bombalar 
yağıyor, harim-i ismetlerine te-
cavüz ediliyor ama onlar hala 
ulus devletlerinin menfaatle-
rini İslami bir maslahat olarak 
kabul edebiliyorlar.
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Bugünkü Müslümanların 
hali bu duruma en güzel 
örnek değil mi? Başından 
bu tarafa Ümmet hede-
fine kilitlenmeyen bir 
mücadele İslami müca-
dele olamaz ve başarıya 
ulaşamaz. Bu gün Müs-
lümanların Hükümet-i 
İslami gibi bir hedefleri 
bulunmuyor. Kendi de-
ğerlerini, kavramlarını 
gündemlerinden çıkaran 
Müslümanlar, modern 
kavramlarla düşünüyor, 
bu kavramaların izin ver-
diği, onayladığı sosyal, 
ekonomik, siyasal talep-
lerde bulunuyorlar. Bu 
günün moda kavramları, 
Seküler Paradigma’dan 
neşet eden Demokrasi, 
Serbest Piyasa Ekono-
misi, Liberal Hak ve Özgürlüklerdir. Müslüman 
aydınlar ve onları takip eden topluluklar, cema-
atler bu kavramların izin verdiği gündemlerle 
meşguller. Bu gündemleri kabul etmeyen ya-
pılarda, tarihe ve geçmişe sığınarak o günleri 
diriltmenin peşinde koşuyorlar. Bu günü yaşa-
yamayan, bu günde yaşamayan, hakiki ma-
nada Cemaat ve Ümmet olamayan topluluklar 
zilletten kurtulamazlar. “Müslüman şahsiyet” 
olmadan da ne cemaat olunur ne de ümmet 
olunabilir.

Bu gün İslam toplumlarında Müslüman şah-
siyetler değil, dindar insanlar bulunmaktadır. 
Cemaatler Batılı anlamda birer STK’dır ve din-
dar nesiller yetiştirmekle meşguller. Dindar bi-
rey ve topluluklar kendi ulus devletlerinin kont-
rolünde, ulus devletlerinin gösterdiği hedefler 
doğrultusunda oluşturdukları vakıf, dernek, hi-
zip gettoları içerisinde, necat bir topluluk iddi-
aları altında mesut ve mutlu yaşıyorlar. Yeni bir 
dünya kuruluyor, başlarına bombalar yağıyor, 
harim-i ismetlerine tecavüz ediliyor ama onlar 
hala ulus devletlerinin menfaatlerini İslami bir 
maslahat olarak kabul edebiliyorlar. Ulus dev-
let, bir toprak parçasında yaşayan insan toplu-
luğu demek değildir. Ulus devlet bir felsefenin, 
bir zihniyetin sosyal, siyasal dışavurumudur. 
Ulus devletle, Ulus devlete ruh veren değerler-
le, felsefeyle, zihniyetle yüzleşmek mecburiye-
tindeyiz. Cemaatler, meşruiyetlerini öz İslami 

değerlerinden, Ümmet-
ten değil, Ulus devletten 
alıyorlar. Ulus devlet kime 
makbul derse o makbul 
oluyor. Böyle olunca da; 
Cemaatler onu alma, beni 
al heyecanıyla kabul ve 
meşruiyet belgesi almak 
için devlet kuyruğuna gi-
riyorlar. Ulus devletlerinin 
reisleri ulusal ve uluslara-
rası sorunlarını zulmün, 
küfrün başkenti olan 
Washington’dan icazet 
almadan çözmüyor, çöze-
miyor. Ulus devlet yöne-
ticileri ve onların şakşak-
çısı medya, çözülemeyen 
sorunlar için küfrün ele-
başısıyla yapılan on da-
kikalık görüşmeyi büyük 
bir şeref olarak takdim 
ediyorlar, halklarına. Ulus 

devletler, bütün bu seküler zalimlerle yaşadığı 
ilişkilere dini, toplumsal meşruiyet almak için 
dini cemaatleri, âlimleri, kanaat önderlerini 
göreve çağırıyor, onlarda seve seve bu göre-
ve namzet olmak için sıraya giriyorlar. İktidar 
merkezli dini okumanın, hayata iktidar odaklı 
bakmanın sorunlarıyla yeni tanışmıyoruz. Bu 
insanlığın kadim bir sorunudur. İslam toplum-
larında Hilafetin Kureyşliliği, Cebriye- Kaderiye, 
Emevi-Mevali tartışmaları, Müslüman devlet-
lerin kendi aralarındaki kanlı iktidar savaşları, 
iktidar odaklı hayata ve dine bakmanın nasıl 
sonuçlar doğurduğunu bizlere göstermiyor mu?

Bu gün Müslüman topluluklar, menfaatleri-
ni Dünya Sistemi’nin menfaatleriyle cem etmiş 
Ulus devletlerin, Ulus devletlerinin menfaatleri-
ni İslami maslahat zanneden ve ona ram olmuş 
dini cemaatlerin kuşatması altında bulunmak-
tadır. Bu ikisiyle yüzleşmeden izzetli bir çıkış 
zor görünüyor.

Tevhidi değer ve ilkeler; devlet, mezhep, ce-
maat, hizip menfaati için zalimlerle, kâfirlerle, 
münafıklarla velayet ilişkisine izin vermez. Hiç-
bir ulus, Ulus devlet, mezhep, cemaat menfaa-
ti, insan canı ve onurundan, Ümmetin maslaha-
tından öncelikli olamaz.

İlk önce aklımızı ve ruhumuzu saldırıdan ve 
işgalden kurtarmalıyız. Zihinsel ve ruhsal işga-
le son veremeyenler, maddi ve fiziksel işgalden 
kurtulamazlar.

Cemaatler, meşruiyetlerini öz 
İslami değerlerinden, Ümmet-
ten değil, Ulus devletten alıyor-
lar. Ulus devlet kime makbul 
derse o makbul oluyor. Böyle 
olunca da; Cemaatler onu alma, 
beni al heyecanıyla kabul ve 
meşruiyet belgesi almak için 
devlet kuyruğuna giriyorlar. 
Ulus devletlerinin reisleri ulu-
sal ve uluslararası sorunlarını 
zulmün, küfrün başkenti olan 
Washington’dan icazet alma-
dan çözmüyor, çözemiyor.
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Yüce Allah, bir takım mükellefiyetler ile 
muhatap kıldığı insan, melek, cin gibi 
akıl sahibi varlıklar ile akıl sahibi kıl-

madığı varlıkları ahenkli, son derece mükemmel 
bir düzen içerisinde yaratmıştır. Bu mükemmel 
düzen ve ilişki; hüküm ve hikmet sahibi yara-
tıcının tayin ettiği belli bir vadeye kadar eşsiz 
ahenk içerisinde sürüp gidecektir.

Akidemize göre, insan; kainat içerisinde 
tanrıların -Allah belasını versin- gazabına uğ-
ramış, kainat ile savaşmak zorunda bırakılmış, 
çaresiz bir zavallı değildir. (Promethe’nin Olim-
pus Dağı’ndan, Tanrının ateşinden çalması ola-
yını hatırlayınız.)

İslam’a göre insan, yeryüzünde Allah’u Teâla 
tarafından halifelik makamına getirilmiştir: 
“Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzün-
de bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler 
hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip du-
rurken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan 
dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Al-
lah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde 
ben bilirim, dedi.” (Bakara, 30) Halife, vekil ve 
temsilci demektir. Allah, yeryüzünde iradesini 
temsil etmek üzere insanı yaratmış, orada ila-
hi hükümranlığı gerçekleştirme görevini de ona 
vermiştir. (Bk. Sa’d 26) Ve kâinat onun emrine 
verilmiş/musahhar kılınmıştır: “Allah’ın, gök-
lerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin 
emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli ola-
rak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine 
de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınla-
tıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan 

kimseler vardır.” (Lokman,20) (bk. Casiye,13) 
Allah, onu mükerrem/üstün ve şerefli bir varlık 
olarak yaratmıştır: “Biz, hakikaten insanoğlunu 
şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil 
vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; ken-
dilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, 
yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıl-
dık.” (İsra,70)

Dünya Hayatının İç Yüzü Nedir?

“Sakın, kendilerini denemek için onlardan 
bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının 
çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nime-
ti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir.” 
(Taha 131)

“Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlen-
ce, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok 
mal ve evlât sahibi olma isteğinden ibarettir. 
Tıpkı bir yağmur gibidir ki, bitirdiği ziraatçilerin 
hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsa-
rı olduğunu görürsün; sonra da çer çöp olur. 
Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada 
Allah’ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı 
aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.” 
(Hadid 20)

“Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, 
oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümü-
şe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekin-
lere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. 
Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. 
Hâlbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır.

(Rasûlüm!) De ki: Size bunlardan daha iyi-
sini bildireyim mi? Takvâ sahipleri için Rableri 

Modern İnsanın
Çıkmazları ve İslam

Ahmed Muhammed MÜNİR
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yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyyen ka-
lacakları cennetler, tertemiz eşler ve (hepsinin 
üstünde) Allah’ın hoşnutluğu vardır. Allah kul-
larını çok iyi görür.

Ayette sayılan dünya nimetleri ve dünya gü-
zelliğinin, insana sevdirildiği ifade edilmiştir. Bu 
davranış tabiidir, dünyevidir. Esasen insanoğlu 
nefsini ve neslini devam ettirebilmek için bu ni-
metlerden belli ölçüde istifade etmek zorunda-
dır. Ancak insan bunlara kul-köle olmamalıdır. 
15. ayette bunlardan daha güzeli gösterilmiştir, 
çünkü öncekiler ne kadar güzel olursa olsun ge-
çicidir, ikinciler ise devamlıdır.

“(Bu nimetler) Ey Rabbimiz! İman ettik; bi-
zim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından 
koru!” diyen; Sabreden, dürüst olan, huzurda 
boyun büken, hayra harcayan ve seher vak-
tinde Allah’tan bağış dileyenler (içindir).”  (Al-i 
İmran 15-17)

“Doğrusu feraha ermiştir temizlenen, Rabbi-
nin adını anıp O’na kulluk eden. Siz (ey insan-
lar!) dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa 
ahiret daha hayırlı daha devamlıdır.” (A’la 14-
17)

Ya Efendimiz (aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm)’ın 
yaptığı gibi, yolunun bir aşamasında bir ağa-
cın altında gölgelenen ve kalkıp yoluna devam 
eden bir insan olarak tanımlayacaksınız dünya 

ile ilişkinizi. Ya da dünyaya kazık çakmak için 
yaşayacaksınız. “Hepsi benim” diyeceksiniz.

MODERNİZM’E göre ise, artık dünya Tanrı 
ile ilintisi olmayan bağımsız otonom bir bölge-
dir ve insan, süfli arzuları ve doymak bilmeyen 
iştahı, daha fazla üretmek ve daha fazla tüket-
mek  doğrultusunda ona istediği gibi egemen 
olabilir hatta istediğini alabilmek için onu tahrip 
edebilir. Zira Tanrı merkezli dünya görüşünde 
olduğu gibi, dünya insana bir emanet, insan 
da, yeryüzünde Tanrı`ya karşı sorumlu bir ha-
life değildir.

Modern İnsan Kimdir?

Modern insan, kim olduğunu unutan insan-
dır. Modern insan, kim olduğunu unutmaya 
başladığı gün yaktığı ateşte ellerini de (aslında 
tüm vücudunu, hatta ahiretini de) yakmıştır. 
Varoluşun amacını gerçekleştirme aracı olarak 
sunulan dünya ile kendini aldatmış olmaktadır. 
Bunu da “Allah’ı unutmadıkça” yapamaz. Allah’ı 
unutan insana, Allah da kendisini unutturur.

ALLAH’ı unutmak bütün kriz ve hastalıkların 
nedenidir.

Yüce Allah şöyle buyurur:

“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da on-
lara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olma-
yın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (Haşr,19)
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İnsanın yaratılış ga-
yesi şöyle açıklanmıştır: 
“Ben cinleri ve insanları, 
ancak bana kulluk etsin-
ler diye yarattım.”  (Za-
riyat 56)

“Nefsini bilen Rabbi-
ni bilir.” denilmiştir. Bu 
söz, Hadis-i Şerif olarak 
zikredilir fakat kelamı 
kibardan olduğu kabul 
edilmiştir. Bu söz şöyle 
de anlaşılmıştır: “İnsan 
ancak, Allah’ın ışığında/
nur (Nur 35) kendisini bi-
lebilir.”

Modern insan, göğe 
isyan edip, kalbin nuruna 
değil, aklının gücüne da-
yalı bir bilim oluşturmuş-
tur ve “rölativizm”i esas 
almıştır. Yani mutlak haki-
kat yoktur. İzafiyet tek bir 
doğrudan söz edilemez. 
Her şey görecelidir. Bilgi, 
kişi, zaman ve yere göre 
farklılaşır. Mutlak hakikati 
reddederken, yeni binler-
ce hakikat (!) oluşturma-
ya çalışmıştır.

Modern insan, Cen-
neti dünyada yaşama-
ya çalışandır. Zaten 
MODERNİZM’İ de “DÜN-
YA CENNETİ” olarak nite-
lemektedirler.

Modern insan, kalbini 
unutup, beyniyle yaşıyor. 
Ağlamak onun için aciz-
liktir, zelilliktir. Oysa ağla-
mayı unutmuş insan, kor-
kulası insandır. Bu insan 
Müslüman da olsa! “Be-
nim bildiklerimi bilseniz 
az güler çok ağlardınız.”

Modern insan zeki-
dir fakat akıllı değildir. 
Kur’an-ı Kerim akleden 
kalpten bahseder:

 “…Gerçek şu ki, göz-
ler kör olmaz; lâkin gö-

ğüsler içindeki kalpler kör 
olur.”  (Hacc 46)

Modern insan, yer 
merkezlidir. Müslüman 
ise gök merkezlidir. “Na-
maz mü’minin miracıdır.” 
Hadis-i Şerifi bu konuda 
çok manidardır. İbadetler 
Allah ile irtibatımızı sağ-
lar ve güçlendirir. Özel-
likle namaz ve dua. Salat 
dua demektir, Namaz için 
de salat kelimesi kulla-
nılır. Bir anlamı da bağ 
demektir. Allah ile bağ. 
Allah ile irtibatını kesen 
adam(!) serseri mayın 
gibi ne zaman ne yapaca-
ğı belli olmayan varlıktır. 
Ondan her şey beklene-
bilir. Bu yüzden Allah-u 
Teala ile irtibatımızı güç-
lendirmeliyiz.

Modern insan, haya-
tın odak noktasını kay-
betmiştir. Hayatın nasıl 
yaşanacağı ve nasıl an-
lamlandırılacağı belirsiz-
leşmiş, hayat onun için 
taşınamaz bir yük haline 
gelmiştir. İntiharlar, psi-
kolojik ve toplumsal trav-
malar…

Modern dünyaya kar-
şı peygamberi geleneğe 
sahip çıkmalıyız. Sade 
bir hayata talip olarak 
işe başlayabiliriz. ZÜHD: 
Şüphesiz bunun ödenme-
si gereken bedeli büyük-
tür. İşe kendimizi değiş-
tirmekle başlamalıyız:

“Bir toplum kendi-
lerindeki özellikleri de-
ğiştirinceye kadar Allah, 
onlarda bulunanı değiş-
tirmez.” (Rad,11)

İslam’ın hedefi, insa-
nın dünyevi hayatını nicel 
olarak zenginleştirmek, 
siyasette, ticarette başa-

Modern insan, yer merkezlidir. 

Müslüman ise gök merkezlidir. 

“Namaz mü’minin miracıdır.” 

Hadis-i Şerifi bu konuda çok 

manidardır. İbadetler Allah ile 

irtibatımızı sağlar ve güçlen-

dirir. Özellikle namaz ve dua. 

Salat dua demektir, Namaz için 

de salat kelimesi kullanılır. Bir 

anlamı da bağ demektir. Allah 

ile bağ. Allah ile irtibatını ke-

sen adam(!) serseri mayın gibi 

ne zaman ne yapacağı belli 

olmayan varlıktır. Ondan her 

şey beklenebilir. Bu yüzden 

Allah-u Teala ile irtibatımızı 

güçlendirmeliyiz.
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rılı kılmak değil; Allah’a gerçek anlamda ibadet 
eden, O’nu zikredip tesbih eden “mü’min kul” 
seviyesine yükselmenin yollarını göstermek, 
bunun temin etmektir. Nihai hedef ahlaki ol-
gunluk, kemalâttır.

Modern insan, kalp hastasıdır. EN ŞİFASIZ 
HASTALIK; DÜŞÜNMEYEN KALP HASTALIĞI-
DIR. (Bkz. TEFEKKÜR, Al-i imran 190,…)

Fakat biz Müslümanların da, “kalpleri has-
ta ve herkesten önce bizim şifaya ihtiyacımız 
vardır.”

Taşların bile Allah korkusundan gözyaşı dök-
tüğü varlık aleminde, nasıl oluyor da insan ken-
disini hakir bir su damlasından yaratan Allah’a 
karşı nankör olabilir. İşte buna kalp hastalığı/
kalbin taşlaşması diyoruz:

“Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, 
muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğe-
rek, paramparça olmuş görürdün. Bu misalleri 
insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” (Haşr 21)

Modern insan, Tanrıyı öldürmüş, kendisi 
tanrılaşmış ya da binlerce tanrılar türetmiştir. 
Bir olan Allah’a kulluk etmeyen, binlerce tanrı-
ya kulluk eder.

“Kötü duygularını kendisine tanrı edinen 
kimseyi gördün mü? Sen (Rasûlüm!) ona koru-
yucu olabilir misin? Yoksa sen, onların çoğunun 
gerçekten (söz) dinleyeceğini yahut düşüne-
ceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar 
gibidir, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar.” 
(Furkan 43,44)

Modern insan, dünyaya hakim olma mü-
cadelesi vermektedir. Halbuki insan, dünyaya 
hâkim olmaya değil şahit olmaya gelmiştir.

Modern insan, Dünyayı Tanrısız (Tevhid), 
ötesiz (ahiret) ve yol göstericisiz (peygamber/
risalet) yaşamaya kalkışmaktadır. Oysa bun-
lardan bağımsız, varoluşunun anlam ve sırrını 
çözebilmesi mümkün değildir:

“Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah’ındır. 
O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah’tan başka 
ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.” (Tevbe, 
116)

Modern insan, Allah’a karşı istiğna halinde 
ve yaratılmışlara kulluk halindedir. Eşyaya karşı 
istiğna, Allah’a kulluk gerek.

“Gerçek şu ki, insan azar. Kendini kendine 
yeterli gördüğü için. Kuşkusuz dönüş Rabbine-
dir.” (Alak 6,7,8)

Modern insan, susuzluğunu/huzursuzluğunu 
tuzla ya da tuzlu su ile gidermek istiyor. Tabii ki 
bu ne mümkün?!..

Modern insan, nefsinin arzularına teslim ola-
rak mutlu olmaya çalışmaktadır. Hâlbuki nefsi-
ni ıslah edip, kendini değiştirebilen kişi hakiki 
manada özgür, bağımsız ve mutludur. Çünkü 
Allah’tan başka her varlığa bağlı olmaktan kur-
tulmuştur. Rasulullah (SAV) Efendimiz; “Alla-
hım, göz açıp kapatıncaya kadar dahi olsa, beni 
nefsimle başbaşa bırakma.”  diye dua ediyordu.

Modern insan, CAN SIKINTISI çekmektedir 
ve teknoloji bunu karşılamamaktadır. 21.yy in-
ternet çağı olarak da adlandırılmaktadır. İnter-
net binlerce insanın zekâsından daha işlevseldir 
ancak bir şey eksik. O da kalp/akıldır. Teknoloji 
yüreksizdir, ruhsuzdur, düşüncesizdir. Norveç 
örneğinde olduğu gibi. Norveç, gayri safi milli 
hasılası en yüksek ülkelerden biridir. Aynı za-
manda, intihar oranının en yüksek olduğu ül-
kelerdendir.

“(Ya’kub:) Ben sadece gam ve kederimi 
Allah’a arzediyorum...” (Yusuf 86)

“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın 
zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler 
ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad 28)

Modern insan, ‘fıtrat’la oynamaktadır. Örne-
ğin, kadın erkekleşmekte, erkek kadınlaşmak-
tadır.

Modern insan, kibirlidir, bencildir. Buna kar-
şı, tevazu sahibi olarak ve sade bir hayat yaşa-
yarak -sünnet ehli olarak- karşı durulabilir.

Modern insan, Allah’a kafa tutmaktadır.
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Allah kendi hükümranlığında kimseyi şerik 
tutmaz. İnsan, Allah’ın mülkünün bir parçası 
olan yeryüzünde hangi iktidar seviyesine gelir-
se gelsin, hiçbir zaman hakiki ve ebedi iktidar 
sahibi olamaz. İnsanın kendi özünü (Nefha-i 
ruh), üstün ve ayrıcalıklı konumu (eşref-i mah-
lukat) ve bilincini (marifetullah) tahrif ederek 
yapabildiği tek şey; Kendine tevdi edilen ema-
nete ihanet etmek,verdiği misakı bozmak ol-
muştur.

Modern insan, bu dünyada ev sahibi gibi 
davranıyor. Efendimiz’in YOLCU misali… Ev sa-
hibi gibi yerleşirsen, gitmesi zor olur.

Modern insan, her şeyi tartışıyor. Halbu-
ki Müslümanın iman esasları tartışılamaz; Müs-
lümanın ahlakı tartışılamaz; İslam’ın ahlakı ve 
değer hükümleri tartışılamaz; İslam’ın eşya ve 
olaylar ile alakalı olarak koyduğu helal, haram, 
farz gibi fıkıh kitaplarında mükelleflerin fiille-
rinin hükümleri denilen hususlar, İslam’ın ko-
nuyla alakalı delilleri muvacehesinde verilen bu 
hükümler tartışılamaz. İslam’ın suçlarla, ceza-
larla alakalı hükümleri tartışılamaz; İslam’ın te-
settürü tartışılamaz; Miras hukuku tartışılamaz. 
Bunlar İslam’ın ve Müslümanların sabit değer-
leridir. Bunlar gibi… Cenab-ı Allah’ın Kur’an-ı 
Kerim ile Yüce Resul’ün sünnet-i seniyyesi ile 
tespit etmiş olduğu açık ve net hükümler hiçbir 
şekilde Müslüman için tartışma konusu yapıla-
cak konular değildir.

Modernizmin Çıkmazlarına Karşı İnsan 
Beş Konuda Barışık Olmalıdır

1- İnsan kendisiyle barışık olmalıdır.

Yeryüzünde örnek ve önder olabilmek için 
kişinin kendisiyle barışık olması lazım. Kişinin 
kendini vahiyle terbiye etmesi lazım. İlahi di-
sipline teslim olarak yaradılış amacına uygun, 
arzın imarı, neslin ıslahı için misyon adamı ol-
ması lazım. Kendisiyle barışık olmayan insan 
edilgen değil etkendir, belirleyici değil sürükle-
yicidir, esen rüzgâr karşısında sürekli yön de-
ğiştirir, modern çağ insanı kurtlaştırır. İslam’ın 
çağı ise insanı kardeşleştirir. İnsana ise yakışan 
kardeşleşmektir. Modern çağ insanı özgürleştir-
me çağıdır fakat özgürleştirmede kısıtlama ge-
tirmez. İslam’ın çağı ise insanı Rabbanileştirir. 
Barışı gerçekleştirecek olan kişi önce halife ol-
ması gerekir. Kendisiyle kavgalı olan, iç dünya-
sında çatışmalar yaşayan, fıtratıyla bozuşan, öz 
değerlerinden uzaklaşan, özüne dönemeyen bir 
insanın halife olması mümkün değildir.

İnsan halifelik vasfını yitirip, esfele safiline 
sürüklenen bir varlık durumuna düşer.

2 -İnsan toplumla barışık olmalıdır. 

Âli İmran 110. ayeti, bu hali karşılayan çok 
net ifadeleri barındıran bir ayettir:

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış 
en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder; kötü-
lükten meneder ve Allah’a inanırsınız: Ehl-i ki-
tap da inansaydı, elbet bu, kendileri için çok 
iyi olurdu. (Gerçi) içlerinde iman edenler var; 
(fakat) çoğu yoldan çıkmışlardır.”

İnsanın toplum ile barışık olması gerekir. İn-
sanın insanla barışık olması, sadece kendisiyle 
barışık olmak işin bir aşamasıdır. İnsanlık diye 
bir derdimiz var mı? Çürüyen insanlık, kokuşan 
insanlık, insanlıktan çıkmış insanlara yönelik bir 
ıslah projemiz, bir girişimimizin olup olmadığı-
nı kendimize soracağız. Biz kendimiz için değil 
insanlık için varız. İşte Rabbimiz bizi böyle tarif 
ediyor. Müslüman sadece kendisi için yaşayan 
değildir. Müslüman ötekisi için yaşayan insan-
dır. Başkası için yaşayan insandır. Sadece ken-
disi için yaşayan, kendisini küçültmüş ve da-
raltmıştır. Erdem başkası için yaşayabilmektir. 
Modernizm ise insanı yabancılaştırır, bencilleş-
tirir ve benmerkezciliğine götürür.

3- İnsan evrenle barışık olmalıdır.

 Bizler yeryüzünün fitneye, fesada uğrama-
sına izin vermemeliyiz. Bunun sağlanması için 
öncelikle evrenle barışık olmak gerekir, dünya-
nın içinde olacağız  ama dünyacı olmayacağız, 
dünyanın varisi, öncüsü olmak biz Müslüman-
lara yakışır:

“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden 
karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yap-
tıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de 
(tuttukları kötü yoldan) dönerler.”(Rum 41)

Kâinat/evren, kadim Yunan kültür(süzlüğ)
ünden miras olarak alınan ve günümüz Batı(l) 
kültür(süzlüğ)ünde adeta itikadi bir umde gibi 
itibar gören anlayışla, insanın yenebildiği oran-
da benliğini ispatlayıp o oranda özgürlüğünü 
kazanabileceği bir rakip, bir düşman değil; 
hizmete memur, itaatkâr bir yardımcı ve yakın 
bir dosttur. Sevgili Peygamberimiz(sav)’in yeni 
doğan hilale hitaben “Allah, benim de Rabbim 
senin de Rabbindir.” (Tirmizi, 345; İbn Mace, 
1397) buyurması adeta Allah’ın kulu olmak ba-
kımından insan ile ay(kamer), hatta tüm mev-
cudat arasında yaratıcılarının birliğini hatırlata-
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rak, insan ile kâinat arasındaki derin rabıtaya 
işaret etmektedir. Tevhid’in evrensel çağrısı.

Efendimiz’in Uhud Dağı’ndan: “Bizi seven, 
bizim de kendisini sevdiğimiz dağdır.” (Buhari 
1482) diye söz etmesi de yeryüzünün en dikkat 
çekici varlıklarından olan “dağ” figürü kullanıla-
rak kâinat ile insan arasındaki önemli bir anlam 
dile getirilmektedir. Biz dağı seviyor olabiliriz 
fakat dağ da bizi sevmektedir. Tıpkı vefalı, üs-
tün ve yüce duygulara sahip asil karakterli bir 
insan gibi.

4- İnsan Allah-u Teala ile barışık olma-
lıdır 

Bizler Allah’tan bağımsız yaşayamayız 
Allah’la ilişkilerimiz iyi olmalıdır, değer kazan-
mak istiyorsak Yaradana değer vermeliyiz, biz-
ler için Allah neyi ifade ediyorsa bizler de Al-
lah için onu ifade ediyoruz, biz Allah’ı sürekli 
gündemimizde tutarsak Allah da bizi günde-
minde tutar. Hiçbir renge bağlı kalmayacağız, 
Allah’ın boyasıyla boyanmaya çalışmalıyız. 
Allah’a muhtaç olduğumuzu unutmamalıyız. 
Allah Samed’dir yani hiçbir şeye muhtaç değil-
dir. Ama herkes ona muhtaçtır. Allah’la barışık 
olmanın iki kilit yolu vardır. Bunlar; “Tevhid ve 
Takva”dır. 

Modern insan parçalanmış ‘ruh-beden, dün-
ya-ahiret’ bir haleti ruhiyeye sahiptir.

Modern insan parçalanmış kişiliktir. Parça-
lanmış zihin, aile, toplum vb. Tevhid yerine şirk 
hâkimdir.

Modern insan, bir yere kapatılmış ve ışıksız, 
yardımsız ve umutsuz yaşıyor.

Allah’ın birliğine -Tevhide- inanmanın ka-
çınılmaz işdüşümü olan hayatın birliği, Müslü-
manların modernite ile karşılaşmasıyla açıktan 
bir saldırıya uğradı. Bunun sonucunda ahireti 
unutarak ya da ihmal ederek sadece bugünü 
düşünmelerine sebep olan sersemletici bir et-
kiye sebep oldu.

“Kendisine ortak koşmaksızın Allah’ın ha-
nifleri (O’nun birliğini tanıyan müminler olun). 
Kim Allah’a ortak koşarsa sanki o, gökten dü-
şüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış, 
yahut rüzgâr onu uzak bir yere sürüklemiş (bir 
nesne) gibidir.” (Hacc, 31)

5- İnsanın ölümle barışık olmalıdır.

Ölümü ötelemeye çalışmamalıyız, ölümle 
barışık olmalıyız, ölümü hayatın merkezinde 

tutmalıyız, ölümü göze almadan özgürleşeme-
yiz, ölümle dost olduğumuzda korkmayız, çe-
kinmeyiz, güçlenir ve kuvvetleniriz. ÖLÜM çok 
hatırlanmalıdır. Ölüm düşüncesinin canlı oldu-
ğu bir kültürde sınırsız sermaye biriktirme ve 
her hazzın tatminini esas alan tüketimi tahrik 
etmek mümkün değildir. ÖLÜM, her şeyi içine 
sığdırılmaya çalışılan “hayatın sonu” nu hatır-
lattığı için mümkün oranda gözden uzak tutul-
maya çalışılıyor. Zincirlikuyu Mezarlığı’nın giriş 
kapısına “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda 
bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut 57) ayetinin 
yazılmasına gösterilen tepkiler -TÜRKAN SAY-
LAN ÖRNEĞİ- boşuna değildir. 

Hz. Peygamber (s.a.v) gelecekte kendisi-
ne inananların içine düşeceği muhataralı bir 
durumdan haber verir. Hz. Sevban (ra. anh) 
anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki: 
“Diğer milletler, tıpkı sofraya yemek için üşüşen 
insanlar gibi sizin üzerinize üşüşecekler.” Bu-
nun üzerine sahabiler şaşkınlıkla sorarlar: “Ya 
Rasûlullah, o gün sayımız çok mu az olacak?” 
Efendimiz (s.a.v): “Hayır” der. “Bilakis, o gün 
sayınız çok olacak. Fakat siz -çokluğunuz- bir 
akıntıya taşınan çer-çöp gibi olacaksınız. Al-
lah, düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunu-
zu silecek, sizin kalbinize de “vehn” verecek.” 
Bunun üzerine sahabilerden biri sorar: “Vehn 
nedir ya Rasûlullah?..” O da buyurdu ki: “Dün-
ya sevgisi ve ölümü sevmemek, ondan nefret 
etmek.” (Süneni Ebû Davut: 4/111, hn. 4297; 
Müsnedi Ahmed: 5/278, hn. 22450)

YAŞAYAN ÖLÜLERDEN OLMAMAK İÇİN, HER 
AN ALLAH’I ANMALI, ANLATMAK İÇİN ÇABA 
SARFETMELİYİZ.

Dindarlığın Modernizmle Sınavı...

Son yıllarda zihnimi meşgul eden sorulardan 
biri de şudur: Toplumsal ve kamusal alanda dini 
görünürlülüklerin artıyor olması, Müslümanlaş-
ma kalitesinin göstergesi olarak kabul edilebi-
lir mi? Zahiri yansımalar bu yönde umut verse 
de maalesef arka plana baktığımızda gerçekler 
bu umudumuzu pek de onaylamıyor… Müslü-
manların yaşamakta olduğu devinim, düşünsel 
dönüşüm dur-durak bilmiyor… Dindarlığın gö-
rünür boyutu ile yetinenler nedense dünyevi-
leşme ile dumura uğrayan değerlerin farkında 
olmuyorlar… İbadi ritüeller, dini figürlerle teselli 
bulan kitleler, profan bir algıya, pagan bir etki-
ye kurban gittiklerini bilmiyorlar… İçi boşaltılan 
bir dindarlık kimin işine yarar, sorgulanmıyor... 
Sathilikler, sahtelikler sahiciliğin üstünü nasıl 
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örtüyor, bu da bilinmiyor… İslami kimliğimizin 
flulaşması, dini şiarlarımızın aksesuarlaşması, 
Müslümanlığımızın muhtevasızlaşması neyin 
göstergesi? Bu durum, modernleşme salvo-
larına karşı insanımızın ne kadar savunmasız 
kaldığının ifadesidir… Daha da ötesi, dindarlar 
dünyevileşmekle kalmıyor, dini de dünyevileş-
tiriyorlar… 

Seküler bir zihinle İslam’ı okuyor, vahyi ona 
göre yorumluyorlar… İslam’ı olduğu gibi kabul 
etmesi gerekenler, istiyorlar ki İslam, bulun-
dukları hal üzere kendilerini kabul etsin… Şart-
ları belirleyen bir İslam yerine, şartların belir-
lediği bir İslam öne çıkıyor… Allah’ın boyası 
ile boyanması gerekenler, yaşamlarında 
siyasete liberal bir boya, sosyal hayata 
seküler bir boya, kültüre popüler bir boya, 
düşünceye rasyonel bir boya çalabiliyor-
lar… Renksizleşen ya da renkten renge giren 
silikler, İslam’ı ne temsil ne de tebliğ edebi-
lirler… Kimilerine göre bu durum, dinin elden 
gitmesidir… Hayır! Din elden gitmez, yozlaşır… 
Dini yaşamın içi boşaltılır… Aslını seçemez olur-
sun… Dinin mana ve muhteviyatı zayıfladık-
ça din adına mitos ve menkıbeler dinleşmeye 
ve bu da dinde yozlaşmaya neden olur. Evet, 
İslam’ın ruhu ile oynarsanız ne olur? Akide fel-
sefileşir… İbadet adetleşir… Din ideolojileşir… 
İslam Protestanlaşır… 

Sonra, hayatı tümden İslam’a bağlamak ye-
rine, İslam’a hayatımızda bir parça yer açmakla 

yetinir oluruz… İşte liberal düşünce ve davra-
nışların Müslümanları sürüklediği uçurum… İs-
lam’lardan İslam beğen… Sloganlaşan İslam… 
Kültürleşen İslam… Sıradanlaşan İslam… Adet-
leşen İslam… Bir de bakıyorsunuz ki her çılgın-
lığın dini versiyonu hemen vizyona giriyor… Te-
settür defileleri, güzellik merkezleri, zayıflama 
kürleri, marka, moda, model savaşlarının Müs-
lümancası… Bankacılığın İslamcası… Nasıl da 
beceriyoruz? Ne de yakışıyor? “Ehli dünya”dan 
tek farkımız, ehlileşmiş Müslümanlığımız… Mu-
halif damarı kurumuş, direniş ruhu çökmüş, 
mücadele azmi kırılmış yığınlar… Ruhen fakirle-
şiyoruz… Zihnen donuklaşıyoruz… Kalben uzak-
laşıyoruz… Bir umursamazlık, bir umutsuzluk, 
bir uyuşukluk… N’oluyoruz? Duruş duruş değil… 
Durum durum değil… Doğrusu iç dünyamızda-
ki alaborayı durduramadık… Bu bir eksen kay-
ması mıdır, kimlik krizi midir, kıyamet alame-
ti midir? Bilemiyorum... Olgu dinleştikçe İlahi 
sınırlar zorlanıyor, ilkelerle oynanıyor, değerler 
sulanıyor… Münkere alışık, şerle tanışık, şey-
tanla barışık bir profil ortaya çıkıyor… Ve Mev-
lana haklı çıktı: “İnandığınız gibi yaşamazsanız, 
yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.” Çağdaş 
Mürciye, modern İbahiye ciddi anlamda taban 
buldu… Kalkış noktası ise: “Müslümanlar her 
şeyin iyisine layıktır” mantalitesi… Malum işleri 
“ama”larla, “ancak”larla geçiştirme becerileri… 
Tabii ki tüm bunlar birden bire olmuyor; alış-
tıra alıştıra… Modernizm içselleştirildikçe dini 
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yaşamın içi boşalıyor… 
İliklerimize kadar mo-
dernizm soluyoruz. İşte 
modern kent dindarlığının 
kırılgan hali… “N’olacak 
bu Müslümanların hali?” 
diyemiyorsun… Bu acı ve 
çarpık tablo, “dışı seni, 
içi beni yakar”ın ifadesi… 
Çürüyen ve çöken birey… 
Çözülen aile… Parçala-
nan cemaat… Çözümden 
ne kadar uzaklaştığımı-
zın göstergesi… Vakaya 
boyun eğip vahye veda 
edince işte işin varacağı 
varta budur… 

Kuru dincilikle, kof din-
darlıkla kendinizi koruya-
maz, geleceği kuramazsı-
nız… Dindar dünyacıların 
son durumu; bilgi ile uka-
lalaşan, başarı ile büyüle-
nen, servet ile şımaran, 
güç ile büyüklenen, kon-
for ile küflenen, kariyer 
ile körlenen bir kötü gi-
diş… Alabildiğine ılımlıla-
şan bir İslam’ın Allah ile 
ne ilgisi olabilir ki? Hz. 
Ali (ra) boşuna seslenmi-
yor: “And olsun ki sizde, 
sizi bir araya getirecek bir 
din, sizi (gaye için) bileyecek bir duygu yoktur”. 
Evet, dindar ama dini dar… Dindarlardaki dini 
daralma ya da savrulma hayra alamet değil… 
Şimdi tüm bunlara “ahir zaman alametidir, kı-
yamet yaklaşmıştır, dolayısıyla normaldir” de-
memiz mi lazım? Sormak gerekmiyor mu: “Din 
bir etiket midir? Yoksa rozet midir?” Aidiyetler 
gidince geriye sadece şekil ve suret kalıyor… Bu 
sarmalda şiar ve şuura yer yoktur… Şikeli, hile-
li, şaibeli yaşamların önü sonuna kadar açıktır… 
Bu badiyede kirliliklerin nasıl kanıksandığını, 
kutsalların nasıl kundaklandığını görmek basi-
ret ehli için zor olmasa gerek… Keyfiyetsizlik 
ve kifayetsizlik nasıl da kabul görüyor… Artık 
rağbette olan, revaç bulan dindarlık değil, dini 
görünürlülük… 

Bunlarla da kalmıyor; dinde laubalilik, dinde 
aşırılık, dinde şekilcilik, dinde dünyacılık, din-
de bireycilik dolu-dizgin devam ediyor… Daha 
da beteri herkesin kendi yorumunu dinleştir-

mesi… Elbette, kendi 
yorumlarını mutlaklaş-
tıranlar hakikate ulaşa-
mazlar… Edepsiz âlimler, 
tefekkürsüz abidler, ide-
alsiz arifler, amelsiz ay-
dınlar, aksiyonsuz aka-
demisyenler, aşkınsız 
ve aşksız abiler güven 
vermiyor, gelecek vaat 
etmiyor… Bireysel din-
darlıkla da bir yere va-
rılmıyor… Çünkü iddiası 
yok! Devrimci öz, dire-
nişçi ruh, dönüştürücü 
damar kalmayınca geri-
ye muhafazakârlaşmak 
kalıyor… Muhafazakâr 
kimlikle gelen İslami 
söylem ve eylemler ise 
kimseye heyecan ver-
miyor, harekete geçirmi-
yor… 

Ekonomik gücü büyü-
yen nice insanın, insan-
lık kalite ve kalibresinin 
nasıl küçüldüğüne tanık-
lık etmekteyiz… Peki, bu 
yozlaşma ve yabancı-
laşma süreci ne zaman 
başladı? İnsanımız şu 
üç şeyle tanışmaya baş-

ladıktan sonra: İktidar… Para… Karşı cins… Bu 
üçgeninin baştan çıkarıcı çekim gücüne daya-
namadılar, direnemediler… Bizim dindarlar bizi 
tanımaz oldular… Demek ki politize olmanın, 
popüler olmanın, paralı olmanın dayanılmaz 
hafifliğinden kolay kolay kimse kurtulamıyor… 
Evet, cihadsız yaşamların ceremesi ağır oluyor… 
Müslüman gibi davranma yetmiyor, Müslüman 
olmak gerekiyor… Modern zamanlarda dindarın 
duruşunu ve direnişini güçlendirmek ertelene-
mez bir görevdir… Peki, bu ne kadar mümkün? 
Pekâlâ mümkün… Yeter ki vahyin sönmez ışığı-
nı, şaşmaz sözünü, tükenmez soluğunu bugüne 
taşıyabilelim… İyi olmakla yetinmeyip, iyiliğin 
egemenliği için savaşım verebilelim… Kötülük-
ten korunmakla kalmayıp, beşeriyeti şer ve 
münkerden koruyabilelim… Dindarlığı diri ve 
duru tutan dinamik ve damarları canlı tutabi-
lelim… Ve iddiamızdan vazgeçmeyelim… Çünkü 
imanı olanın iddiası olur!

Dinde laubalilik, dinde aşırı-
lık, dinde şekilcilik, dinde dün-
yacılık, dinde bireycilik dolu-
dizgin devam ediyor… Daha 
da beteri herkesin kendi yoru-
munu dinleştirmesi… Elbette, 
kendi yorumlarını mutlaklaş-
tıranlar hakikate ulaşamazlar… 
Edepsiz âlimler, tefekkürsüz 
abidler, idealsiz arifler, amelsiz 
aydınlar, aksiyonsuz akade-
misyenler, aşkınsız ve aşksız 
abiler güven vermiyor, gelecek 
vaat etmiyor… Bireysel dindar-
lıkla da bir yere varılmıyor… 
Çünkü iddiası yok! Devrimci 
öz, direnişçi ruh, dönüştürü-
cü damar kalmayınca geriye 
muhafazakârlaşmak kalıyor… 
Muhafazakâr kimlikle gelen 
İslami söylem ve eylemler ise 
kimseye heyecan vermiyor, ha-
rekete geçirmiyor… 
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Mevlânâ Celâleddin Rûmî’yi ve fikirle-
rini ele aldığımız yazı dizimizin son 
bölümünde; Mevlânâ Celâleddin 

Rûmî’nin Batılılarca çok sevilmesinin sebepleri-
ni tahlil etmeye çalışacağız ve genel bir değer-
lendirme yapacağız. Tevfik Allah (c.c.)’tandır.

Bugün Mevlâna, ünü Türkiye sınırlarını aş-
mış bir şahsiyet olarak öne çıkmaktadır. En 
önemli sorulardan biri, bilhassa Batı insanının 
Mevlâna’ya olan yoğun ilgisinin sebebi üzerine-
dir. İnsanlar Onun düşüncelerinde ne bulmak-
tadırlar?

“Mevlânâ’nın son yıllarda Batı’da en çok 
okunan şair olduğunu biliyoruz. Kitaplarının 
tercümeleri yüz binler satıyor. Şiirleri kaset ve 
CD’lere okunuyor. Madonna gibi ünlü sanatçılar 
albümlerinde ondan şiirlere yer veriyor. Böylece 
hem ona olan sevgi ve saygılarını, hem de onu 
sevenlere ulaşmayı hedefliyorlar. İşin ilginci ise, 
onu okuyanların her din, inanç, ırk ve kesimden 
olması. Hâlbuki daha on yıl öncesine kadar sa-
dece akademik çevreler onu tanıyordu. Bugün 
ise, Amerikan edebiyat hayatında heyecan ve-
rici edebî ve felsefî bir güç olmuş. En önemli 
yanlarından birisi ise, kimseyi incitmeden me-
sajını ulaştırması ve herkesi kucaklaması; kim-
seyi “öteki” olarak görmemesi. Bundan dolayı, 
Mevlânâ sıradan bir sufi; Hindu, Budist veya 
Yahudi mistik gibi görülemez. O, kendini ger-
çekleştirerek insan olmanın zirvesinde olan bi-
ridir (insan-ı kâmil). Bu seviyeye çıkmış insan-
lar, içinde doğdukları ve büyüdükleri kültür ve 
ülkenin sınırlarına sığmaz; tüm insanlığa ulaşır 

ve hitap ederler. Mevlânâ’nın şiirlerinin bugün 
kiliselerde, sinagoglarda, Zen manastırlarında; 
New York’un sanat merkezlerinde okunmasının 
ve yankılanmasının nedeni de budur. Öyle gö-
rülüyor ki, o tüm insanlığın Mevlânâ’sıdır.”1

Zaman Gazetesinden yaptığımız bu alıntı Ba-
tının Mevlânâ algısını özetlemekte. Özellikle 6 
Mart 2006’da UNESCO2’nun, 2007 yılını Mevlânâ 
yılı olarak kabul etmesi ve 2007 yılı içinde 
Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin değişik ülkelerde 
anılması için karar alması vesileyle Konya’da, 
Türkiye’nin başka yerlerinde ve başka ülkeler-
de Mevlânâ‘yı konu alan bir dizi etkinlik yapıldı. 
Batılıların “Medeniyetler İttifakı ya da Uygar-
lıklar Bağlaşması Projesi”3 dâhilindeki Mevlânâ 
ile ilgili söz ve fiillerinden bir kısmını naklede-

1  http://www.zaman.com.tr/yorum_yorum-ibrahim-ozde-
mir-batili-insan-mevlanayi-neden-okuyor_771038.html

2  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya 
da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organization), Birleşmiş Milletler’in özel bir kurumu ola-
rak 1946 yılında kurulmuştur. Merkezi Paris’te bulunan ve 
Genel Konferans, Yürütme Konseyi, Sekreterlik olmak üzere 
üç organı olan UNESCO eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki 
amaçlarını kendisine üye olan her devlette kurulan Milli Ko-
misyonlar aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

3  Medeniyetler İttifakı fikri ilk olarak İspanya Başbaka-
nı Luis Rodríguez Zapatero’nun 21 Ekim 2004’te Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ortaya atıl-
dı. Başbakan Luis Rodriguez Zapatero ve Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı, BM`nin desteğini alan 
Medeniyetler İttifakı projesi çerçevesinde ilk toplantısını 
27-29 Kasım 2005 tarihlerinde İspanya’nın Palma de Mal-
lorca kentinde gerçekleştirdi. 25-28 Şubat 2006 tarihleri 
arasında Katar’ın Doha kentinde ikinci toplantı yapıldı. Üçün-
cü toplantısını ise Mayıs 2006’da Dakar’da gerçekleştirdi. 
Medeniyetler İttifakı girişiminin nihai taslağının kamuoyuna 
açıklandığı dördüncü toplantı 13-15 Kasım 2006 tarihlerin-
de İstanbul’da yapıldı.

Hangi Mevlânâ,
Gerçek Mevlânâ? - IV

Ubeydullah TOPRAK
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lim: Aksiyon dergisi-
nin 1 Ocak 2007 tarihli 
sayısında yayımlanan 
“Mevlânâ’sız Medeni-
yetler İttifakı Olmaz” 
başlıklı yazıda “Mevlânâ 
‘yı tanımak ve anlamak 
için” Konya’yı birkaç kez 
ziyaret ettiği söylenen 
ve “Mevlânâ‘nın evrensel 
fikirlerinin” projeye (Me-
deniyetler İttifakı ya da 
Uygarlıklar Bağlaşması 
projesi) mutlaka yansı-
tılması gerektiğini belir-
ten Avrupa Komisyonu 
Danışmanı Prof. Dr. An-
gelo Santagostino’nun 
şu sözlerine yer verili-
yordu: “Mevlânâ, bugün 
medeniyetler arasında 
barışın tesis edilmesinde çok önemli bir rol oy-
nayabilir.”

Bu bağlamda, Pentagon’la sıkı bir ilişki 
içinde olduğu bilinen RAND Corporation4 adlı 
düşünce üretim kuruluşunun Mevleviliğe ilgi 
duyması kimseyi şaşırtmamalı. CIA ile birlikte 
çalışan ve Amerikan yönetimine strateji üreten 
RAND Corporation’un 2007 tarihli “Ilımlı İslam 
Ağı Oluşturmak”5 raporunda İslâm âleminde 
“Sufizmin yayılmasını teşvik edip popülerleş-
mesini sağla! Sufi geleneğinin tarihlerinin par-
çası olduğuna inandır. Sufi öğretileri müfredat-
lara sok.” teklifleri göz ardı edilmemeli.

BM’in eski genel sekreteri Kofi Annan’ın 
Temmuz 2005 de gündeme getirdiği ve İspan-
ya Başbakanı José Luis Zapatero ile Türkiye 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlı-

4  RAND şirketi (Araştırma ve Geliştirme anlamında, İngiliz-
ce Research ANd Development baş harflerinden) ilk öncele-
ri Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri için araştır-
ma ve geliştirme yapması maksadıyla 1946 yılında Project 
RAND ismiyle Douglas Havacılık Şirketi tarafından ABD Santa 
Monica’da kurulmuştur.  Organizasyon ABD hükümetine, Milli 
güvenlik konularında stratejiler üretme konularındaki çalış-
malarını yoğunlaştırmıştır. Şirket eğitim, sağlık, hukuk ve 
bilim alanlarında da araştırmalar yapmaktadır.

5  “Cihad ruhunu yitirmiş bir İslam” türetmek üzere dünya 
çapında “Ilımlı İslam” prototipleri imalatı çabasında olan 
ve ülkemizde de bu prototiplere kuluçkalık etme kapasitesi 
olan kişi ve gruplara kucak açan Batılı stratejistlerin ılımlı 
İslam’dan söz ederken kasdettikleri şey atıl, pasif ve uysal 
bir İslam portresidir. Yani Amerikan hegomanyasına karşı 
çıkmayacak, sınırları Batı tarafından çizilmiş, alanı daraltıl-
mış bir İslam...”  Geniş bilgi için bakınız:Ubeydullah Toprak, 
Ilımlı İslam(!), http://www.gencbirikim.net/radikal-islamin-
ve-islami-terorun-panzehiri-ilimli-islam/

ğını üstlendikleri “Uygarlıklar Bağlaşması” pla-
nı dahilinde 12 Mart 2007’de -Fethullah Gülen 
yandaşlarına bağlı- Rumi Forum ile George-
town Üniversitesi Barış ve Güvenlik Araştırma-
ları Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği törende 
“2007 Barış ve Diyalog Ödülleri”nin Başbakan 
Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Jose 
Louis Rodriguez Zapatero’ya verildiği (ABD 
Kongresi’nde düzenlenen) törene katılan ve 
ödülü Başbakan Erdoğan adına alan AKP İs-
tanbul Milletvekili Egemen Bağış burada yaptığı 
konuşmada, “Medeniyetler ittifakı bir Mevlânâ 
ittifakıdır” demiştir.

Pentagon’la sıkı bir ilişki içinde ol-
duğu bilinen RAND Corporation 
adlı düşünce üretim kuruluşunun 
Mevleviliğe ilgi duyması kimseyi 
şaşırtmamalı. CIA ile birlikte çalışan 
ve Amerikan yönetimine strateji üre-
ten RAND Corporation’un 2007 ta-
rihli “Ilımlı İslam Ağı Oluşturmak” 
raporunda İslâm âleminde “Sufiz-
min yayılmasını teşvik edip popü-
lerleşmesini sağla! Sufi geleneğinin 
tarihlerinin parçası olduğuna inan-
dır. Sufi öğretileri müfredatlara sok.” 
teklifleri göz ardı edilmemeli.
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Mevlana’yı anmak ve anlamak için yapılan 
diğer etkinliklere göz atalım: 27 Mart 2007’da 
Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen ve 
“Mevlânâ’nın hümanizm anlayışı ve dinler ara-
sı diyaloga katkılarının” tartışıldığı uluslararası 
panele Türkiye’den ve Fransa’dan akademis-
yenler katıldı. 8-12 Mayıs 2007’de açılışını Baş-
bakan R. Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ve İstanbul 
ve Konya’da düzenlenen “Mevlânâ Celaleddin-i 
Rumi Uluslararası Sempozyumu”na çeşitli ülke-
lerden 150’den fazla araştırmacı ve akademis-
yen katıldı.

26 Haziran 2007’de BM’de Mevlânâ 
Celaleddin-i Rumi’nin 800. doğum yılı kutlan-
dı ve Türkiye, Afganistan ve İran BM Daimi 
Temsilcilikleri’nin girişimiyle bir “Mevlana Anma 
Gecesi ve Paneli’” düzenlendi. Etkinliğe katılan 
BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon yaptığı konuş-
mada, Mevlânâ’nın anlayışının medeniyetler ve 
kültürler arasında diyalog köprüsü oluşturdu-
ğunu ve “evrensel bir filozof” olarak nitelendir-
diği bu düşünür için, “Mevlânâ ‘nın bize öğret-
tiği, insanı insan olduğu için sevmek ve saygı 
göstermektir” dedi.

31 Ekim 2007’de İran’da çok sayıda yabancı 
ve İranlı araştırmacının katıldığı bir Uluslararası 
Mevlânâ konferansı yapıldı. İran Devlet Başka-
nı Ahmedinejad yaptığı açış konuşmasında şöy-
le dedi: “Günümüz dünyası her zamankinden 
daha çok Mevlânâ’nın söz ve düşüncesine ihti-
yacı vardır. Bu dünya tüm düzeni ve güzelliği ile 
maddi ve zahiri dünyevi vücuttan oluşmamış ve 
gerçekte Allah’ın bir cilvesidir... Mevlânâ’nın bu-
günün insanlarına ve tüm çağlarda yaşayan in-
sanlara mesajı insanoğlunun bu âlemin çok öte-
sinde bir aleme ait olduğu ve bir gün oraya geri 
döneceği mesajıdır.”6 Aynı Kongre’nin “Mevlânâ 

6  http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber& 
ArticleID=26487
Şia ile vahdetin olabileceğini düşünenler; tarihlerini ve akide-
lerini tam olarak bilmemektedirler. Bu sebeple de takıyye’ye 
kurban gitmektedirler. Birleşme ve anlaşma, bir tarafın sa-
dakati, diğer tarafın yalanı; bir tarafın ihlası, diğer tarafın 
hilesi ile mümkün olmaz! Hıristiyanların “Diyalog” safsata-
sıyla ulaşmak istedikleri ile Şiilerin “Vahdet” propagandasıyla 
ulaşmak istedikleri; nitelik açısından farklı olsa da amaç bakı-
mından aynıdır.Şia’nın “Vahdet” ile kastettiği, “mut’a nikahlı” 
bir vahdettir! Bugün çıkarları gereği nikah(!) yapıp vahdet 
kurarlar belki; ama ne zaman boşayacakları belli olmaz. On-
lar nasıl ki mut’a ile “zina”yı meşrulaştırmışlarsa(!), “vahdet” 
propagandası ile de düşmanlıklarını meşrulaştırmaya(!), giz-
lemeye, şirin gözükmeye ve bu şekilde ehl-i Sünnet’e “sahip 
olmaya” çalışmaktadırlar.
Emperyalizm ve siyonizmle mücadele söylemlerini dillerine 
dolayan ve Şiîlerle uğraşmanın kâfirlerin planlarını hızlandır-
maya yarayacağını iddia edenler, nasıl bir yanılgı içerisinde 

ve çağdaş dünya” oturumunda konuşan İranlı 
uzman Muhammed Fakfuri: “Mevlânâ ‘nın, Ta-
liban ve Vahhabiler gibi radikallerle mücadele 
için en iyi kriter olabileceğini ve onun düşünce-
lerinin İslam dinine yönelik olumsuz propagan-
daları etkisiz hale getirebileceğini vurguladı.”7 
 
  28 Kasım 2007’de Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, 
Avrupa Parlamentosu’nda yapılan bir panelle 
anıldı. “Kültürlerarası Diyalog Platformu (IDP) 
ve AP üyeleri Cem Özdemir, Emine Bozkurt ve 
Sacid Kerim’in himayesinde gerçekleştirilen 
panel ve Mevlevî gösterisine ilgi büyük oldu. 
‘Mevlânâ’yı tekrar düşünmek: Mevlânâ bugü-
nün Avrupa’sında yaşasaydı ne yapardı?’ baş-
lıklı panelde Londra Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
İhsan Yılmaz, Georgia Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Alan Godlas ve düşünce kuruluşu Vision 
2020’nin müdürü Prof. Marc Luyckx Ghisi ko-
nuştu. Yılmaz, Mevlânâ çizgisini günümüzde 
Fethullah Gülen8, Seyyid Hüseyin Nasr ve Ab-
dülkerim Suruş’un takip ettiğine işaret ederken, 

olduklarını çok yakında göreceklerdir. Bölge ülkelerinin Şiî 
iktidarlara devredilmesi, bölge ülkelerindeki Şiî yayılmacı-
lığı ve Şia ile vahdet üzerinde bu kadar durulması emper-
yalizm ve siyonizmin ortaklaşa yürüttükleri projenin ta ken-
disidir. Bölge Şiîleştirildiğinde, BOP’un hayata geçirilmesi 
daha kolaylaşacaktır. Bu yüzdendir ki; Irak’ta, Afganistan’da 
ve sair diğer bölgelerde cihad edenler, katledilenler, ırzları 
kirletilenler Ehl-i Sünne muvahhidlerken; satanlar, işbirliği 
yapanlar ve ucuz kahramanlıklara soyunanlar Şiîler olmak-
tadır. Bkz: http://bilalhattab.wordpress.com/2013/04/23/
httpbilalhattab-files-wordpress-com201304c59fia-ve-ehl-i-
sc3bcnnet-risalesi-pdf/

7  Celaleddin Rumi, Türk/İslam dünyasının, Türkçe konuş-
mayan, İran asıllı en büyük şairlerinden biridir. O İran’ın 
Belh kentinde doğmuştur. Mesnevi”deki tasavvuf, İran dü-
şüncesinin, din ve dünyayı mistik tarzda yorumlamasının bir 
sentezidir. Mesnevisini Farsça yazmış olması ve Farisi kültür 
unsurlarından etkilenmiş bulunması İranlıların Mevlânâ’yı 
sevmelerinin temel sebeplerindendir. Mesnevi, İran’da orta-
okullarda dört yıl boyunca okutulur. Tebriz’in orta yerinde, 
karşılıklı duran iki çarşı vardır. Karşılıklı duran ama birbirine 
kavuş(a)mayan bu iki çarşıdan birinin adı Mevlana, diğeri-
ninkiyse Şems-i Tebrizidir. Aslında sapkın hulul ve vahdet-i 
vücûd inancı üzerine olan Mevlanâ ve İbn-i Arabi’nin İran’da 
çok sevilmesi normal karşılanmalıdır. Çünkü iki taraf da batınî 
akideye mensuptur. Ümmetin büyük imamlarını akıllarınca 
yerin dibine sokan Şia sapıklarının  Konevî, İbn Arabî, Molla 
Camî ve Celaleddin er-Rûmî gibi mutasavvıflardan övgü ile 
söz etmeleri, üzerinde düşünülmesi gereken meselelerden-
dir. Bkz: http://bilalhattab.wordpress.com/2012/06/26/sia-
ile-ehl-i-sunnet-vahdetinin-onundeki-engeller/

8  Hristiyanlar için ‘cennete girecek’ diyen, daha 1. körfez 
savaşında Saddam’ın güç bela attığı birkaç füzeden yarala-
nan İsrailli çocuklar için ‘sabahlara kadar uyuyamadığını itiraf 
eden’, İslam dünyası ve Müslüman kavramını ‘böyle bir coğ-
rafya yok. Kendi doğrularıyla yaşayan insanlar var’  diyerek 
bir kalemde silip atan, İslam coğrafyasının işgali için bir tek 
ciddi kelime ederek itiraz etmek yerine ülkelerini savunan 
Müslümanları ‘terörist’ olarak nitelendiren, daha da ötesin-
de tüm bu işleri kotaran ülkenin kucağında yatan Fethullah 
Gülen’in Mevlânâ’nın çizgisini günümüzde takip ettiğinin ifa-
de edilmesi, doğru bir teşhis olmuştur.
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kendisi de bir sufi olan Godlas’ın Mesnevî’den 
Farsça mısraları okuması ilgiyle takip edildi.”9

Nilüfer Kas, Aralık 2001’de Tempo der-
gisinde yayımlanan “Globalizmin Yeni Dini: 
Mevlânâ“ başlıklı yazısında şöyle diyordu: 
“Mevlânâ, 21. yüzyılın global barış şairi oluyor. 
Mevlânâ felsefesi globalleşmenin yeni dini gibi 
bütün dünyada hızla yayılıyor. Binlerce yeni in-
san Mevlânâ okuyor, Mevlânâ öğreniyor. İslam 
Rönesansı arayanlar Mevlânâ ‘ya koşuyor. Çün-
kü tüm dünyada ‘Ne olursan ol yine gel’ diye-
rek dil, din, ırk, cins ayrımı yapmadan bütün 
insanlığa barış ve umut vaat eden Mevlânâ gibi 
evrensel bir bilge yok. 11 Eylül sonrası terör 
ve şiddete dayalı radikal İslama dünya ça-
pında tepki arttı. Mevlânâ’ya yöneliş daha da 
hızlandı. İslam şemsiyesi altında, tasavvuf 
felsefesiyle Tanrı ve insan sevgisini yücelten 
Mevlânâ, Batı’nın ‘barışçı, hoşgörülü İslam’ ara-
yışına bire bir cevap veriyor, Bu yüzden Batı’da 
Mevlânâ’nın Mesnevi’si son yıllarda bestseller 
listelerinde. 11 Eylül’den sonra satışlar daha 

9  Zaman, “Avrupa Parlamentosu Mevlânâ ile tanıştı”, 28 Ka-
sım 2007

da arttı. Dünyanın her köşesinde Mevlevi ve 
sufi dernekleri kuruluyor. İtalya’dan Fransa’ya, 
Avustralya’dan ABD’ye kadar her yerde yeni 
Mevlana cemaatleri ortaya çıkıyor. İnsanlar ney 
çalıyor, Mevlevi tarzı dönerek dans ediyor, barış 
ayinleri düzenliyor. ABD’de çeşitli üniversiteler-
de Mevlânâ kürsüleri açılıyor.» Aslına bakılırsa, 
bu ilginin başlangıcı on yıllar öncesine dayanı-
yor. Idries Shah (İdris Şah), 1964’te yayımla-
nan kitabında şöyle diyordu: “Gerek düşün ve 
gerekse de tekst olarak Rumi’nin Batı’daki etki-
si hayli büyüktür. Geçtiğimiz yıllarda yapıtları-
nın çoğunun Batı dillerine çevrilmesinden ötürü 
bu etki daha da artmıştır.” (The Sufis, Londra, 
Jonathan Cape Ltd., 1969, s. 116)”

Buraya kadar yaptığımız -belki uzun oldu 
ama- alıntılardan anlaşılacağı üzere; Batılı-
lar elbette Mevlânâ düşüncesini önemsiyor, 
üniversitelerinde bunun için kürsüler kuruyor, 
gündem ediyorlar. Çünkü emperyalistler, sö-
mürecekleri ülkelerin insanlarının bu düşün-
cede olmasını istiyorlar da ondan. Yeryüzü ge-
zegenini küresel hegemonyaları altına almak 
isteyenler açısından -kendi deyimleriyle- “İslam 
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dünyası ve Ortadoğu “en-
tegre olmamış boşluk”u 
ifade etmektedir. Onların 
varsayımlarına göre bu 
“boşluğun oluşması”nda 
İslam dini ve bu dinden 
tarih boyunca neş’et et-
miş bulunan İslam tefek-
kürü, İslam’ın ameli/fıkhi 
pratikleri, kelam ekolleri 
büyük rol oynamaktadır. 
Bu durum tespitinden ha-
reketle, İslam dinini na-
sıl diğer dini gelenekler, 
özellikle Hıristiyanlık gibi 
onu kendi asli ve haki-
ki tabiatından tecrit edip 
başkalaştırabiliriz, Pro-
testanlaştırabiliriz gay-
reti içindedirler. Şeriat’a 
karşı yürütülen küresel 
propagandanın amacı, 
öncelikle Müslümanların 
zihin evreninde fıkıhsız/
amelsiz bir din telakkisi-
ni yerleştirmeyi hedefle-
mektedir. Fakat bu kendi 
başına yeterli olmayacak-
tır. Bununla eşzamanlı 
olarak Kur’an’ın tarihsel-
liğini Müslümanların ilahi 
vahyi anlama usullerinin 
yerine geçirmek ve arka-
sından belli başlı İslami 
büyük şahsiyetleri yeni 
bir imaj üretimine tabii 
tutarak postmodern za-
manların perspektifi içine 
eriterek küresel hege-
monyaya hizmet edebile-
cek şekillere sokmak istemektedirler. Bu plan 
çerçevesinde Mevlânâ onlara hayli kullanışlı 
bir enstrüman olarak görünmektedir. Mevlânâ 
bu projenin “sufi postmodernizm” ayağını teş-
kil eder. Mevlânâ üzerinden İslam tasavvufu-
nu ve İslam tasavvufu üzerinden İslamiyet’in 
kendisini postmodern bir huviyete büründür-
me, itikad, kelam ve fıkıhla ilgili kendine özgü 
kavramsal ve yargısal mahiyetini dönüştürme 
teşebbüsü var.  

Bu konuda Prof. Dr. İlhami Güler’in tespit-
leri de kaydedilmeye değer: “Dünya düzeninin 
bekçileri ve gardiyanları İslâm dünyasında gi-

riştikleri bir dizi sömürü, 
işgal ve zorbalığa karşı 
bu dünyanın çocuklarının 
İslâm’dan aldıkları izzet, 
onur ve kimlikle onlara 
karşı başkaldırmalarını 
ve direnişlerini “terör” 
yaftasıyla özdeşleştirerek 
gözden düşürmek iste-
mekte, İslâmcılığa karşı 
da Mistisizmi-Tasavvufu 
“Gerçek İslam” diye pa-
zarlamaya çalışmaktadır. 
Oysa bilindiği gibi Tasav-
vuf, apolitik bir pozisyon 
olarak İslâm toplumları-
nın bütün önemli yaşam 
alanları olan siyaset, hu-
kuk, ekonomi vs. temel 
İslâm bilimleri olan Fıkıh, 
Kelâm, Tefsir, Hadis vs. 
tarafından kurulduktan 
sonra dinsel bir ‘lüks’ veya 
bir ‘içerleme’, bir ‘uçuk-
lama’ olarak gelişmiştir. 
Kur’an’da ‘Allah’ın yolu’ 
(sebilullah) veya şeriat/
minhac (yol) kavramla-
rı yeryüzünde, insanlar 
arasında Allah’ın yuka-
rıda saydığımız hedefle-
rinin gerçekleşmesidir. 
Yoksa bu yol tasavvufun 
iddia ettiği gibi Allah’ın 
zatına giden dikey bir yol 
değildir. Kur’an’da Allah 
bizden böylesine egoist-
çe bir şehveti (onlar aşk, 
vuslat, kurb, fena, vah-
det, şeb-i arûs vs. diyor) 

istemedi. Allah, mü’minlerden gerektiğinde 
Peygamber gibi silah kuşanıp yurtlarını, onurla-
rını korumak için savaşmayı, zulme, haksızlığa 
karşı adaleti kâim kılmak için cehd gösterme-
lerini (cihad) istedi. Eğer insanı tanıyorsak ve 
de gerçekçi isek, bütün ‘barış’ dönemlerinin 
bir ‘savaş’tan sonra olduğunu biliriz. Belki de 
Heraklitos haklıdır. Kötü şeylerin olduğu kadar 
“Savaş bütün iyi şeylerin babasıdır.”10 Merak 
ediyorum, Hz. Muhammed savaşmasaydı bu-
gün ‘İslâm’ diye bir dünya dini olur muydu? 
Allah Kur’an’da mü’minlerin akıllarını sonuna 

10  Nietzsche, Şen Bilim, çev. Ahmet İnam, İstanbul 2004, 89.

Emperyalistler, İslam dini-
ni nasıl diğer dini gelenekler, 
özellikle Hıristiyanlık gibi onu 
kendi asli ve hakiki tabiatından 
tecrit edip başkalaştırabiliriz, 
Protestanlaştırabiliriz gayreti 
içindedirler. Şeriat’a karşı yü-
rütülen küresel propagandanın 
amacı, öncelikle Müslüman-
ların zihin evreninde fıkıhsız/
amelsiz bir din telakkisini yer-
leştirmeyi hedeflemektedir. Fa-
kat bu kendi başına yeterli ol-
mayacaktır. Bununla eşzamanlı 
olarak Kur’an’ın tarihselliğini 
Müslümanların ilahi vahyi an-
lama usullerinin yerine geçir-
mek ve arkasından belli başlı 
İslami büyük şahsiyetleri yeni 
bir imaj üretimine tabii tutarak 
postmodern zamanların pers-
pektifi içine eriterek küresel 
hegemonyaya hizmet edebile-
cek şekillere sokmak istemek-
tedirler. Bu plan çerçevesinde 
Mevlânâ onlara hayli kullanışlı 
bir enstrüman olarak görün-
mektedir.
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kadar kullanmayı istedi, mistikler gibi sarhoş-
luğu (onlar sekr, cezbe, istiğrak, şatahat diyor-
lar) istemedi. Bugün hayatın bütün alanlarına 
egemen olanlar, egemenlikleri altında tuttukları 
insanlardan, halklardan “hoşgörülü” olmalarını, 
bu hegemonyaya ses çıkarmamalarını, onayla-
malarını istiyorlar. Bunun için de ‘Aşk’ dininin 
üstadı “Mevlânâ”yı11 bize örnek Müslüman ola-
rak gösteriyorlar. Hz. Muhammed’i terörist ola-
rak karikatürünü çizenler, bizden Mevlânâ gibi 
olmamızı istiyorlar. 2007 yılını ‘Mevlânâ yılı’ ilan 
ediyorlar. Beyazsaray ve Brüksel, Mesnevî’yi 
dış politikalarının ilham kaynağı mı yapacaklar! 
Kur’an terör-savaş içeriyor, basımı, yayımı ya-
saklanmalı diyenler, bize “Mesnevî” okumamızı 
tavsiye ediyorlar.”12 

Mevlânâ bugün batıda kabul edilmiş bir de-
ğerdir ve birçok batılı ülkemizi ziyaret ederek 
bu felsefeyi öğrenmeye çalışmaktadır. Övgüler-
le de Türkiye’den ayrılmaktadırlar. Peki bu şa-
hıslar İslam adına ne öğrendiler ya da İslam’ın 
hangi ilkesini anladılar? El-cevap: Hoşgörü.  

11  Mustafa Tekin, Mevlânâ’nın Din Anlayışı, Tasavvuf, Yıl: 3, 
Sayı 7, s. 272.

12  http://www.fikribeyan.net/1064_Egemenlerin--Problem-
siz-(light)-Islam--Projesi---Prof-Dr-Ilhami-Guler.html

Peki, bu cevap ne kadar İslami’dir. İslam’ın 
hangi hükmünü içermektedir. Batı İslam olan 
bütün değerlerle bugün bile savaşırken meclis-
lerinde İslam’ın emirlerini yasaklayan yasalar 
çıkarırken neden Mevlânâ ve benzer düşünce-
leri desteklenmektedir. Can alıcı soru da budur. 
Bu soruya cevap vermek bütün oyunu bozacak 
niteliktedir. Tabi cevap verebilecek şuurlu beyin 
sahibi olmakta ayrıca önemlidir. Bugün bizlere 
hoşgörü uyuşturuşu  Mevlânâ tarafından aşıla-
nırken, Batı dünyaya vahşet saçmaktadır. Bu 
eylemleri yaparken neden hoşgörü veya Mev-
lana akıllarına gelmemektedir.

İslam’ı haykıranlar hiçbir zaman Batının 
gündeminde olmaz. Onun için şu hakikati unut-
mamak gerekir. Bayram değil seyran değil Batı 
bizi niye öpüyor. Onlar;  Haçlılara dur diyen 
Selahaddin Eyyubi’yi, kâfirlere ve işbirlikçile-
rine karşı bizzat cihad eden Şeyhulislam İbn-i 
Teymiyye’yi, Moğol emperyalizmi ile mücade-
le eden Ahi Evran’ı, Rusları dize getiren Şeyh 
Şamil’i, İtalyanlara kök söktüren Ömer El-
Muhtar’ı, Siyonistlere cihad ilan eden İzzeddin 
Kassam’ı, Mısır tağutuna hakkı haykıran Seyyid 
Kutub’u, Afganistan dağlarında kâfirlere karşı 
cihad’ın manifestosunu yazan Abdullah Yusuf 
Azzam’ı hiç önemserler mi? Gündem ederler 
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mi? Vallahi etmezler! Çünkü bu âlimler zalime 
karşı durmuşlardır, İslam vatanını emperyalist-
lere çiğnetmemek için mücadele vermişlerdir. 
Hatta bu uğurda pek çoğu şehid olmuşlardır.

Sonuçta Batı; Folklorik, herkese, her kesime 
boncuklar dağıtan, güçlüden, egemenden yana 
tavır koyan, isyanı, şahitliği içinde barındırma-
yan, dönen, dönen duran zillete batmış kültürel 
İslam çabalarının sembolü olarak Mevlânâ’yı 
seçmiştir. Yasa koymayan, hudut çizmeyen, 
ahlaki kuralları olmayan, ilkeden, idealden, 
ülküden yoksun bir dini yorum isteyen Batı, 
bu yoruma müsait olarak da Mevlânâ figürü-
nü oturtmuştur. UNESCO’nun 2007’yi “Dünya 
Mevlânâ Yılı” düzenlemesi üzerine milyon do-
larlar bütçe ayıran ve teşvik edenlerin, İslami 
hareketlere ve onların yetim, dul ve ailelerine 
maddi destek olunmasını suç saymasının sebe-
bi de herhalde daha iyi anlaşılmıştır.

GENEL DEĞERLENDİRME

Yazı dizimizin mukaddime kısmında:  “Hak-
kında yazılan ve çizilenler o kadar farklı ki, 
Mevlânâ kimilerince  “Ehl-i Sünnete mensup 
bir âlim”, kimilerince “Hak aşığı bir şâir, kimile-
rince “Bir peygamber, kimilerince de “ Vahdet-i 
vücutçu bir kâfir”, reel gerçekte de her yıl 17 
Aralıkta “Devlet Büyüklerinin de resmî katılım-
larıyla anılan bir Mutasavvıf. Yazı dizimize başlık 
olarak seçtiğimiz üzere “Hangi Mevlânâ, Gerçek 
Mevlânâ?”. Okuduğunuz bu araştırma bu soru-
ya cevap aramanın bir çabası…” demiştik.

Umarız yazı dizisini takip eden okuyucula-
rımız, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’yi ve fikirlerini 
anlattığımız bu satırlardan Mevlânâ’nın kim ol-
duğunu öğrenmişlerdir. Mevlânâ hakkında ko-
nuşmanın/yazmanın zor olduğu mâlum. Türki-
ye toplumunun genel anlayışında araştırmadan 
sevme ve düşman olma gibi nahoş bir yaklaşım 
vardır. Bu toplum dinini sever ama mahiyetini 
bilmez, Mevlânâ’yı sever ama onunda eserlerini 
okumaz. Bana iletilen bir okuyucu mesajından 
bir bölümü nakledeyim özetle: “ Hz. Mevlânâ fi-
kir adamı, felsefeci-şair gibi kavramlardan uzak 
tam manası ile Kuran ve sünnet emirleriyle 
yaşayan bir kuldur. Hz. Mevlana bir felsefi dü-
şünce kurucusu değildir. Bu yazıyı yazana ya-
zıklar olsun. Ayrıca Şems Hazretlerini de kitabi 
ilimlere düşman ilan etmişler bu yazıda. Mana 
âlemi ile dalga geçmek böyle ‘’Mana ordusunun 
başkumandanı oldum’’ diyen Hz. Mevlânâ ‘ya 
hakaret etmenin elbette bir karşılığı olacaktır. 
Âlemlerin Rabbi Olan Yüce Allah dostlarına ha-

kareti cezasız elbette bırakmaz ‘’ Bu okuyucu 
(ve bu şekilde düşünenler) keşke yazdıklarımızı 
Kur’an ve Sünnet’e uygun bir biçimde tahkik 
edebilseydi. Yazdıklarımızı kaynaklarıyla bera-
ber zikrettik. Kimseye iftira etmedik.

Yazı dizimizi tarafımıza sıkça sorulan: “Ne-
den söylemlerinizi tenkit üslubuyla dile getir-
meyi tercih ediyorsunuz? İlle birilerini hedef 
almak zorunda mısınız? Tenkit ettiğiniz isimler 
ortaya bir şeyler koymuş kimseler. Siz de ten-
kit etmek yerine inşa faaliyetiyle orijinal üretim 
yolunu seçemez misiniz?” sualine cevapla biti-
relim:

Bu tenkit ilk bakışta doğru gibi görünmekte. 
Birileri üretirken, siz durmadan tenkit ediyor-
sunuz. Oysa önemli ve zor olan üretmek değil 
midir? Burada iki noktayı dikkate sunalım:

1. Hakkı verilmiş bir tenkit faaliyeti, ten-
kit edilen görüşün eksikleri/yanlışları yanında, 
doğrunun da gösterilmesini tazammun eder. 
Yoksa yapılan işin “karalama”dan pek bir farkı 
olmaz. Biz de tenkitlerimizde bu noktayı ihmal 
etmemeye azami dikkat gösteriyoruz. Hatta 
esas zor olan, tenkit edilmekte olan bir doğru-
yu, o tenkitlere mukabelede bulunarak ortaya 
koymaktır. Bu, zannedildiğinden çok daha zor 
bir iştir. Zira müdafaa ettiğiniz doğruyu, sade-
ce kendi zatî özellikleriyle değil, güncel değeri 
bulunan tenkitleri de dikkate alarak ortaya koy-
mak ciddi bir imal-i fikir ister.

2. Tenkit ettiğimiz yaklaşım ve görüşler de 
esasen başka birtakım yapıların tenkidi üzerine 
kurulu bulunmaktadır. Dolayısıyla sathî nazar-
lara “inşa” gibi görünen o yaklaşım görüşler de 
esas itibariyle tenkit karakterlidir. Tenkitten za-
rar gelmez. Yeter ki insanlar sadece fikirleriyle 
tenkit edilsin, “bel altı” vuruş yapılmasın…”13

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) fe-
nalıklar karşısında, iyilerin seyirci kalmaması, 
kötüler yüzünden gelecek (fitne, fesad, şer vs. 
her çeşitten) içtimâî ızdırabların, iyiler de dâhil 
bütün cemiyetin varlığını tehdit edeceğini ifa-
de ederek fenâlıklar karşısında nemelâzımcılığı 
önlemek için zihinden çıkması zor olan bir de 
teşbîhte bulunur:

“Allah’ın hudûduna (emir ve yasaklarına) gi-
ren meseleleri tatbîk eden -ve yağcılık yaparak 
müsâmaha ve gevşeklik göstermeyen iyi- kim-

13  http://www.ebubekirsifil.com/index.php?sayfa=yazdir&t
ur=gazete&no=1014



EKİM 2014 / Sayı 185

37

se ile yasakları işleyen 
kimselerin durumları, bir 
gemiye binip kur’a çeke-
rek, geminin alt ve üst 
katlarına yerleşen yolcu-
lara benzer. Öyle ki, alt 
katta oturanlar, su ihti-
yaçlarını giderirken üst-
tekilerin yanından geçip 
onları rahatsız ediyorlar-
dı. (Alttakiler bu duruma 
son vermek için) bir balta 
alarak geminin dibini del-
meye başlasalar, üstteki-
ler hemen gelip: “Yâhu 
ne yapıyorsunuz?” diye 
sorunca alttakiler: “Biz 
su ihtiyacımızı görürken 
sizi rahatsız ediyorduk, 
hâlbuki suya muhtacız, 
şimdi sizi rahatsız etme-
den yerimizi delerek bu 
şekilde elde edeceğiz” 
deseler ve üsttekiler bu 
işte onlara mâni olsalar 
hem kendilerini kurtarır-
lar, hem onları kurtarmış 
olurlar. Eğer yaptıkları 
işte serbest bıraksalar, hem onları helâk eder-
ler, hem de kendilerini helâk ederler.”14

Günümüzde de İslâm adına İslâm’dan 
tâvizler vererek bazı işler yapanlar aynen bu 
hadisteki misalde olduğu gibi gemiyi delmek-
teler, fakat diğer Müslümanlardan hiçbir tepki 
ve engelleme de gelmemekte, böyle olduğu için 
bâtıl ve geçersiz olan şeyler Müslümanlar tara-
fından Müslümanca bir hareket ve tavır gibi gö-
rülmekte ve sergilenmektedir. Bugün hepimizin 
yapacağı tek iş, İslâm’ı Kur’an ve hadislerden 
en güzel şekliyle öğrenip yapılacak ve yapılma-
yacak işleri o bilgiler doğrultusunda yapmak 
veya yapmayıp engel olmak şeklinde bir tavır 
ortaya koymak olacaktır. Böylece İslâmî isim ve 
imajlar altında gayri İslâmî işler yapılmamış ve 
İslâm tatmin vâsıtası olarak kullanılmamış ola-
caktır. Bugün bâtıl bid’at, hurâfe ve haram olan 
pek çok şey İslâmî elbise giydirilerek meşrû 
imiş gibi gösterilmekte ve kimse tarafından, 
hiçbir engelleme olmadığı için yapılıp gitmek-
te ve kafalarda meşrû bir iş gibi kalmaktadır. 
Kitap ve sünnet gözlüğüyle bakanlar, böyle ya-

14  İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ 
Yayınları: 2/385-386.

pılan pek çok gayrimeşrû 
işi, bugün İslâmî isimler 
altında görebilecektir. 
Gücümüz yettiğince bun-
lara engel olunmalıdır.

“Haksızlık karşısında 
susan dilsiz şeytan” du-
rumuna düşmemek için 
bu gereklidir. Unutulma-
malıdır ki, İslam her şe-
yin üstündedir ve hiçbir 
şeye feda edilemez. İs-
lam Yüce Allah’ın insanlı-
ğa rahmeti ve saadetidir. 
Hak ve adalet hiçbir ekol 
veya kişi için feda edile-
mez ve gizlenemez. Bir-
takım kişileri veya uygu-
lamaları savunmak yahut 
kurtarmak gayretiyle İs-
lam öğretilerinin tevillerle 
yamuklaştırılması yahut 
göz ardı edilmesi kesin-
likle doğru değildir. 

Bizler İbnul-Cevzi’nin 
dediğini tekrarlıyoruz: 
“Hakta tarafgirlik olmaz. 

Söylenenler doğru değilse, o zaman böyle şey-
lerden, o mezhepten ve kim olursa olsun o ki-
şiden sakındırmış oluruz. Allah biliyor ki hata 
edenin hatasını söylemekten maksadımız, şe-
riatı tenzih etmek ve onu yabancı şeylerden 
korumaktır. Yoksa söyleyen ve işleyenle bizim 
bir işimiz yoktur. Bununla ancak ilim emane-
tini yerine getiriyoruz. Âlimler de hata edenin 
kusurunu açığa çıkarmak için değil, hakkı orta-
ya koymak için birbirlerinin hatalarını gösteri-
yorlar. ‘Kendisiyle teberrük edilen falan zahide 
nasıl cevap verilir veya sözü nasıl reddedilir?’, 
diyecek cahillerin sözüne itibar edilmez. Çün-
kü bağlılık şeriatın getirdiklerine olur, şahıslara 
değil…”15

Allah’ım! Hakkı hak bilip Hakka ittiba et-
meyi, batılı da batıl bilip, batıldan içtinab et-
meyi; Hakkı her şeyin üstünde tutmayı; 
Her işimizde Hak ve Hakikate istinad etme-
yi; Hak ve Hakikat karşısında teslim olmayı; 
Her daim Haktan ve haklıdan yana olmayı; Hak 
ve hakikat uğruna mücadele edebilmeyi cümle-
mize nasip ve müyesser eyle. (Amin)

15  Ebu’l Ferec İbnul-Cevzi, Telbis-i İblis’den  naklen  İbrahim 
Sarmış, Tasavvuf ve İslam, Ekin Yayınları, s. 9-15.

“Hakta tarafgirlik olmaz. Söy-
lenenler doğru değilse, o zaman 
böyle şeylerden, o mezhepten 
ve kim olursa olsun o kişiden 
sakındırmış oluruz. Allah bili-
yor ki hata edenin hatasını söy-
lemekten maksadımız, şeriatı 
tenzih etmek ve onu yabancı 
şeylerden korumaktır. Yoksa 
söyleyen ve işleyenle bizim bir 
işimiz yoktur. Bununla ancak 
ilim emanetini yerine getiri-
yoruz. Âlimler de hata edenin 
kusurunu açığa çıkarmak için 
değil, hakkı ortaya koymak için 
birbirlerinin hatalarını gösteri-
yorlar.
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Allah(azze ve celle)’ın aziz Elçisinin ve 
bizim de biricik rehberimiz/öğretme-
nimiz olan Muhammed(aleyhissatu 

vesselam)’in hayat verici konuşmalarının ya 
da kabullerinin bize ulaşmış halidir Hadis-i Şe-
rifler. Müslüman’ın hayatında karşılaşabileceği 
pek çok mevzuyla ilgili durum tespiti ve çözüm 
önerileri sunma özelliği taşıyan hadislerle mu-
hatap olmak, yaşantımızı Allah’ın Rasulünün 
çizdiği rota doğrultusunda nitelemenin en güzel 
adıdır, tadıdır ve yâdıdır belki de. Gelişi güzel ve 
gayesiz ömür tüketmenin karşısına konulmuş 
Nebevî Düsturlar’dır hadislerimiz. Tuttuğumuz, 
baktığımız ve aktığımız her şeyde/her yönde 
vahyin kokusunu yayma tecrübesini sunmakla 
yükümlüyüz müminler olarak.

Kişisel Gelişim diye ortaya atılan Batı tan-
danslı çalışmalara ve bunu Müslüman toplum-
lara angaje etmeye çalışanlara -iyi niyetli dahi 
olsalar-, en büyük ahlakı taşır hadislerimiz. 
Yaratıcının ve Elçisinin müdahil olmadığı sözler 
ve işlerde nasıl bir gelişim serdedilebilinir ki? 
Heva, heves ve menfaat üçlüsünün ördüğü bir 
Batı kafasının, vahiy merkezli bir dünyaya talip 
olan ya da olmak zorunda bulunan insanlara, 
toplumlara vaziyet etmesi nasıl beklenebilir? 
Bunun neresinde iyi niyet gözlenebilir?

Hadisler alanında geçmiş âlimlerimiz(ruhları 
şad olsun) çok ama çok büyük zahmetler çe-
kerek, geliştirdikleri belli usuller çerçevesinde 
onların bize sağlam yollarla ulaşmasının çaba-
sını vermişlerdir. Başta İmam Buharî ve İmam 
Müslim, sonrasında İmam Ahmed Bin Han-

bel, İmam Malik, Ebu Davut, Tirmizî, Nesaî, 
İbn Mace gibi ümmetin iftiharı koca muhaddis 
âlimler, bu devasa yükü omuzlama şerefinde 
bulunmuşlardır. Rabbimiz cümlesini razı olun-
muşlar yurdunda tutsun ve bizleri de kendileri-
ne komşu kılsın. Âmin.

Bazı âlimlerimiz de, bu gelenekten tevarüs 
eden bazı hadis-i şerifleri belli kriterlere göre 
tasnifleyerek insanlara sunmaya çalışmışlar-
dır. Bunlardan biri ve belki de en bilineni İmam 
Nevevî’nin “40/Kırk Hadis” ismiyle meşhur olan 
eseridir. Aslında İmam Nevevî, Riyaz’us Salihîn 
hadis kitabıyla daha iyi bilinip tanınır. Kırk Ha-
dis çalışması da bu eseri dâhilindeki hadis-i 
şeriflerden doğmaktadır. Kırk Hadis geleneği, 
zannımızca Rasulullah’ın Kırk Hadis ezberleyip 
de hakkıyla gereğini yapanlarla ilgili verdiği 
müjde dolayısıyla önem kazanmaktadır.

Bu usul, konu tekrarını engelleyerek ki-
tabın hacminin de büyümemesini sağlamış

Zamanımızda “Kırk Hadis Tercemesi ve Şer-
hi” adında pek çok hadis kitabıyla karşılaşıyo-
ruz. Burada hepsinin adını anmaktan ziyade, 
bizim tercihimiz kıymetli Müslüman Kazım Sağ-
lam ağabeyin aynı zamanda sahibi olduğu ve 
editörlüğünü de yaptığı Buruc Yayınları’ndan çı-
kan ve ilk baskısı Mart 2010’da yapılan Kırk Ha-
dis Tercemesi ve Şerhi çalışmasıdır. İşte, yürü-
yen Kur’an vasfındaki Muhammed Rasulullah’ın 
tamamen ilahî vahiyden damıtarak sunduğu 
söz kümelerinden bazılarını buluyoruz İmam 
Nevevî’nin Kırk Hadis’inde.

“Kırk Hadis”i Bir de
Kâzım Sağlam’dan Okumalı

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com
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Kazım Sağlam ağabey, samimi ve ihlâslı ka-
lemiyle ele aldığı, terceme ettiği tüm hadisler-
den ders ve ibret çıkarmanın gayesini gütmüş-
tür. Her bir hadisin metninden sonra, öncelikle 
kısa bir özet sunarak sözlerine başlamış. Dik-
katli her okuyucu, bu çalışmada yine Buruc Ya-
yınları tarafından neşredilen İmam Kurtûbî’nin 
yirmi(20) ciltlik müthiş tefsir’i el-Camiu li 
Ahkami’l- Kur’an’dan çokça faydalanıldığını fark 
etmekte gecikmez. Bu da eserin lezzetini kat 
be kat artırıyor. Önem derecesinin ibresini yük-
selttikçe yükseltiyor.

Mütercimimiz şerhlerinde genel olarak konu 
bütünlüğünce hareket etmeye çalışmış. Sözü 
uzatmaktan ziyade, hadisin muradına göre söz-
ler sarf etmiş. Pek çok konuyu içinde barındıran 
hadislerin bazılarında, kendinden önceki hadis-
lerde geçen konulara da değinildiği olmuş. Bu 
durumda kıymetli mütercim, yani Kazım Sağ-
lam, aynı şeyleri tekrarlamaktan ziyade, önceki 
hadislerde bunlarla ilgili düşüncelerin belirtildi-
ğini not düşerek, aslolan yeni konulara eğilmeyi 
tercih etmiş. Bu usul, konu tekrarını engelleye-
rek kitabın hacminin de büyümemesini sağla-
mıştır. Hadis okuyucularının genelinde şu kanı 
hâkimdir; ‘çok miktarda tekrar oluyor, bunun 
yerine farklı ve yeni hadisler konulabilirdi.’ Bu 
tekrarların yapılmasında haklı gerekçeler olsa 
dahi, okuyan için sıkıcı özellik taşıyor. Kazım 
ağabey, bu uygulamasıyla bir anlamda bunun 
önüne geçmiş oluyor. 

Amellerin niyetlere göre olması; iman, is-
lam, ihsan ve kıyamet alametleri; islam’ın şart-
ları; helaller, haramlar, şüpheli şeyler ve kalp; 
islam’da savaş düzeni ve zahire uymak; takva 
ve güzel ahlak; istikamet üzere olmak; Allah’ın 
nimetlerine şükretmek; Allah’ın sınırlarını koru-
mak; kötülüğe engel olmak; başkasının sıkın-
tısını gidermek; dua ve umut gibi her biri bir 
toplumsal yaraya merhem olan, imanı sağlam-
laştıran, amele yönlendiren değerleri içinde ba-
rındıran hadis-i şeriflerin şerh edildiği mümince 
yaşama sofrasıdır Kırk Hadis çalışması. Hangi-
sinden tutulsa, tuttuğumuz önümüzde parlak 
bir kandil olur. İş, tutmayı ve taşımayı bilmede.

“Kırk Hadis”lerde neden kırk iki hadis 
var?

Son olarak, kimselerin dikkatini çekti mi bil-
miyorum; ama benimkini gayet iyi çektiğinden-
dir ki, sizinle paylaşmayı gerekli görüyorum: 
Kırk Hadis adı verilen eserlerde, yani tasnifi 
İmam Nevevî’ye ait olan çalışmalarda kırk de-

ğil de tam kırk iki hadis var. Evet evet, tam 
olarak kırk iki hadis var. Hayret ettim, bu bir 
editöryal hata mı; yoksa sayısal bir şaka mı, 
bilemedim. Başka Kırk Hadis kitaplarına bak-
tım, tek tek saydım hadisleri; evet sonuç aynı: 
Kırk iki hadis! Bunun sebebini ve dahi hikmetini 
merak ederek, “kime sorabilirim?”, “kim bilebi-
lir?” diye düşünürken güzel âlimlerimizden biri 
olan M. Beşir Eryarsoy Hocamız aklıma geldi ve 
durumu hemen kendisine izah etmekte buldum 
çareyi. Allah razı olsun, gayet tatminkâr bir 
açıklamada bulunarak zihnime su serpti. Yoksa 
zihnimin hali haraptı ey kıymetliler! 

Gelelim kırk’ı kırk iki ya da kırk iki’yi kırk 
yapan hususa: Arapçada küsüratlar dikkate 
alınmazmış, ya aşağı ya da yukarı yuvarlanır-
mış. Bundan ötürü de normalde kırk iki hadis-
ten müteşekkil olan çalışmasını, bize kırk hadis 
olarak miras bırakmış İmamımız Nevevî (rah-
metullahi aleyh). Beşir Hoca ayrıca şu meyan-
da sözler kaydetti: kendisinin terceme ettiği 
Nazım Muhammed Sultan‘ın Ana Çizgile-
riyle İslam(Guraba Yayınları) adlı ayrı bir Kırk 
Hadis Şerhi olan kitapta, yazar burada geçen 
hadislerden ikisinin zayıf olduğunu, bunları be-
lirtmekle beraber okuyucunun dikkatli olması 
gerektiğinin altını çizmiş.

Üç günlük hayatımıza yönlerin en sağlamı-
nı verecek gürlükte ve özgünlükte olan Rasul 
Sözlerini kuşanma bahtiyarlığına bugün erme-
yeceğiz de başka hangi güne bırakacağız bu 
güzelliği? Kur’an ve Sünnet potasında eritilerek 
kıvama eriştirilen tüm kişilikler, dünyanın umu-
du ve ukbanın mağruru olmaya hak kazanmış-
lar demektir. Mü’min olup da kim onlarla aynı 
safta buluşmak istemez ki? Buyurun, saflarımız 
sık ve düzgün olsun. Ki, lanet üzerine olasıca 
şeytan, üzgün ve süzgün olsun. Böylece kuru-
tulan damarlarımız kan bulsun, can bulsun…
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İman, bir şeye tereddütsüz inanmak, 
güvenmek, verilen bir habere kalpten 
inanmak, haberi getireni tasdik etmek-

tir. Istılahta ise; Resulallah’ın (sav) Allah katın-
dan getirdiği haber ve hükümlerin hepsini kalp 
ile tasdik, dil ile ikrar etmek ve gereğince amel 
etmeye çalışmaktır.

Cibril hadisinde iman: 
“Allah’a, meleklerine, ki-
taplarına, peygamberle-
rine, ahiret gününe inan-
mak, yine kadere, hayrına 
ve şerrine iman etmek” 
diye tarif edilmiştir. 

İman kalpte; Allah 
sevgisi, O’na boyun eğme, 
korkma, ümit etme, var-
lığı karşısında ürperme, 
tevbe etme, tevekkül, sı-
ğınma, güvenme ve ben-
zer şekillerde tecelli eder. 
Dışa yansıyan yönü ise; 
Allah’ın şeriatıyla hük-
metmek, O’na ve Rasu-
lüne tam itaat etmek, 
namaz kılıp, oruç tutmak, 
zekât vermek, haccetmek 
ve farz kılınan diğer şey-
leri yerine getirmektir.

Allah Resulu (s.a.v) 
şöyle buyurur: “İman yet-
miş (veya altmış) küsur 
şubedir. Bunların en üstü-

nü La İlahe İllallah, en düşüğü ise eza veren 
şeyleri yoldan uzaklaştırmaktır. Hayâ da imanın 
bir parçasıdır. (Müslim)

Hasan Basri şöyle der: “İman kuru bir iddi-
adan ibaret değildir. Bilakis iman kalplerde yer-
leşen ve amellerin kendisini tasdik ettiği şeydir.

İmam Şafi şöyle der: 
“Sahabe ve tabiinden ta 
bize kadar gelen bilgile-
re göre imanın söz, amel 
ve niyet olduğunda icma 
sabittir. İmam Ahmed’de 
bu noktada İmam Şafi’ye 
yakın cümleler söyle-
mektedir.

Şunu iyi bilmeliyiz ki 
iman Müslümanın haya-
tında en büyük nimettir. 
Onsuz bir hayat zillet ve 
rezaletin ta kendisidir. 
Çünkü iman kişilere şah-
siyet, toplumlara izzet, 
devletlere kuvvettir. Ha-
kiki iman kişilere saadeti 
kazandırdığı gibi, hakika-
ti haykırmak için kâinata 
meydan okutturur. Bu 
hakiki imanın lezzetini 
bilenler ancak onunla 
yaşayanlardır. Onun için 
muvahhid bir Müslüman 
zindanı medreseyi yusu-
fiye, sürgünü seyahat, 

İmanın Gölgesinde

İdris KERİMOĞLU

İman dil ile ikrar, kalp ile tas-
dik ve azalarla ameldir. Daha 
özlü bir ifadeyle iman; inanç, 
tasdik ve ameldir. Bu üç unsur 
birbirini tamamlar ve bütünler. 
Bu unsurlardan her biri hakika-
tin bir parçasını temsil eder.

İmanın amellerle tezahürü ol-
malıdır. Güneşten ısı, gülden 
koku saçıldığı gibi, imandan 
da ameller saçılmalıdır. İmanın 
söz, fiil ve eylemlerle ispatlan-
ması gerekir. Yoksa iman, bir-
takım istek ve temennilerden 
ibâret değildir. “İman, istek ve 
süsten ibâret değildir. Ancak 
iman, kalpte yerleşip amelde 
kendisini gösterendir.”
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davası uğrunda ölmeyi en büyük rütbe olarak 
görür. Bundan dolayı imandan mahrum olan bir 
toplum insanlığın başına bela olduğu gibi tarih 
sayfasından silinmeye de mahkûmdur. Fakat 
ehli iman dünya ve ahirette Allah katında büyük 
bir rütbeye sahiptir. Allah her an onlara yardım 
eder, hem sever hem de sevdirir. Kısacası iman 
emin ve emanın sigortası olduğu gibi, iman ehli 
de toplumlar için güvencenin simgesidirler.

Aslen âlemi İslam’ı küfür âlemine çeviren, 
Müslümanları zelil kâfirleri aziz kılan, ehli imanı 
bölük pörçük eden dış ve iç unsurlar değildir. 
Bu noktada asıl rolü oynayan iman gibi esas 
kavramların içinin boşaltılması ve bizim de bu-
nun ruhunu kaybetmemizdir. Bu nedenle İslami 
kavramları yeniden ihya etmeli, özellikle iman 
kavramının mahiyetini iyice idrak etmeliyiz.

İman kelimesi, türevleriyle birlikte Kur’an-ı 
Kerim’de fiil ve isim olarak 35 değişik kalıpta 
toplam 812 kere kullanılmıştır. Kur’an’ın onda 
birinden fazlasının imanla direkt ilgili ifâdeler 
olması, konunun önemini göstermek için yeter-
lidir.

Kuran, iman hakkında gayet incelikli ve sev-
dirici ile bir üslup ile bahsetmekte, onu çekici 
bir görünümde tasvir etmekte ve imanı doğru, 
kesin ve açık bir şekilde tespit etmektedir. Ku-
ranın iman hakkındaki sözleri hak ve doğrudur; 
çünkü o Allah’ın kelamıdır. Allah’tan daha doğru 
sözlü kim olabilir?

Elinizdekini tasdik etmek üzere indirdiğim 
Kur’an’a iman edin.” (Bakara, 41) “Allah’a ve 

Peygamberine iman edin. Eğer iman eder ve 
takvâlı olursanız en büyük mükâfat sizindir.” 
(Âl-i İmran, 179) “Ey iman edenler, Allah’a, 
Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitaba 
ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim 
Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberleri-
ni ve ahiret gününü inkâr ederse, son derece 
büyük bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisâ, 136) 
“Benim kalbim temiz, kimseye kötülük düşün-
mem, herkesin iyiliğini isterim” diyerek kendini 
kandıranlara gerçek iyiliğin ne olduğunu Kur’an 
şöyle açıklar: “Gerçek iyilik, yüzünüzü doğuya 
veya batıya döndürmeniz değil; Allah’a, ahire-
te, meleklere, kitaplara ve Rasûllere iman et-
menizdir...” (Bakara, 177)

İman, insanı kopmaz, çürümez bir bağa 
kavuşturur ve boşluklara yuvarlanmasını ön-
ler. (Bakara, 256). İmandan yoksun kalanları 
Kur’an, hayvanların en şerlisi olarak anmak-
tadır. (Enfâl, 55) Fakat, ne yazık ki, insanlığın 
çoğunluğu bu imandan uzak bulunmuştur, bu-
lunacaktır. (Bkz. Hûd, 17; Ra’d, 1, 31; Yûnus, 
99; Yûsuf, 16, 103) 

İman, muhtevâ (içerik) yönünden ise, yani 
iman edilmesi gereken hususlara parça parça, 
peyderpey inanma gibi bir artış veya bunda bir 
azalma kabul etmez. Çünkü doğru iman, ancak 
tam teslimiyet ve bütünüyle kabul etmekle ge-
çerli olur. Kısmî iman, kısmî küfür demektir. Bir 
kısmını inkâr da tamamını inkâr gibidir. İman 
edilmesi gereken unsurlar birbirine bağlı bir bü-
tündür.
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İman; sabit bir ha-
kikat, büyük bir değer, 
engin bir nimet, nur, hi-
dayet ve hayattır. İman 
varlığımızın en büyük ha-
kikati ve hayatın en bü-
yük nimetidir.

İnsan, iman ile kendi-
sini bulur, varlığının sır-
rına vakıf olur ve varlık 
içindeki gücün görevini 
bilir. İnsan, insanlığını 
ancak iman ile gerçek-
leştirebilir. İnsan, iman 
olmadan hiçbir değere 
sahip değildir.

İman dil ile ikrar, 
kalp ile tasdik ve azalar-
la ameldir. Daha özlü bir ifadeyle iman; inanç, 
tasdik ve ameldir. Bu üç unsur birbirini tamam-
lar ve bütünler. Bu unsurlardan her biri hakika-
tin bir parçasını temsil eder.

İmanın amellerle tezahürü olmalıdır. Gü-
neşten ısı, gülden koku saçıldığı gibi, imandan 
da ameller saçılmalıdır. İmanın söz, fiil ve ey-
lemlerle ispatlanması gerekir. Yoksa iman, bir-
takım istek ve temennilerden ibâret değildir. 
“İman, istek ve süsten ibâret değildir. Ancak 
iman, kalpte yerleşip amelde kendisini göste-
rendir.” İman, Allah ve Resulünü sevmeden 
olmaz. Hem öyle ki, bir mü’min için, Allah ve 
Resulü’nün her şeyden sevimli olması lazımdır. 
Bu sevginin mutlaka amel ve fiillerle ispatı la-
zımdır. Yoksa sadece söz ile sevgi olmaz.

İman dediğimiz şey, Allah ve Rasûlü’ne 
karşı sevgide şekillendiği gibi, Allah’ın dinini 
yüceltmek ve üstün kılmak için cihad etme-
de, yeryüzünde zulmü ve fesadı önlemek için 
mücâdele vermede de şekillenmelidir. Allah’a 
yaklaşmak için namaz ve oruca devam etme-
de, haram ve helâle ittibâ etmede de iman 
kendini göstermelidir. Allah, imandan söz 
ederken, iman ile birlikte amellerden de söz 
ediyor. Bu amellerin ekseriyeti de cihad kav-
ramında birleşir. Çünkü cihad, imanın ruhu ve 
ameli olarak ortaya çıkar. “Mü’minler ancak o 
kimselerdir ki, Allah’a ve Rasûlü’ne iman et-
tikten sonra şüpheye sapmayıp, Allah yolunda 
mallarıyla, canlarıyla cihad ederler. İşte onlar, 
imanlarında sâdık (doğru) olanların ta kendile-
ridir.” (49/Hucurât, 15)

İman, insana dün-
yada çok büyük onur ve 
âhirette ebedî mutluluk 
sağlar. Cennet bedava 
değildir. Kur’an, imanın 
bir imtihan, ıstırap ve çile 
işi olduğuna dikkat çeker. 
“İnsanlar, sandılar mı ki, 
‘iman ettik’ demeleriyle 
bırakılacak, inceden in-
ceye imtihan ve ıstıraba 
çekilmeyecekler. Yemin 
olsun, biz onlardan önce-
kileri de inceden inceye 
deneylerden geçirmişiz-
dir.” (Ankebut, 2) 

Hayâtın anlamı ve in-
sanın mahlûkat içerisinde 
taşıdığı bir imtiyaz olan 

imanı bir ağaca benzetirsek, bu ağacın kökü 
kalpte, gövdesi akılda ve dalları organlardadır. 
Bu ağacın meyvesi ise amellerdir. Ağacı kökü, 
gövdesi, dalları ya da meyvesi olmadan tanım-
lamaya kalkanlar, onu eksik ve yanlış tanım-
lamak zorunda kalacaklardır. Dalları kurumuş, 
meyve vermeyen ağaç, odun parçasından baş-
ka bir şey değildir ve yanmaya lâyıktır.

İman, aslında insanın şerefinin en büyük 
delilidir. İnsanın fizikötesi boyutunun fizikî bo-
yutundan çok daha yüce ve anlamlı olduğunu, 
onun iman edebilirliğiyle açıklayabiliriz. İman, 
insanı fiziğin dar ve statik sınırlarından kurta-
rıp onu kendi dışındaki âlemlerle bütünleştiren 
muharrik güçtür; enerjidir, aksiyon ve eylem-
dir. İman gibi muazzam bir imkânı kullanma-
yan insan, bedeninin daracık kabuğuna sıkışıp 
kalmış, meleklerle ve diğer aşkın varlıklarla ya-
rıştığı bir kulvarı terkederek kendisini, hayvan-
larla paylaştığı fiziğin dünyasına mahkûm etmiş 
demektir. 

İman şereftir. Bugün müslümanın en önem-
li sorunlarından biri, kimlik bunalımıdır. Bunun 
farklı tezahürleri olan kişilik erozyonu, şah-
siyetsizlik, zillet ve meskenettir. Müslümanın 
kimlik bunalımı imanını iktidar edemeyişinden, 
müslüman oluşuyla iftihar edemeyişinden, 
daha doğrusu iftihar edebilecek bir imana sahip 
olamayışındandır. Bu durum, kâfirleri sevmeyi 
ve onlara gıpta etmeyi getirecektir. 

Allah’a iman, insan ile yaratıcısı arasında en 
şerefli bağı teşkil etmektedir. Zira yeryüzünde 
en şerefli varlık insandır. İnsanın en şerefli yeri 

“İnananlar ancak, o kimselerdir 
ki Allah anıldığı zaman kalb-
leri titrer, ayetleri okunduğu 
zaman bu onların imanlarını 
artırır. Ve Rablerine güvenir-
ler; namaz kılarlar; kendilerine 
verdiğimiz rızıktan yerli yerin-
ce sarf ederler. İşte gerçekten 
inanmış olanlar bunlardır. On-
lara Rablerinin katında merte-
beler, mağfiret ve cömertçe ve-
rilmiş rızıklar vardır. (Enfal 2-4)
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kalbidir. Kalbin de en şe-
refli şeyi imandır. Bu ba-
kımdan iman ve hidâyet, 
nimetlerin en üstünü ve 
Allah’ın en büyük lutfu-
dur. “Allah imanı size sev-
dirdi. Onu kalplerinizde 
süsledi. Küfrü, fâsıklığı ve 
isyanı size çirkin gösterdi. 
İşte rüşdünü bulanlar da 
onların ta kendileridir.” 
(Hucurât, 7) 

İman itminan, tasdik 
ve yakindir. İmanın göl-
gesi tüm hayatı kuşatır 
ve görünür biçimde et-
kiler. İman ehlini gören 
ve onunla ilişkide bulu-
nan herkes, imanın onun 
üzerindeki olumlu etkisini görür ve hisseder. 
İman kendisini belli eder. İman ehlini tanıyan 
ve onunla ilişki kuran kimse bundan mutluluk 
duyar. Ondaki güzel vasıfların imanın ürünü 
olduğunu anlar. Dolayısıyla bu müminin lisanı 
hali, imanın en iyi mütercimidir.

Allah’ın bizden istemiş olduğu iman, canlı 
ve faal, gelişen ve etkili, yöneten ve yönlendi-
ren bir imandır. Sahibine fayda veren bir iman, 
kalbe ekilip burada gelişen, büyüyen ve aydın-
latan imandır. O kendi ziyneti ile kalbi süsler 
ve onu tamamen sararak doldurur. Kendi nuru 
ile müminin içini ve dışını aydınlatır. Gölgesi ile 
kuşatır. Onun için her an güzel ürünler vermeye 
devam eder…

Peygamberler, Allah dostları, Salih ve sa-
dık müminlerin yaşadığı bu hakiki iman, Salih 
amelleri intaç eder. Davranışlarımız, hayatımız 
ve yaşadığımız vakıa da ancak bununla düzelir.

Hareket ve himmet, neşet ve gayret, cehd 
ve mücahede, cihad ve eğitim, güç ve izzet, se-
bat ve yakin…Tüm bunlar muteber bir imandan 
kaynaklanır.

Allah azze ve cellenin şu buyruğunu tekrar 
hatırlayalım: “İnananlar ancak, o kimselerdir 
ki Allah anıldığı zaman kalbleri titrer, ayetleri 
okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. 
Ve Rablerine güvenirler; namaz kılarlar; ken-
dilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf 
ederler. İşte gerçekten inanmış olanlar bun-
lardır. Onlara Rablerinin katında mertebeler, 
mağfiret ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. 
(Enfal 2-4)

Şehid Seyyid Kutup 
iman konusunda bakın 
neler diyor:

“İman bir hareket, bir 
eylem, bir ihya ve ıslahtır. 
Allah’a doğru yöneliştir. 
İman vicdanın derinlik-
lerine gömülü, gizli, pa-
sif, çekingen, büzülmüş 
bir şey değildir. Hareket 
içinde somutlaşmayan 
sırf iyi niyetlerden ibaret 
de değildir. İşte imanı 
hayat içinde yapıcı bü-
yük bir güç haline getiren 
İslam’ın apaçık yapısı ve 
karakteri de budur.” (Fizi-
lalil Kuran)

Allah’a iman aynı za-
manda tüm varlığımızın imanın tadına varmada 
kalbimize iştirak etmesidir. Allah’a sadece kalp 
ve zihinle iman edilmesi yeterli değildir. Gözle-
rin, kulakların, diğer uzuvların, aklın, düşünce-
nin, hayalin ve diğer tüm duyguların da iman 
etmesi gerekir. Mü’min, gece ve gündüz, gidiş 
ve dönüş, görev ve iş, ilişki ve irtibatlar, gizli ve 
aşikar… Her anında iman üzere olması gerekir.

Allah’a nasıl iman edeceğimizi bilmemiz ge-
rekir. İmanımızın sıcak, kavi, harekete sevk 
edici ve yönlendirici olması, Allah’a imanın 
manalarını hayatımızda yaşamamız ve bunun 
olumlu etkilerini kendimiz, toplum, varlık ve 
hayat üzerinde mülahaza etmemiz gerekir.

İmanımızı yeniden gözden geçirmek zorun-
dayız. Bunu da Kur’an’ın imana bakışı doğrultu-
sunda yapmalıyız ki imanımızı soyut tasdikten, 
amele, şeksiz kabule ve uygulamaya dönüştü-
rebilelim; ona hayat, güç, canlılık, hareket ve 
cihad ruhu katabilelim…

Allah’tan bizlere kalplerimize iman yazma-
sını, bizleri imandan bir ruh ile desteklemesini, 
bizlerden razı olmasını ve bizleri kendisine ka-
vuşacağımız ana kadar hak üzere sabit kılması-
nı niyaz ediyoruz…

Kaynakça

Fizilali’l İman- Prof.Dr. Salah A. El-Halidi-Buruc yay.

İstismar edilen kavramlar- Alaeddin Palevi

40 Hadis 40 Ders- Abdullah Yıldız- Pınar yay.

Kavram Tefsiri- Ahmed Kalkan

“İman bir hareket, bir eylem, 
bir ihya ve ıslahtır. Allah’a doğ-
ru yöneliştir. İman vicdanın 
derinliklerine gömülü, gizli, 
pasif, çekingen, büzülmüş bir 
şey değildir. Hareket içinde so-
mutlaşmayan sırf iyi niyetler-
den ibaret de değildir. İşte ima-
nı hayat içinde yapıcı büyük 
bir güç haline getiren İslam’ın 
apaçık yapısı ve karakteri de 
budur.” (Fizilalil Kuran)
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Âlemlerin Rabbi-
ne boyun eğen 
kainat sada-

katle Rabbinin emirlerine 
itaat ediyor. Güneş, ay 
ve yıldızlar zerreden kü-
reye her şey fıtrata sadık 
kalarak akıp gidiyor. Bu 
devran ancak Malik-i Mülk 
olan Allah’a itaat ederek 
insicamla sürer. Emre 
sadakat her işin başında 
gelir. Baharda tomurcuk-
lanan bir çiçek de, kışta 
yağan tek bir kar taneciği 
de tahayyül edebileceği-
miz her şey genlerinde 
şifrelenen bilgiye sada-
katle bağlanmak zorun-
da. Sıdkını/sadakatini yi-
tiren her canlı özünü ve 
canlılığını da kaybeder. 

Kâinat için var olan 
bu ilahi yasa insanoğlu 
için de geçerlidir. Ruh-
lar âleminde Rabbe verilen ahde sadık kalarak 
yaşamak kişiyi “insan” kılar. Fıtrattaki sadakat 
kodlarına ters tutum sergileyenler insanlıktan 
düşerler. Sıdk ipini koparanlar uçurumlara yu-
varlanırlar. Sadakat insanı dengede tutan en 
önemli erdemdir.

Müslüman olmak Allah’a iman etmek ve 
imana sadık kalmaktır. İstikamet üzere kalmak 

için çalışmaktır. Rabbim 
Allah’tır diyen her Müs-
lüman sırat-i müstakim-
de kalmak için Kuranın 
emirlerine sadakatle, 
samimiyetle bağlanması 
gerekir. Müslümanca ya-
şamayı sürdürmek için 
hiçbir kınamaya aldırma-
dan İslami prensiplere 
samimiyetle gönülden 
uyması gerekir. Allah’ın 
hükmüne teslim olanlar 
sadece O’nun hayat için 
koyduğu ilkelere uyarlar. 
Allah’a sadakat, Resule 
sadakat, Kitaba sada-
kat her mü’minin gönül 
borcudur. Sıdk ve itaat 
olmadan iman olmaz. 
Müslüman sadakatle isti-
kamet belirleyerek rızayı 
ilahiye teslim olmalıdır. 
Allah’a teslimiyetin el-
bette bir bedeli vardır. 
Vakit ayırmak, canını ve 

malını ortaya koyarak çalışmak gerekir. Haya-
tın her anını İslam kelimesiyle yüceltmek için 
içtenlikle var gücüyle çalışmalıdır her mü’min. 
Nefis ve her türlü olumsuz bağlayıcılıklardan 
kurtularak yalnızca Hakka yönelmek gerekir. 
Teslim olmanın idrakine ermiş Müslüman şer 
güçlerin kandırma ve tuzaklarına kapılmaz. 
Sadık sıfatını hak etmek için çalışan Müslüman 

Sıdkla İzzet Yürüyüşü

Hayriye BİCAN

Müslüman olmak Allah’a 
iman etmek ve imana sadık 
kalmaktır. İstikamet üzere kal-
mak için çalışmaktır. Rabbim 
Allah’tır diyen her Müslüman 
sırat-i müstakimde kalmak için 
Kur’an’ın emirlerine sadakatle, 
samimiyetle bağlanması gere-
kir. Müslümanca yaşamayı sür-
dürmek için hiçbir kınamaya 
aldırmadan İslami prensiplere 
samimiyetle gönülden uyma-
sı gerekir. Allah’ın hükmüne 
teslim olanlar sadece O’nun 
hayat için koyduğu ilkelere 
uyarlar. Allah’a sadakat, Resu-
le sadakat, Kitaba sadakat her 
mü’minin gönül borcudur. 
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beşeri ideolojilerin cahiliyet çukurlarına karşı 
dik ve dikkatli olmalıdır.

Rabbine verdiği söze sadık kalarak çalış-
malarını sürdürürken Rabbim Allah’tır dediği 
için tahkir edilen, suçlanan, alay edilen, kabul 
görmeyenler, bu sıkıntılı durumlara takılmadan 
istikamette kalmak için sabırla mücadele etme-
lidir. Dava bedel ister. Böyle geçici durumların 
zorluklarını büyüterek değil, azimle “Allah’u 
Ekber” parolasına/şiarına sarılarak yıkılmadan 
ayakta kalmak en yüce emel olmalıdır, mü’min 
için. Pes etmeden, vaz geçmeden hakikat yo-
lunda adım adım yürümelidir. İzzet ve şerefin 
Allah’ın ve Resulünün yanında olduğunun şu-
urunda olarak, bundan asla tereddüt etme-
melidir. “Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost 
edinenler, onların yanında izzet(güç ve şeref) 
mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnız-
ca Allah’a aittir.” (Nisa-139) “Onlar, andolsun, 
eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf 
olanı oradan mutlaka çıkaracaktır, diyorlardı. 
Hâlbuki asıl üstünlük/izzet ancak Allah’ın, pey-
gamberinin ve mü’minlerindir. Fakat münafıklar 
bunu bilmezler.”(Münafikun-8)           

Sıdk ve sadakat izzettir, şereftir. Sıdk diliy-
le söylediklerini kalbiyle, duygularıyla, eylem-
leriyle hakikate dökmek, somut olarak ortaya 
koymaktır. Dille söyleneni, kalple tasdik edileni 
yaptıklarıyla gerçekleştirmektir. Doğruluk, dü-
rüstlük, güvenirlilik gibi anlamları içeren sıdk 
mü’minde olması gereken en önemli erdem-
dir. Çünkü sıdk Allah’a sadık kalmaktır. Tevhid 
nurunu yaymak için her hal ve şartta tereddüt 
göstermeden Allah’ın emrine uymaktır. Sada-
kati ilahi emirlere iman ve itaatle, kalpten tas-
dikle hayatta ortaya koymak ahde sadık kalan-
ların özelliğidir. İman eden herkesin hayat boyu 
amacı sıdktır. Sadıklar Allah’ın erdemlerle, çok 
güzel özelliklerle nimetlendirdiği seçkin kişiler-
dir. “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, 
işte onlar Allah’ın nimetlendirdikleriyle yani 
peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle 
olacaklardır.” (Nisa-69)

Sıddıkların amelleri sözleriyle, yaptıklarıyla 
tüm hallerinde rızaya uygundur. Onun hedef ve 
iradesi haktan ve hayırdan başka bir şeye yö-
nelmez. Herhangi bir zayıflık ve tereddüt gös-
termeden hakikati ortaya koymak için çalışır. 
Kademi sıdka, bu yüksek derece ve üstün şe-
refe ulaşmak için sözünde, vadinde, girişinde, 
çıkışında, alış verişinde, bakışında, susuşunda 
hakka sadık kalır. Yaşamla ilgili tüm işlerinin 

her birini sadece yüce yaratıcının öngördüğü 
uygun bulduğu şekilde yerine getirir. 

Hayatını sıdk üzere inşa eden mü’min, ya-
şam için çabasını sürdürürken Rabbine tevekkül 
eder. O yapması gerekeni en güzel şekilde ya-
parken sonucu yaratacak olanın Allah olduğunu 
asla unutmaz. Çalışmak, gayret insandandır. 
Sonuç ve başarı Allah’tandır. Başarılı olmak el-
bette ki arzulanan bir durumdur. Her insan yap-
tığı işlerde hayırlı sonuçlara ulaşmak ister. Za-
ten başarı ya da başarısızlık izafidir. Neye göre, 
kime göre, nasıl bir başarıya ulaşmak isteniyor, 
asıl önemli olan budur. Allah’ın emirlerine aykı-
rı olarak elde edilen “başarı” gerçek bir başarı 
sayılır mı? Tabî ki mü’min için tek ölçü Allah’ın 
hükmüdür. Herhangi bir konuda Allah ne diyor-
sa onun ilerisine geçilmez. Asıl olan sadık kala-
rak yaşamaktır. Allah bizden sadece dosdoğru 
kalmamızı ister. “Ey Nebi! Sen ve tövbe ederek 
itaati kabul eden arkadaşlarınla emrolunduğu-
nuz gibi dosdoğru yolda sebat gösterin, dos-
doğru olun.” (Hud-112)                

Mü’minler, cahili toplumun değer yargılarına 
göre başarısız ve fakir olsalar da, güçsüz kalsa-
lar da, Allah’a verdikleri sözden dolayı ilkeler-
den vazgeçmeyen, yalnızca rabbin rızasını ka-
zanmayı hedefleyenler izzet ve şeref sahibidir. 
Ashab-ı Uhdud vakıasında olduğu gibi ateş dolu 
çukurun dibinde olduğu halde mü’minler aziz-
dir. Onlara zulmeden zalimler o çukurun başın-
da, tepe noktasında olmalarına rağmen zelildir. 
Hz. İbrahim ateşe atıldığı anda ve hayatının her 
anında izzetli, onu yüce makamından izleyen 
Nemrut ise güç ve iktidarına rağmen zelildi. Bu 
örnekleri çoğaltmak da mümkün. Bugün hak-
tan ve doğruluktan ayrılmadığı için zindanda 
olan Muhammed Mursi izzetli, yalan ve yanlışla 
iktidarı gasp eden General Sisi zirvelerde olsa 
da zelildir. 

Hakkı olmadığı halde önüne gelen her şeye 
helal haram demeden göz diken, el atan insan 
bu haliyle makam ve imkân sahibi olup zirvele-
re ulaşsa da zelil, öte yanda kendisine yapılan 
teklife faydasına olmasına rağmen hakkaniyete 
uymadığı için reddeden kişi sıkıntı ve zorluklar 
içinde olsa da izzet sahibidir. Her hali imtihan 
olan dünyada fakirlik ve yoksulluk, makam ve 
mevki sahibi olmamak, iktidar ve güç sahibi ol-
mamak bugün sanıldığı gibi zillet değildir. Asıl 
zillet güç ve servet içinde, iktidarda olduğu hal-
de Rabbe verdiği sözü unutarak İslami ilkeleri 
ihlal etmektedir. Görünürde kabul gören, tak-
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dir edilen bir konumda 
olsa da Allah’ın emirlerini 
göz ardı ederek arkaya 
atmaktır asıl zillet. Libe-
ral –Seküler– Kapitalist 
ahlaksızlıklara boyun eğ-
mediği, faizden sakındığı, 
harama bulaşmamak için 
çaba sarf ettiği için na-
fakasında darlık çeken, 
ekonomik yaşam stan-
dartlarında üst seviyeler-
de, zirvelerde olmayan 
mü’min sadece Rabbin rı-
zasını gözeterek yaşadığı 
için zelil sayılamaz, zillet-
le suçlanamaz. Allah’a verdiği söze sadık kaldığı 
için dara düşen, güç ve servet elde edemeyen, 
yoksul ve güçsüz bırakılan mü’minler Aziz ve 
Hamid olan Allah’a kul oldukları için azizdirler, 
şereflidirler, onurludurlar, güçlüdürler. Sadece 
maddi planda güç ve servet sahibi olunca izzetli 
olunur zannı saçmalıktan başka bir şey değildir. 
Dünyada hesapsız nimet ve imkânlara sahip ol-
duğu halde Malikül Mülk’e karşı sorumlulukları-
nı yerine getirmeyen, hayatında O’nun ilkelerini 
hâkim kılmayan nice sefillerle dolu yeryüzü. 

Müslümanlar yalan söylemedikleri, iftira 
atmadıkları, haksızlık etmedikleri, adaletten 
ayrılmadıkları için, mevki ve makam için ilke-
lerinden taviz vermedikleri için güçsüz ve kuv-
vetsiz kalabilirler, şirket ve holdingleri, büyük 
servetleri olmayabilir. Ama bu asla zillet ala-
meti olarak değerlendirilemez. Asıl zillet Allah’a 
teslim olduğunu iddia ettiği halde münker işler-
le meşgul olanlardır. Onlar her ne kadar şeref 
addedilen mal, mülk, makam ve unvan kisve-
lerine bürünmüş görünseler de zillet onlarındır. 
Müslüman kazanmasın, güç ve kuvvet sahibi 
olmasın, fakir kalsın demek gibi bir aymazlık 
içinde olmamız asla yakışık almaz. Asla unut-
mamalıyız ki Müslüman zenginleşmek, güç ve 
servet sahibi olmak için her an adını andığı 
Allah’ın emirlerini çiğneyemez. İlkeli olan, dik 
duran yalnız kalmaz, yolda kalmaz, aç ve açıkta 
kalmaz. Zafer onundur. İzzet onundur. 

Kelimelerin ve kavramların birbirine karış-
tığı, ilkelerin ve fikirlerin tahrip edildiği günü-
müzde Müslümanlar büyük badirelerden geçi-
yor. Son yıllarda ülkemiz ekonomik göstergeler 
açısından olumlu bir seyir izliyor. Müslümanlar 
iktidarda, her alanda Müslümanlar da söz sa-
hibi gibi iddialar ilkelerden yüz çevirmek gibi 

bir sadakatsizliğe doğru 
sürüklüyor Müslümanları. 
İslami prensipleri kırpıp 
kuşa çevirerek hala il-
keli olduğunu savunarak 
bir mekânda bulunmayı 
izzetli bir hal olarak de-
ğerlendirmek akıl tutul-
masıdır. Bu zihin bulanık-
lığı, araç olanın zamanla 
amaç halini almasına se-
bep oluyor. Hedeflerine 
ulaşmak için kerhen meş-
ru gördüğünü, fikrinin aslı 
gibi kabul eder bu insan. 
İnandığını yaşamayınca, 

yaşadığını inanç olarak benimser, ne yazık ki.

Demokrasi gibi İslam’la zıtlıkları açık ve net 
olan kavramları Müslümanların zihinlerine ve 
kalplerine yerleştiren bir anlayışın İslam me-
deniyetine bir faydası olmaz. İslam anlayışına 
aykırı olan tutum ve davranışların sosyal are-
nalarda boy göstermesi Müslüman halkı da et-
kisi altına alır. Toplumdaki dejenerasyon haya-
tın her alanında açıkça görünür. Bir zamanların 
idealist zevatı, bugün bahçelerine ekmek iste-
dikleri güllerin çürüdüğünün farkında bile de-
ğiller. Çünkü arkalarında boynu bükük bıraktık-
ları düşüncelerden bir kırıntı yok hayatlarında 
bugün. Gül yetiştirmeye niyetlenenler, ellerinde 
tuttukları kaktüslerle gururlanıyor. Güle olan 
aşkıyla yola çıkan bülbül, çöplükleri mesken 
tutmuş, adeta.

Fıtrata ve fazilete savaş açılan bu çağda 
sıdk ve sadakat üzere kalarak yaşam sürdür-
mek çabasında olmak fıtratı yara almamış her 
insan için yüce bir hedeftir. Sıdk üzere var ol-
mak bilinci şerefli bir hayatı isteyenler için asla 
vazgeçilmez bir emeldir. İzzet ve şeref iman 
edip Salih amel işleyerek sadakatle Allah’a ve 
Resulüne itaat edenlerindir. Zafer ve yardım Al-
lah’tandır. Allah dinine, kitabına, peygamberine 
ve onun ümmetine yardım eder. İman hakikati 
şereftir, zaferdir. Zillet ve hezimet kalbin hida-
yetten delalete sapmasıdır.

“Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılma-
yın. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan siz-
siniz.” (Al-i İmran 139)

“Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizde-
ki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı (yolunda) 
sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bizi muzaf-
fer kıl” (Al-i İmran 147)

İzzet ve şeref iman edip Sa-
lih amel işleyerek sadakat-
le Allah’a ve Resulüne itaat 
edenlerindir. Zafer ve yardım 
Allah’tandır. Allah dinine, ki-
tabına, peygamberine ve onun 
ümmetine yardım eder. İman 
hakikati şereftir, zaferdir. Zillet 
ve hezimet kalbin hidayetten 
delalete sapmasıdır.
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Kürtlerin Suriye’deki tarihi yaklaşık 
1000 yıl öncesine dayanmaktadır. Se-
lahaddin Eyyubi ile birlikte Şam’da 

önemli sayıda bir Kürt mevcudiyeti oluşmuş-
tur. Eyyubiler ve Memlükler döneminde Şam’ın 
ve Halep’in yönetiminde görev alan Kürtler 
yaklaşık 400 yıl Ortadoğu coğrafyasına hâkim 
olan Osmanlı devleti döneminde varlığını de-
vam ettirmişlerdir. 19.yy’da Osmanlı yönetimi 
tarafından Anadolu ve Irak’tan bölgeye yer-
leştirilen Kürt aşiretleri ile bölgede yaşayan 
Kürtlerin nüfusu daha da artmıştır. Böylece 
Kürtler, Suriye’nin en geniş etnik azınlığı hali-
ne gelmiştir. Suriye’de yaşayan Kürtlerin bü-
yük çoğunluğu Sünni’dir. Az sayıda Kürt ise Şii 
mezhebindendir. Kürtçe’nin Kırmançi lehçesini 
kullanmaktadırlar. Çoğunluk, ülkenin kuzey-
doğusunda Irak ve Türkiye sınırı boyunca yer-
leşmiştir. Yüzde 30’u Halep’in kuzeyinde Afrin 
(Kürt Dağları) olarak adlandırılan bölgede ya-
şamaktadır. Fırat Nehri’nin Suriye’ye giriş yap-
tığı yer olan Ayn Al Arap’ta (eski Kürtçe adı Ku-
bani/Kobani) yüzde 10’u bulunmaktadır. Yüzde 
40’ı ise kuzeydoğuda Cezire bölgesinde ikamet 
etmektedir. Kürt Dağı’nda yaşayanlar buranın 
yerli halkıdır. Cezire’dekiler ise sonradan ge-
len ve Suriye’nin vatandaşlığa almadığı Kürt-
lerdir. Bu bölgeler petrol kaynakları açısından 
ülkenin en zengin bölgeleridir. Suriye’nin Gayri 
Safi Millî Hâsıla’sının (GSMH) yarıya yakınının 
petrol gelirlerinden oluştuğu düşünüldüğünde, 
bölgenin önemi daha iyi anlaşılabilir. Buralar dı-

şında Şam, Halep ve Latakya’da önemli sayıda 
Kürt bulunmaktadır. Toplam nüfusları hakkında 
kesin rakamlar bilinmemektedir. Ancak çeşitli 
kaynaklardaki verilerden yola çıkarak, ülke nü-
fusunun yüzde 8 ila 10’u arasında olduğu söy-
lenebilir. Bu da yaklaşık 1,25–1,5 milyon Kürt’e 
denk gelmektedir.1

Osmanlı İmparatorluğu’nda, İslam’i uygu-
lamalardaki bütün eksikliklerine rağmen ırklar 
arasında herhangi bir ayırım yapılmamış, hiçbir 
ırkın kendi dilini, kültürünü yaşaması engel-
lenmemiştir. Aslında İslam toplumlarında daha 
önce görülmeyen ırkçılık fitnesi Batılılaşma ha-
reketleriyle birlikte Osmanlı topraklarında ya-
vaş yavaş kök salmaya başlamıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda 1800’lü yıllardan itibaren bu 
yapı bozulmuş ve özellikle İttihat ve Terakki’nin 
yönetimi ele geçirmesiyle de kavimlerin ayrış-
ması, farklılaşması daha da belirgin hale gel-
miştir.  

1  http://levantwatch.blogspot.com/2006/05/suriye-krtleri-
ve-trkiye.html

Suriye Kürtleri ve PYD/PKK*

Genç Birikim

* Dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Ali KAÇAR’ın Dergimizde 
daha önce yayımlanmış yazılarından derlenmiştir.
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Milli Mücadelenin baş-
lamasıyla azınlık bir gru-
bun dışında kalan bütün 
Kürtler bu mücadeledeki 
yerlerini almışlardır. Za-
ten gerek Osmanlı son 
Meclis-i Mebusan’ın 28 
Ocak 1920’de ve gerekse 
Büyük Millet Meclisi’nin 
18 Temmuz 1920’de ka-
bul edip onayladığı Misak-ı 
Milli (Ahd-i Milli-Milli And) 
beyannamesi ile Kürtlerin 
yaşadıkları Irak ve Suriye 
toprakları dâhil Kürtler ve 
Türkler bir ve bütün ola-
rak varlıklarını devam et-
tirecekleri taahhüt altına 
alınmıştı. Ancak ilerleyen 
yıllarda Mustafa Kemal bu 
sözünde durmamış, Milli 
Mücadele boyunca birlik-
te hareket ettiği Kürtlere 
sorma gereği bile duy-
madan, Kürtleri Suriye ve 
Türkiye arasında parça-
lanmış olarak yarı yolda 
bırakmıştır. Oysa bugünkü 
Suriye’nin Kuzeyinde kalan ve Kürtlerin yaşadığı 
coğrafya da Misak-ı Milli ile belirlenen ve asla 
vazgeçilmesi söz konusu olmayan sınırlar olarak 
Mustafa Kemal tarafından da kabul edilmişti. Ni-
tekim Mustafa Kemal bir konuşmasında bu sı-
nırların nereleri kapsadığını şöyle dile getirmişti; 
“... Doğu sınırına, Kars-Ardahan, Batum’u dahil 
ederek düşününüz. Batı sınır Edirne’den bildi-
ğiniz gibi geçiyor. En büyük değişiklikler güney 
sınırında olmuştur. Güney sınırı, İskenderun’un 
güneyinden başlar. Halep’le Katıma arasında Ce-
rablus Köprüsü’ne uzanır bir hat ve doğu parça-
sında da Musul Vilâyeti, Süleymaniye ve Kerkük 
civarı ve bu iki bölgeyi bir diğerine bağlayan hat. 
Bu sınır sırf askerî düşünceler ile çizilmiş bir sınır 
değildir, Milli Sınırımız’dır. Milli Sınırımız olmak 
üzere tesbît edilmiştir. Fakat bu sınır dâhilinde 
düşünülmesin ki, İslâm unsurlarından yalnız bir 
cins millet vardır. Bu sınır dâhilinde Türk vardır, 
Çerkes vardır v.s. birçok İslam unsuru vardır. 
İşte bu sınır birlikte yaşayan, bütün maksat-
larını, bütün mânâsıyla birleştirmiş olan kar-
deş milletlerin, Milli Sınırı’dır. (Hepsi İslâm’dır, 
kardeştir).”2

2  http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=640887

 Ancak bu konuşma 
ve taahhüde rağmen 20 
Ekim 1921’de Fransa ile 
yapılan Ankara Antlaş-
masıyla, bugün Suriye 
sınırları içinde kalan Kürt 
bölgeleri Doğulu ve Gü-
neydoğulu ve daha bir-
çok milletvekilinin itira-
zına rağmen Fransa’ya 
terk edilmiştir. Ne yazık 
ki bu antlaşma ile par-
çalanan aileler ve aşi-
retler 1946 yılına kadar 
birbirleriyle görüşme 
imkânı dahi bulamamış-
lardır. Bugün, Suriye’nin 
kuzeyinde yeni bir Kürt 
devleti doğuyor yaygara-
sını koparanlar, nedense, 
bunun Mustafa Kemal ve 
ekibinin 1920’lerde uy-
guladığı ırkçı, şovenist 
politikalarından kaynak-
landığını unutmuş gibi-
dirler.

Milli Mücadele, Kür-
düyle, Arabıyla, Çerke-

ziyle, Lazıyla ve daha birçok etnik grubuyla bir-
likte verilmiş bir mücadeledir. Ancak Mustafa 
Kemal ve ekibi, dönemin emperyal ülkelerince 
belirlenmiş senaryo gereği, gücü ve yönetimi 
ele geçirdikten sonra, dönemin emperyal işgal-
ci devletlerin bu etnik gruplara yap(a)madığını 
yaparak Türkleştirme politikasını uygulamaya 
koyulmuştur. Bu politikalara başkaldırı ise özel-
likle Hilafetin kaldırılması üzerine Şeyh Said 
tarafından başlatılmış, ancak başarılı olunama-
mıştır. Bu kıyam başarılı olamayınca Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da yaşayan Kürt halkına 
karşı tehcir başta olmak üzere zulüm politika-
ları uygulanmaya başlanmıştır. Bu politikalar-
dan kaçan kimi aşiretler -ki bunların başında 
Milli ve Miran aşiretleri gelmektedir- Türkiye’yi 
terk ederek Suriye’nin kuzeydoğusunda bulu-
nan Cezire bölgesine yerleşmiştir. Daha son-
raki dönemlerde uygulamaya konulan Şark 
Islahat planı çerçevesinde de 20-25 bin kadar 
Türkiye Kürdü Cezire bölgesine göç etmek zo-
runda bırakılmıştır. Böylece Suriye’nin kuzey-
doğu sınırlarında bulunan Cezire bölgesi, Kürt 
nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölge haline 
gelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda, 
İslam’i uygulamalardaki bütün 
eksikliklerine rağmen ırklar 
arasında herhangi bir ayırım 
yapılmamış, hiçbir ırkın kendi 
dilini, kültürünü yaşaması en-
gellenmemiştir. Aslında İslam 
toplumlarında daha önce gö-
rülmeyen ırkçılık fitnesi Batı-
lılaşma hareketleriyle birlikte 
Osmanlı topraklarında yavaş 
yavaş kök salmaya başlamış-
tır. Osmanlı İmparatorluğu’nda 
1800’lü yıllardan itibaren bu 
yapı bozulmuş ve özellikle İtti-
hat ve Terakki’nin yönetimi ele 
geçirmesiyle de kavimlerin ay-
rışması, farklılaşması daha da 
belirgin hale gelmiştir.
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BAAS DÖNEMİNDE 
KÜRTLER!..

1920’deki San Remo 
Konferansı ile Fransa’nın 
mandaterliğine bırakılan 
Suriye,  Fransızların böl, 
parçala ve yönet politikası 
çerçevesinde, Maruniler, 
Nusayriler, Dürziler, Şam 
ve Halep olmak üzere 
5 parçaya bölünmüştür. 
Fransızlar bu süreçte, di-
ğer etnik gruplara tanı-
dıkları hakları Kürtlerden 
esirgemişlerdir. Kürtler’in 
1928 ve 1938’deki özerk-
lik talepleri de Fransızlar 
tarafından kabul görme-
miştir. Bu durum, 1946’da 
Suriye’nin bağımsızlığı-
na kadar devam etmiştir. 
Kürtler, bağımsızlıktan 
sonra da bütün sıkıntılara, 
Araplaştırma ve asimilas-
yon politikalarına rağmen 
mevcut hükümetlerle bir-
likte hareket etmiştir.

Suriye’nin bağımsızlı-
ğına kavuştuğu 1946’dan 
sonra kısa aralıklarla kanlı 
darbeler birbirini izlemiş-
tir. Ancak her şeye rağmen Bağımsızlık, parça-
lanmış Kürt aile ve aşiretlerinin birbirleriyle gö-
rüşme kolaylığını getirmiştir. Bu kolaylık, aynı 
zamanda göçü de tetiklemiştir. Ve nitekim Kürt-
lerin yaşadığı bölgeler, 1950’li yıllardan itibaren 
ülke dışında göç almaya başlamıştır. Bunları 
tesbit amacıyla 1962’de yapılan nüfus sayımın-
da 1954’den önce bölgede yaşadığını kanıtla-
yamayan yaklaşık 200 bin Kürt’e vatandaşlık 
hakkı verilmemiştir. 1963 Baas darbesinden ve 
özellikle de 1970’de Hafız el-Esad’ın bir darbey-
le yönetimi ele geçirmesinden sonra Kürtlerin 
durumu daha da kötüleşmiş ve Kürtler dışlan-
makla kalınmamış, aynı zamanda potansiyel 
tehlike olarak da görülmeye başlanmıştır. Bu 
nedenle asimilasyon politikaları çerçevesinde 
bölgede yaşayan Kürtlerin Suriye içinde teh-
ciri, buna karşılık boşalan yerlere de Arapların 
yerleştirilmesi yönünde ırkçı politikalar izlen-
miştir. Amaç, Suriye’nin kuzey sınırında oluşan 
Kürt yoğunluğunu azaltmak için bir Arap kuşa-
ğı oluşturmaktı. Nitekim Türkiye sınırı boyunca 

model köyler oluşturul-
muş ve bu köylere çeşitli 
yerlerden Araplar getir-
tilerek yerleştirilmiştir. 
Ancak bu politikadan is-
tenilen başarı elde edile-
meyince, 1970’li yılların 
ortasından itibaren vaz-
geçilmiştir. Aslında bu, 
Türkiye’nin 1923’lerden 
sonra bire bir yaşadığı ve 
uyguladığı ırkçı, şoven 
politikaların gecikmeli 
de olsa Suriye’deki ver-
siyonudur. Aslında ırkçı, 
ulusalcı, totaliter bütün 
rejimlerin politikaları ço-
ğunlukla birbirinin tekra-
rıdır. 

Suriye’de Kürtler ta-
rafından ilk olarak 14 
Haziran 1957’de Suriye 
Kürt Demokratik Partisi 
kurulmuştur. Rejim ta-
rafından bu parti kısa bir 
süre sonra kapatılmış, 
kurucuların bir kısmı ise 
tutuklanmıştır. 1957’de 
kurulan Suriye Kürdistan 
Demokrat Partisi’nden ilk 
resmi ayrılık 1965 yılında 
meydana gelmiştir. Bu 

ayrılığın sonucunda aynı Kuzey Irak’ta olduğu 
gibi iki ana parti doğmuştur: Suriye KDP’si ve 
Kürt Demokratik İlerici Parti’si. Bugün mevcut 
olan bütün partiler, zaman içinde bu iki parti-
den ayrılarak ortaya çıkmış, zaman zaman yeni 
ittifaklar kurmuş, bazen de yeniden dağılmış-
lardır. 

Fransızlar, Suriye’den çekildikten sonra iç 
karışıklıklar ve kanlı darbeler birbirini izlemiş-
tir.  Bu durum, Baas Partisi, Suriye yönetimini 8 
Mart 1963’de bir darbe ile ele geçirdikten sonra 
da devam etmiştir. Emin el-Hafız başlayan Baas 
dönemi, ileri gelenleri arasında başlayan ihtilaf-
lar ilerleyen zaman içerisinde çatışmaya dönüş-
müş, 1966’da Emin el-Hafız’ın, 1970’de de Sa-
lah Cedid’in bir darbeyle uzaklaştırılmasından 
sonra Hafız el-Esad yönetimi Kasım 1970 itiba-
riyle tek başına ele geçirmiştir. Suriye halkı açı-
sından ve dolayısıyla Kürtler açısından devam 
eden karanlık dönem, Hafız el-Esad döneminde 
daha da koyulaşarak devam etmiştir.

Hafız el-Esad yönetimi ele geçi-
rince, toplumun belirli kesim-
lerini iktidarın çeşitli kademe-
lerine katsa da, Esad’ın kendisi 
Pan-Arabist bir anlayışa sahip 
idi. Esad’ın Pan-Arabist söy-
lem ve politikaları özellikle 
de Araplar ile Kürtler arasın-
daki ulusal ayrımı daha da de-
rinleştirmiş ve Kürtlere daha 
çok düşmanlık gösterilmesine 
neden olmuştur. Kürtler önce 
ulusal birliğe yönelik bir teh-
dit olarak tanımlanmış ve daha 
sonra ulusal kimliklerini ifade 
ettikleri veya ulusal eşitlik ta-
lep ettiklerinde rejime yönelik 
bir tehdit gibi algılanmışlardır. 
Bu nedenle Kürtlere yönelik 
1962’den beri devam eden in-
sanlık dışı uygulamalar, Hafız 
el-Esad döneminde de devam 
ettirilmiştir.
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Hafız el-Esad yönetimi ele geçirince, toplu-
mun belirli kesimlerini iktidarın çeşitli kademe-
lerine katsa da, Esad’ın kendisi Pan-Arabist bir 
anlayışa sahip idi. Esad’ın Pan-Arabist söylem 
ve politikaları özellikle de Araplar ile Kürtler 
arasındaki ulusal ayrımı daha da derinleştirmiş 
ve Kürtlere daha çok düşmanlık gösterilmesi-
ne neden olmuştur. Kürtler önce ulusal birliğe 
yönelik bir tehdit olarak tanımlanmış ve daha 
sonra ulusal kimliklerini ifade ettikleri veya ulu-
sal eşitlik talep ettiklerinde rejime yönelik bir 
tehdit gibi algılanmışlardır. Bu nedenle Kürt-
lere yönelik 1962’den beri devam eden insan-
lık dışı uygulamalar, Hafız el-Esad döneminde 
de devam ettirilmiştir. Bir taraftan Suriye’deki 
Kürtler baskı altında tutularak en temel insa-
ni haklardan yoksun bırakılırken, diğer taraftan 
ise Türkiye’deki terörü kışkırtmak için PKK des-
teklenmeye başlanmıştır.

Hafız el Esad, 1979’dan itibaren 1999 yılın-
da imzalanan Adana protokolüne3 kadar, kendi 
ülkesinde Kürtleri ezerken, onlara en tabi hak-
ları olan vatandaşlık haklarını bile vermezken 
PKK’yı maddi ve manevi olarak destekleme-
ye devam etmiştir. PKK da, Suriye’de Kürtler,  
ezilirken, en tabi haklarından yoksun bırakılıp, 
baskı altında tutulurken onların haklarını hiç 
gündeme getirmemiş ve onlarla da hiç ilgilen-
memiştir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Su-
riyeli Kürtler, 1990’lı yıllardan itibaren kültürel 
haklarını talep konusunda daha cesur davran-
maya başladıklarını görmekteyiz. Bunun ne-
deni ise, 1991 yılından itibaren Kuzey Irak’ta 
var olan fiili Kürt oluşumunun bölgedeki Kürt-
ler üzerinde müsbet etki bırakmasıdır. Bununla 
bağlantılı ikinci bir neden ise 1990’larda Esad 
ve Saddam yönetimleri arasındaki yakınlaşma 
ve bunun sonucu olarak Esad’ın Kuzey Irak’ta-
ki Kürtlerden desteğini çekmesidir. Daha önce 
Şam’ın desteğini kaybetmemek için Suriye 
Kürtleriyle muhatap olmayan Barzani ve Tala-
bani, Esad’ın politikasını değiştirmesiyle birlikte 
Suriye’deki Kürtlerle ilişkilerini geliştirmeye ve 
onları, açık bir şekilde olmasa da, destekleme-
ye başlamıştır.4

Hafız el-Esad’ın yerine Haziran 2000’de ge-
çen oğul Esad, babasının tersine iktidarının ilk 
yılında oldukça reform yanlısı, liberal ve açık bir 

3  Adana Protokolü ile ilgili daha geniş bilgi için bkz; Ali Kaçar, 
“TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRKİYE SURİYE İLİŞKİLERİ” 
başlıkla makale, Genç birikim Dergisi Mart 2012 sayısı.

4  http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/IdZgitj2V2vbuyxG 
GkzJnS8yvQqpT5.pdf

siyaset izlemeye başlamıştır. ‘Şam Baharı’ ola-
rak adlandırılan bu dönemde, Beşar Esad 2002 
yılında Kürtlerin yoğun olduğu Hasake bölgesi-
ne yaptığı ziyarette, 1962 yılındaki Hasake sa-
yımı ile ilgili durum için düzenleme yapılacağı 
sözünü vermiş, bu ziyaret esnasında bölgenin 
ileri gelen Kürt liderleriyle yaptığı toplantıda 
Beşar Esad’ın açıklamaları ülkede yeni bir döne-
min yaşanacağı umudunu doğurmuştur.5 Suri-
ye’deki Kürtler, Beşar Esad ilk döneminde, daha 
özgür davranmaya başlamışlardır. Nitekim Kürt 
partileri toplantılarını düzenlerken herhangi bir 
baskıyla karşılaşmadıkları gibi Kürtçe kitap ve 
kasetler açıkça satılmaya başlanmış ve açılan 
Kürtçe dil kurslarına herhangi bir müdahalede 
de bulunulmamıştır. Kürtlerin lehine gibi gözü-
ken tüm bu olumlu gelişmeler, ABD’nin, 11 Ey-
lül saldırılarından sonra otoriter yönetim olarak 
suçladığı Suriye, Irak ve İran’ı tehdit etmesi, 
Mart 2003’te Irak’ı işgal etmesiyle tersine dön-
müş ve eski kısıtlamalar ve baskılar geri dön-
müştür.6 Dolayısıyla bu özgürlük dönemi kısa 
sürmüş, toplantılar yasaklanmış ve yoğun tu-
tuklamalar başlamıştır. Bu eskiye dönüşün ne-
denlerinden birisi, Beşşar Esad’ın bu değişimin 
kontrol dışına çıkarak ülkenin istikrarını bozabi-
leceğinden, diğeri ise, Hafız Esad döneminden 
kalan bürokratik ve siyasi elitin etkili olması 
gösterilmiştir.

Ancak bu olumsuzluklara rağmen 2003’de 
Irak’ın işgali ile birlikte Irak’ta resmi olarak 
Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kurulması bölgedeki 
Kürtler açısından bir dönüm noktası olmuş ve 
bütün Kürtlere güven ve umut vermiştir. An-
cak Kamışlı’da, 12 Mart 2004 Cuma günü El 
Cihat ile El Fetihu takımları arasında oynanan 
bir futbol turnuvası sırasında Arapların açtığı 
Saddam posterine, Kürtlerin tepki gösterme-
siyle başlayan çatışmalar, çok kısa bir sürede 
Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Ras el-Ayn, 
Haseke, Amude, Afrin ve Halep şehirlerine de 
yayılmıştır. Olaylar sırasında, Suriye bayrakları 
yakılarak, yerine Kürt bayrakları asılmış, bazı 
okullar, tren istasyonu, çok sayıda ev ve işyeri 
tahrip edilmiş, Hafız Esad’ın heykellerini devril-
miş, tren istasyonlarındaki vagonlar ile 4 kamu 
kurum ve kuruluş binasını ateşe verilmiştir. 7-8 
gün devam eden bu olaylarda, kimisine göre 
25, kimisine göre 40, kimisine göre 52, kimi-
sine göre de 150 kişi ölmüş ve yüzlerce kişi de 

5  http://www.erusam.com/makale.php?id=95

6  http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/IdZgitj2V2vbuyxG 
GkzJnS8yvQqpT5.pdf
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yaralanmıştır. Suriye’deki Kürtler, belki de Su-
riye’deki varlıkları boyunca en büyük ve en çok 
ses getiren eylemlerini, bu Kamışlı’daki olaylar-
la gerçekleştirmişlerdir. 

Kamışlı olaylarından önce son derece rejim 
yanlısı bir din adamı olan Kürt kökenli Şeyh 
Muhammed Maşuk Haznevi, Kamışlı’daki olay-
lardan sonra rejimden uzaklaşmış ve Kürtlere 
kültürel hak verilmesi konusunda çeşitli açıkla-
malar yapması üzerine Haznevi, Mayıs 2005’te 
ortadan kaybolmuş ve yaklaşık üç hafta sonra, 
Haziran ayı başında Kamışlı’nın yaklaşık 270 
km. güneyindeki Deyr ez-Zor şehrinde ölü bu-
lunmuştur. Suriye hükümeti, Haznevi’nin bir suç 
çetesi tarafından öldürüldüğünü açıklamasına 
rağmen Kürtler, bunun rejim tarafından gerçek-
leştirilen bir infaz olduğunu iddia etmişler ve 
geniş katılımlı gösteriler düzenlemişlerdir. Şeyh 
Muhammed Maşuk El Haznevi’nin oğlu Muham-
med Murat El Haznevi de Antalya’da düzenle-
nen Suriyeli muhalifler toplantısında kendisiyle 
yapılan bir röportajda “Babamı Suriye rejimi 
öldürmüştür” diyerek Suriye rejimini adres 
göstermiştir. Kamışlı, Amuda ve Derbisiye’de, 1 
milyon kişinin katıldığı gösteriler düzenlenmiş-
tir. Gösterilere engel olmak isteyen polis, gös-
tericilere ateş açarak 4 kişi ölmüş ve 30 kişi de 
yaralanmıştır. 

SURİYE DİRENİŞİ VE KÜRTLERİN
MUHALFETİ!..

Suriye’de direniş 15 Mart 2011’de başlamış 
ve kesintisiz olarak halen devam etmektedir. 
Suriye muhalifleri, direnişin başladığı günden 
bu yana defalarca yaptıkları toplantıların ne-
ticesinde, Suriye Ulusal Konseyi (SUK) çatısı 
altında direnişlerine devam etme kararı almış-
lardır. Muhalif Kürt gruplar ise, kendilerine Ku-
zey Irak benzeri özerklik sözü verilmediği için 
Şepal Partisi (Mişel Temmo’nun başkanı olduğu 
Gelecek Partisi Suriye Ulusal Konseyi’ne katıl-
mış) hariç SUK’a katılmamışlardır. Özgür Suriye 
Ordusu ile birlikte hareket eden Suriye Ulusal 
Konseyi (SUK) Suriye’de, Esad rejimine karşı 
silahlı mücadele vermektedir. Kürt gruplar, PYD 
(Kürt Demokratik Birliği-PKK’nın Suriye kolu) 
hariç, zaman zaman rejim karşıtı yaptıkları 
eylemlerle Suriye direnişini desteklemişlerdir. 
Ancak, SUK gibi silahlı bir mücadele içinde yer 
almamışlardır. PYD ise yakın zamana kadar –
ve halen bugün Kobani’deki IŞİD kuşatması-
na rağmen Kamışlı’da PYD Suriye Askerleri ile 
birlikte faaliyet göstermektedir.- Esad rejimi ile 

birlikte hareket etmiş, hatta Esad rejimine kar-
şı muhalefet eden Kürt muhalif liderlerini sin-
dirmek ve muhalif tutumlarından vazgeçirmek 
için saldırılarda ve suikastlarda bulunmuştur. 
Nitekim Baas rejiminin desteğiyle bölgeye gön-
derilen bir grup PKK’lı, SUK’a verdiği destekle 
bilinen Kamışlı’daki ‘Bedro aşiretinin lideri Ab-
dullah Bedro’nun evine baskın düzenlemiştir. 
Abdullah Bedro’nun ağır yaralandığı, 3 oğlunun 
ise hayatını kaybettiği bu saldırıdan sonra da 
PKK/PYD’nin muhalif Kürtlere yönelik baskı ve 
terörü devam etmiştir.

Abdullah Bedro, bu suikast saldırısından son-
ra aylarca yoğun bakımda kalmıştır. Suriye’de 
yaşanan gelişmeleri biraz iyileştikten sonra 
değerlendiren Bedro, Kürt bölgesinin PKK’nın 
uzantısı Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) eline 
geçmesi halinde Baas rejiminin uyguladığı zul-
mün aynen devam edeceğini söylemiştir. Bedro 
bu değerlendirmesinde, PKK’nın bu bölgeye Su-
riye yönetiminin desteğiyle yerleştiğini ve mu-
haberatla birlikte çalıştığını anlatmıştır. Ayrıca, 
örgütün hiçbir coğrafyada Kürtlerin yeni haklar 
elde etmesini istemediğini de belirtmiştir.

Şepal/Kürt Geleceği Partisi, Mişel Temo’nun 
liderliğini yaptığı bir partidir. Bu Parti, Suriye 
Kürtleri arasında hızla yayılan ve aynı şekilde 
Suriye muhalefetiyle (SUK) de uzun soluklu is-
tişare birlikteliği olan bir partidir. Enternasyonel 
bir sol programa sahip olan Şepal Partisi, Kürt 
sorununun çözümüne uzanan yolun bir bütün 
olarak Suriye’de hâkim Baas vesayetinin tasfi-
yesinden geçtiğini düşünmekte ve bunun da an-
cak Suriye muhalefeti ile ortak mücadele birlik-
teliği yoluyla başarılabileceğini savunmaktadır. 

Baas rejimi ve dolayısıyla PYD, taban düze-
yinde bölgenin en önemli üçüncü partisi olan 
Şepal’in ve lideri Mişel Temo’nun rejim karşıtı 
bu tutumundan ve SUK’la birlikte hareket etme-
sinden rahatsız olmuşlardır. Bu nedenle de, Mi-
şel Temo’yu susturmak için suikast girişiminde 
bulunmuşlardır. Birinci suikastta başarılı olama-
yan PYD güçleri ile Baas rejimi 8 Ekim 2011’de 
düzenledikleri ikinci suikastta Mişel Temo’yu öl-
dürmüşlerdir. Bununla yetinmemişler, ŞEPAL’in 
bir diğer yöneticisi olan Mişel Temo’nun yeğeni 
de 25 Mart’ta kaçırılarak öldürülmüştür. Bunun 
dışında ise Yekiti Partisi üyesi Şarzad Hac Ra-
şit 14 Şubat 2012 tarihinde suikasta uğrayarak 
öldürülmüştür. PYD güçlerinin rejim karşıtı mu-
halif grupları şiddet yoluyla susturduğuna dair 
daha birçok örnek bulunmaktadır. 
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Suriye’de muhalif Kürt partileri, üç ana 
gruba ayrılmış bulunmaktadır: Bölgesel Kürt 
Hükümeti (BKH) tarafından desteklenen Kürt 
Ulusal Konseyi (KUK), Türkiye, Körfez İşbirliği 
Konseyi ve Batı tarafından desteklenen Suriye 
Ulusal Konseyi (SUK) içinde bulunanlar ve Esad 
rejimi bağlantılı Ulusal Koordinasyon Kurulu 
(UKK) içinde bulunan ve PKK’nın kolu PYD ol-
mak üzere.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (KUK)

Bu Konsey’in en etkili üyesi, Mesut Barza-
ni tarafından da desteklenen Suriye-Kürdis-
tan Demokrat Partisi’dir. Bu Parti bir anlamda 
Barzani’nin Kuzey Irak’taki Kürt Demokratik 
Partisinin bir kolu olarak kabul edilmekte, baş-
kanı ise Barzani tarafından belirlenmektedir. 

Bu Konsey’in başında aynı zamanda Suriye-
Kürdistan Demokrat Parti başkanlığını da yapan 
Dr. Abdulhekim Beşar bulunmaktadır. Bu Kon-
sey, en çok Suriyeli Kürt muhalif partilerini çatı-
sı altında bulundurmaktadır. Beşar’ın, Bölgesel 
Kürt Hükümeti (BKH)’nin başkanı olan Mesut 
Barzani ile de çok yakın ilişkileri bulunmaktadır. 
Daha doğrusu, Beşar’ın başında bulunduğu Su-
riye- Kürdistan Demokrat Partisi, bir anlamda 
Barzani’nin Kuzey Irak’taki Kürt Demokrat Par-
tisinin bir kolu olarak kabul edilmektedir.  Beşar 
ise, 2007 yılından bu yana Barzani tarafından 
bizzat bu partinin başkanlığına atanmıştır. 

KUK, 26-27 Ekim 2011 tarihlerinde 
Suriye’nin Kamışlı kentinde yapılan bir toplantı-
dan sonra oluşan bir çatı örgüttür. KUK’un çatı 
örgüt olduğu Kürt Partilerinin talepleri şöyledir:

Suriye’deki kriz sadece otoriter ve totaliter 
sistemin değişmesi ile mümkündür. Güvenlik 
devleti yıkılmalı ve yerine halkın özgür iradesiy-
le belirlenen bir yönetim ve ademi merkeziyetçi 
bir yapı kurulmalıdır. Güvenlik güçleri ve ordu 
şehirlerden çekilmelidir. Kendi tarihsel toprak-
larında yaşayan Kürt halkı Suriye’nin sosyal, 
ulusal ve tarihsel yapısının önemli bir parça-
sıdır. Bu durum Kürt halkının Suriye ulusunun 
önemli bir parçası olarak tanınmasını ve Kürtle-
rin birleşik bir Suriye devleti içinde kendi kade-
rini tayin hakkının kabul edilmesiyle sorunların 
çözümünü gerektirir. Din özgürlüğü ve azınlık 
hakları anayasayla garanti altına alınmalıdır. 
Suriye muhalefetinin bir parçası olarak, rejimle 
bireysel diyalog reddedilmektedir.

  KUK’un asıl misyonu “Kürt problemine de-
mokratik çözümün bulunması” şeklinde ifade 

edilirken, aynı zamanda Konseyin Suriye Devri-
minin bir parçası olduğu da belirtilmektedir. Bu 
Konseyin kuruluşunda büyük rol oynayan Bar-
zani, Kürtlerin birleşmesi gerektiğini ve taleple-
rini açıkça dile getirmeleri gerektiğinin üzerinde 
durmuştur. 

Bu çerçevede Suriye Kürtlerini tek bir çatı 
altında toplamaya yönelik ikinci toplantı Erbil’de 
gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta 17-18 Aralık 
2011 tarihlerinde yapılması planlanan toplantı, 
çeşitli anlaşmazlıklar sonucunda ertelenmiş ve 
ocak ayı sonunda yapılabilmiştir. Erbil Toplantı-
sı, 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Erbil ve Kürt 
Bölgesel Hükümeti’nin (KBH) en büyük toplantı 
salonu olan Saad Abdullah Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşmiştir. Toplantının ilan edilen hedefleri 
olarak şunlar belirtilebilir: 

-Kürt entelektüel ve sivil toplum mensupla-
rını Suriye Kürtlerinin sorunları üzerine bir ara-
ya getirmek. 

-Suriye Kürtlerinin talepleri hakkında ortak 
bir yaklaşım geliştirmek 

-Esad Rejimi’nin düşmesinden sonraki olası 
aşamaları tespit etmek ve oluşabilecek güven-
lik açığını kapatarak.

-Kürtleri korumanın yollarını aramak Suriye 
Kürt partilerini tek çatı altında birleştirmek.

Erbil Toplantısı, 26-27 Ekim 2011 tarihle-
rinde Suriye’de Kamışlı’da gerçekleşen toplan-
tıdan sonra ikinci önemli toplantı olarak kabul 
edilmektedir. Bir ölçüde de Kamışlı toplantısı-
nın tamamlayıcısıdır. Suriye Kürtleri, Kamışlı 
Toplantısı’nda amacın Kürt muhalefet hareke-
tine temel teşkil edecek bir örgüt kurulması ol-
duğunu, Erbil Toplantısı’nın da yurtdışındaki in-
sanları bir araya getirmek ve ortak bir gündem 
yaratma amacını taşıdığını ileri sürmektedir. 
Erbil Toplantısı’nda Suriye Kürtleri için bir çeşit 
meclis görevi üstlenecek 47 üyeden oluşan bir 
Yürütme Konseyi de oluşturulmuştur.7

15 üyesi bulunan KUK’a üye olmayan iki Kürt 
partisi bulunmaktadır. Bunlardan birisi PYD’dir, 
ki bu Parti Ulusal Koordinasyon Kurulu’na (UKK) 
üyedir. Diğeri ise SUK’a üye olan Şepal/Gelecek 
Partisi’dir. KUK’un (Kürt Ulusal Konseyi), SUK 
(Suriye Ulusal Konseyi) çatısı altında faaliyet 
gösterebilmesi için şart olarak öne sürdüğü 
dört talebi bulunmaktadır:

7  Daha geniş bilgi için bkz; ttp://www.orsam.org.tr/tr/trUp-
loads/Yazilar/Dosyalar/201286_127%20yeniraporson.pdf
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1.  Kürt halkının ve Kürt milli kimliğinin ana-
yasal olarak tanınması.

2.  Kürt problemini ülkenin genel milli konu-
ları arasında sayılması. 

3. Kürt halkına karşı uygulanan tüm ırkçı 
politikaların ve ayrımcı kanunların kaldırılma-
sı, bunların sonuçlarını ortadan kaldırılması için 
çalışmaya başlanması ve etkilenenlerin zararı-
nın karşılanması.

4. Kürt halkının milli haklarının uluslar arası 
anlaşmalara göre politik anlamda yerelleşmiş 
yönetim biçimiyle, Suriye’nin topraklarının bir-
liği içerisinde tanınması.8

PYD, PKK (KCK)’NIN SURİYE’DEKİ
SİLAHLI KOLUDUR!

Türkiye ile Suriye arasında özellikle de Beş-
şar Esad döneminde ilişkiler müsbet anlamda 
gelişince Abdullah Öcalan’dan sonra PKK’nın 
kalan militanları da Suriye’de ayrılmak zorun-
da kalmışlardır. Bunun üzerine PKK da, Suri-
ye’deki varlığını devam ettirebilmek için Suriye 
Kürtlerinden oluşmak üzere 2003 yılında PYD 
(Kürdistan Demokratik Birliği Partisi -Partiya 
Yekitiya Demokrat)’yi kurmuştur. Zaten PKK 
içerisinde sayı ve etkinlik bakımından bir hay-
li Suriyeli Kürt militan bulunmaktadır. Hatta 
PKK’da bulunan yabancıların başını Suriyeliler 
çekmektedir. Suriye’de yaşayan ve zor şartlar-
da hayatlarını sürdüren ‘kimliksiz’ olarak tabir 

8  http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=3679

edilen Kürtler, PKK, dolayısıyla da PYD için da-
ima önemli bir kaynak teşkil etmiştir. Örgütün 
stratejik mevkileri halen Suriyeli militanların 
elindedir. Türkiye’de şehir eylemleri yapan ve 
kendilerine Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) 
adını veren grubun elebaşı da Suriye uyruklu 
Bahoz Erdal idi. Bahoz Erdal’ın arkadaşları da, 
grubun üst kademelerinde görev almışlardır. 
Erdal aynı zamanda PKK’nın askerî kanadı ola-
rak bilinen Halk Savunma Güçleri’nin (HPG) ko-
mutanlığını da yapmıştır.9 Bahoz Erdal (Fehman 
Hüseyin) şimdilerde Suriye’de PYD’ye katıldığı 
söylenmektedir.

PYD, sadece Suriye’deki Kürtler için 
Anayasa’da dil, eğitim ve milli hakların iyileşti-
rilmesi amacını gütmüyor, aynı zamanda Kürt-
ler için kendi kaderini belirleme olarak adlandı-
rılabilecek “self-determination” prensibinin de 
tanınmasını istemektedir. Bu partinin başında 
eş başkan olarak Asya Abdullah ile Muhammed 
Salih Müslim10 bulunmaktadır. Gerek Suriye’de-
ki Kürt partileri ve gerekse de genel kamuoyu 
tarafından “Suriye PKK’si” olarak tanımlanan bu 
parti, Suriye Kürdistan’ının ikinci büyük partisi-
dir. Silahlı milis güce sadece bu parti sahiptir. 
PYD’nin Suriye İntifadasına karşı yaklaşımı ve 
genel anlamda Suriye politikası PKK’nin doğru-
dan yönlendirmesi altında olup hareketin ken-
disi de bu durumu sahiplenmektedir. 

9  http://www.diyannet.com/haber/hn-32077.html

10  Muhammed Salih Müslim, İTÜ’de Kimya mühendisliği 
okumuştur.
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30 Haziran-5 Temmuz 2013 tarihleri arasın-
da Kandil’de yapılan 9. Kongre-Gel Genel Kong-
resinde PKK ya da PKK’yı da kapsayan KCK’nın 
(Kürdistan Topluluklar Birliği-Koma Civakên 
Kurdistan) üst yönetimi değişmiştir. Bu kongre-
ye Kürdistan’ın dört parçası (İran, Irak, Suriye 
ve Türkiye’den) ile yurt dışından 162 delegenin 
katıldığı Genel Kurul’da KCK sistemi yeniden ele 
alınarak KCK Genel Başkanlığı, Genel Başkanlık 
Konseyi ile Eşbaşkanlık’tan oluşan yeni organ-
ların oluşumuna gidilmiştir. 9. Genel Kurul’da 
Abdullah Öcalan oybirliğiyle yeniden KCK Genel 
Başkanlığı’na seçilmiştir. KCK Yürütme Konse-
yi Eşbaşkanlığına Cemil Bayık ve Besê Hozat 
(Tunceli’li olup asıl ismi Hülya Oran), seçilirken, 
iki kadın ve iki erkekten oluşan toplam dört 
yardımcı da seçimlerle belirlenmiştir. Ayrıca 
KONGRA-GEL Eş başkanlığına ise Hacer Zagros 
ile Remzi Kartal seçilmiştir.

KCK; PKK’yı, BDP’yi, PYD’yi, PÇDK’yı (Irak 
Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi) ve PJAK 
(İran Kürdistan Özgür Hayat Partisi de dâhil ol-
mak üzere) ve diğer bütün organizasyonları içine 
alan konfederal bir devlet yapılanmasının adıdır. 
Kısacası KCK, Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de ör-
gütleri de kapsayan “Büyük Birleşik Kürdistan”ın 
hemen bütün organlarını kapsayacak tarzda ta-
sarlanmış paralel bir devlet organizasyonudur. 
KCK Yürütme Konseyi, yürütme erkini yani hükü-
meti, Yürütme Konseyi Başkanı da icranın sorum-
lusu, yani başbakanı temsil etmektedir. Yürütme 
Konseyi Başkanı, PKK ve diğer bütün silahlı grup-
lara, alandaki diğer örgütlenmelere hükmeden 
yapının başında bulunmaktadır.

Dolayısıyla PYD, KCK sistemi içerisin-
de yer almaktadır. PKK ile PYD aynı ideolojik 
merkezden beslenmekte olup ikisinin de lide-
ri Öcalan’dır. Rojava Kürdistan bölgesi, Halk 
Savunma Birlikleri (YPG) ve yöneticileri Cemil 
Bayık’ın başında bulunduğu KCK Başkanlık 
Konseyi’ne bağlıdır. Bu nedenle PKK’nın en üst 
kadroları ve önemli birimleri şu anda Rojava’da 
faaliyet göstermektedir. Türkiye’de başlayan 
çözüm süreci ile birlikte Kuzey Irak’a çekilmesi 
gereken PKK’lılar, Kuzey Irak’a gitmeyerek Ku-
zey Suriye’ye geçmişlerdir. Son zamanlarda sa-
dece militanlar değil aynı zamanda PKK’nın üst 
kadrosundan da bazı yöneticiler gitmiştir. Ni-
tekim giden üst yöneticilerden birisi Cemil Ba-
yık diğeri ise Bahoz Erdal-Fehman Hüseyin’dir. 
“Rojava’nın Kürtçe anlamı ‘Batı’ demektir. Bu 
nedenle Kuzey Suriye’de Kürtlerin yaşadığı böl-
geye de Batı Kürdistan denmektedir.

Barzani ve Suriye Kürtleri 

Suriye Kürtleri, Birinci Körfez işgaliyle bir-
likte Kuzey Irak Kürtleri’nin kazanımlarını izle-
mekte ve kendisine örnek almaktadır. Özellikle 
de 2003’den itibaren Bölgesel Kürt Yönetimi’nin 
yasal bir statüyü kazanması Suriye Kürtleri’ni 
daha çok umutlandırmıştır. Bu süreçten itiba-
ren özellikle de Kamışlı olaylarının çıktığı Mart 
2004’den sonra Barzani, Suriye zulmünden 
kaçmak isteyen Kürtlere kapısını aralaması ile 
ilişkiler daha da gelişmiştir. Esad’ın yardım ve 
desteğiyle, PYD’nin adeta Nusayri Şebbihala-
rı gibi diğer Kürt muhaliflerine saldırmalarının 
Kürtler arasında meydana getirdiği tedirginlik, 
Suriye Kürtlerini Barzani’ye daha da yakınlaş-
tırmıştır. Çünkü Suriye Kürtleri arasında tek 
silahlı güç PKK uzantısı olan PYD’de bulunmak-
tadır. Suriye Kürtleri arasında bu tür olayların 
giderek artması üzerine Irak Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 28 Ocak 2012 
tarihinde Suriye’deki Kürt partilerini Erbil’de 
konferansa çağırarak birleşme çağrısı yapmıştır. 
Suriyeli Kürtlerin bir çatı altında toplanarak bir-
likte hareket etmeleri halinde, destek vereceği-
ni taahhüt eden Barzani, bu ülkedeki muhtemel 
değişikliklere karşı hazırlıklı olunması üzerinde 
durmuştur. Bu toplantı özellikle de PYD haricin-
de kalan ve PYD’nin saldırılarından da tedirgin 
olan Kürt grupları açısında çok olumlu geçmiş-
tir. Bu toplantıya PYD çağrılmamış ya da çağrıl-
masına rağmen gelmemiştir.

Mesut Barzani 9-10 Temmuz 2012’de Erbil’de 
(Hewlêr) bütün Kürt grupları tekrar bir araya 
getirerek ortak bir üst kurulun oluşturulmasını 
sağlamıştır. Bu toplantının diğer toplantılardan 
farkı PYD’nin de bu toplantıya katılmış olması-
dır. Bu toplantıya, ENKS (11 örgütten oluşan ve 
başını el-Parti’nin çektiği Suriye Kürtleri Ulusal 
Konseyi-SUK) ile PYD’nin, bağımsız bir güç ola-
rak kendi öncülüğünde oluşturduğu UKK/MEC-
LİSA GEL /Halk Meclisi katılmıştır. Barzani’nin 
gözetiminde Erbil’deki müzakereler sonucunda 
iki konsey arasında üst yönetim organı olarak 
Yüksek Kürt Kurulu kurulmasına karar veril-
miştir. Suriye’deki Kürt bölgesinin yönetiminde 
bu Yüksek Kürt Kurulu sorumlu olacaktır. Bu 
Kurul on üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin 5’i 
Kürt Ulusal Meclisi’nden (ENKS), diğer 5 üye 
ise PYD’den (Batı Kürdistan Halk Meclisi-EGRK) 
olacaktır. Bu toplantı sonucunda 7 maddelik de 
bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma madde-
leri şöyledir:
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1- Erbil (Hewlêr) anlaşmasının yerine geti-
rilmesi için bir mekanizma oluşturulacak,

2- Batı Kürdistan Kürtlerinin siyasi çalışma-
larını yönetmek amacıyla Kürt Yüksek Konseyi 
oluşturulacak,

3- Batı Kürdistan Kürtlerinin eylemlerini göz-
lemlemek için 3 uzman komite oluşturulacak,

4- Medya üzerinden yapılan tüm anti propa-
gandalar son bulacak,

5- Taraflar arasında şiddet kullanma lanet-
lenecek,

6- Anlaşmadan sonra iki hafta içinde gerekli 
komiteler oluşturulacak,

7- Erbil (Hewlêr) anlaşmasına bağlı kalına-
cak.

Bu toplantıda Suriye’nin Kürt bölgesinde, 
Kürtler adına tek yetkili kurum KYK olmuştur. 
Ancak PYD’nin de kabul ettiği bu anlaşmaya 
rağmen PYD, baskın ve silahlı gücünü kullana-
rak diğer Kürt partilerini bir oldu-bittiyle sus-
turmaya çalışmıştır. Esad yönetiminin merkezi, 
Şam, Halep, Humus gibi yerlerde muhaliflerin 
karşısında sıkışması üzerine Kuzey bölgelerin-
den çekilme kararı almıştır. Bir taktikten ibaret 
olan bu çekilmeden amaç ise; 1- Kürtlerin yo-
ğun olarak yaşadığı bu bölgeleri Kürtlere, özel-
likle de PYD’ye teslim ederek Türkiye’yi, PYD/
PKK ile karşı karşıya getirmek, 2- Kuzey bölge-
sindeki gücünü de merkezi yerlerdeki gücüy-
le birleştirerek ÖSO ve diğer muhaliflere karşı 
daha güçlü bir şekilde savaşmak, 3- PYD’nin, 
kendisine olan desteğini devam ettirmek. Ni-
tekim Esad, bu taktiğinde başarılı da olmuştur. 
Askeri gücünü çektiği ya da etkin olarak bulun-
madığı Kuzey Suriye’deki Afrin, Kobani, Kamış-
lı gibi şehirler ile Cindires, Amude ve Tirbespi 
gibi kasabaların yönetimini Suriye’deki PYD’ye 
bırakarak, hem kendisine karşı olan Kürtler-
le PYD’yi karşı karşıya getirmiş, hem de PKK/
PYD’nin burada Türkiye’ye karşı yeni bir mevzi 
kazanmasını sağlamıştır. Esad, sadece bu kent-
lerden çekilmekle kalmamış, aynı zamanda ağır 
silahlarını da PYD’ye bırakmıştır. 

PKK/PYD, Esad güçlerinin kendisine tes-
lim ettiği ilçe ve kasabalarda PKK bayrağı ve 
Abdullah Öcalan’ın posterlerini asarak, diğer 
Kürt Partilerini ve Yüksek Kürt Konseyi’ni hiçe 
saymıştır. PYD’nin bu tavrı, sadece diğer Kürt 
partileri ile Mesut Barzani’yi değil, aynı zaman-
da Baas rejimi ile mücadele eden başta ÖSO 

olmak üzere diğer muhalif grupları da tedirgin 
etmiştir. Bu nedenle zaman zaman sürtüşmeler 
meydana gelmiş ise de asıl kavga Kasım 2012 
ayında meydana gelmiştir.

8 Kasım 2012’de PYD’nin silahlı kanadı 
YPG ile Özgür Suriye Ordusu güçleri arasında 
Resulayn’da (Serèkaniyè) başlayan çatışmalar, 
daha sonra Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi sınırında 
bulunan Aynelarab (Kobani) kentine de sıçra-
mıştır. Her iki taraftan da onlarca kişinin ölme-
sine neden olan bu çatışmalar, zaman zaman 
yapılan anlaşmalarla durmuşsa da bu, çok uzun 
sürmemiştir. Daha uzun süreli anlaşma ise, 
tekbir sesleri arasında 25 Kasım 2012’de im-
zalanmış ve sınırda bulunan yüksek bir binaya 
da Özgür Suriye Ordusu’nun bayrağı çekilerek 
sağlanmıştır. 

Daha sonraki aylarda da zaman zaman sür-
tüşmeler ve çatışmalar devam etmiştir. Tem-
muz 2013’e kadar çatışmaları durduracak asıl 
anlaşma 18 Şubat 2013’de imzalanmıştır. 11 
maddeden oluşan anlaşmaya göre silahlı grup-
lar kenti terk edecek ve bütün güçlerin katılı-
mıyla bir şehir yönetimi kurulacak. Fıratnews’te 
yer alan habere göre herkesin “Suriye, Suriye-
lilerindir” sloganıyla hareket etmesi gerektiği 
belirtilen anlaşma metninde imzalanan madde-
lerden bazıları şunlar:

1-  Bütün silahlı gruplar kenti terk etmeli.

2- İki tarafın katılımıyla anlaşmanın gözlem-
ciliğini yapacak bir komitenin kurulması.
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3- Kentin sivil isimlerin yer alacağı bir meclis 
tarafından yöneltilmesi.

4- Sınır kapısının meclis tarafından kontrol 
edilmesi.

5- Serêkaniyê girişinde YPG ve Suriye Özgür 
Ordusu’nun ortak kontrol noktalarının kurması.

6- İki tarafın basında polemiğe girmemesi 
ve karşıt açıklamalar yapmaması.11

PYD, ESAD REJİMİNİ RAHATLATMIŞTIR

Esad rejimi, İran ve Hizbullah’ın yardımıyla 
Kusayr’ı aldıktan sonra diğer kentlere özellikle 
de Humus’a yönelmiştir. Bunca yardım ve des-
teğe rağmen zorlanan Baas diktatörlüğünün 
imdadına bu sefer de PKK/PYD yetişmiştir. PKK/
PYD’nin Kuzey Bölgesindeki ÖSO denetiminde 
olan başta Rasulayn saldırması, muhaliflerin 
güçlerinin bir kısmının tekrar yeniden bu bölge-
ye kaydırmasına neden olmuştur. PKK/PYD, 18 
Şubat anlaşmasına ihanet ederek muhalifleri 
arkadan vurmuş, tam anlamıyla fırsatçılık yap-
mıştır. Muhalifler ağırlıklı olarak güçlerini Esad 
rejimiyle savaşmaya ayırdıklarında, Kuzey’de 
çok az güç bulundurmakta idiler. Bunu fırsat 
bilen ve aynı zamanda Esad’a zaman kazan-
dırmak için saldırıya geçerek başta Rasulayn 
olmak üzere bazı yerleri ele geçirmişlerdir. Bir 
de utanmadan hurdaya ayrılmış bir tankı, sanki 
Nusra Cephesinden ele geçirmişler gibi dünya 
kamuoyuna göstermişlerdir. PKK/PYD’nin bu 

11  Bütün maddeler için bkz; http://www.habername.com/
haber-pyd-ile-oso-baris-anlasmasi-imzaladi-85896.htm

şekilde saldırması elbette ki, Esad diktatör-
lüğünün işine yaramıştır. Suriye Kürt Ulusal 
Meclisi Amude Başkanı ve Suriye’nin en büyük 
Kürt partilerinden Yekiti’nin de yöneticisi Mer-
van Abdulhamit Hüseyin, özerklik projesinin ise 
Esad rejiminin ömrünü uzatmaya yönelik bir 
adım olduğunu vurgulamıştır. Hüseyin’e göre, 
Esad’e karşı düzenledikleri mitinglerin Kürt böl-
gesine yayılması ve Kürtlerin birlikte hareket 
kararı almaları rejimi rahatsız ettiğinden dolayı 
PYD, Esad rejimi tarafından aktif hale getiril-
miştir. Çünkü diyor Mervan Abdulhamit Hüse-
yin, “PYD’nin gücünü rejimden aldığını herkes 
biliyor. Silahların rejim tarafından sağlandığı da 
açık. Şimdi özerklik ilan edeceklerini söylüyor-
lar. Bu kabul edilecek bir durum değildir. PYD 
tek başına yönetimde olacak, tek renk, tek güç 
olacak. Bunun Baas’tan ne farkı var?” şeklinde 
konuşmuştur.12 

Rasulayn’ın bağlı olduğu 250 bin nüfuslu 
Haseke ilinin Müftüsü İbrahim Nakşibendî de, 
Beşşar Esad’ın PYD’yi Türkiye’nin başına mu-
sallat etmek için silahlandırıp bölgeye yerleş-
tirdiğini söylemiştir; “Esad baktı giderek her 
yerde kontrolü kaybediyor. PYD’yi de çağırarak 
Türkiye’nin başına bela olsun diye Türkiye sı-
nırına yerleştirip silahlandırdı. Onlara devlet 
kurmaları için silahlar verdi. (…) Bunlar, din-
dar Müslüman Kürtlere saldırıyorlar. Arap olsun 
Kürt olsun dindar olanlara baskı yapıyorlar. Ehli 
sünnet olan insanları Esad da vuruyor, PYD de. 
Bölgede Ermeni ve Yahudi vardır. Fakat onlara 
bir şey yapmıyorlar. PYD’nin bölgede de geniş 
bir tabanı yok.13  

Sonuç olarak PYD, sadece Türkiye için değil, 
belki de asıl Kuzey Suriye’de yaşayan Kürtler 
için bir tehdittir. Düne kadar ve halen Esad reji-
miyle işbirliği halinde olan PKK/PYD, bütünüyle 
Kürtlerin yaşadığı bu bölge üzerinde tek başına 
hâkimiyet kurmak istemektedir. PYD’nin tıpkı 
PKK gibi Kürtlerin haklarını savunmak gibi niyeti 
yoktur. Şayet olsaydı, Abdullah Öcalan Şam’da 
el-Muhaberat’ın koruması ve gözetimi altında 
yaşarken, Suriye Kürtleri en temel insani hak-
larından yoksun bırakılmalarından dolayı sesini 
çıkarır ve müsbet bir adımın atılmasını sağlar-
dı. Öcalan da, PKK’nın Suriye kanadı da, sanki 
Suriye Kürtlerinin vatandaşlık hakları dahil hiç-

12  http://www.zaman.com.tr/dunya_pkknin-suriye-kolu-
esedin-omrunu-uzatmaya-calisiyor_2112124.html

13 http://www.zaman.com.tr/dunya_pydnin-savasi-kendisine-
destek-vermeyen-dindar-kurtlere-karsi_2112402.html
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bir problemi yokmuş gibi 
davranmış ve bu konuda 
en küçük bir adım bile at-
mamıştır. Oysa 1962’den 
beri 200-300 bin Suri-
ye Kürt’ü en temel hakkı 
olan vatandaşlık hakların-
dan yoksun olarak yaşa-
mak zorunda bırakılmış-
lardır. Suriye diktatörlüğü 
Öcalan Şam’da yaşarken 
de, bu halkı, insani her 
haktan yoksun, ‘yok’ hük-
münde, kimlik ve kişilik 
hakları yok sayılmakta 
ve en masum, en tabi 
insani istekleri bile katli-
amla, zindanlarla karşılık 
verilmekteydi. Kürtlerin 
haklarını savunduğu iddia 
edilen Abdullah Öcalan 
ve PKK’nın buna acaba 
neden sesi çıkmamıştı? 
Türkiye’de, Kürtlerin hak-
kı için başta Kürtler de 
olmak üzere terör estiren 
PKK ve Öcalan, neden Su-
riye Kürtlerine kimlik bile 
verilmemesini hiç gün-
deme getirmemişti? PYD ya da PKK’ya katılan 
ve üst düzeyde görev de alan Fehman Hüse-
yin, Sofi Nureddin gibi Suriye Kürtleri, Türkiye 
Kürtlerinin hakkını savunmak için Türkiye içe-
risinde masum sivillere karşı terör estirirken, 
neden ezilen, insan yerine konmayan, vatan-

daşlık hakkı bile verilme-
yen Suriye Kürtleri için 
bir şey yapmamışlardı? 
Aslında, bu bir oyundan, 
bir senaryodan ibaret-
ti. Ne yazık ki olan yine 
Kürt halkına olmaktaydı; 
ölen de öldürülen de yine 
onlardı!

PKK/PYD’nin ama-
cı, Kuzey Suriye’de yani 
Rojava’da sağlam bir ze-
min oluşturarak ilk etap-
ta Kuzey Irak’ta Bölgesel 
Kürt Yönetim gibi bir yö-
netim, sonrasında da to-
taliter, laik ve seküler bir 
devlet kurmaktır. PYD’nin 
eşbaşkanı Salih Müslim, 
Taraf Gazetesinde Am-
berin Zaman’a verdiği 
röportajında açıkça biz 
Şeriata karşı savaşıyo-
ruz demesi de kurulacak 
devletin nasıl olacağı-
nı göstermesi açısından 
önemlidir. Zaten başka 
bir şey de beklenmezdi 

Salih Müslim’den!. Salih Müslim’in Türkiye’ye 
çağrılması ve bu doğrultuda Salih Müslim’in 
yaptığı açıklamaların hiçbirisi inandırıcı değildir. 
PYD ve Eşbaşkanı Müslim’in fırsatçı bir anlayı-
şa sahiptir. Fırsat buldukları zaman Türkiye’ye 
verdiği hiçbir sözü yerine getirmez.

PKK/PYD’nin amacı, Kuzey 

Suriye’de yani Rojava’da sağ-

lam bir zemin oluşturarak ilk 

etapta Kuzey Irak’ta Bölgesel 

Kürt Yönetim gibi bir yönetim, 

sonrasında da totaliter, laik ve 

seküler bir devlet kurmaktır. 

PYD’nin eşbaşkanı Salih Müs-

lim, Taraf Gazetesinde Ambe-

rin Zaman’a verdiği röporta-

jında açıkça biz Şeriata karşı 

savaşıyoruz demesi de kuru-

lacak devletin nasıl olacağını 

göstermesi açısından önemli-

dir. Zaten başka bir şey de bek-

lenmezdi Salih Müslim’den!
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ABD ve etrafında kümelenen Avrupa 
Birliği ülkeleri, müşterek emperyal 
çıkarlarını korumada, her düzlemde 

dayanışmaktalar. Lokomotifliği, “büyük patron-
luğu” üstlenen ve hedefleri tayinde de otori-
tesini dikte eden ABD tarihe de, insanlığa da 
üst perdeden hükmetmekte. Ellerindeki devasa 
silahlı güçle, güçlü ekonomileriyle, etkili yap-
tırımlarıyla dünyanın diğer ülkelerini hizaya 
getiren dayatmacı kurumlarıyla da planlarını 
hayata taşımaktalar da. Açılımlarına giriştikleri 
tüm paketleri ise sadece sömürü orijinli bol kan 
akıtmayı, acıları yayıp arttırmayı içermektedir.

Batılı mentalitenin ayak bastığı her yer alt 
üst olmakta. Saldırılara uğrayan coğrafyaların, 
asli sahipleri olan halkları 
ezen, alçakça emellerine 
alet eden ve boyun eğ-
meye zorlayan bu habis 
zihniyet, küresel gerçek 
bir beladır. Sınırları ve va-
tandaşları dışındaki tüm 
ülke sınırlarını kendi mül-
kü tebaası  addeden mez-
kur şeytani bakışın/yakla-
şımın temsilcileri, insanlık 
değerlerine de, duyarlı 
vicdani yönelimlere de 
yabancılar. Kalkınmaları-
nı sağlamak için modern 
yöntemlerle kaynaklarını 
çaldıkları toplumların yok-
sullaşmalarıyla, dramatik 
hallere sürüklenmeleriyle, 

çocukların salgın hastalıklar yüzünden ölme-
leriyle ilgilenmiyorlar. İğrenç kapitalist arzula-
rını tatmin adına telef edilecek kitlelere zaten 
“aşağılık varlık” zaviyesinden nazar ettiklerin-
den ötürü de bir suçluluk duymuyorlar. İşleye 
geldikleri cinayetlerin hesaplarını soracak adil, 
uluslararası, zinde bir bloğun yokluğuysa ey-
lemlerini rahatça yapmalarının yolunu sonuna 
kadar açmaktadır. Kaba kuvvetin hukuklaştırıl-
dığı bir çağdayız.

ABD siyaset dilinin, yıllar önce yürürlüğe 
koyduğu “yeni dünya düzeni proje”sinin içinin 
nasıl doldurulacağı gizemini halen korumakta. 
Tarihsel geri plana bakıldığında, soru işaretlerini 
giderecek bazı cevaplar varsa da yetersizliği de 

ortada durmaktadır. Gün 
yüzüne çıkan müşahhas 
kimi realitelerse, aslında 
“yeni dünya düzeninin” 
başı ve sonu bulunma-
yan, ama her halükarda 
ABD’nin hâkimiyetini kü-
resel ölçekte kabullendir-
meye/pekiştirmeye ayarlı 
bir manaya geldiğinin al-
tını çizmekteler.

Ekâbirleşen ABD, iş-
gali altında tuttuğu coğ-
rafyalarda derin siyasi 
krizler, karşıt gruplar ara-
sında vahim çatışmalar, 
paravan terör örgütleri 
üreterek aklındaki “yeni” 

Terörle Mücadele
ABD’nin Küreselleşme Sermayesidir

Necdet YÜKSEL
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damgalı dünyayı oluşturmayı be-
ceremedi. Girişimleri önemli ölçü-
de akim kaldı. İstediklerine erişe-
meyeceğini anlamış olsa gerek ki, 
nüfuz alanlarını hem denetleyip 
büyütebilmek ve hem de hasım-
larının pazarlamalarını engelle-
mek için kaoslar, şartlara uygun 
zafiyetler oluşturmaktadır. Şuan 
Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de 
tam da resmetmeye çalıştığımız 
oyun sahnelenmektedir. İşgalciliği 
ABD’nin sonunu getirecektir.

ABD’de, AB üyeleri de pragma-
tist ve değişimlere endeksli esnek 
bir rota izlemekteler. Esneklik ka-
biliyetleri “büyük amaçlarını” etki-
lemeyip salt kırılganlıkları izaleyle 
alakalıdır. Bu karanlık birlikteliğin 
emperyal bir ruh taşıması, önle-
rine dikilen çok boyutlu sorunları 
aşmada yeni perspektifler geliştir-
melerini de sağlamıştır. Ürktükleri 
“İslami radikalizmi” kıta sahaların-
dan uzaklaştırmakla yetinmeyerek, varlık belir-
tilerini algıladıkları mahallerde de yok etmeyi 
gaye edinmeleri sınırsız ateş gücü kullanmala-
rını da tetiklemiştir. Bu durumsa Dünya kamu-
oyunun aleyhlerine itirazlarıyla/ eleştirileriyle 
karşılaşmalarına neden olmuştur. 

Batılı/batıl cephe zaten asırlardır İslam’ı ba-
şat düşman makamından hiç indirmemiş ve her 
fırsatı da intikam alma yönünde gaddarca kul-
lanmıştır. Konjonktürel dengeler, denklemler/ 
umumi duyarlılıklar artık kendilerinin katliam-
larını, fitnelerini, kutuplaştırarak bölüm parça-
layıcı eğilimlerini söz konusu tepkileri minimize 
ederek gerçekleştirmelerini kolaylaştırıcı siyasi 
formüller bulmaya zorlamaktadır. Bu arayışın 
ilk semptomlarıysa farklı biçimlerde tedricen 
zuhur etmişti. Geride kalan günlerde de iyice 
netleşti. ABD “aşırı İslami unsurlarla” mücade-
lede sürekli aktif görev üstlenebilecek, halkları 
Müslüman ülkelerden oluşacak ve liderliğini de 
Türkiye’ye vermeyi planladığı geniş katılımlı, 
kalıcı bir ittifak oluşturmanın peşinde koşuyor. 
Sinsi bir tuzak kuruluyor.

Söz konusu emareler, ABD’nin zaiyatlarını 
asgariye indirmede daha da kurnazlaşacağını, 
savaşması gereken hayati koordinatlarda ge-
riye çekilip “çekirdek koalisyon” adını takma-
yı düşündüğü ittifakı devreye koyacağını gös-

termiyor mu? ABD’li üst düzey diplomatların 
yüksek sesle dillendirdikleri bu yapılanma, ilk 
olarak şu an, tam anlamıyla bir ateş çemberi-
ni andıran Ortadoğu’da denenecek; beklentileri 
karşılayacak müspet sonuçlar alındıkça da bu 
model evrenselleştirilecektir. Meselenin, kat-
kıları istenilen ülke yöneticileriyle siyasi pren-
sipler zemininde uzlaşıldığı görülüyor. Sonra-
ki merhalelerse teknik detaylardan ibarettir. 
ABD’li uzmanların, isimleri basına yansıtılan 
ülke idarecilerini ellerindeki “İslami terör” ko-
zundan yararlanarak kolayca ikna ettiklerin-
de de hiçbir şüphe yoktur. Terörle mücadele 
ABD’nin küreselleşme sermayesidir.

ABD/Batılılar imha etmeye adandıkları El-
Kaide, IŞİD, Boko Haram, Lübnan Hizbullah’ı 
ve diğer cihadi örgütleri, bir yandan da küresel 
siyasal mekanizmasını inşada yönlendirmeyi 
arzuladığı yandaş rejimleri korkutmada/gönül-
lü destek vermelerini teminde bir baskı faktö-
rü sıfatıyla da ileri sürmektedir. Dünyanın dört 
bir yanında boy gösteren yerli/yabancı totaliter 
mihraklara karşı direnen ve bu uğurda icra ettik-
leri eylem formlarıyla da dikkatleri üzerlerinde 
toplayan İslami yapılar, saltanatı/laikliği/beşe-
ri ideolojileri benimsemiş devletlerin “kabusu” 
konumundalar. Barbar Batılılar; muhataplarının 
zaaflarını nasıl rant’a çevirebileceklerini gayet 
iyi biliyorlar, yönetiyorlar, işletiyorlar... 
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İnsanlık, başına bela kesilen ABD’nin, Av-
rupa Birliği’nin ve işgalci Siyonist rejimin 
kan emiciliğine ne zaman dur diyebile-

cek? Üretilen sonu gelmez sosyalleri darbeden, 
darbenin kifayetsiz kaldığına inandıklarında ise 
geliştirdikleri biyokimyasal silahlarla soykırım 
yapan modern caniler konsorsiyumu maalesef 
yeryüzünü yakıp yıkıyor. Azgınlıklarında da hiç-
bir sınır, kural tanımayıp çıkarlarına denk düşen 
her ne varsa çekinmeden sahnelemekteler.

Küresel vahşet şebekesinin bileşenleri, bir-
birlerini her yerde kollamakta ve planlarının 
engellemelere takılmadan tamamlanmasında 
da açık vermemeye çalışmaktadırlar. Bu birlik-
telik zihniyetini uluslararası kamuoyuna kabul-
de zorlanmamak/meşruiyet icad etme adına da 
kurdukları geniş katılımlı kurumlar/teşkilatlar/
örgütler aracılığıyla emellerine ulaşmaktalar. 
Her ne zaman eleştirilseler, insanlık vicdanın-
dan yüksek sesle sorgulayıcı sorular gelse ve 
yönetimleri analitik incelemelere alınsa ilgi-
li oluşumlar, kurgulanmış susturucu mahiyetli 
yapılar devreye girmektedirler. Böylelikle vakit 
kazanmanın yanı sıra kendilerini savunabilecek 
dillerin, ellerin, piyonların himayesinde asli me-
seleyi de kof tartışmalara mahkum ettirmekte-
dirler. Birleşmiş Milletler ve bu teşkilatın dene-
timinde faaliyet gösteren diğer tüm alt birimler, 
söz konusu iğrenç oyunun en belirgin unsurla-
rıdırlar. Oyunu tasarlayan şeytani odaklar, yan-
daşlıklarından istifade edebilecek ve dileklerini 
tereddütsüz yerine getirtebilecekleri oyuncuları 
da seçip kilit noktalara atamaktalar. Bu düzeni 
işletenlerin siciline kan, mazlumların çığlıkları, 

çalınan hayatları bulaşmıştır. Bu şer düzenek 
bozulamaz mı?

İşgalci Siyonist rejim, Filistin coğrafyasın-
daki katliamlarını dün de, bugün de, yarın da 
barbarlığını görmezden gelen ortaklarından 
ve zırh gibi kullandıkları kurumlardan gelecek 
destekler sayesinde gerçekleştirdi ve gerçek-
leştirmeye devam edeceklerdir. Dolayısıyla da 
işgalcilerin mütecaviz fiilerinin yol açtığı ihlal-
lerin, BM tarafından sonlandırılacağını ummak 
ve bu teşkilatı hakem addetmek aslında işgal-
ci iradeyi beslemektir. Hakikati asli değerleri-
ne endeksleyerek anlamanın zamanı gelmedi 
mi? Katledici emperyal merkezlerin canlarımı-
zı, kutsallarımızı, nesillerimizi, yurtlarımızı hiçe 
saymaları karşısında yine o alçakların işaret 
ettiği konseylerde/kurullarda çözüm aramayı 
terk etmeyecek miyiz? Kendi çözüm yolarımızı, 
yapılarımızı teşkile sarılmalıyız. 

Dünyanın istisnasız her yanında çapları fark-
lılıklar arz etse de batılıların/siyonist rejimin 
tahriki, teşviki ve tesiri ile devam eden çatış-
malar cereyan ediyor! Bu çatışmaların yaygın 
ve şiddetlenerek derinleşmesi zalimlere büyük 
amaçlarına daha çok odaklanma fırsatı oluş-
turmuyor mu? Küresel kaoslarla neler kamufle 
ediliyor? 

Küresel savaş mekanizmasının namlusu, 
kahir ekseriyetle, müesses cahili düzenlere 
boyun eğmeyen, uzlaşmaya yanaşmayan ve 
oldu bittileri reddeden Müslümanlara çevrili-
dir. Fiili cephesel savaşların izlerini sürdüğü-
müzde karşımıza, bu realitenin varlığı çıka-

Sesimizi, Mesajımızı, Direnişimizi 
Mü’mince Yükseltmeliyiz

Necdet YÜKSEL
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caktır. Afganistan’da, Çeçenistan’da, Irak’ta, 
Suriye’de...vb. bu mentalite ve matuf köklü bir 
mücadele yaşanmaktadır. Zalimlerin vesaye-
tini/velayetini itirazsız benimseyen partilerin, 
örgütleri ve kadroların hak arayışı ve savun-
masında mazlumların, Müslümanların, değil 
de kaba kuvveti ve insanlığa düşmanlığı temsil 
edenlerin saflarına katılmalarıysa şüphesiz ki 
açık bir ihanettir. 

Mevcut kırılgan, zayıf yönlerimizin belki de 
en göze çarpanı, içimizde palazlandırılan bu 
hain gruplardır. Birlik ruhu fesada uğratılınca 
direnişi içeriksizleştirme de özgürlüğü arzu-
layanları aktif çabalardan meydanları doldur-
maktan soğutmada bir o kadar rahatlıkla ba-
şarabilmektedir. Kuşatılmışlık halimize bakarak 
asla ümitsizliğe düşmemeliyiz. Tüm enerjimizi 
çözüm üretme köklerimizi, akıllarımızı, yürek-
lerimizi ve bileklerimizi bizleri esaret altında 
tutmaya çalışan çağdaş totaliter merkezlerden 
hesap sorabilecek kabiliyeti ve işbirliği ruhunu 
kazanmaya sarf etmeliyiz. Ümitsizlik, umursa-
mazlık ve bencillik işgallerin en vahimidir.

Artık gerçekten olgun, düzgün ve özgün bir 
ümmete yakışır şekilde hayata yansımalıyız. 
Küffar bizi etkisizleştirmede pervasız tavırları-
nı bırakmayacak; tam aksine yeni yöntemler 
deneyecek ve savaş potalarını tektipleştirme-
de yada yok etmede daha fazla kullanacaktır. 
Karşımızdaki gasıp, fettan, gaddar anlayış sa-
hiplerini sahih bir biçimde tanımada içine çe-

kilip de çıkamadığımız akıl karışıklığının bizleri 
yanılttığı ve dost, düşman, iyi, kötü, zillet ve 
şeref ayrımını yapmada ikilemlere batırdığı da 
bilinmelidir.

Edilgen kalarak şiddetin, terörün ve toplu 
kıyımların hedefine konulmaktan kurtulabilinir 
mi? Dağınıklığın zararlarını dillendiripte vahde-
te engel hastalıkları izalede var gücün kulla-
nılmaması ancak günü kurtarmak isteyenlerin 
hamleleri sadedinde algılanır. Yeni dünya düze-
ninin kobayı olmak kaderimiz değildir. Zorba-
ların maddi manevi bünyelerimize geçirdikleri 
kirli, zehirli ve aşağılatıcı pençelerini sökecek 
imani parlamayı, uhuvvet şuurumuzu, müş-
terek sorunları halledebilme duyarlılıklarımızı 
şimdi sahalarda dalgalandırmalıyız. Düştükten 
sonra tekrar ayağa kalkmalı ve ilerlemekten de 
zinhar vazgeçmemeliyiz. 

Korkularımız, sinmemizin nedeni olamaz! 
Yüzleşerek, ilahi vahiyle terbiye edemediğimiz 
her bir korkumuz, düşmanın içimizdeki birer 
ajanına, sabotajcısına dönüşecektir. Üstünlü-
ğün formülünü, maddesel zenginlik dolayımız-
da ele alıp yaşam empoze eden seküleristlere 
ancak alemlerin Rabbi olan Allah’a saf, samimi 
ve daimi bir bağlanışı, adanışı kuşanarak ga-
lebe çalabileceğimizi unutmamalıyız. Ayrıştırı-
cı o ilahi sayılı günlere muhatabız. Musibetler 
bize bir beden gibi olma ahlakını ve şiarını ha-
tırlatmalıdır. Sesimizi, mesajımızı, direnişimizi 
mü’mince yükseltmeliyiz!
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Her gün binlerce el var tetikte ve binlerce 
yürek bir namlu hedefinde. Bu kadar gerek-
limiydi savaşlar; ölmeli mi birileri? Bu sorgu-
lamaları yapmak bize düşmez tehlikelidir bu 
sorular. Fakat her insan düşünmeli ölenleri, öl-
dürenleri ve en önemlisi de bu ölümlerin nere-
sinde olduğunu.

Bir yaz günü incirle-
rin yeni olmaya başladı-
ğı zamanlardı. Köye git-
miştim. En çok sevdiğim 
şeylerden biri; babamın 
silahını gizlice alıp dağ-
larda gezintiye çıkmaktır. 
İşte o sene de bir sabah 
yine silahı aldım ve dışarı 
çıktım. Fakat bir sebebi 
vardı bu sefer elime sila-
hı almamın. Bir kuş var-
mış çok lezzetli olurmuş 
eti, benim av yapmayı 
sevdiğimi bilen komşu-
muz o kuştan onun için 
öldürmemi istedi. Bende 
acemi nasibi belki öldü-
rebilirim diye bir ümitle 
tamam dedim. Öyle av 
falan diyorum da aslında 
pek beceremem öldür-
meyi hatta şimdiye kadar 
ateş ettiğim tek şey abi-
min öldürdüğü hayvanın 
ölü bedeniydi. 

Abimle gittiğim avların tecrübesinden kalan-
ları uygulamak üzere sabah namazını kıldıktan 
sonra çıktım evden. Eski evin yanındaki incir 
ağacının yanında izlemeye başladım çevreyi. 
Ancak ilk defa bu kadar erken çıkmıştım sokağa 
ve ilk defa şahit oluyordum bu kadar çok kuşun 

aynı anda çıkardığı o bir-
birinden farklı büyüleyici 
seslere. Öylesine güzel 
ve huzur vericiydi ki ses-
ler bu cazibe bana hede-
fimi unutturdu uzun bir 
süre kaldım öyle. Sonra 
aklıma geldi ve kuşu ara-
maya başladım. Ancak 
tüm çabalarıma rağmen 
bir tane dahi göremedim. 
Sonra karşımda her şey-
den habersiz kaygısızca 
sabahın ilk lokmalarını 
yiyen serçeye doğrulttum 
silahı.

Şimdi elim tetiktey-
di ve namlunun ucunda 
öylece duran küçücük bir 
serçe...

Kalbimde hissettiğim 
duyguyu dinledim elim 
tetikte beklerken. Benim 
karşımdaki bir hayvan-
dı, bu dünyadan eksildi-
ğinde herhangi bir şeyin 
değişmeyeceği küçücük 

Bir Silahın Tetiğinde Asılı Kaldı
Düşüncelerim

Esma KÖSE

Ölüm hiç beklenmedik zaman-
da beklenmedik yerde beklen-
medik bir misafir olarak çıkar 
karşına. Oysa unutulan bir şey 
vardır ki, ölüm değildir misafir 
olan, yaşamdır. Yaşam Allah’ın 
kullarına geçici bir süre için 
verdiği bir hediyedir. Ölüm 
geldiğinde yaşamın varlığı söz 
konusu olamaz. Ölümün misa-
firidir yaşam, o belirler kalma 
süresini. Misafirliğin süresini 
unutup orada ev sahibi gibi 
yaşayanları ansızın yakalar bir 
gün ev sahibi. Misafirliğinin 
farkında olan ise zaten gitmek 
için kalıyordur orada ve vak-
ti geldiğinde serçe yüreği gibi 
sükûnetle karşılar gidişi.
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aciz bir hayvan. O bu dünyadan gittiğinde yer-
yüzünde hiçbir şey değişmeyecekti sadece bir 
serçe ölmüş bende öldürmüş olacaktım (!). Ve 
bana engel olmaya çalışmıyordu serçe, yalvar-
mıyordu, kaderine teslimiyetin huzuruyla son 
hareketlerini yaşıyordu. Sanki hadislerde anla-
tılan kuş yüreğini tarif ediyordu bana, kaygısız 
ve korkusuz izlerken etrafı.

Sonra kimin aciz olduğunu düşündüm. 
Namludaki midir aciz olan yoksa eli tetikte olan 
mı? Biraz düşünceden sonra acziyetin eli tetikte 
olana ait olduğuna karar verdim. Zira bu dün-
yada yaşamak olamazdı üstünlük. Biraz sonra 
el tetiğe bastığında aralarındaki tek fark birisi 
ebedi bir dünyaya kanatlanmış olacak diğeri ise 
bir başkasının namlusuna ya da Azrail’in doku-
nuşuna kadar ölümü bekleyecekti. Birisi ölümü 
beklerken diğeri beklediği ölüme kavuşmuş 
oluyordu. Bu durumda üstünlük ve güç bekle-
diğine kavuşana aitti.

Ölüm hiç beklenmedik zamanda beklenme-
dik yerde beklenmedik bir misafir olarak çıkar 
karşına. Oysa unutulan bir şey vardır ki, ölüm 
değildir misafir olan, yaşamdır. Yaşam Allah’ın 
kullarına geçici bir süre için verdiği bir hediye-
dir. Ölüm geldiğinde yaşamın varlığı söz konu-
su olamaz. Ölümün misafiridir yaşam, o belirler 
kalma süresini. Misafirliğin süresini unutup ora-
da ev sahibi gibi yaşayanları ansızın yakalar bir 
gün ev sahibi. Misafirliğinin farkında olan ise za-
ten gitmek için kalıyordur orada ve vakti geldi-
ğinde serçe yüreği gibi sükûnetle karşılar gidişi.

Sır, ölüme nasıl baktığınla ilgilidir. Ölümü 
ev sahibi bilenler namlunun ucunda olmaktan 
korkmazlar. Zira disiplinli bir ev sahibidir ölüm, 
vakti gelmeden kovmaz hiç bir yaşamı. O hal-
de elin tetikte olmasının ya da yüreğinin nam-
luda asılı olmasının hiçbir anlamı yoktur. Ölüm 
gelmeden yaşamın gitmesi imkânsızdır. Ölümü 
getirmek ise ne tetikteki elin ne de namludaki 
yüreğin işidir. Herkes ölüm kapısını çalana ka-
dar yaşamını misafir etmeye mahkûmdur.

O halde biz neresindeyiz bu ölümlerin?

Evet, aslında herkes her ölümün hem her 
yerinde hem de hiçbir yerindedir. Hem tetiğe 
basan eldir insan hem de namlunun ucunda yü-
rek. Ya da sadece ölüme kısa süreliğine misafir 
olmuş bir yaşam. Ölüme ve öldürmelere nasıl 
baktığınla ilgilidir durduğun yer. Bir ölüm vardır 
öldürmek için, bir ölüm vardır yaşatmak için. 
Anlamlarda gizlidir işler. Hangi ölüme yaşamı 
hangi ölüme yok oluşu yüklediğinle alakalıdır 
elinin tetikte ya da yüreğinin namluda olması. 
Her hareket yüklendiği anlama göre şekil alır. 
Bu yüzden değerlidir ilk adımlar ve o ilk adıma 
yüklenen anlamlar.

Ölümün misafirleri olanlar yaşamlarını amel 
yapıp omuzlarında taşırlar. Ve bir gün namlu-
nun ucunda asılı kalsa canı, onu serçe yüreği 
kadar hafif ve yumuşak bir bakışla karşılar.Se-
lam olsun eli tetikteyken kibirlenmeyen ve bir 
namlunun ucundayken dahi bakışlarında tesli-
miyetin huzurunu gizleyenlere...

İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİÛN

Okurlarımızdan Hüseyin Behar’ın kayınpederi vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederiz.

***
Okurlarımızdan Abdullah Metin’in annesi vefat etmiştir.

Merhumeye Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederiz.

***
Okurlarımızdan Ramazan Eraslan’ın kayınpederi vefat etmiştir.

Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederiz.

***
Okurlarımızdan Engin Akıncı’nın eşinin amcası vefat etmiştir.

Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederiz.

GENÇ BİRİKİM
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Yaratan Rabbinin adıyla oku! (96/1)

Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya dinleyen veya bunları 
seven ol! Sakın beşincisi olma, yoksa helâk olursun. 
[Taberani]

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Türk insa-
nının kitap okuma alışkanlığı ile ilgili yaptığı araştırma 
içler acısı bir gerçeği gözler önüne serdi. Türkiye’nin 
okuma alışkanlığında dünyada 86. sırada olduğunu 
gösteren çalışmada, okuma alışkanlığımızla ilgili elde 
edilen veriler utanılacak cinsten. Geçen yıl 26 ilde 
6212 kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına göre gün-
de 6 saat televizyon izleyip, 3 saat internete giren 
Türk insanı, kitap okumaya sadece 1 dakika ayırıyor. 

Vatandaşların okuma alışkanlıklarını ortaya koy-
mayı hedefleyen araştırma Türkiye’nin 26 ilinde Ada-
na, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, 
Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kasta-
monu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, 
Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trab-
zon, Van ve Zonguldak’ta 6212 kişiyle yüz yüze gö-
rüşme yapılarak gerçekleştirildi. (TÜİK 2013 verileri)

Kitap okuma; hava gibi, su gibi, yemek gibi gün-
lük hayatımızın bir parçası olmadıkça kültürel geliş-
memizi tamamlamamız ve bilgi çağını yakalamamız 
mümkün değildir. Ekonomik kalkınmanın temel ya-
tırımı eğitim ise kitaplar da eğitimin temel aracıdır. 
Okumayı öğrenenlere neyi, nerede, nasıl okuyacak-
ları gösterilmez, okunacak yeterli malzeme ve rahat 
ortamlar sağlanmazsa, kazanılan okuma becerileri 
yok olur. Bir ömür boyu sürecek öğrenme kesilirse iyi 
öğrenmiş olmak neye yarar. Okunacak bir şeyin yok-
sa iyi okuma bilmenin ve yüksek yerlerden diploma 
almanın ne faydası vardır. Unutmamalıyız ki okulda 
öğrendiklerimizi, yeni bilgilerle beslemezsek bir süre 
sonra başlangıca döneriz.

Kitap okumak beyini ve bedeni genç tutar. Hayat-
ları boyunca devamlı kitap okuyup bulmaca çözenler, 
75-80 yaşlarına gelseler de en karmaşık zihinsel faa-
liyetleri yapabilirler. Mesela dünyaca ünlü tıp profesö-
rü Gazi Yaşargil 79 yaşında olmasına rağmen en kar-
maşık beyin ameliyatlarını başarı ile yapabilmektedir. 
Bunun sırrını soranlara ise “Bol bol kitap okurum ve 
bulmaca çözerim” demiştir.

Bu bölümde bazı istatistikler vererek, olayı rakam-
larla vurgulamak istiyorum; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
gençler arasında yaptığı araştırmaya göre; son bir ay 
içinde kitap okuma oranları şöyledir: % 61 hiç kitap 
okumamıştır, % 13,4 bir kitap okumuştur. 

Bir yılda basılan kitapların çeşidi ülkelere göre 
şöyledir:

ABD 85.121  Japonya 42.217
İngiltere 64.761 Almanya 64.761
Türkiye 6.151

Gazete okuyanların nüfusa oranları şöyledir:

Japonya % 62  Almanya % 48
Türkiye % 5

Türkiye’deki kahvehane ve kütüphane sayılarının 
kıyaslaması ise şöyledir:

Kütüphane sayısı 1412
Kahvehane sayısı 570.000

Buna göre: 49.500 kişiye bir kütüphane düşer-
ken, 122 kişiye bir kahvehane düşmektedir.

Gallup firmasının yaptığı bir araştırmaya göre bazı 
ülkelerdeki kitap okuyanların nüfusa oranları şöyle-
dir:

Japonya % 14  ABD % 12
Almanya % 11 İngiltere % 11
Türkiye % 0,01

Bizler de Medeniyet Derneği Çubuk Şubesi olarak 
bu hazin tablo karşısında bir şeyler yapmak ve nitelikli 
birer Müslüman olmak için kendi çapımızda bir kütüp-
hane kurduk. Bu faaliyetimizin önce bize sonra tüm 
insanlığa faydalı olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. 

Hayatınızda hiç görmediğiniz bir insanın sizin ve-
receğiniz bir kitapla hidayetine vesile olmak istemez 
misiniz? Resul s.a.v buyuruyor ki bir insanın hidaye-
tine vesile olmak üzerine güneş doğan her şeyden 
daha hayırlıdır. Rabbimin izni ile örmeye başladığımız 
bu duvarda sizin de bir tuğlanız olsun isterseniz yeni 
veya ikinci el kitap bağışlarınızı bekliyoruz. Kitap gön-
dermek isteyenlerin kargo ücretleri tarafımızca karşı-
lanacaktır. İrtibat: Medeniyet Derneği Ankara Şubesi 
(0 312 229 67 18) 

Medeniyet Derneği 
Çubuk Şubesi
Kütüphanesi Açıldı

Genç Birikim


